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Варненският зоопарк отбеляза Световния ден на пеликана 

Най-голямото находище на критично застрашения Блатен плаун е стабилно 

Жена влезе при лъва в зоологическа градина (видео) 

РИОСВ - Смолян провери най-голямото находище на Блатен плаун в Родопите 

"Международна нощ на прилепите" в София 

Половината дървесни видове в Европа застрашени от изчезване 

Продължават теренните проучвания по проект „Живот за птиците“ 

МОСВ: Активно сме започнали контрол в зоологическите градини, няма животни, за 

които не се полагат грижи 

Мадрид обявява война на дългоопашатите папагали монах 

Бедстващ розов пеликан е бил спасен край варненската община Девня 

Бургас отбелязва Нощта на прилепите 

Зубрите в Източните Родопи вече живеят извън огради 

Деца от цялата страна ще отбележат началото на "Международния нощ на 

прилепите" с различни активности 

Зелена игуана е свалена от липа в Стара Загора 

 

Поставени са нови 14 изкуствени гнезда за царските орли 

 

Електроразпределение Север инвестира 1 милион лева в птицезащитни устройства 

 

Голямото завръщане на величествените зубри в нашата природа 

 

Плевенската екоинспекция иззе от частен дом 11 препарирани животни от защитени 

видове 

 

Половината от коралите на някои от островите на Големия бариерен риф вече ги 

няма (видео) 
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