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Отбелязваме Международния ден на Черно море 

Днес е Международният ден на Черно море 

ЧЕЗ Разпределение предприе мерки за защита на птиците в район Белене 

Над 60 застрашени костенурки изчезнаха от зоопарк в Япония 

Безопасен полет за пеликаните на остров Персин 

Костадин Вълчев, експерт WWF-България: Днес ще бъде разчистен терен за 

създаването на нова гора на 28 дка до моста на река Марица край град 

Стамболийски 

Неочаквано: Фламинго се озова в мразовития Сибир СНИМКИ 

"Живот за птиците" с номинация за престижни европейски награди 

Апокалипсисът на насекомите - опасност за целия живот на Земята 

 "Апокалипсис на насекомите" е риск за живота на Земята 

Стотици благородни елени бяха пуснати в Източните Родопи 

WWF засажда нова гора край Стамболийски 

Строи ли се път върху защитена територия край Рупите? 

Прокуратурата проверява сигнал за строеж на път край Рупите 

Хванаха червената падна беглец 

Коалите - поредният животински вид, напът да изчезне 

Ще опазват пчелите и природата с общоевропейска кампания 

 

https://www.dobrichonline.com/novini/55244/otbelyazvame-mezhdunarodniya-den-na-cherno-more
https://www.sinoptik.bg/news/dnes-e-mezhdunarodniiat-den-na-cherno-more-3665
https://frognews.bg/novini/chez-razpredelenie-predprie-merki-zashtita-ptitsite-raion-belene.html
https://www.topnovini.bg/novini/846547-nad-60-zastrasheni-kostenurki-izcheznaha-ot-zoopark-v-yaponiya
https://www.topnovini.bg/novini/846547-nad-60-zastrasheni-kostenurki-izcheznaha-ot-zoopark-v-yaponiya
http://www.agro.bg/novini/okolna-sreda/bezopasen-polet-za-pelikanite-na-ostrov-persin/
http://www.agro.bg/novini/okolna-sreda/bezopasen-polet-za-pelikanite-na-ostrov-persin/
http://focus-news.net/news/2019/11/10/2718047/kostadin-valchev-ekspert-wwf-balgariya-dnes-shte-bade-razchisten-teren-za-sazdavaneto-na-nova-gora-na-
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https://blitz.bg/svyat/neochakvano-flamingo-se-ozova-v-mrazovitiya-sibir-snimki_news708738.html
https://www.kmeta.bg/jivot-za-pticite-s-nominaciya-za-prestijni-evropejski-nagradi
https://news.bg/disasters/apokalipsisat-na-nasekomite-opasnost-za-tseliya-zhivot-na-zemyata.html
https://news.bg/disasters/apokalipsisat-na-nasekomite-opasnost-za-tseliya-zhivot-na-zemyata.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/11/14/3991377_apokalipsis_na_nasekomite_zaplashva_jivota_na_zemiata/
https://www.pik.bg/стотици-благородни-елени-бяха-пуснати-в-източните-родопи-news884665.html
https://www.pik.bg/стотици-благородни-елени-бяха-пуснати-в-източните-родопи-news884665.html
http://www.varnautre.bg/2019/11/20/133665/wwf-засажда-нова-гора-край-стамболийски
http://www.varnautre.bg/2019/11/20/133665/wwf-засажда-нова-гора-край-стамболийски
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/stroi-li-se-varhu-zashtitena-teritoriya-kray-rupite
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/stroi-li-se-varhu-zashtitena-teritoriya-kray-rupite
https://www.manager.bg/obshchestvo/prokuraturata-proveryava-signal-za-stroezh-na-pt-kray-rupite
https://www.manager.bg/obshchestvo/prokuraturata-proveryava-signal-za-stroezh-na-pt-kray-rupite
https://standartnews.com/lifestyle-lyubopitno/khvanakha-chervenata-padna-beglets-407482.html
https://standartnews.com/lifestyle-lyubopitno/khvanakha-chervenata-padna-beglets-407482.html
https://www.dnes.bg/notifikacii/2019/11/25/koalite-poredniiat-jivotinski-vid-napyt-da-izchezne.430682
https://www.dnes.bg/notifikacii/2019/11/25/koalite-poredniiat-jivotinski-vid-napyt-da-izchezne.430682
https://frognews.bg/novini/shte-opazvat-pchelite-prirodata-obshtoevropeiska-kampaniia.html
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