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Бебе орангутан от критично застрашен вид се роди в Англия 

Цели региони от Черно море обявени за мъртви 

Работодателите не харесаха доклада за биоразнообразието у нас, искат МОСВ да го 

коригира 

Рядък бял носорог се роди в белгийски зоопарк (ВИДЕО) 

Над 650 дка увредени гори на територията на Югозападното държавно предприятие 

ще бъдат възстановени чрез залесяване до края на годината 

Разследване на Валя Ахчиева: Кой скри вълците в България и срещу колко 

европейски пари 

Дават €2 млн. за засаждане и опазване на гори, които обитава малкият креслив орел 

Избухнаха бомбите, заложени от „зелените“ в Натура 2000„Еколозите“ отказват да 

предоставят данните, по които са вкарали 34.8% от страната в защитени зони, 

защото научната информация е фалшифицирана 

Екокоалицията алармира за загуба на 5 милиона евро за биоразнообразие 

Натура 2000 в България е правена без научни данни 

Искат от ЕС допълнителни действия в защита на опрашителите 

Румъния предупреждава за екокатастрофа в Черно море заради потънал кораб с овце 

ЕК разглежда разследване на Валя Ахчиева за доклад по екопроект 

Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по ОП „Околна 

среда“ 

Намериха папагала, откраднат от добричкия зоопарк 

Папагалът от редкия защитен вид "Зелена амазона", който бе откраднат от Центъра 

за защита на природата в Добрич, е открит 
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