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Емилия Янкова, БДЗП: България е в челните места по птиче разнообразие в Европа, 

у нас могат да се видят 420 вида птици 

 

България е отличник в ЕС по дял на защитените територии, но не и по защитата им 

  

Гости от Румъния: Розови пеликани дойдоха в Сребърна 

 

Русе: Къдроглавите пеликани в „Сребърна“ се сдобиха с поколение 

 

Къдроглавите пеликани в ”Сребърна” се сдобиха с малки 

 

20 розови пеликани долетяха в "Сребърна" 

 

Розови пеликани долетяха в "Сребърна" 

 

Розови пеликани "гостуват" в резервата "Сребърна" 

 

Розови пеликани на гости в резервата „Сребърна“ 

 

Розови пеликани в Сребърна, на път за делтата на Дунав 

 

Излюпиха се първите ловни соколчета за 2017 година в спасителния център „Зелени 

Балкани“ 

 

Излюпиха се първите ловни соколчета за 2017 г. (ВИДЕО) 

http://www.focus-news.net/opinion/2017/04/08/42524/emiliya-yankova-bdzp-balgariya-e-v-chelnite-mesta-po-ptiche-raznoobrazie-v-evropa-u-nas-mogat-da-se-vidyat-420-vida-ptitsi.html
http://www.focus-news.net/opinion/2017/04/08/42524/emiliya-yankova-bdzp-balgariya-e-v-chelnite-mesta-po-ptiche-raznoobrazie-v-evropa-u-nas-mogat-da-se-vidyat-420-vida-ptitsi.html
http://baricada.org/2017/04/21/zastiteni-teritorii/
http://baricada.org/2017/04/21/zastiteni-teritorii/
http://www.dnes.bg/stranata/2017/04/09/gosti-ot-rumyniia-rozovi-pelikani-doidoha-v-srebyrna.337617
http://focus-news.net/news/2017/04/12/2384260/ruse-kadroglavite-pelikani-v-srebarna-se-sdobiha-s-pokolenie.html
https://frognews.bg/news_132974/Kadroglavite-pelikani-v-Srebarna-se-sdobiha-s-malki/
http://www.faktor.bg/bg/articles/20-rozovi-pelikani-doletyaha-v-srebarna
https://dariknews.bg/regioni/ruse/rozovi-pelikani-doletiaha-v-srebyrna-2015593
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/rozovi-pelikani-gostuvat-v-rezervata-srebyrna-2015554
http://www.monitor.bg/a/view/33935-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0/
http://news.bnt.bg/bg/a/rozovi-pelikani-v-srebrna-na-pt-za-deltata-na-dunav
http://www.starozagorci.com/news-24229.html
http://www.starozagorci.com/news-24229.html
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/izliupiha-se-pyrvite-lovni-sokolcheta-za-2017-g.-video-2015572
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Излюпиха се първите ловни соколчета за 2017 година 

 

 

Редки видове гъски установени в района на Бургаските езера  

 

Отровени пчели - bTV Новините 

 

Михаил Михайлов: През 2016 г. 17 хиляди пчелни семейства са отровени от 

пестициди, пчелари излизат на протест 

 

Михаил Михайлов, Съюз на пчеларите в България: Неоникотиноидните пестициди 

убиват пчелите, замърсяват околната среда и отравят храната 

 

Над 17 хиляди пчелни семейства ще загинат тази година заради пестициди 

 

Пчеларите: Пестициди убиват масово пчелите 

 

Тровят пчелите в 16 области заради напояване с химикали 

 

Музей на пчелата отвори врати в София 

 

Музей на пчелата под формата на кошер отвори врати в София 

 

Построиха дом за 1500 пчели насред бетонен град 

 

http://www.dnes.bg/pr/2017/04/05/izliupiha-se-pyrvite-lovni-sokolcheta-za-2017-godina.337232
http://geograf.bg/bg/articles/39-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/1309-%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://btvnovinite.bg/video/video/tazi-sutrin/otroveni-pcheli.html
http://btvnovinite.bg/video/video/tazi-sutrin/otroveni-pcheli.html
http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_y5ggc79g
http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_y5ggc79g
http://www.focus-news.net/news/2017/04/07/2382765/mihail-mihaylov-sayuz-na-pchelarite-v-balgariya-neonikotinoidnite-pestitsidi-ubivat-pchelite-zamarsyavat-okolnata-sreda-i-otravyat-hranata.html
http://www.focus-news.net/news/2017/04/07/2382765/mihail-mihaylov-sayuz-na-pchelarite-v-balgariya-neonikotinoidnite-pestitsidi-ubivat-pchelite-zamarsyavat-okolnata-sreda-i-otravyat-hranata.html
https://greentech.bg/archives/71665
http://forum24.bg/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%87/
https://www.24chasa.bg/region/article/6155093
https://nova.bg/news/view/2017/04/03/178289/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/122429
https://fakti.bg/life/232255-postroiha-dom-za-1500-pcheli-nasred-betonen-grad
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Откриха Музей на пчелата в София (Снимки) 

 

Николай Гайдов, пчелар: Има голяма вероятност смъртността при пчелните 

семейства в България да надхвърли 50% 

 

Тровят пчелите в 16 области у нас 

 

Тровят пчелите в 16 области заради напояване с химикали  

 

Отсякоха незаконно 621 дървета край Дорково 

 

Мечката Вела издъхна в съня си 

 

На преклонна възраст мечката Вела издъхна в Парка над Белица 

 

30-годишната мечка Вела издъхна в Парка над Белица 

 

 Деца засадиха нови фиданки в Апостоловата гора 

 

Деца засадиха 200 нови фиданки в Апостоловата гора 

 

Нови фиданки и розови храсти засаждат в Горна Оряховица 

 

Нови фиданки засадиха в парк „Кайлъка” по инициатива на областния управител 

 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6151908
http://www.focus-news.net/news/2017/04/07/2382600/nikolay-gaydov-pchelar-ima-golyama-veroyatnost-smartnostta-pri-pchelnite-semeystva-v-balgariya-da-nadhvarli-50.html
http://www.focus-news.net/news/2017/04/07/2382600/nikolay-gaydov-pchelar-ima-golyama-veroyatnost-smartnostta-pri-pchelnite-semeystva-v-balgariya-da-nadhvarli-50.html
https://trud.bg/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-16-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://www.24chasa.bg/novini/article/6155093
https://www.24chasa.bg/novini/article/6155093
http://news.bnt.bg/bg/a/otsyakokha-nezakonno-621-drveta-kray-dorkovo
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B8/
https://razloginfo.com/rssnews/2017/04/04/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4/
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/30-godishnata-mechka-vela-izdyhna-v-parka-nad-belica-2015027
http://btvnovinite.bg/video/bulgaria/deca-zasadiha-novi-fidanki-v-apostolovata-gora.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-200-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-news721429.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-200-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-news721429.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_l.a_i.507760_r.733.html
https://infopleven.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8A%D0%BA%D0%B0/
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Ученици създават гора край Белица 

 

Еколози проведоха спасителна акция за яйце на лешояд 

 

Броят врабчетата, намалели с 30% за 10 г.  

 

Броят врабчетата в сайт 

 

Екоинспекция засилва контрола за опазване на резерватите от пожари 

 

Защитена птица пуснаха на свобода еколозите в Русе  

 

Секачи унищожиха 180 декара гора край София (ВИДЕО+СНИМКИ) 

 

Номинират 130-годишни секвои в Кюстендил за „Дърво с корен“ 

 

130-годишни секвои над Кюстендил ще кандидатстват за „Дърво с корен“ 

 

Мечките се върнаха в Северозападния Балкан 

 

Мечки са появиха в Северозападния Балкан 

 

Откриха досега 17 мъртви лешояда в Кресненското дефиле 

 

Спасиха бебе лешояд 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2017-04-05&article=279982
http://news.bnt.bg/bg/a/ekolozi-provedokha-spasitelna-aktsiya-za-malk-leshoyad
https://www.24chasa.bg/novini/article/6161033
http://news.dir.bg/news.php?id=25566197
http://www.monitor.bg/a/view/46539-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://www.24chasa.bg/region/article/6157508
https://nova.bg/news/view/2017/04/09/178880/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-180-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
http://www.monitor.bg/a/view/12558-%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-130%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%B2-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD/
http://www.kmeta.bg/130-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4/
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/6190026
http://www.chernomore.bg/bg-obshtestvo/2017-04-25/mechki-sa-poyaviha-v-severozapadniya-balkan
https://www.24chasa.bg/region/article/6154977
http://e-novinar.com/news/spasiha-bebe-leshoiad_4807025.html
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Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за 
местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

 

Инж. Сашко Каменов, Регионална дирекция по горите-Берковица: Горските площи 

в Северозападна България са се увеличили с 833 хектара за 2016 г. 

 

Евродепутатите с нова резолюция срещу ГМО царевицата 

 

ВАС: Екоминистърът да оповести анализ за националните паркове 

 

 

 

 

http://www.focus-news.net/news/2017/04/03/2381303/inzh-sashko-kamenov-regionalna-direktsiya-po-gorite-berkovitsa-gorskite-ploshti-v-severozapadna-balgariya-sa-se-uvelichili-s-833-hektara-za-2016-g.html
http://www.focus-news.net/news/2017/04/03/2381303/inzh-sashko-kamenov-regionalna-direktsiya-po-gorite-berkovitsa-gorskite-ploshti-v-severozapadna-balgariya-sa-se-uvelichili-s-833-hektara-za-2016-g.html
http://www.expert.bg/Evrodeputatite-s-nova-rezolyuciq-sreshtu-GMO-carevicata-604036.html
http://www.segabg.com/article.php?id=848990

