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Първи случай на COVID-19 при животно: Тигър даде положителна проба 

Природонаучният музей: Докладите за "Натура 2000" са правени без данни 

През миналата година Спасителният център за диви животни е станал дом на 656 диви "сирачета" 

Национален парк показва във фейсбук горските животни 

ООН: Натискът на човека върху биоразнообразието увеличава пандемиите 

Еколози: Не убивайте прилепите, това няма да спре коронавируса 

Българско приложение за преброяване на птици ще бъде ползвано в Албания 

И тигрите в Индия в изолация заради коронавируса 

С пушка раниха розов пеликан край Водно, намериха два умрели 

Предприемане на действия за борба с незаконната търговия с диви животни в Африка 

Еврокомисията заяви, че може да съди България за заповедите за "Натура" 

Публичните консултации по докладите на Директивата за местообитанията в България приключиха 

успешно 

Чая става защитена зона „Река Чая“ край Ягодово и Крумово 

Публичните консултации по докладите на Директивата за местообитанията в България приключиха 

успешно (ТАБЛИЦИ) 

Разследват смъртта на два пеликана 

ЧЕЗ Разпределение обезопаси 355 щъркелови гнезда 

Поставиха 40 къщички за гнездене на белошипите ветрушки край Левка 

Родиха се първите бебета за тази година в Софийския зоопарк 

Насекомите са намалели с 27% за 30 години 

Мариана Вълчева, БДЗП: В далечното минало царските орли по българските земи са били 2000, а сега 

са 32 двойки 

 

https://dariknews.bg/novini/sviat/pyrvi-sluchaj-na-covid-19-pri-zhivotno-tigyr-dade-polozhitelna-proba-2220306
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/04/06/4051143_prirodonauchniiat_muzei_dokladite_za_natura_2000_sa/
https://www.novini.bg/bylgariya/obshtestvo/591991
https://www.kmeta.bg/nacionalen-park-pokazva-vuv-fejsbuk-gorskite-jivotni
https://news.bnt.bg/news/oon-natiskat-na-choveka-varhu-bioraznoobrazieto-uvelichava-pandemiite-1049039news.html
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=930790
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgarsko-prilozhenie-za-prebroiavane-na-ptici-shte-byde-polzvano-v-albaniia-2221667
https://www.club.bg/news.php?news-url=I-tigrite-v-Indija-v-izolacija-zaradi-koronavirusa-
http://www.paralel44.com/с-пушка-раниха-розов-пеликан-край-водн/
https://www.agro.bg/novini/okolna-sreda/predpriemane-na-deystviya-za-borba-s-nezakonnata-targoviya-s-divi-zhivotni-v-afrika/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/04/15/4054997_evrokomisiiata_zaiavi_che_moje_da_sudi_bulgariia_za/
https://blitz.bg/obshtestvo/publichnite-konsultatsii-po-dokladite-na-direktivata-za-mestoobitaniyata-v-blgariya-priklyuchikha-uspeshno_news739667.html
https://blitz.bg/obshtestvo/publichnite-konsultatsii-po-dokladite-na-direktivata-za-mestoobitaniyata-v-blgariya-priklyuchikha-uspeshno_news739667.html
https://www.marica.bg/region/sadovo/chaq-stava-zashtitena-zona-reka-chaq-kray-qgodovo-i-krumovo
https://www.pik.bg/публичните-консултации-по-докладите-на-директивата-за-местообитанията-в-българия-приключих-news921350.html
https://www.pik.bg/публичните-консултации-по-докладите-на-директивата-за-местообитанията-в-българия-приключих-news921350.html
https://news.bg/bulgaria/razsledvat-smartta-na-dva-pelikana.html
https://frognews.bg/novini/chez-razpredelenie-obezopasi-355-shtarkelovi-gnezda.html
https://www.haskovo.info/126381/поставиха-40-къщички-за-гнездене-на-бело/
https://www.novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/593665
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=932297
http://focus-news.net/news/2020/04/27/2768960/mariana-valcheva-bdzp-v-dalechnoto-minalo-tsarskite-orli-po-balgarskite-zemi-sa-bili-2000-a-sega-sa-32-dvoyki.html
http://focus-news.net/news/2020/04/27/2768960/mariana-valcheva-bdzp-v-dalechnoto-minalo-tsarskite-orli-po-balgarskite-zemi-sa-bili-2000-a-sega-sa-32-dvoyki.html

