Over de hele wereld sterven er dieren in grote aantallen, als gevolg van de vervuilde staat van de zee en de lucht. Miljoenen
vissen en enorme aantallen verschillende zeedieren zijn aan de wal doodgespoeld. Vogels vallen dood uit de lucht, en
miljoenen pluimvee en dieren in het wild sterven aan de vogelgriep. De dieren van het land sterven ook in grote
aantallen. Hoewel dieren en vissen de hele geschiedenis door zijn gestorven, hebben we de enorme consistente cijfers die we
vandaag zien niet gezien . Onthoud alstublieft! Dit is slechts een van de vele tekens van de laatste dagen. Het is tijd om
wakker te worden! In veel van deze gebeurtenissen zeggen mensen uit alle lagen van de bevolking dat ze " nog nooit
zoiets hebben gezien " . Sommige mensen zeggen dat dit allemaal een mysterie is. Sommige mensen zeggen dat chemtrails
de oorzaak is. Sommigen zeggen dat dit wordt veroorzaakt door Fukushima. Sommige mensen zeggen dat dit te wijten is aan
de vervuiling van de mens.
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5 mei 2020 – Honderden zeevogels en duizenden mosselen en vissen sterven op mysterieuze wijze in de Oslo-fjord. Koppeling
1 mei 2020 – Honderden Lorikeets vallen uit de lucht in Australië. Koppeling.
29 april 2020 - Duizenden dode zeevogels spoelen aan op stranden in het noordoosten van Schotland. Koppeling
25 april 2020 - Honderden vogels vallen dood op cruiseschip ?????. Koppeling
24 april 2020 – Mysterieuze longontsteking dood duizenden vogels gedood in Duitsland. Koppeling.
20 april 2020 – Honderden dode zeehonden spoelen aan in Nova Scotia. Koppeling.
19 april 2020 – Is EMF-straling de schuld van de vogelsterfte die over de hele wereld explodeert. Koppeling
19 april 2020 – Angst explodeert in heel Europa terwijl duizenden vogels dood uit de lucht vallen. Koppeling
17 april 2020 - Duizenden dode vissen spoelen langs rivieren in Nigeria. Koppeling
16 april 2020 - 100+ dode vogels gevonden, 'een mysterie - overal dode vogels', op het eiland Laeso, Denemarken . Koppeling
16 april 2020 - Honderden dode reigers gevonden in de buurt van Yuksekova, Turkije . Koppeling
13 april 2020 - Massa sterft af van vissen langs een rivier in Chiriqui, Panama . Koppeling
12 april 2020 - Honderden dode zeehonden gevonden aangespoeld in Nova Scotia, Canada . Koppeling
10 april 2020 - 34.000 kalkoenen dood door vogelgriep in South Carolina, Amerika . Koppeling
10 april 2020 - Duizenden dode zwaluwen en gierzwaluwen dood aangetroffen in heel Griekenland . Koppeling
8 april 2020 - Honderden dode vogels gevonden op een weg in Rome, Italië . Koppeling
6 april 2020-11 TON vis sterft in een rivier in Thanh Hoa, Vietnam . Koppeling
3 april 2020 - Massale sterfte aan vissen gevonden in een kanaal in Taiwan . Koppeling
2 april 2020 - Honderden dode zeesterren spoelen aan in Musselburgh, Schotland . Koppeling
27 maart 2020 - Zwermen vleermuizen vallen dood uit de lucht in Israël . Koppeling
24 maart 2020 - Duizenden dode vissen gevonden op een strand in Pariaman, Indonesië . Koppeling
23 maart 2020 - Tientallen dode vogels gevonden op weg in Trois Mares, Reunion . Koppeling
23 maart 2020 - 23.000 varkens gedood door varkenspest in West- Polen . Koppeling
22 maart 2020 - Duizenden dode vissen spoelen aan op een strand in Bireuen, Indonesië . Koppeling
21 maart 2020 - 10 dode schildpadden gevonden aangespoeld op stranden in Alvarado en Boca del R o, Mexico . Koppeling
16 maart 2020 - 12.000 kwartels dood door vogelgriep in Filipijnen . Koppeling
16 maart 2020 - Massale sterfte van vis spoelt aan in Algeciras, Spanje . Koppeling
11 maart 2020 - Duizenden dode vissen spoelen aan in een jachthaven in Windsor, Canada . Koppeling

11 maart 2020 - 120 vogels vallen dood uit de lucht, 'een mysterie' in Triboltingen, Zwitserland . Koppeling
10 maart 2020 - 100+ dode vleermuizen gevonden, wat paniek veroorzaakte in Kozhikode, India . Koppeling
9 maart 2020 - 86 dode dolfijnen gevonden op een strand in Namibië . Koppeling
9 maart 2020 - Honderden watervogels zijn dood aangetroffen in Nieuw-Zeeland . Koppeling
06 maart 2020 – 86 Duistere dolfijnen dood gevonden op strand in Namibië . Koppeling.
06 maart 2020 – Meer dan 150 meeuwen dood gevonden op Waikawa Beach in Nieuw-Zeeland. Koppeling.
5 maart 2020 - 137.000 vogels gedood door vogelgriep in Vietnam . Koppeling
5 maart 2020 - 50 TON vis dood als gevolg van droogte in Lake Metztitlan, Mexico . Koppeling
5 maart 2020 - Honderden dode vissen spoelen aan in een lagune in Quillon, Chili . Koppeling
4 maart 2020 - 3.500 dode vogels en honderden dode palingen gevonden, Nieuw-Zeeland . Koppeling
4 maart 2020 - Grote sterfte van vissen in de waterwegen van Kaohsiung City, Taiwan . Koppeling
4 maart 2020 - 600 dode gieren gevonden, oorzaak onbekend, in Guinee-Bissau . Koppeling
4 maart 2020 - 77.000 zalm sterft in een zalmkwekerij in Newfoundland, Canada . Koppeling
03 maart 2020 – Vogels blijven dood uit de lucht vallen: ten minste 1.000 in Missouri, 650 gieren in India. Koppelijng
28 februari 2020 - 3.000 varkens dood door varkenspest in Indonesië . Koppeling
27 februari 2020 - 10 ton vis dood in Lake Maninjau, Indonesië . Koppeling
27 februari 2020 - Honderden dode vissen, 'een mysterie' in Noord-Maluku, Indonesië . Koppeling
26 februari 2020 - Honderdduizenden pluimvee gedood door vogelgriep in Vietnam . Koppeling
26 februari 2020 - 100+ dode vogels gevonden langs de weg in Dauphin County, Pennsylvania, Amerika . Koppeling
26 februari 2020 - 670 dode dolfijnen spoelden dit jaar langs de Franse kust . Koppeling
25 februari 2020 - Tientallen dode vogels opnieuw gevonden in Noord- Wales . Koppeling
25 februari 2020 - 8 dode schildpadden gevonden aangespoeld in Noord- Taiwan . Koppeling
24 februari 2020 - Duizenden dode vissen als gevolg van droogte, een 'ecologische ramp' in Metztitlan, Mexico . Koppeling
19 februari 2020 - Honderdduizenden dode mosselen spoelen aan op het strand, Nieuw-Zeeland . Koppeling
18 februari 2020 - 6.000 eenden worden gedood door vogelgriep in Rakovski, Bulgarije . Koppeling
18 februari 2020 - Duizenden dode garnalen spoelen af op het strand in Aguilas, Spanje . Koppeling
16 februari 2020 - Duizenden dode vissen spoelen af op stranden, 'een mysterie' in Fuengirola, Spanje . Koppeling

16 februari 2020 - Duizenden dode vissen wassen op een strand in Algeciras, Spanje . Koppeling
15 februari 2020 - 39 ton vis sterft in een rivier in Dong Thap, Vietnam . Koppeling
12 februari 2020 - 4 dode walvissen spoelen aan in Moruga, Trinidad en Tobago . Koppeling
10 februari 2020 - 150 dode dolfijnen wassen dit jaar in Krasnodar, Rusland . Koppeling
10 februari 2020 - Massale afsterving van vissen spoelt in een meer in Northern Grampians Shire, Australië . Koppeling
6 februari 2020 - 25 schildpadden worden elke week dood aangetroffen in Vitoria, Brazilië . Koppeling
6 februari 2020 - Duizenden flamingo's dood door ziekte in Mazandaran, Iran . Koppeling
5 februari 2020 - Honderden TONEN vis stierven plotseling in een meer in Indonesië . Koppeling
5 februari 2020 - Honderden varkens dood door varkenspest in Bali, Indonesië . Koppeling
4 februari 2020 - Honderden dode vissen wassen op het strand in Pasir Ris Park, Singapore . Koppeling
4 februari 2020 - Honderdduizenden pluimvee gedood door vogelgriep in Saoedi-Arabië . Koppeling
3 februari 2020 - VEEL dode vissen verschijnen in rivieren in Aruana, Brazilië . Koppeling
2 februari 2020 - 18.000 kippen gedood door vogelgriep in Hunan, China . Koppeling
31 januari 2020 - Honderden dode schildpadden spoelen aan op het strand van Odisha, India . Koppeling
27 januari 2020 - 25 ton vis dood door storm in Cullera, Spanje . Koppeling
26 januari 2020 - 25 dode schildpadden gevonden in Barra Velha, Brazilië . Koppeling
24 januari 2020 - Massale afsterving van vis wast langs de Sydney-rivier, Australië . Koppeling
24 januari 2020 - 7 dode dolfijnen gevonden op het strand in Valencia, Spanje . Koppeling
24 januari 2020 - Duizenden dode vissen spoelen af in een lagune in Argentinië . Koppeling
22 januari 2020 - Duizenden dode vissen wassen op een strand in Gandia, Spanje . Koppeling
17 januari 2020 - Honderdduizenden vissen dood in de rivier als gevolg van bosbranden, in NSW, Australië . Koppeling
17 januari 2020 - Tientallen tonnen vis dood in viskwekerij in Banjar, Indonesië . Koppeling
16 januari 2020 - 75 dode zeevogels en 3 dode pinguïns gevonden aan de kust van Concon, Chili . Koppeling
16 januari 2020 - 100.000+ vissen dood 'door hitte' in Bristol Bay, Alaska, Amerika . Koppeling
16 januari 2020 - 28 dode Buizerds gevonden op Cerro Cabezon, Mexico . Koppeling
15 januari 2020 - 15.000 vogels dood door vogelgriep in Maramures, Roemenië . Koppeling
15 januari 2020 - 115.000 eenden gedood door vogelgriep in Hongarije . Koppeling

15 januari 2020 - 109 dode babyschildpadden gevonden op een strand in Lauro de Freitas, Brazilië . Koppeling
14 januari 2020 - 2.000 herten dood door ziekte in Oregon, Amerika . Koppeling
14 januari 2020 - Duizenden dode vissen gevonden in de rivier de Ocoa, in Colombia . Koppeling
14 januari 2020 - Massa's dode vissen spoelen aan in de baai van Guanabara, Brazilië . Koppeling
13 januari 2020 - 6000 ganzen worden gedood door vogelgriep in Polen . Koppeling
13 januari 2020 - 50.000 kalkoenen worden gedood door vogelgriep in Hongarije . Koppeling
13 januari 2020 - Duizenden dode vissen wassen op een strand in Sao Paulo, Brazilië . Koppeling
12 januari 2020 - Massale afsterving van vissen in een meer in Manuel Irala Fernandez, Paraguay . Koppeling
11 januari 2020 - Honderden vogels dood door ziekte in Firth of Thames, Nieuw-Zeeland . Koppeling
10 januari 2020 - 292 dode schildpadden gevonden op stranden, 'vanwege rood tij' in Mexico . Koppeling
10 januari 2020 - Tientallen wilde vogels dood aangetroffen, 'reden onbekend', in Kuban, Rusland . Koppeling
9 januari 2020 - Duizenden dode vissen spoelen zich af in een dam in Traslasierra, Argentinië . Koppeling
9 januari 2020 - Honderden dode vissen gevonden in een dam in Penjamo, Mexico . Koppeling
9 januari 2020 - Honderdduizenden vogels gedood door ziekte in Dominicaanse Republiek . Koppeling
8 januari 2020 - UPDATE: 1 MILJARD dieren zijn nu bang voor dood door branden in Australië . Koppeling
8 januari 2020 - 21.000 vogels dood door vogelgriep in Chhattisgarh, India . Koppeling
7 januari 2020 - 5 dode dolfijnen gevonden langs een strand op Isle of Wight in Engeland . Koppeling
6 januari 2020 - 25 dode schildpadden wassen in Bengkulu, Indonesië . Koppeling
6 januari 2020 - Honderden dode vissen spoelen af in Frans-Polynesië . Koppeling
6 januari 2020 - Duizenden dode vissen spoelen af in een kanaal in Nardo, Italië . Koppeling
5 januari 2020 - 20.000 Koala draagt dood als gevolg van branden op Kangeroo Island, Australië . Koppeling
5 januari 2020 - Honderden TONEN vis sterven plotseling in viskwekerijen in Lampung, Indonesië . Koppeling
4 januari 2020 - 4 walvissen dood na 11 strand bij Matarangi Spit, Nieuw-Zeeland . Koppeling
4 januari 2020 - Massa's dode Portugese Man O 'War,' ongekend aantal 'spoelde aan in Trinidad en Tobago . Koppeling
2 januari 2020 - Massa's dode vissen spoelen aan in Sao Francisco de Itabapoana, Brazilië . Koppeling
2 januari 2020 - 25.000 kalkoenen dood door vogelgriep in Oost- Polen . Koppeling
2 januari 2020 - Honderden dode vissen verschijnen in een lagune in Cartagena, Colombia . Koppeling

1 januari 2020 - 500 MILJOEN dieren dood in de afgelopen 4 maanden als gevolg van bosbranden in Australië . Link en hier
1 januari 2020 - 23.000 kippen gedood door vogelgriep in Yunlin, Taiwan . Koppeling
30 december 2019 - Honderden dode schildpadden gevonden aan de kust van Oaxaca, Mexico . Koppeling
29 december 2019 - 40 dode pelikanen gevonden aangespoeld op strand in La Brea, Trinidad en Tobago . Koppeling
29 december 2019 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Gold Coast, Australië . Koppeling
28 december 2019 - Honderdduizenden dode vissen wassen in Vancouver, Canada . Koppeling
28 december 2019 - Honderden eenden en vissen sterven in een meer in Guadalupe, Mexico . Koppeling
26 december 2019 - Duizenden dode vissen wassen aan in een lagune in El Nihuil, Argentinië . Koppeling
24 december 2019 - 72.000 runderen dood door droogte in Cunene, Angola . Koppeling
23 december 2019 - Duizenden dode vissen wassen op het strand in Granada, Spanje . Koppeling
20 december 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een kreek in Mackay, Australië . Koppeling
19 december 2019 - 30.000 varkens gedood door Afrikaanse varkenspest in Indonesië . Koppeling
19 december 2019 - 30.000 varkens gedood door Afrikaanse varkenspest in Indonesië . Link
17 december 2019 - Honderden dode schelpdieren gevonden aangespoeld op een strand in Yallingup, Australië . Link
13 december – Duizend penisvissen spoelen aan op Drakes Beach in Noord-Californië. Link.
11 december 2019 – Honderden dode spreeuwen vallen mysterieus uit de lucht in Anglesey, Wales. Link.
10 december 2019 - 27.000 kippen worden gedood door vogelgriep in Suffolk, Engeland . Link
9 december 2019 - 12+ dode dolfijnen wassen op King Island, Australië . Link
9 december 2019 - 100 dode Murray Cod-afwas in een reservoir in New South Wales, Australië . Link
9 december 2019 - 10 dode schildpadden gevonden in Bengkulu, Indonesië . Link
7 december 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Muzaffarnagar, India . Link
6 december 2019 - Duizenden dode vissen wassen op het strand in Mersin, Turkije . Link
2 december 2019 - Massa's dode vissen spoelen af in een jachthaven in Florida, Amerika . Link
30 november 2019 - 3 dode walvissen gevonden in 2 maanden in de rivier de Theems in Londen, Engeland . Link
29 november 2019 - 130 dode schildpadden gevonden in Tamaulipas, Mexico . Link
28 november 2019 – Bliksemschicht doodt 49 koeien in Zambia. Link
28 november 2019 – Duizenden kwallen wassen zich af op populaire stranden van de Azov-zee. Link

23 november 2019 - 45 dode schildpadden wassen op een strand in Texas, Amerika . Link
21 november 2019 - 45.000+ varkens dood door varkenspest in Filipijnen . Link
21 november 2019 - 20.000+ varkens dood door varkenspest in Roemenië . Link
21 november 2019 - 130.000+ zalm sterven af in zalmkwekerij in Canada . Link
19 november 2019 – 47.000 varkens zijn geslacht vanwege Afrikaanse varkenspest. Koppeling
15 november 2019 - Massale coquille sterven af, 'ongekend' in Peconic Bay, New York, Amerika . Link
12 november 2019 – Duizenden vogels sterven mysterieus in India. Koppeling.
12 November 2019 - Massale afsterven van sint-jakobsschelpen, 'een mysterie' in de Gele Zee, China . Koppeling
12 November 2019 - 200 olifanten dood door droogte in Zimbabwe . Koppeling
11 November 2019 - Grote afsterving van vis wast op strand in Cilacap Regency, Indonesië . Koppeling
11 November 2019 - Honderden dode vissen gevonden, 'een mysterie' in via Ripamonti kanaal, Italië . Koppeling
10 November 2019 - 600 dode ratten, plus dode vissen en vogels gevonden strand in Westport, Nieuw-Zeeland . Koppeling
10 november 2019 – Meer dan 200 olifanten sterven tijdens de ergste droogte in decennia in Zimbabwe. Koppeling.
8 november 2019 - 4.000 varkens dood door Afrikaanse varkenspest in Sumatra, Indonesië . Koppeling
7 Novemeber 2019 - 37 trekvogels dood gevonden in Jodhpur, India . Koppeling
7 Novemeber 2019 - Massale afsterven van sardines in een rivier in Hoi An, Vietnam . Koppeling
4 november 2019 - Honderden dode vissen blijven zich wassen op Marco Island, Florida, Amerika . Koppeling
4 november 2019 - 10 TON vis sterft in een rivier in Ninh Binh, Vietnam . Koppeling
31 oktober 2019 - 20 miljoen oesters stierven deze zomer af in de prefecturen Ehime en Mie, Japan . Koppeling
31 oktober 2019 - Tientallen pelikanen dood gevonden aan de kust van Safi, Marokko . Koppeling
30 oktober 2019 - 200 TON dode vissen in de estuaria van Sinaloa, Mexico . Koppeling
28 oktober 2019 - Honderden dode vissen verschijnen in een rivier in Piracanjuba, Brazilië . Koppeling
27 oktober 2019 - 6 dode dolfijnen gevonden op stranden in Dzilam de Bravo, Mexico . Koppeling
26 oktober 2019 - Duizenden dode vissen wassen op een strand in Zuid- Thailand . Koppeling
25 oktober 2019 - Massale afsterving van mosselen gaat door in rivieren in Virginia, Amerika . Koppeling
25 oktober 2019 - 25 dode schildpadden gevonden dit jaar op een strand in Coatzacoalcos, Mexico . Koppeling

26 oktober 2019 – Bliksem doodt 60 koeien in Nicaragua en 44 in Nigeria. Koppeling.
22 oktober 2019 - Tientallen tonnen aan vissen sterven in viskwekerijen in West-Java, Indonesië . Koppeling
21 oktober 2019 - 55+ olifanten dood door droogte in Zimbabwe . Koppeling
21 oktober 2019 - 45+ dode schildpadden gevonden drijvend voor de kust van Escuintla, Guatemala . Koppeling
21 oktober 2019 - 19 dode schildpadden gevonden langs de kust in Korea . Koppeling
20 oktober 2019 - Meerdere vogels vallen mysterieus uit de lucht in Verenigd Koninkrijk. Koppeling
20 oktober 2019 - 3 TON dode vissen wassen in lagunes in Dhanushkodi, India . Koppeling
18 oktober 2019 - 6 schildpadden dood aangetroffen op Marco Island, Florida, Amerika . Koppeling
18 oktober 2019 - 25 dode zeevogels gevonden in Sleeping Bear Dunes, Michigan, Amerika . Koppeling
17 oktober 2019 – Honderden vogels slaan in NASCAR Hall of Fame-gebouw, vermoorden zichzelf. Koppeling
15 oktober 2019 - Tientallen dode vogels vallen uit de lucht in Lombardo Toledano, Mexico . Koppeling
14 oktober 2019 - Miljoenen dode mosselen spoelen aan op Cheynes Beach, Australië . Koppeling
14 oktober 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in New South Wales, Australië . Koppeling
14 oktober 2019 - Duizenden dode vissen, krabben en garnalen gevonden in Murcia, Spanje . Koppeling
14 oktober 2019 - Massale afsterven van mosselen 'baffle wetenschappers' in verschillende staten in Amerika . Koppeling
13 oktober 2019 - Enorme hoeveelheid dode vissen spoelt aan in een haven in Muscat, Oman . Koppeling
13 oktober 2019 - Duizenden dode vissen wassen zich 'door vervuiling' in Manilla, Filippijnen . Koppeling
12 oktober 2019 - 17 walvissen gestrand, 11 doden op Sabu, Indonesië . Koppeling
10 oktober 2019 - 96.000 runderen dood door droogte in Mexico . Koppeling
10 oktober 2019 - 6 schildpadden dood aangetroffen langs de kust van Massachusetts, Amerika . Koppeling
9 oktober 2019 - Honderden dode vissen gevonden drijvend voor Marco Island, Florida, Amerika . Koppeling
7 oktober 2019 - 150.000 vissen dood in een rivier in Noord-Carolina, Amerika . Koppeling
5 oktober 2019 - 60.000+ runderen dood door overstromingen in Namibië . Koppeling
30 september 2019 - Honderden varkens dood door varkenspest in Oost-Timor . Koppeling
29 september 2019 - 4 walvissen dood na stranding op een strand in South Carolina, Amerika . Koppeling
29 september 2019 - 40.000 vissen dood aangetroffen in een reservoir in Antioquia, Colombia . Koppeling
28 september 2019 - Ton van dode vissen spoelt aan in Ha Tinh, Vietnam . Koppeling

28 september 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Adiyaman, Turkije . Koppeling
27 september 2019 - 130+ dolfijnen dood in massale strand stranding, 'een mysterie' op eilanden in Kaapverdië . Koppeling
27 september 2019 - 15 dode walvissen gevonden aan de kust in Georgia, Amerika . Koppeling
27 september 2019 - 2,3 MILJOEN dieren dood door bosbranden in Bolivia . Koppeling
27 september 2019 – 134 dode walvissen Kaapverdië. Link
26 september 2019 - Massale sterfte van gekweekte zalm, "alle zalm sterft", in Newfoundland en Labrador, Canada . Koppeling
24 september 2019 - 2 walvissen gedood na stranding op een strand in Maui, Hawaii, Amerika . Koppeling
24 september 2019 - Duizenden dode vissen spoelen af op stranden in Mar Menor, Spanje . Koppeling
21 september 2019 - Honderden dode vissen gevonden drijven in een meer in Whitefield, India . Koppeling
21 september 2019 - Massale afsterving van vis aan de kust van Ambon, Indonesië . Koppeling
20 september 2019 - Tienduizenden vissen dood door droogte in een meer in Koroneia, Griekenland . Koppeling
19 september 2019 - 3 miljard vogels zijn in de afgelopen 50 jaar in Amerika afgestorven . Koppeling
18 september 2019 - 4 walvissen dood na stranding op een strand in Ruakaka, Nieuw-Zeeland . Koppeling
18 september 2019 - 12 TON dode vissen in een lagune in Tamaulipas, Mexico . Koppeling
18 september 2019 - 100+ dode vogels gevonden in Zapopan, Mexico . Koppeling
17 september 2019 - Honderden runderen dood door storm in Almeria, Spanje . Koppeling
17 september 2019 - Honderden, misschien duizenden dode zeesterren wassen op het strand in Engeland . Koppeling
17 september 2019 - Duizenden varkens gedood door varkenspest in Zuid-Korea . Koppeling
16 september 2019 - 3.583 eenden gedood als gevolg van vogelgriep in Taiwan . Koppeling
13 september 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Ciudad Real, Spanje . Koppeling
13 september 2019 – Blikseminslag doodt 23 koeien in Texas (video) . Koppeling
13 september 2019 - Honderden dode vissen gevonden nadat de rivier opdroogt,. Engeland . Koppeling
12 september 2019 - Sterven van zalm veroorzaakt instorting van zalmvisserij in British Columbia, Canada . Koppeling
12 september 2019 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in Kaapstad, Zuid-Afrika . Koppeling
12 september 2019 - 282 zeehonden die het afgelopen jaar dood zijn aangetroffen op stranden in Alaska, Amerika . Koppeling
10 september 2019 - 5000 varkens gedood door varkenspest in Hongarije . Koppeling
9 september 2019 - Meer dan 9.000 zeevogels dood aangetroffen langs de kust. Alaska, Amerika . Link en hier

16 september 2019 - 3.583 eenden gedood als gevolg van vogelgriep in Taiwan . Link
14 september 2019 – Blikseminslag doodt 23 koeien in Texas. Link
12 september 2019 - Sterven van zalm veroorzaakt instorting van zalmvisserij in British Columbia, Canada. Link
12 september 2019 - 282 zeehonden dood aangetroffen op stranden in Alaska, Amerika . Link
10 september 2019 - 5000 varkens gedood door varkenspest in Hongarije . Link
9 september 2019 - 9.000 zeevogels dood aangetroffen langs de kust, Amerika. Link en hier
9 september 2019 - 7.000 varkens gedood door varkenspest in Filipijnen . Link
4 september 2019 - 100 MILJOEN varkens dood door varkenspest in China . Link
4 september 2019 - 4 MILJOEN + varkens gedood door varkenspest in alle 63 provincies van Vietnam . Link
4 september 2019 – Bliksem doodt nog 220 schapen in Nepal. Link
3 september 2019 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een vijver in Arizona, Amerika . Link
2 september 2019 - Massale sterfte van vissen in Cartagena, Colombia . Link
1 september 2019 - Duizenden runderen dood door droogte in Maule, Chili . Link
1 september 2019 – Minstens 500 dieren in Nepal, India en Spanje gedood door bliksem. Link
31 augustus 2019 - 2 walvissen dood aangetroffen op een strand in Salvador, Brazilië . Link
30 augustus 2019 - 250 schapen gedood door bliksem in Jumla, Nepal . Link
30 augustus 2019 - 5 walvissen dood na 10 gestrand op Maui Beach, Hawaii, Amerika . Link
30 augustus 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Pitsea, Engeland . Link
29 augustus 2019 - VEEL dode vissen wassen op een meer in Shoolagiri, India . Link
28 augustus 2019 - Honderden dieren dood door stormen in Spanje . Link
27 augustus 2019 - 6 dode dolfijnen wassen aan in Ceuta, Spanje . Link
26 augustus 2019 - 10 schildpadden dood aangetroffen op stranden in Salvador, Brazilië . Link
25 augustus 2019 - Duizenden dieren dood door branden in de Amazone, Brazilië . Link
25 augustus 2019 – Duizenden vissen mysterieus omgekomen in Zierbeek. Link
23 augustus 2019 - 40 pinguïns, plus dolfijnen, schildpadden en zeeleeuwen dood aangetroffen, Brazilië . Link
22 augustus 2019 – Duizenden kippen komen om bij brand in Nijkerk. Link
22 augustus 2019 - Massale sterfte van vissen in een meer in Hanoi, Vietnam . Link

21 augustus 2019 - Massale sterfte van paling aanspoelen in een meer in Vermont, Amerika . Link
19 augustus 2019 – Meer dan een half miljard bijen vielen binnen 3 maanden dood in Brazilië. Link
3 september 2019 – Bliksem doodt nog eens 220 schapen in Nepal. Link
18 augustus 2019 - Duizenden runderen dood door overstromingen in Mumbai, India . Link
18 augustus 2019 - 25 pinguïns, schildpadden en zeehonden dood aangetroffen, Brazilië . Link
18 augustus 2019 - Duizenden runderen dood door overstromingen in Mumbai, India . Link
18 augustus 2019 - Grote afsterving van vis spoelt aan op stranden in Karachi, Pakistan . Link
18 augustus 2019 - Grote afsterving van vis spoelt aan op stranden in Karachi, Pakistan . Link
17 augustus 2019 - Tientallen dode zeevogels gevonden aan de kust van Kivalina, Alaska, Amerika . Link
17 augustus 2019 - Honderden dode vissen spoelen af in een meer in New Dundee, Canada . Link
17 augustus 2019 - Grote afsterven van zalm in Alaksa, Amerika . Link
16 augustus 2019 - 11.000+ vogels dood en sterven na hagelstorm in Montana, Amerika . Link
16 augustus 2019 - 36 dode schildpadden gevonden langs de kust van Sinaloa, Mexico . Link
15 augustus 2019 - Duizenden dode vissen spoelen af op Lake Ontario, Canada . Link
14 augustus 2019 - 44 runderen dood aangetroffen in een natuurreservaat in Nepal . Link
14 augustus 2019 - 50.000 vissen dood in een viskwekerij in Penang Maleisië . Link
13 augustus 2019 - Duizenden dode vissen verschijnen in een reservoir in Villalba de los Barros, Spanje . Link
12 augustus 2019 - 15.000+ runderen dood door droogte in Ozuluama, Mexico . Link
11 augustus 2019 - 5000 ton vis dood in de Dong Nai-rivier, Vietnam . Link
11 augustus 2019 - Duizenden dode vissen spoelen af in een reservoir in Bursa, Turkije . Link
8 augustus 2019 – Ongeveer 70 beren vallen mysterieus neer in Nationaal Park Hoge Veluwe in Nederland. Link
7 augustus 2019 - Duizenden dode vissen spoelen af in een reservoir in Utah, Amerika . Link
6 augustus 2019 - 10.000 kippen gedood door vogelgriep in Ba Ria Vung Tau, Vietnam . Link
5 augustus 2019 - 10.000 vissen dood 'door vervuiling' in een rivier in Devon, Engeland . Link
5 augustus 2019 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Rautalampi-meer, Finland . Link
4 augustus 2019 - 1.000+ dode vissen gevonden in een rivier in East Anglia, Engeland . Link
3 augustus 2019 - 20 walvissen dood na weer een 'mysterieuze' stranding in IJsland . Link

2 augustus 2019 - 32 dolfijnen dood aangetroffen dit jaar langs de kust van Toscane, Italië . Link
1 augustus 2019 - Massale afsterving van Krill en mosselen in Alaska, Amerika . Link
1 augustus 2019 - 2500 runderen dood door droogte in Putaendo, Chili . Link
30 juli 2019 - 200+ rendieren dood aangetroffen in Svalbard, Noorwegen . Link
30 juli 2019 - Honderden babyschildpadden dood gevonden op een strand in Quintana Roo, Mexico . Link
30 juli 2019 - Honderden dode vissen en paling gevonden in een kanaal in Londen, Engeland . Link
30 juli 2019 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht in Kaliningrad, Rusland . Link
30 juli 2019 - Massale afsterving van vogels die 'mysterieus' dood uit de lucht vallen in Somerset, Engeland . Link
30 juli 2019 - Duizenden vogels dood door vogelgriep in verschillende staten in Mexico . Link
29 juli 2019 - Duizenden dode vissen verschijnen in een lagune in Jalisco, Mexico . Link
29 juli 2019 - Honderden watervogels dood door ziekte in Albufera, Spanje . Link
29 juli 2019 - Duizenden vissen sterven in de Arno-rivier in Italië . Link
28 juli 2019 - Grote afsterving van vissen in een kanaal in Reynosa, Mexico . Link
28 juli 2019 - Tientallen tientallen vissen sterven plotseling in West Bandung Regency, Indonesië . Link
28 juli 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in Surabaya, Indonesië . Link
27 juli 2019 - 100 ton vis dood in viskwekerijen in Nong Khai, Thailand . Link
26 juli 2019 - Sterf af van zalm langs de Yukon-rivier, Alaska, Amerika . Link
25 juli 2019 - Tientallen tientallen dode vissen in een reservoir in Java, Indonesië . Link
25 juli 2019 - Honderden dode vissen vonden 'een mysterie' in een rivier in Lambarene, Gabon . Link
24 juli 2019 - 40.000 varkens gedood door varkenspest in Ruse, Bulgarije . Link
24 juli 2019 - Duizenden dode vissen spoelen aan op stranden in Almada, Portugal . Link
24 juli 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Iowa, Amerika . Link
24 juli 2019 - Sterf van zeemeeuwen langs de rivier de Ottowa, Canada . Link
24 juli 2019 - Massale visdoden in een meer in Indiana, Amerika . Link
24 juli 2019 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in North Carolina, Amerika . Link
22 juli 2019 - 5 dode schildpadden gevonden op een strand in Boca del Río, Mexico . Link
19 juli 2019 - 60+ dode walvissen gevonden op het strand van Longufjorur in IJsland . Link

19 juli 2019 - 150 schildpadden dit jaar dood aangetroffen in Paraiba, Brazilië . Link
19 juli 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in New Orleans, Amerika . Link
17 juli 2019 - Tientallen dode vogels gevonden in Duinkerken, New York, Amerika . Link
17 juli 2019 - Honderden vissen sterven in een lagune in Chicago, Amerika . Link
15 juli 2019 - 32 schildpadden dood aangetroffen op stranden in Cabo de Santo Agostinho, Brazilië . Link
15 juli 2019 - Massale sterfte van vissen in een dam in Akcay, Turkije . Link
15 juli 2019 - Duizenden vissen dood in een meer in Kintamani, Indonesië . Link
14 juli 2019 - 3,3 MILJOEN varkens gedood door varkenspest in 62 provincies in Vietnam . Link
14 juli 2019 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht in de buurt van Adelaide, Austalia . Link
14 juli 2019 - Massale afsterven van vis in Fujian, China . Link
13 juli 2019 - Grote afsterven van zalm in Norton Sound, Alaksa, Amerika . Link
13 juli 2019 - Duizenden dode vissen verschijnen op een strand in Escuintla, Guatemala . Link
13 juli 2019 - Honderden dode vissen spoelen af in een rivier in Frontera, Mexico . Link
12 juli 2019 - 40 dode dolfijnen zijn dit jaar aangespoeld langs de kust van Bulgarije . Link
11 juli 2019 - 7 dode grijze walvissen gevonden aangespoeld in Alaska, Amerika . Link
11 juli 2019 - Honderden dode vissen spoelen af in een rivier in Ontario, Canada . Link
10 juli 2019 - 4 dode schildpadden gevonden op een strand in Marina Romea, Italië . Link
9 juli 2019 - Nog 4 dode dolfijnen, 313 doden dit jaar langs de kust van de Krim . Link
8 juli 2019 - Honderden dode vissen spoelen af in een meer in New York, Amerika . Link
8 juli 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Fortaleza, Brazilië . Link
6 juli 2019 - Honderdduizenden mosselen sterven af aan de noordkust van Californië, Amerika . Link
4 juli 2019 - 320 TON vis sterft 'plotseling' in Sragen, Indonesië . Link
4 juli 2019 - Honderdduizend vissen zijn gestorven in een rivier in Vung Tau, Vietnam . Link
3 juli 2019 - 76 dode schildpadden gevonden aangespoeld dit jaar langs de kust van Bahia, Brazilië . Link
3 juli 2019 - 74 dode dolfijnen zijn dit jaar aangespoeld langs de kust van Oekraïne . Link
3 juli 2019 - 40 ton vis sterft in een rivier in Thua Thien Hue, Vietnam . Link
28 juni 2019 - 3 MILJOEN varkens gedood als gevolg van varkenspest in 60 provincies in Vietnam . Link

28 juni 2019 - Honderden dode vissen gevonden in de Mella-rivier in Italië . Link
28 juni 2019 - Tientallen tonnen vis sterven in viskwekerijen in Sragen, Indonesië . Link
27 juni 2019 - 6 dode walvissen gevonden in de Golf van St. Lawrence, Canada . Link
27 juni 2019 - Honderden dode vissen duiken op in een meer in Orlando, Amerika . Link
27 juni 2019 - Duizenden dode vissen worden gewassen in rivieren in Mountmellick, Ierland . Link
26 juni 2019 - Duizenden dode vissen duiken op in de wateren bij Oran, Algerije . Link
26 juni 2019 - Honderden dode vissen worden gewassen, 'een mysterie' in een meer in Colorado, Amerika . Link
25 juni 2019 - Massa sterft af van vissen in een meer in Nebraska, Amerika . Link
24 juni 2019 - 6 dode schildpadden gevonden aangespoeld op Timbi Lake in India . Link
22 juni 2019 - 167 dode grijze walvissen zijn dit jaar van Mexico naar Alsaka aangespoeld . Link
22 juni 2019 - 28.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Changhua, Taiwan . Link
20 juni 2019 - 973 varkens dood door varkenspest in Saravane, Laos . Link
20 juni 2019 - Afvallen van deskundigen op het gebied van viszorgen langs de kust van Sao Luis, Brazilië . Link
19 juni 2019 - 300 dode en stervende dolfijnen, 'experts verbijsterd', langs de Golf in Amerika . Link
17 juni 2019 - Honderden dode vissen die afwassen op een strand in Timbiqui, Colombia . Link
16 juni 2019 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in Marechal Deodoro, Brazilië . Link
16 juni 2019 - 2 ton vis sterft in een meer in Da Nang, Vietnam . Link
13 juni 2019 - 186 dode of stervende schildpadden langs de kust van Texas, Amerika . Link
12 juni 2019 - 60+ dode zeehonden aangetroffen langs de kust in Alaska, Amerika . Link
11 juni 2019 - Veel vogels die doodvallen in Campbellton, Canada . Link
11 juni 2019 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in Kulon Progo Regency, Indonesië . Link
11 juni 2019 - 600 eenden zijn gestorven in Banjar Regency, Indonesië . Link
10 juni 2019 - 15.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Mexico . Link
9 juni 2019 - 80+ dode schildpadden gevonden sinds januari in Veracruz, Mexico . Link
9 juni 2019 - Honderden dode krabben gevonden aan de kust van Tuxpan, Mexico . Link
8 juni 2019 - Tientallen apen dood 'door hittegolf' in India . Link
8 juni 2019 - 75 dode grijze walvissen worden de afgelopen maanden gewassen langs de westkust van Amerika . Link

8 juni 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Florida, Amerika . Link
8 juni 2019 - Massa afsterven van viswas aan de wal in Sint-Petersburg, Rusland . Link
8 juni 2019 - VEEL dode vissen drijven in een meer in Chennai, India . Link
7 juni 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Vorpommern, Duitsland . Link
6 juni 2019 - Duizenden vissen dood 'ten gevolge van hittegolf' in een meer in Lafreniere Park, Louisiana, Amerika . Link
3 juni 2019 - Honderden dode vissen spoelen aan wal op een strand in Florida, Amerika . Link
3 juni 2019 - 11.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Xinjiang, China . Link
3 juni 2019 - 50 ton vis sterft plotseling in een reservoir in Kuningan, Indonesië . Link
1 juni 2019 - 605+ VEEL vissen sterven in het Taalmeer, Filippijnen . Link
31 mei 2019 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Banda Atjeh, Indonesië . Link
30 mei 2019 - Duizenden dode vissen worden gewassen in een haven in Cagliari, Italië . Link
28 mei 2019 - 1,7 MILJOEN varkens gedood als gevolg van Afrikaanse varkenspest in Vietnam . Link
28 mei 2019 - 100 dode luipaardhaaien spoelde dit jaar aan in San Francisco Bay, Californië, Amerika . Link
28 mei 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in Gasper River in Kentucky, Amerika . Link
28 mei 2019 - 93 dode dolfijnen wassen dit jaar langs de Golfkust, Amerika . Link
28 mei 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Clapton, Engeland . Link
28 mei 2019 - 5 grijze walvissen worden dood gewassen in British Columbia, Canada . Link
28 mei 2019 - Tientallen apen sterven ten gevolge van hitte in Veracruz, Mexico . Link
28 mei 2019 - Honderden runderen sterven ten gevolge van droogte in Tabasco, Mexico . Link
25 mei 2019 - Honderden zeevogels gevonden dood langs de kust van Mendocino, Californië, Amerika . Link
25 mei 2019 - Tientallen dode pinguïns en andere zeevogels gevonden aan de kust van Jose Ignacio, Uruguay . Link
24 mei 2019 - 186 dode schildpadden gevonden aangespoeld gedurende de afgelopen 2 maanden in Texas, Amerika . Link
24 mei 2019 - Honderden dode vissen die afwassen in de Payaswini-rivier in India . Link
23 mei 2019 - 8 MILJOEN zalm dood door algenbloei in Noorwegen . Link
23 mei 2019 - 1.000 TON vis dood in een rivier in Dong Nai, Vietnam . Link
23 mei 2019 - Honderden dode kwallen worden gewassen op een strand in Pembrey, Wales . Link
21 mei 2019 - In de afgelopen weken zijn 3 dode walvissen gewassen, 'experts verbijsterd' in Alaska, Amerika . Link

21 mei 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een kreek in Turkije . Link
21 mei 2019 - Massa's van verschillende dode vissen worden gewassen in de Puerto Piritu-lagune, Venezuela . Link
18 mei 2019 - 14 dode dolfijnen wassen zich op een strand in San Vicente de la Barquera, Spanje . Link
14 mei 2019 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de baai van Panama, Panama . Link
14 mei 2019 - Honderden vogels vallen dood door hitte in San Luis Potosi, Mexico . Link
10 mei 2019 - Massive sterven af van vis wast aan de wal in Gunjur, Gambia . Link
9 mei 2019 - Tientallen dode zeevogels aangetroffen op een strand in Ritoque, Chili . Link
9 mei 2019 - 4000 doden door droogte in Cordoba, Colombia . Link
8 mei 2019 - 13 dode walvissen wassen dit jaar in de staat Washington, Amerika . Link
8 mei 2019 - Duizenden dode vissen wassen langs de kust van Ecuador . Link
7 mei 2019 - 9 dode walvissen worden sinds maart gewassen in San Francisco, Amerika . Link
3 mei 2019 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal in de buurt van het Sathanur-reservoir in India . Link
3 mei 2019 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in Zamboanga, Filippijnen . Link
1 mei 2019 - Tienduizenden dode vissen worden gewassen in Linyi Port, China . Link
28 april 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in het district Changqing in China . Link
26 april 2019 - Honderden dode vogels, vissen, dolfijnen en zeeschildpadden op Galveston Beach, Texas, Amerika . Link
23 april 2019 - 28+ nijlpaarden dood aangetroffen, oorzaak onbekend, in een nationaal park in Ethiopië . Link
22 april 2019 - 23 schildpadden en 13 dolfijnen dood aangetroffen langs de kust van de Mississippi, Amerika . Link
21 april 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal in de kanalen van Essequibo, Guyana . Link
21 april 2019 - 3 dode walvissen gevonden aangespoeld op een strand in San Quintin, Mexico . Link
20 april 2019 - Massa sterft af van vissen in Laranjeiras, Brazilië . Link
17 april 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een haven in Fribourg, Zwitserland . Link
15 april 2019 - School van dode vissen spoelt op in een lagune in Sao Pedro da Aldeia, Brazilië . Link
13 april 2019 - Honderden dode vissen gevonden in wateren nabij een meer in Victoria, Australië . Link
12 april 2019 - Duizenden dode vissen verschijnen in een rivier in Michigan, Amerika . Link
8 april 2019 - 109 dode schildpadden wassen zich op Bonfil Beach in Mexico . Link
8 april 2019 - 15 dode dolfijnen wassen zich sinds februari in Griekenland af . Link

8 april 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Regina, Canada . Link
6 april 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een kreek in Pennsylvania, Amerika . Link
2 april 2019 - 200+ trekvogels dood aangetroffen in een meer in Maharashtra, India . Link
2 april 2019 - Honderden dode zeester gevonden op een strand op Isle of Sheppey, Engeland . Link
2 april 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Manitoba, Canada . Link
2 april 2019 - 24.500 vogels gedood als gevolg van aviaire griep in de provincie Liaoning, China . Link
2 april 2019 - Tienduizenden vissen sterven in een rivier in de provincie Pathum Thani, Thailand . Link
2 april 2019 - Massief afsterven van vissen in viskwekerijen in de provincie Songkhla, Thailand . Link
2 april 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Iowa, Amerika . Link
1 april 2019 - 600+ eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Cuttack, India . Link
1 april 2019 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Lao Cai Province, Vietnam . Link
31 maart 2019 - Duizenden vee dood na de storm in Pilbara, Australië . Link
31 maart 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Brisbane, Australië . Link
29 maart 2019 - 12 schildpadden gevonden dood aangetroffen in Panaji, India . Link
28 maart 2019 - Massa sterft af van krill in Powell River, British Columbia, Canada . Link
28 maart 2019 - 1.100 dode dolfijnen zijn dit jaar in Frankrijk aangespoeld . Link
27 maart 2019 - Honderden schildpadden die dood opwassen in New England, Amerika . Link
26 maart 2019 - Tientallen haaien worden dood gewassen in New Jersey, Amerika . Link
26 maart 2019 - 2500 stuks sterven plotseling, 'een mysterie' in Peten, Guatemala . Link
25 maart 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een dam in Sao Paulo, Brazilië . Link
22 maart 2019 - Duizenden dieren gedood bij overstromingen in Nebraska en Iowa, Amerika . Link
22 maart 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Cleveland, Ohio, Amerika . Link
22 maart 2019 - 30 schildpadden gevonden dood langs de kust van Uruguay . Link
21 maart 2019 - Honderden dode vissen werden in Cattolica Italië als wassende dieren gevonden . Link
20 maart 2019 - Massa sterft af van schildpadden door een 'vreemd virus' in de rivier de St. John's in Florida, Amerika . Link
20 maart 2019 - 4 dode bultruggen zijn in de afgelopen 8 weken gewassen langs de kust van Carolina, Amerika . Link
19 maart 2019 - 11,5 MILJOEN venusschelpen worden gewassen op een strand in West-Kaap, Zuid-Afrika . Link

18 maart 2019 - 123 VEEL vissen sterven in de Oeral in Atyrau, Kazachstan . Link
18 maart 2019 - Duizenden dode vissen wassen New Jersey, Amerika . Link
18 maart 2019 - 28.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Kathmandu, Nepal . Link
18 maart 2019 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de Caboolture River, Australië . Link
17 maart 2019 - 14 dode haaien wassen zich op, 'een mysterie' in Gansbaai, Zuid-Afrika . Link
17 maart 2019 - Massale visdoden in de wateren van Oceanport, New Jersey, Amerika . Link
16 maart 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Aracaju, Brazilië . Link
16 maart 2019 - 20 dolfijnen dood aangetroffen aan de kust van Mejillones, Chili . Link
15 maart 2019 - 123 VEEL zalmen sterven plotseling in een viskwekerij in Castro, Chili . Link
14 maart 2019 - 110 dode schildpadden wassen zich op in Guerrero, Mexico . Link
14 maart 2019 - 10 dolfijnen wassen zich dood op aan de kust van Jevpatorija, de Krim . Link
14 maart 2019 - 2 dode grijze walvissen wassen zich op in San Francisco Bay, Amerika . Link
14 maart 2019 - Tientallen dode Canadese ganzen gevonden in British Columbia, Canada . Link
14 maart 2019 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in New South Wales, Australië . Link
13 maart 2019 - Massa sterfgevallen van vogels en dieren gevonden in een veld voor de kust van Azov, Oekraïne . Link
11 maart 2019 - 80 schildpadden worden dit jaar dood in Paraiba, Brazilië . Link
7 maart 2019 - Honderden dode vissen worden gewassen in een meer in Bengaluru, India . Link
6 maart 2019 - 127 Possums dood aangetroffen langs de kust in Victoria, Australië . Link
4 maart 2019 - 1.190 runderen dood door droogte in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek . Link
4 maart 2019 - Massa afsterven van schildpadden gevonden langs een strand langs de Rushikulya kust, India . Link
3 maart 2019 - 1.000+ vogels gedood door hagelstorm in Madhya Pradesh, India . Link
2 maart 2019 - 7.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Terndrup, Denemarken . Link
1 maart 2019 - Honderden dode vissen wassen, 'nog nooit zoveel eerder gezien' in Segersjon, Zweden . Link
28 februari 2019 - 70 dode schildpadden zijn dit jaar aangespoeld in Tamaulipas, Mexico . Link
28 februari 2019 - Honderden Pengiuns blijven sterven als gevolg van de vogelgriep op Halifax Island, Namibië . Link
27 februari 2019 - 7 dolfijnen en een walvis worden dood gewassen langs de kust in Cork, Ierland . Link
27 februari 2019 - Tientallen dode eenden gevonden, 'nog nooit zoiets gezien' in een park in Calgary, Canada . Link

27 februari 2019 - Tientallen vogels dood aangetroffen in Huntsville, Alabama, Amerika . Link
27 februari 2019 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Tolu, Colombia . Link
26 februari 2019 - 6 dolfijnen worden gewassen en sterven, 'betrokkenen' in Orange County, Californië, Amerika . Link
26 februari 2019 - 6 dolfijnen en 2 zeehonden worden in Dorset in Engeland doodgespoeld . Link
26 februari 2019 - 40 ton dode vissen in een viskwekerij 'als gevolg van vervuiling' in Finistere, Frankrijk . Link
25 februari 2019 - 50 ton vis is gestorven in de Piquiri-rivier in Brazilië . Link
24 februari 2019 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Balasore, India . Link
23 februari 2019 - 204 leeuwen zijn in de afgelopen 2 jaar in Gujarat, India , gestorven . Link
23 februari 2019 - Honderden dode vissen worden gewassen in de Araruama-lagune, Brazilië . Link
23 februari 2019 - Tientallen zeeschildpadden die dood langs de monding van de Pulicat in India worden afgemaakt . Link
22 februari 2019 - Tientallen schildpadden zijn de afgelopen 4 maanden doodgegaan in Texas, Amerika . Link
22 februari 2019 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Alanya, Turkije . Link
21 februari 2019 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in Salaverry, Peru . Link
21 februari 2019 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Tai Po, Hong Kong . Link
20 februari 2019 - 3.900 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de staat Plateau, Nigeria . Link
20 februari 2019 - Honderden dode vissen verschijnen in een rivier in Hangzhou, China . Link
19 februari 2019 - Tientallen dode zeevogels spoelen af op een strand in Hastings, Engeland . Link
19 februari 2019 - 2 TON dode vissen wassen in Playa del Cerro, Uruguay . Link
19 februari 2019 - 36 schildpadden gevonden sinds januari in Bahia, Brazilië . Link
18 februari 2019 - 600 dode dolfijnen zijn dit jaar aangespoeld op stranden in Frankrijk . Link
18 februari 2019 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Orbyhus, Zweden . Link
18 februari 2019 - Duizenden vissen sterven in een kanaal in Magdalena, Colombia . Link
18 februari 2019 - Massa sterft af van vissen door hitte in Cartagena, Colombia . Link
18 februari 2019 - Grote afsterven van vissen in een meer in Libië . Link
18 februari 2019 - 32.500 kippen gedood als gevolg van avina-griep in Changhua County, Taiwan . Link
15 februari 2019 - 10.000 vogels en vee gedood als gevolg van ziekte in Quang Ngai en Khanh Hoa provincies, Vietnam . Link
15 februari 2019 - 12.000 vissen dood aangetroffen in de wateren van Antioquia, Colombia . Link

14 februari 2019 - 1.800+ melkkoeien dood door sneeuwstorm in de staat Washington, Amerika . Link
14 februari 2019 - 31.000 runderen gedood in de afgelopen 3 maanden als gevolg van droogte in Colombia . Link
12 februari 2019 - Duizenden dode inktvissen wassen zich op een strand in Chili af . Link
11 februari 2019 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in de buurt van Piriapolis, Uruguay . Link
11 februari 2019 - Massa afsterven van zeevogels gevonden langs de kust van de Krim . Link
10 februari 2019 - Tientallen watervogels dood aangetroffen in een lagune in Cochabamba, Bolivia . Link
9 februari 2019 - 300.000 doden na overstroming in Queensland, Australië . Link
6 februari 2019 - 20.000 zeevogels 'sterven plotseling. Link
4 februari 2019 - 7 gigantische diepzeevissen worden doodgespoeld aan de kust van Japan . Link
4 februari 2019 - Duizenden vee sterven ten gevolge van droogte in Australië . Link
1 februari 2019 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Wolgast, Duitsland . Link
31 januari 2019 - 600 dode schildpadden gevonden aangespoeld in Odisha, India . Link
31 januari 2019 - Honderden pinguïns zijn dood aangetroffen op het eiland Halifax in Namibië . Link
31 januari 2019 - 8 dode dolfijnen aangetroffen in Lee County, Florida, Amerika . Link
31 januari 2019 - Honderden dode zeester gevonden aangespoeld in Prestatyn, Wales . Link
30 januari 2019 - 100.000 kippen gedood als gevolg van hitte in Montevideo, Uruguay . Link

29 januari 2019 - Honderdduizenden vissen sterven in de Darling River, Australië . Link
24 januari 2019 - 90 wilde paarden dood door droogte bij Alice Springs, Australië . Link
19 januari 2019 - Vleermuizen sterven 'op Bijbelse schaal' ten gevolge van hittegolf in Australië . Link
19 januari 2019 - Tientallen tonnen vis sterven plotseling in Midden-Java, Indondesia . Link
18 januari 2019 - 110 geiten dood, 'een mysterie', in Ramban, Kasjmir, India . Link
17 januari 2019 - Tientallen Bighorn-schapen dood aangetroffen in Californië, Amerika . Link
17 januari 2019 - 40 vogels dood aangetroffen aan de boulevard Las Torres, Mexico . Link
15 januari 2019 - 589 schildpadden, 824 lamantijnen, 127 dolfijnen dood. Link
14 januari 2019 - Tientallen schildpadden dood na het afwassen langs de kust van Israël . Link
11 januari 2019 - Massief afsterven van vissen in een rivier in Vinh City, Vietnam . Link
11 januari 2019 - Honderden dode vissen blijven zich wassen op Gran Canaria, Spanje . Link

10 januari 2019 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in Canakkale, Turkije . Link
9 januari 2019 - 3 dode dolfijnen wassen in Puerto del Rosario, Spanje . Link
8 januari 2019 - 14 schildpadden dood aangetroffen op een strand in Abruzzo, Italië . Link
8 januari 2019 - Duizenden kippen en eenden dood door de vogelgriep in het district Kan Duoc, Vietnam . Link
8 januari 2019 - 4 dode schildpadden gevonden op stranden in Ubatuba, Brazilië . Link
7 januari 2019 - 1 MILJOEN vis sterft langs de 40 km lange rivier in New South Wales, Australië . Link
7 januari 2019 - Honderden dode vissen die langs een stroom afwassen in Carapegua, Paraguay. Link
7 januari 2019 - 1.000 stuks vee sterven plotseling in Santa Fe, Argentinië . Link
6 januari 2019 - 2000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Munger, India . Link
6 januari 2019 - Honderden varkens dood door ziekte in verschillende provincies van Vietnam . Link
3 januari 2019 - Duizenden dode vissen verschijnen in de Los Molinos-dam, Argentinië . Link
3 januari 2019 - Honderden dode vissen verschijnen op een strand 'een mysterie' in Mar del Plata, Argentinië . Link
3 januari 2019 - Honderden dode vissen gevonden in meren in Medellin de Bravo, Mexico . Link
2 januari 2019 - Tientallen dode vogels gevonden op de weg in Amarillo, Texas, Amerika . Link
2 januari 2019 - Duizenden dode vissen die afwassen op stranden in Zuid- Spanje . Link
30 december 2018 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een meer in Bengaluru, India . Link
30 december 2018 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Yandina, Australië . Link
27 december 2018 - Honderden dode vissen die afwassen in Lake Elsinore, Californië, Amerika . Link
27 december 2018 - Honderden dode vissen die aan wal op Gran Canaria in Spanje. Link
27 december 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een lagune in El Paraiso, Argentinië . Link
23 december 2018 - 90 ton vis sterft in een lagune in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
21 december 2018 - 57 runderen dood aangetroffen in Odisha, India . Link
20 december 2018 - Groot aantal vogels dat dood uit de lucht valt in Lower Lakes Region, Australië . Link
19 december 2018 - 10.000 dode vissen gevonden in een rivier in New South Wales, Australië . Link
18 december 2018 - Ton vissen sterven in een rivier in Dong Nai, Vietnam . Link
17 december 2018 - Groot afsterven van kraaien veroorzaakt paniek onder de lokale bevolking in Nandankanan, India . Link
17 december 2018 - 20 dode pijlstaartrog gevonden op een strand in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten . Link

16 december 2018 - 40+ dode zeevogels gevonden langs stranden nabij Myrtle Beach, South Carolina, Amerika . Link
15 december 2018 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in New South Wales, Australië . Link
14 december 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in Houston Lake, Texas, Amerika . Link
14 december 2018 - 40.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Powellville, Maryland, Amerika . Link
13 december 2018 - 20.000 kippen dood door 'mysterieziekte' in Brahmagiri, India . Link
13 december 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een dam in Dajabon, Dominicaanse Republiek . Link
6 december 2018 - Duizenden dode vissen aangetroffen langs Robinson Preserve, Florida, Amerika . Link
6 december 2018 - 100 dode of stervende zeevogels gevonden op Marco Island in Florida, Amerika . Link
5 december 2018 - 100+ schildpadden dood aangetroffen tijdens een studie in de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan en de
Middellandse Zee . Link
30 november 2018 - 51 meer walvissen dood 'een mysterie' na stranding op de Chatham-eilanden, Nieuw-Zeeland . Link
29 november 2018 - 41 dode dolfijnen wassen zich op in Lee en Collier County, Florida, Amerika . Link
29 november 2018 - Massa sterft af van vis in een rivier in Msunduzi, Zuid-Afrika . Link
27 november 2018 - 28 walvissen dood na stranding op een strand in Victoria, Australië . Link
27 november 2018 - 50 ton vis sterft plotseling in viskwekerijen in Quang Nam, Vietnam . Link
26 november 2018 - 145 walvissen dood na stranding op Stewart Island in Nieuw-Zeeland . Link
25 november 2018 - 190 schildpadden dood aangetroffen, aangespoeld in Cape Cod, Massachusetts, Amerika . Link
25 november 2018 - Massive sterft af van vis in viskwekerijen in de provincie Sisaket, Thailand . Link
23 november 2018 - Tienduizenden dode zeesterren worden gewassen op een strand in Lincolnshire, Engeland . Link
17 november 2018 - Tientallen dode vogels gevonden in Hillsboro, Oregon, Amerika . Link
16 november 2018 - 48 lamantijnen gevonden dood in Tabasco, Mexico . Link
15 november 2018 - Groot afsterven van vis in een lagune in Fuquene, Colombia . Link
13 november 2018 - Grote hoeveelheid dode vissen wassen op een strand in Lappvik, Finland . Link
12 november 2018 - 2 TON dode vissen wassen op een strand in Da Nang, Vietnam . Link
12 november 2018 - Duizenden vissen sterven 'als gevolg van droogte' in de Serpis-rivier in Spanje . Link
11 november 2018 - 35 dode schildpadden en dode vissen gevonden op een strand in San Diego, Nicaragua . Link
8 november 2018 - Tientallen dode en stervende zeevogels gevonden langs een strand in Aukland, Nieuw-Zeeland . Link
6 november 2018 - 60 ton vis sterft in een meer in Batangas, Filipijnen . Link

6 november 2018 - 1 MILJOEN vogels gedood dit jaar als gevolg van de vogelgriep in Bulgarije . Link
5 november 2018 - DUIZENDEN TONEN dode vissen worden in de Eufraat in Irak gewassen . Link
4 november 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen in de Yamuna-rivier in India . Link
4 november 2018 - Tientallen dode vogels gevonden aan een meer in Bengaluru, India . Link
31 oktober 2018 - 39.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Bogdanitsa, Bulgarije . Link
30 oktober 2018 - 300 ton vis sterft in een reservoir in de provincie Suphan Buri, Thailand . Link
30 oktober 2018 - 10 Ton dode vissen wassen op stranden in Brevard County, Florida, Amerika . Link
30 oktober 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in Stuart, Florida, Amerika . Link
30 oktober 2018 - VEEL dode vissen blijven wassen vanwege het rode tij in Pinellas County, Florida, Amerika . Link
28 oktober 2018 - Tienduizenden dode vissen wassen zich op in Choctawhatchee Bay, Florida, Amerika . Link
22 oktober 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Jambeli, Ecuador . Link
20 oktober 2018 - Duizenden vissen sterven in Medical Lake, Washington, Amerika . Link
17 oktober 2018 - 33.000 runderen gedood door overstromingen in Niger . Link
17 oktober 2018 - Massa vissen sterven in de puzzel-experts in een meer in het natuurreservaat Goukamma, Zuid-Afrika . Link
17 oktober 2018 - 60.000 dode vissen wassen in Indian River Lagoon, Florida, Amerika . Link
16 oktober 2018 - 400 kangeroos en 150 geiten gedood door hagelbui in New South Wales, Australië . Link
15 oktober 2018 - Tientallen dode watervogels dood aangetroffen in een meer in Puerto del Rosario, Spanje . Link
15 oktober 2018 - 32.000 pond dode vissen wassen in Naples Bay, Florida, Amerika . Link
15 oktober 2018 - Honderden dode vogels gevonden na Cyclone in Berhampur, India . Link
15 oktober 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen aan de oevers van Bengkulu, Indonesië . Link
14 oktober 2018 - 30 dode schildpadden wassen zich op in Cancun, Mexico . Link
14 oktober 2018 - Massamoord op vissen, 'een mysterie' in een rivier in Barbuelva, Noorwegen . Link
13 oktober 2018 - 4 walvissen worden doodgespoeld over de Sheland-eilanden, Schotland . Link
12 oktober 2018 - Groot afsterven van vissen in de wateren van Liuzhou City, China . Link
11 oktober 2018 - Afval van hazen (konijnen) vanwege een 'mysterieziekte' in East Anglia, Engeland . Link
10 oktober 2018 - 200.000 vissen sterven in het meer Guija, El Salvador . Link
9 oktober 2018 - Honderden geiten en koeien sterven aan 'mysterieuze ziekte' in Lakhimpur, India . Link

5 oktober 2018 - Honderden vogels vallen dood in Warschau, Polen . Link
5 oktober 2018 - Duizenden dode vissen en slakken gevonden in een meer in Bangalore, India . Link
4 oktober 2018 - Honderden dode vissen wassen op vanwege rood tij – Florida, Amerika . Link
3 oktober 2018 - 23 leeuwen zijn gestorven aan 'mysterieuze ziekte' – Gir Forest National Park, India . Link
3 oktober 2018 - Massale visdoden als gevolg van rood tij. – Mexico Beach, Florida, Amerika . Link
29 september 2018 - 32.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in de provincie Guizhou, China . Link
28 september 2018 - Grote afsterven van verschillende vissen – Colorado, Amerika . Link
27 september 2018 - Honderden krabben wassen zich dood. – Florida, Amerika . Link
27 september 2018 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Barco, Portugal . Link
24 september 2018 - 400 doden door droogte en ziekte in Casitas, Peru . Link
23 september 2018 - 750.000 vissen sterven in een viskwekerij in Kolbeinagjogv, Faeröer . Link
22 september 2018 - Tienduizenden dode vissen spoelen aan de wal langs een rivier. – Turkije . Link
21 september 2018 - 43.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Trilistnik, Bulgarije . Link
20 september 2018 - Honderdduizenden dode mosselen. – Amerika . Link
20 september 2018 - Tientallen vogels vallen dood neer uit de lucht. – Canada . Link
18 september 2018 - 5.500 varkens en 3.4 miljoen kippen gedood door de orkaan. – Amerika . Link
17 september 2018 - 350 dode pinguïns gevonden aangespoeld op stranden in Parana, Brazilië . Link
17 september 2018 - 3 dolfijnen dood na 11 gestrand op een strand in Cornwall, Engeland . Link
17 september 2018 - Duizenden dode vissen. – Panama City Beach, Florida, Amerika . Link
17 september 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Karachi, Pakistan . Link
14 september 2018 - 26.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Californië, Amerika . Link
14 september 2018 - Duizenden vissen sterven in een meer in Hanoi, Vietnam . Link
14 september 2018 - 70 dode pinguïns gevonden aangespoeld op stranden in Santa Catarina, Brazilië . Link
13 september 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in Texas, Amerika . Link
11 september 2018 - 30.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Tuaran, Maleisië . Link
10 september 2018 - 33 VEEL dode vissen. – Pinellas, Florida, Amerika . Link
9 september 2018 - 150 dode koeien van anthrax in 3 dorpen in Turkije . Link

7 september 2018 - 58 dode walvissen. – Ierland en Schotland aangespoeld . Link
4 september 2018 - Duizenden dode vissen. – Provincetown, Massachusetts, Amerika . Link
31 augustus 2018 - Duizenden vissen sterven plotseling in het Hongze-meer, Jiangsu, China . Link
30 augustus 2018 - Grote hoeveelheid dode vissen spoelt aan de grond in Boca del Rio, Mexico . Link
28 augustus 2018 - 300 dode schildpadden gevonden voor de kust van Mexico . Link
28 augustus 2018 - 135 dode schildpadden, plus dolfijnen en lamantijnen. – Florida, Amerika . Link
28 augustus 2018 - 16 dode walvissen zijn deze maand aan de kust van Ierland aangespoeld . Link
28 augustus 2018 - 13 dode walvissen zijn deze maand aangespoeld langs de kust van Schotland . Link
28 augustus 2018 - 140.000 varkens gedood. – Gropeni, Roemenië . Link
27 augustus 2018 - 240 ton dode vissen. – Manatee County, Florida, Amerika . Link
27 augustus 2018 - Massa afsterven van vissenwassing bij Malibu Lagoon, in Californië, Amerika . Link
27 augustus 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Saone-et-Loire, Frankrijk . Link
25 augustus 2018 - 930+ dode schildpadden aangespoeld sinds januari op stranden in Bahia, Brazilië . Link
25 augustus 2018 - 3 dode schildpadden, 7 dode pinguïns en 2 albatrossen. – Sao Paulo, Brazilië . Link
24 augustus 2018 - Massive sterft af van vissen in een meer in Indonesië . Link
23 augustus 2018 - 57+ Pinguïns dood aangetroffen op een strand in Sao Paulo, Brazilië . Link
23 augustus 2018 - Honderden dode vissen wassen zich op in East Rockaway, New York, Amerika . Link
23 augustus 2018 - Duizenden dode vissen worden opnieuw gewassen in Sarasota, Florida, Amerika . Link
23 augustus 2018 - 180 ton vissen sterven plotseling in het Toba-meer in Indonesië . Link
22 augustus 2018 - 15 dode dolfijnen wassen zich op in Sarasota, Florida, Amerika . Link
21 augustus 2018 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Kirkagac, Turkije . Link
19 augustus 2018 - 400+ dode of stervende zeehonden aangespoeld dit jaar in Maine, Amerika . Link
18 augustus 2018 - 122 dode schildpadden wassen zich af in Chiapas, Mexico . Link
18 augustus 2018 - Duizenden dode vissen. – Oklahoma, Amerika . Link
18 augustus 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Campeche, Mexico . Link
18 augustus 2018 - 300.000 kippen gedood door hittegolf in Ourense, Spanje . Link
17 augustus 2018 - Duizenden dode vissen. – Pamlico River in North Carolina, Amerika . Link

16 augustus 2018 - 309 TON dode vissen aangespoeld op stranden in Sanibel, Florida, Amerika . Link
16 augustus 2018 - 3 MILJOEN pond dode vissen aangespoeld. – Lee County, Florida, Amerika . Link
14 augustus 2018 - Honderdduizenden dode vissen gevonden in rivieren in New Taipei City, Taiwan . Link
14 augustus 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in Zorritos, Peru . Link
13 augustus 2018 - 30.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Tuaran, Maleisië . Link
13 augustus 2018 - 30+ dode zeehonden wassen zich op in Maine, Amerika . Link
12 augustus 2018 - Duizenden dode krabben wassen langs de kust van Oregon, Amerika . Link
11 augustus 2018 - Honderden dode zee-egels wassen zich op een strand in Cornwall, Engeland . Link
9 augustus 2018 - 200+ Pinguïns dood aangetroffen op een strand in Sao Paulo, Brazilië . Link
8 augustus 2018 - 100 dode vogels gevonden in Piemonte, Oklahoma, Amerika . Link
7 augustus 2018 - Honderdduizenden dode vissen. – Seaford, Engeland . Link
7 augustus 2018 - Duizenden vissen sterven in de Rijn door hitte in Zwitserland . Link
6 augustus 2018 - Ton dode vissen die afwassen in Sarasota, Florida, Amerika . Link
6 augustus 2018 - 28.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Sabah, Maleisië . Link
4 augustus 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Punjab, India . Link
3 augustus 2018 - Duizenden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Vietnam . Link
2 augustus 2018 - 3,2 MILJOEN dode dieren als gevolg van hittegolf in heel Korea . Link
1 augustus 2018 - 400 dode schildpadden en dolfijnen. – Florida, Amerika . Link
1 augustus 2018 - Honderden dode vissen gevonden voor de kust van Bundoran, Ierland . Link
1 augustus 2018 - 33.000 pond dode vis gevonden in Badger Hole Reservoir, China . Link
1 augustus 2018 - 700 dolfijnen worden tijdens de winter langs de kust van Frankrijk doodgespoeld . Link
31 juli 2018 - Massa sterft af van vissen, vogels, zeekoeien en ander zeeleven. – Florida, Amerika . Link
28 juli 2018 - Tientallen vogels die dood uit de lucht vallen in Turtle Lake, Canada . Link
27 juli 2018 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Kansas, Amerika . Link
26 juli 2018 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Somerville, Massachusetts, Amerika . Link
26 juli 2018 - Duizenden vissen sterven in viskwekerijen in Banjar Regency, Indonesië . Link
24 juli 2018 - Honderden dode vissen verschijnen in een lagune in Guerrero, Mexico . Link

24 juli 2018 - Duizenden dode sardines verschijnen aan de kust van Mahahual, Mexico . Link
23 juli 2018 - 200 dode vogels gevonden, 'een mysterie' in Burra, Australië . Link
21 juli 2018 - Tientallen wasberen sterven aan 'virale zombie-uitbraak'. – New York, Amerika . Link
17 juli 2018 - 15.000 vissen sterven in een rivier in Nenagh, Ierland . Link
16 juli 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in vijvers in Maricopa, Arizona, Amerika . Link
14 juli 2018 - Tientallen dode vogels gevonden, 'een mysterie' in Abilene, Texas, Amerika . Link
12 juli 2018 - Duizenden dode vissen. – Box Elder County, Utah, Amerika . Link
12 juli 2018 - 30.000 koeien dood door kou in Peru . Link
9 juli 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Illinois, Amerika . Link
9 juli 2018 - Honderden dode zeesterren worden aangespoeld in Goa, India . Link
9 juli 2018 - Miljoenen vissen sterven in een meer in Hanoi, Vietnam . Link
2 juli 2018 - 660.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Penza, Rusland . Link
1 juli 2018 - Massale visdoden 'als gevolg van rood tij' spoelt door in Englewood, Florida, Amerika . Link
30 juni 2018 - 24.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in twee gebieden van Ghana . Link
29 juni 2018 - Duizenden dode zeevogels gevonden aangespoeld in Western Alaska, Amerika . Link
29 juni 2018 - Honderden dode vissen, zeekoeien, zeeschildpadden, palingen. Florida, Amerika . Link
27 juni 2018 - Tientallen dode hamerhaaien pups gevonden aangespoeld op een strand in Honolulu, Hawaii, Amerika . Link
27 juni 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in Barcelona, Spanje . Link
25 juni 2018 - Honderden dode vissen en ander zeeleven gevonden in de rivier Halda in Bangladesh . Link
24 juni 2018 - Honderden dode vissen gevonden in Santa Pola, Spanje . Link
19 juni 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Missouri, Amerika . Link
16 juni 2018 - 100 TON dode vissen aangetroffen, 'een mysterie' op het eiland Sachalin, Rusland . Link
15 juni 2018 - 6.800 dode dieren 'ten gevolge van de kou' in Huancavelica, Peru . Link
15 juni 2018 - Grote hoeveelheid dode vogels sluit weg in Sterling, Massachusetts, Amerika . Link
15 juni 2018 - 50 ganzen dood aangetroffen in St. Lawrence River, Montreal, Canada . Link
15 juni 2018 - Grote afsterven van vis spoelt omhoog in Goyave, Guadeloupe . Link
14 juni 2018 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in La Brea, Trinidad en Tobago . Link

13 juni 2018 - 900 vogels vallen dood in Jodhpur, India . Link
13 juni 2018 - 15 dode dolfijnen gevonden in de afgelopen maand in Varna, Bulgarije . Link
12 juni 2018 - 60+ dode schildpadden gevonden dit jaar in Veracruz, Mexico . Link
11 juni 2018 - Groot afsterven van vissen in de wateren van Berlijn, Duitsland . Link
8 juni 2018 - 250.000 zalmen sterven door algenbloei in British Columbia, Canada . Link
7 juni 2018 - Duizenden dode vissen worden aangespoeld op Galveston Bay, Texas, Amerika . Link
7 juni 2018 - 6 dode zeehonden wassen zich op een strand in Rhode Island, Amerika . Link
6 juni 2018 - 13 dode dolfijnen wassen dit jaar op , 'ongewoon hoog aantal' in Delaware, Amerika . Link
6 juni 2018 - 30 Lemuren stierven, 'een mysterie' in een reservaat in Madagaskar . Link
5 juni 2018 - Duizenden dode vissen spoelen aan op het strand van Sylvan, Texas, Amerika . Link
3 juni 2018 - Honderden vogels vallen dood neer uit de lucht in Nizhny Tagil, Rusland . Link
28 mei 2018 - 12 dode folphins gevonden langs de kust van de Azov Zee, Oekraïne . Link
27 mei 2018 - 12 dode walvissen gevonden aangespoeld op stranden in Taranaki, Nieuw-Zeeland . Link
26 mei 2018 - TON vis die sterft in viskwekerijen in Kon Tum, Vietnam . Link
26 mei 2018 - Duizenden dode vissen spoelen aan de kust, Veracruz, Mexico . Link
26 mei 2018 - 13 dode zeehonden gevonden in Buryatia, Rusland . Link
26 mei 2018 - Duizenden vissen sterven in de Buyuk Menderes-rivier in Turkije . Link
25 mei 2018 - 3 ton vis sterft in Choco, Colombia . Link
25 mei 2018 - 10 ton vis sterft in Toho Lake, Benin . Link
24 mei 2018 - 3 dode walvissen gevonden aangespoeld op stranden in Californië, Amerika . Link
22 mei 2018 - 1500 ton vis sterft in La Nga River, Dong Nai, Vietnam . Link
21 mei 2018 - Tienduizenden dode vissen aan de oevers van een meer in Texas, Amerika . Link
19 mei 2018 - Grote afsterven van vis gevonden in de Nechi-rivier, Colombia . Link
16 mei 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in de rivier de Ganges in Kanpur, India . Link
16 mei 2018 - Honderden dode vissen verschijnen in meren rondom Minnesota, Amerika . Link
15 mei 2018 - 600 dieren dood door overstromingen in Afghanistan . Link
15 mei 2018 - 200 ton vis sterft door droogte in Tabasco, Mexico . Link

14 mei 2018 - 13 dode dolfijnen gevonden langs de kust van Cantabrië, Spanje . Link
13 mei 2018 - 1.400 dode schildpadden gevonden in het afgelopen jaar in Sao Paulo, Brazilië . Link
9 mei 2018 - Honderden karpers sterven in een meer in de stad Cork, Ierland . Link
8 mei 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een meer in Missouri, Amerika . Link
7 mei 2018 - Duizenden dode vissen – al-Khaimah, Verenigde Arabische Emiraten . Link
7 mei 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een meer in Alberta, Canada . Link
7 mei 2018 - Honderden dode zalm aangetroffen op een strand in Port Lincoln, Australië . Link
7 mei 2018 - Massale visdoden in viskwekerijen in Bulacan, Filipijnen . Link
6 mei 2018 - Miljoenen kwallen spoelen rond de kust van Malta . Link
6 mei 2018 - 2.279 ganzen gedood als gevolg van de vogelgriep in Yunlin County, Taiwan . Link
5 mei 2018 - 191 dode paarden gevonden vanwege droogte in Arizona, Amerika . Link
4 mei 2018 - 100 dode zeevogels op Navarre beach, Florida, Amerika . Link
4 mei 2018 - Tientallen dode zeevogels aangetroffen aan de kust van Mariupol, Oekraïne . Link
3 mei 2018 - Massa sterft af van vissen in het Toba-meer in Indonesië . Link
2 mei 2018 - 700 fazanten dood door ziekte in Ourimbah, Australië . Link
2 mei 2018 - Ton vissen sterven plotseling in viskwekerijen aan de Thaise Binh-rivier in Vietnam . Link
1 mei 2018 - 30.000 dode vissen wassen in een haven in Baltimore, Amerika . Link
30 april 2018 - 6.4 TON dode vissen aangespoeld op stranden in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
26 april 2018 - 50 dode dolfijnen zijn aangespoeld aan de kust van de Krim . Link
25 april 2018 - 1500 doden door bosbranden in Oklahoma, Amerika . Link
24 april 2018 - Massa sterft af van pinguïns die zich voortzetten langs de kust van Nieuw-Zeeland . Link
23 april 2018 - VEEL dode zeewormen spoelen aan wal in Los Lagos, Chili . Link
20 april 2018 - Honderden dode vissen spoelen aan wal op het Conjola-meer in Australië . Link
18 april 2018 - Honderden dode meerval, paling en zeepaardjes in Kailua, Hawaii, Amerika . Link
17 april 2018 - 30 dode herten gevonden in de afgelopen twee maanden in Bergen, Noorwegen . Link
14 april 2018 - 10 dode schildpadden gevonden aan de kust van Uruguay . Link
11 april 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Cordoba, Colombia . Link

10 april 2018 - 100+ ganzen vallen dood neer uit hemel na storm in Idaho, Amerika . Link
6 april 2018 - 38 grienden na het afwassen op een strand in Westland, Nieuw-Zeeland . Link
6 april 2018 - Duizenden dode rivier slangen en vissen gevonden in een rivier in Meghalaya, India. Link
6 april 2018 - Honderden dode alen gevonden in een stroom, 'een schok' in Belfast, Nieuw-Zeeland . Link
6 april 2018 - 6000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Yambol, Bulgarije . Link
5 april 2018 - 4 dode dolfijnen gevonden aan de kust van Yakakent, Turkije . Link
4 april 2018 - 5 TON dode vissen wassen in Bio Bio, Chili . Link
4 april 2018 - Massa sterft af van vogels in Taganrog, Rusland . Link
3 april 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand, 'een mysterie' in Safety Bay, Australië . Link
3 april 2018 - 50 dode vogels gevonden rond het Basarbovo klooster, Ruse, Bulgarije . Link
2 april 2018 - UPDATE: 200+ dode dolfijnen gevonden, Rio de Janeiro, Brazilië . Link
2 april 2018 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Paradip, India . Link
2 april 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Land O'Lakes, Florida, Amerika . Link
2 april 2018 - 30 TON + van de vis sterft 'plotseling' in een viskwekerij in het district Liujiang, China . Link
1 april 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Washington County, Amerika . Link
1 april 2018 - 28 dode dolfijnen wassen dit jaar in Mississippi, Amerika . Link
29 maart 2018 - 2000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Precigne, Frankrijk . Link
28 maart 2018 - 150 koeien vallen dood neer, 'een mysterie' in Kisumu County, Kenia . Link
28 maart 2018 - Groot afsterven van meeuwen, aalscholvers en zwanen in Lolland, Denemarken . Link
27 maart 2018 - Duizenden zeevogels en vis dood door olierampen in het noorden van Colombia . Link
26 maart 2018 - 68 dolfijnen gevonden gestrand, 49 doden op een strand in Patagonië, Argentinië . Link
26 maart 2018 - Tientallen dode zeevogels gevonden op een strand in Novorossiysk, Rusland . Link
25 maart 2018 - 3 dode dolfijnen wassen op een strand in Sinop, Turkije . Link
25 maart 2018 - Duizenden vissen sterven in de Barito-rivier in Indonesië . Link
23 maart 2018 - 140+ walvissen dood na stranding in West- Australië . Link
23 maart 2018 - Massa sterft af van viswas aan de kust van Oman . Link
23 maart 2018 - Honderden dode vissen aangetroffen in een rivier in Ohio, Amerika . Link

22 maart 2018 - 16.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Ghana . Link
21 maart 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in vijvers in Laredo, Texas, Amerika . Link
21 maart 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een dam in het district Salem, India . Link
20 maart 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Ensenada, Argentinië . Link
18 maart 2018 - 1 MILJOEN + kippen gedood als gevolg van vogelgriep, delen van Zuid-Korea . Link
18 maart 2018 - Honderden zeevogels worden dood gewassen langs de kust van Schotland . Link
17 maart 2018 - Tientallen dode zeevogels en dode zeehonden, Coronado, Californië, Amerika . Link
16 maart 2018 - Honderden vissen sterven in een meer in Bogota, Colombia . Link
16 maart 2018 - Groot aantal dode vissen aangetroffen in een rivier in Sorocaba, Brazilië . Link
15 maart 2018 - 103 runderen gedood door blikseminslag in Rondonia, Brazilië . Link
14 maart 2018 - Tientallen vogels vallen dood op een weg in Okanagan, British Columbia, Canada . Link
14 maart 2018 - 7 dode dolfijnen gevonden langs de kust ten zuiden van Chennai, India . Link
14 maart 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in Buenos Aires, Argentinië . Link
11 maart 2018 - 3 killer walvissen dood aangetroffen, 'vol vuilnis' in Kaohsiung, Taiwan . Link
10 maart 2018 - Duizenden vissen sterven in een kanaal in Palazzolo, Italië . Link
8 maart 2018 - 700.000 dieren zijn gestorven door extreme kou in Mongolië . Link
8 maart 2018 - 24.000 eenden dood door de vogelgriep in de provincie Guangxi, China . Link
8 maart 2018 - 3 dode dolfijnen gevonden aangespoeld op een strand in Porto Santo, Portugal . Link
7 maart 2018 - Duizenden schapen dood aangetroffen na sneeuwstorm in Cumbria, Engeland . Link
7 maart 2018 - Duizenden dode vissen, River Lagoon, Florida, Amerika . Link
6 maart 2018 - 12+ dode dolfijnen spoelen aan de kust van Galicië, Spanje . Link
5 maart 2018 - Miljoenen dode zeewezens worden gewassen langs de kust van Yorkshire, Engeland . Link
5 maart 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Lincolnshire, Engeland . Link
5 maart 2018 - 140.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in generaal Toshevo, Bulgarije . Link
5 maart 2018 - 300 dode kippen gevonden drijvend in de zee voor de kust van Trondelag, Noorwegen . Link
4 maart 2018 - Tienduizenden dode zeesterren worden gewassen op een strand in Kent, Engeland . Link
4 maart 2018 - Honderden, misschien duizenden dode vissen, mysterie' in Marseillan, Frankrijk . Link

3 maart 2018 - Honderden dode vissen verschijnen in een rivier in de provincie Chiriqui, Panama . Link
2 maart 2018 - Massive sterft af van vissen in een meer in Pennsylvania, Amerika . Link
2 maart 2018 - 60 ganzen, eenden en kippen dood aangetroffen met harten verwijderd 'een mysterie' in Curitiba, Brazilië . Link
28 februari 2018 - Grote afsterven van vis wast aan wal op een strand in La Brea, Trinidad en Tobago . Link
26 februari 2018 - 36.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Groningen, Nederland . Link
25 februari 2018 - Honderden vogels vallen dood neer uit de lucht in Chihuahua, Mexico . Link
25 februari 2018 - 1000 watervogels dood aangetroffen 'als gevolg van ziekte' in Canterbury, Nieuw-Zeeland . Link
25 februari 2018 - Er verschijnen duizenden dode vissen in de haven van Bluff, Iowa, Amerika . Link
25 februari 2018 - 3 dode dolfijnen aangetroffen op Long Beach, Mississippi, Amerika . Link
24 februari 2018 - Tienduizenden dode vissen gevonden in de Nechi-rivier, Colombia . Link
23 februari 2018 - 400 schapen dood van 'infectie', eigenaren 'geschokt' in Mulabagilu taluk, India . Link
22 februari 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen op stranden in Noord-Carolina, Amerika . Link
22 februari 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in Chattanooga, Tennessee, Amerika . Link
22 februari 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen op het strand in Aukland, Nieuw-Zeeland . Link
21 februari 2018 - Tientallen tonnen vis sterven plotseling in een meer in West Lampung, Indonesië . Link
21 februari 2018 - Honderden eenden dood door ziekte in Kapiti Coast, Nieuw-Zeeland . Link
21 februari 2018 - 325 apen dood gevonden in de afgelopen maand in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
20 februari 2018 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in La Pampa, Argentinië . Link
15 februari 2018 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Piaui, Brazilië . Link
14 februari 2018 - 25 grienden worden doodgespoeld op het eiland Maio in Kaapverdië . Link
14 februari 2018 - Dode pelikanen, schildpadden en 'talloze vissen' wassen zich op in een lagune in de buurt van
Sydney, Australië . Link
14 februari 2018 - 3000 dode vissen gevonden in een meer in Northumberland, Engeland . Link
14 februari 2018 - 21 dolfijnen dood na 54 strand in Baja California Sur, Mexico . Link
14 februari 2018 - Honderden dode vissen wassen zich op in een rivier in Gipuzkoa, Spanje . Link
14 februari 2018 - 70 doden door ziekte in Ciudad Fernandez, Mexico . Link
13 februari 2018 - Tientallen dieren sterven ten gevolge van ziekte in Oaxaca, Mexico . Link
13 februari 2018 - 11 dolfijnen gevonden dood langs de kust van Mazatlan, Mexico . Link

12 februari 2018 - Massale hoeveelheden vissen wassen 'een mysterie' in een lagune in Buenos Aires, Argentinië . Link
11 februari 2018 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Cordoba, Argentinië . Link
8 februari 2018 - 160 ton vis sterven in Lake Maninjau, Indonesië . Link
8 februari 2018 - 12 schildpadden dood, honderden getroffen door verkoudheid in Tamaulipas, Mexico . Link
7 februari 2018 - Tientallen zwanen van koningin Elizabeth sterven in Windsor, Engeland . Link
3 februari 2018 - Honderden spreeuwen vallen dood uit de lucht in Rome, Italië . Link
3 februari 2018 - 5 dode dolfijnen gevonden langs de oevers van Almeria, Spanje . Link
2 februari 2018 - 17 dolfijnen zijn de afgelopen 4 maanden in een rivier in Chittagong, Bangladesh , gestorven . Link
2 februari 2018 - Honderden dode vissen aangetroffen op Harsens Island, Michigan, Amerika . Link
31 januari 2018 - Honderden vogels vallen dood uit de lucht in Draper, Utah, Amerika . Link
31 januari 2018 - Honderden dode en stervende zeevogels wassen zich af op de stranden van Tasman, Nieuw-Zeeland . Link
31 januari 2018 - 28 dode Dwergvinvissen wassen zich af tijdens het afgelopen jaar, 'ongewone sterfgevallen', langs de
oostkust van Amerika . Link
31 januari 2018 - 7 dode zeeleeuwen zijn de afgelopen maand aangespoeld in Mazatlan, Mexico . Link
29 januari 2018 - 14 dode dolfijnen gevonden op stranden in La Costa Partido, Argentinië . Link
27 januari 2018 - Duizenden pinguïns sterven aan Northlands stranden in Nieuw-Zeeland . Link
26 januari 2018 - 193 dode schildpadden gevonden aan de kust in Chennai, India . Link
26 januari 2018 - 300 eenden dood door ziekte in Christchurch, Nieuw-Zeeland . Link
25 januari 2018 - 30 dode schildpadden gevonden deze maand op stranden in Uruguay . Link
24 januari 2018 - 170 dolfijnen stierven 'door het virus' in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
24 januari 2018 - Honderden kippen sterven, reden onbekend in Prey Veng, Cambodja . Link
23 januari 2018 - Honderden dode vissen gevonden in grachten in Tavares, Florida, Amerika . Link
22 januari 2018 - 100+ dode schildpadden gevonden aan de kust in Chennai, India . Link
22 januari 2018 - Honderden dode zeesterren worden gewassen op een strand in Falmouth, Engeland . Link
22 januari 2018 - 1 TON dode vissen gevonden in een rivier in Paraguay , Paraguay . Link
21 januari 2018 - 1000+ dode zeesterren wassen op stranden in South Carolina, Amerika . Link
21 januari 2018 - Massive sterft af aan vissen in een rivier die door Guatemala en Honduras stroomt . Link
21 januari 2018 - 25 Ton dode vissen gevonden op stranden in Rio Grande do Sul, Brazilië . Link

19 januari 2018 - 12+ sneeuwuilden dood gevonden deze winter, 'waarschijnlijk verhongering' in Kansas, Amerika . Link
19 januari 2018 - Honderden dode zeevogels en vissen wassen zich op in Mount Maunganui, Nieuw-Zeeland . Link
19 januari 2018 - 200 dode zeevogels gevonden aangespoeld op een strand in Tunquen, Chili . Link
18 januari 2018 - Honderden vogels sterven in Yucatan, Mexico . Link
18 januari 2018 - Duizenden dode vissen worden gewassen in een meer, 'een mysterie' in Kuching, Maleisië . Link
17 januari 2018 - Honderden dode vissen gevonden in de waterweg in Mackay, Australië . Link
17 januari 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen in Jalpaiguri, India . Link
17 januari 2018 - 300 eenden sterven door ziekte in Nebraska, Amerika . Link
16 januari 2018 - Duizenden vissen sterven in viskwekerijen, 'een mysterie' in Semarang Regency, Indonesië . Link
15 januari 2018 - Meer dan een dozijn zeevogels dood aangetroffen aan de kust van Destin, Florida, Amerika . Link
15 januari 2018 - Honderden dode vissen verschijnen in een meer in Jacksonville, Florida, Amerika . Link
12 januari 2018 - Duizenden dode vissen wassen op stranden in Alabama, Amerika . Link
11 januari 2018 - Honderden dode vissen 'op mysterieuze wijze' wegspoelen in de wateren van Adelaide, Australië . Link
10 januari 2018 - 40.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de provincie Diyala, Irak . Link
10 januari 2018 - Tientallen (misschien 100) duiven vallen dood in Valencia, Spanje . Link
9 januari 2018 - Honderden vleermuizen sterven tijdens hittegolf in Sydney, Australië . Link
9 januari 2018 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Orihuela, Spanje . Link
8 januari 2018 - 88+ dode dolfijnen zijn de afgelopen weken aangespoeld in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
8 januari 2018 - 8 dode dolfijnen en walvissen gevonden aangespoeld langs de kust van Ierland . Link
8 januari 2018 - 16.500 eenden gedood, 53.000 doden meer als gevolg van de vogelgriep in Naju, Zuid-Korea . Link
8 januari 2018 - Honderden dode vissen gevonden in een lagune in Maimon, Dominicaanse Republiek . Link
7 januari 2018 - Duizenden dode zeesterren worden gewassen op een strand in Edinburgh, Schotland . Link
7 januari 2018 - 90 kraaien dood aangetroffen, reden onbekend, in Saitama, Japan . Link
7 januari 2018 - Honderden dode vissen worden gewassen op stranden in Florida, Amerika . Link
5 januari 2018 - 100+ koeien dood van de kou in Matamoros, Mexico . Link
4 januari 2018 - 4 ton dode vissen wassen in een lagune in Santa Rosa, Argentinië . Link
4 januari 2018 - Groot afsterven van vissen, 'door de kou' in een meer in Saltillo, Mexico . Link

3 januari 2018 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Quang Ngai, Vietnam . Link
2 januari 2018 - Duizenden dode zeester die op een strand wordt gewassen, is Skegness, Engeland . Link
2 januari 2018 - Honderden runderen gedood door bosbranden in La Pampa, Argentinië . Link
1 januari 2018 - 358.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Saoedi-Arabië . Link
12 december 2017 - 76.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid-Korea . Link
11 december 2017 - 16.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Biddinghuizen, Nederland . Link
7 december 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Vila Bela da Santissima Trindade, Brazilië . Link
6 december 2017 - Miljoenen vissen zijn gestorven in een rivier in Morales, Colombia . Link
5 december 2017 - Honderden TON vis zijn gestorven in 2 meren in West-Java, Indonesië . Link
4 december 2017 - 100 TON vis is gestorven in het meer van Maninjau, West Sumatra, Indonesië . Link
29 november 2017 - Massa sterft af van vis als gevolg van rood tij in Sanibel, Florida, Amerika . Link
29 november 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Chennai, India . Link
28 november 2017 - Duizenden dode zeesterren aan de kust van Sakhalin, Rusland . Link
28 november 2017 - Honderden dode vissen wassen zich op in Bethel, Alaska, Amerika . Link
28 november 2017 - 40+ gestrande dolfijnen, 8 doden in Tuticorin, India . Link
27 november 2017 - Nog een 50 dode schildpadden wassen zich op aan de kust van El Salvador. Link
24 november 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Kapiti Coast River, Nieuw-Zeeland . Link
23 november 2017 - Massa sterft af van vissen in een meer in Guangxi, China . Link
22 november 2017 - Honderden dode vissen wassen 'als gevolg van vervuiling' in een rivier in Etrelles, Frankrijk . Link
19 november 2017 - Duizenden vissen en ander zeeleven worden gewassen in Toubacouta, Senegal . Link
18 november 2017 - 12.300 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid-Korea . Link
17 november 2017 - Honderden runderen zijn dood aangetroffen in Ganjam, India . Link
17 november 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in de Carcarana-rivier in Argentinië . Link
15 november 2017 - Ton van dode vissen wassen op een strand in Liepaja, Letland . Link
14 november 2017 - 10 walvissen gestrand, 4 doden in Atjeh, Indonesië . Link
14 november 2017 - 11 dode schildpadden gevonden aangespoeld in Riccione, Italië . Link
13 november 2017 - Vier dode dolfijnen spoelen aan de wal in Buenos Aires, Argentinië . Link

5 november 2017 - Duizenden dode vissen wassen in het Dubaki-meer, Bengaluru, India . Link
5 november 2017 - Massive sterft af van viswassen aan de wal in Ensenada, Mexico . Link
5 november 2017 - 8000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Yambol, Bulgarije . Link
3 november 2017 - Massa sterft af van Alligators, vee, hagedissen en vissen door droogte in Bananal, Brazilië . Link
2 november 2017 - 400 dode schildpadden gevonden drijvend voor de kust van Usulutan, 'reason unknown' in El
Salvador . Link
2 november 2017 - Duizenden vissen zijn gestorven in Dubasipalya Lake, Bengaluru, India . Link
31 oktober 2017 - 132 dode zeehonden wassen zich op aan de oevers van het Baikalmeer in Rusland . Link
31 oktober 2017 - 70.000 vissen zijn in een meer gestorven, 'als gevolg van vervuiling' in Telangana, India . Link
30 oktober 2017 - Grote afsterven van vissen in Athalassa Lake, Cyprus . Link
30 oktober 2017 - 48.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Moca, Dominicaanse Republiek . Link
26 oktober 2017 - Duizenden dode vissen verschijnen in een rivier in Murcia, Spanje . Link
25 oktober 2017 - Duizenden vissen sterven in een viskwekerij in Mukomuko, Indonesië . Link
24 oktober 2017 - Scholen met dode vissen wassen in Malabar Bay, Sydney, Australië . Link
23 oktober 2017 - 10.000 vogels dood door vogelgriep in Dobric, Bulgarije . Link
23 oktober 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een rivier in Jhelum, Pakistan . Link
20 oktober 2017 - 80+ zeevogels wassen zich dood langs stranden in Albany, Australië . Link
20 oktober 2017 - 125.000 zalmen sterven aan ziekten op zalmkwekerijen in Schotland . Link
17 oktober 2017 - Duizenden Penguin-kuikens sterven van de honger, 'wetenschappers gealarmeerd' in Oost- Antarctica . Link
17 oktober 2017 - VEEL dode vissen wassen zich op een strand in Hua Hin, Thailand . Link
17 oktober 2017 - 30.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Anhui, China . Link
17 oktober 2017 - 5000 dode vissen gevonden in een meer in Mahbubnagar, India . Link
17 oktober 2017 - 41.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zeeland, Nederland . Link
17 oktober 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Paraguay . Link
17 oktober 2017 - 80 ton vis is gestorven 'door overstromingen' in Thai Binh, Vietnam . Link
16 oktober 2017 - Honderden runderen zijn dood door wilde bosbranden in Portugal . Link
15 oktober 2017 - 103 dode walvissen zijn dit jaar aangespoeld , 'nooit eerder zoveel geweest', in Brazilië . Link
14 oktober 2017 - 5 grienden na de stranding op Hawaii, Amerika . Link

14 oktober 2017 - Grote afsterven van vissen in de mangroves van Darwin City, Australië . Link
14 oktober 2017 - Tienduizenden jellyfish-up, 'ongewoon', in Zuid- Nieuw-Zeeland . Link
13 oktober 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een dam in Palmar, Uruguay . Link
13 oktober 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in de rivier de Taag, Portugal . Link
12 oktober 2017 - 12 dode dolfijnen zijn aangespoeld langs de kust van de Provence, Frankrijk . Link
12 oktober 2017 - 800.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Midden- en Noord- Italië . Link
12 oktober 2017 - 4000 varkens verdrinken na overstromingen in Thanh Hoa, Vietnam . Link
11 oktober 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in de Lakhish rivier, Israël . Link
10 oktober 2017 - 3 dode dolfijnen en 2 dode walvisachtigen aangespoeld aangetroffen in New Jersey, Amerika . Link
10 oktober 2017 - Honderden dode vissen gevonden langs de oevers van de rivier Simeto, Italië . Link
9 oktober 2017 - 100+ nijlpaarden dood van het uitbreken van de ziekte in een nationaal park in Namibië . Link
6 oktober 2017 - Honderden zeemeeuwen sterven aan de kust van Galicië, Spanje . Link
6 oktober 2017 - Miljoenen vissen sterven 'als gevolg van vervuiling' in Telangana Lake, India . Link
5 oktober 2017 - Duizenden haaien en ander marien leven 'op mysterieuze wijze' sterven in San Francisco Bay, Amerika . Link
5 oktober 2017 - 34 VEEL vissen zijn gestorven in viskwekerijen in Thua Thien-Hue, Vietnam . Link
5 oktober 2017 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld op een meer in Kentucky, Amerika . Link
5 oktober 2017 - Massive sterft af van viswassingen in een lagune in Marica, Brazilië . Link
4 oktober 2017 - Duizenden dode vissen en zeedieren die afwassen langs de kust van Maharashtra, India . Link
4 oktober 2017 - 2 MILJOEN vogels dood door de vogelgriep in Kaapstad, Zuid-Afrika . Link
4 oktober 2017 - Honderden vissen, wilde vogels en vee dood aangetroffen in Francisco Dumont, Brazilië . Link
3 oktober 2017 - Honderden dode vissen spoelen aan wal in Mersin, Turkije . Link
2 oktober 2017 - Grote afsterven van rivierkreeften in de rivier de Barrow in Ierland . Link
30 september 2017 - Duizenden dode vissen wassen aan wal in een kreek in Maryland, Amerika . Link
28 september 2017 - Honderden TON vis sterven in Cianjur, Indonesië . Link
26 september 2017 - Duizenden vogels vallen plotseling dood neer in Bali, Indonesië . Link en hier
26 september 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Viseu, Portugal . Link
26 september 2017 - 2 MILJOEN kippen dood door orkaan Maria in Aibonito, Puerto Rico . Link

24 september 2017 - 14 dode dolfijnen zijn in de afgelopen 10 dagen aangespoeld in Marbella, Spanje . Link
22 september 2017 - 1.000 herten dood door uitbraak van ziekte in Pennsylvania, Amerika . Link
21 september 2017 - 47 dode dolfijnen spoelden dit jaar aan , 'wetenschappers betrokken', langs Gulf Coast, Amerika . Link
20 september 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Florida, Amerika . Link
20 september 2017 - 5 dode dolfijnen aangetroffen langs een strand in Kinburn Spit, Oekraïne . Link
20 september 2017 - 30.000 vissen sterven in een viskwekerij in Finistere, Frankrijk . Link
19 september 2017 - Honderden dode vogels gevonden bij Fort Hills oilsands in Alberta, Canada . Link
18 september 2017 - Scores van dode vissen die aan wal zwemmen op de stranden van Bermuda . Link
18 september 2017 - Honderden dode vissen gevonden in de wateren van Livorno, Italië . Link
18 september 2017 - Massa sterft af aan vissen in de Sakarya-rivier, Turkije . Link
18 september 2017 - Honderden vissen zijn gestorven in een meer in Ohio, Amerika . Link
15 september 2017 - 201 walvissen en dolfijnen zijn dit jaar , 'record breaking number', in Ierland aangespoeld . Link
14 september 2017 - 15+ dode schildpadden gevonden op het strand in Carazo, Nicaragua . Link
14 september 2017 - Massa sterft af van vis, 'overal dode vis' in de Oostzee, Duitsland . Link
13 september 2017 - Honderden roze flamingo's dood van de orkaan Irma in Cuba . Link ook hier
12 september 2017 - 800+ dode zeevogels gevonden op eilanden in de Beringzee, Amerika . Link
12 september 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een lagune in Mexicali, Mexico . Link
12 september 2017 - 42 nijlpaarden dood door uitbraak van ziekte in Ruaha National Park, Tanzania . Link
12 september 2017 - 34 dolfijnen en 27 schildpadden dood aangetroffen op stranden dit jaar in Almeria, Spanje . Link
11 september 2017 - 100+ dode zeevogels gevonden op een strand in Pembrokeshire, Wales . Link
10 september 2017 - 31+ dode zeeleeuwen, 41+ dode zeevogels en 2 dode schildpadden gevonden op stranden in
Talara Peru . Link
9 september 2017 - Honderden, mogelijk duizenden koeien dood van de storm in Texas, Amerika . Link
8 september 2017 - Duizenden vissen dood door vervuiling in de rivier de Seiche, Frankrijk . Link
5 september 2017 - Massa sterft af van vee als gevolg van storm in Baja California, Mexico . Link
5 september 2017 - Duizenden eenden dood door de vogelgriep in Kaapstad, Zuid-Afrika . Link
5 september 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een lagune in Hellin, Spanje . Link
4 september 2017 - 3 ton dode vissen worden gewassen in de wateren van Fai Chi Kei, Macau . Link

2 september 2017 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Xinmin, China . Link
1 september 2017 - Duizenden dode vissen gevonden, 'shock veroorzaken' in een billabong bij Darwin, Australië . Link
1 september 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Coimbra, Portugal . Link
30 augustus 2017 - Massale hoeveelheden dode vissen worden gewassen in de Keelung-rivier, Taiwan . Link
30 augustus 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een natuurreservaat in Lampertheim, Duitsland . Link
29 augustus 2017 - Honderdduizenden dode vissen aangetroffen op een strand in Cornwall, Engeland . Lik
25 augustus 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Batang, Indonesië . Link
23 augustus 2017 - Honderden, misschien duizenden dode sneeuwganzen gevonden aangespoeld in Cambridge
Bay, Canada . Link
23 augustus 2017 - 300+ dieren dood door overstromingen in een nationaal park in Assam, India . Link
23 augustus 2017 - Honderden dode vissen aangetroffen in Guaymas, Mexico . Link
22 augustus 2017 - 200.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Pampanga, Filippijnen . Link
21 augustus 2017 - 4000 vogels gedood als gevolg van ziekte in Kalmar County, Zweden . Link
20 augustus 2017 - 2.474 runderen zijn gestorven, 'reason unknown' in Chuquisaca, Bolivia . Link
18 augustus 2017 - Tientallen dode dolfijnen en schildpadden wassen zich af aan de Gulf Coast, Amerika . Link
17 Augustus 2017 - Duizenden dode vissen die aan wal langs de kust van de Baai van Tampa, Amerika wassen . Link
15 augustus 2017 - Tientallen TONS dode vissen gevonden in een viskwekerij in Cianjur, Indonesië . Link
13 augustus 2017 - 2 MILJOEN koeien dood door 'verwoestende droogte' in Ethiopië . Link
10 augustus 2017 - 90 ton vis is gestorven in viskwekerijen in Vung Tau, Vietnam . Link
9 augustus 2017 - Honderden dode pijlstormvogels gevonden aangespoeld op de stranden van Long Island in New
York, Amerika . Link
9 augustus 2017 - 12e rechtse walvis dood gevonden, dit keer in Massachusetts, Amerika . Link
9 augustus 2017 - Tientallen zeeleeuwen wassen, 31 doden sinds juni, in Californië, Amerika . Link
9 augustus 2017 - Massa sterft af van vissen in de wateren van Cherkasy, Oekraïne . Link
8 augustus 2017 - 1 miljoen kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Zimbabwe en Zuid-Afrika . Link
8 augustus 2017 - 1.100 koeien sterven plotseling op een boerderij in Mato Grosso do Sul, Brazilië. Link
7 augustus 2017 - Vele honderden dode vissen wassen zich op in Orange Beach, Alabama, Amerika . Link
6 augustus 2017 - 140 dode dolfijnen zijn deze zomer aangespoeld langs de kust van Roemenië . Link

6 augustus 2017 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Dover, Engeland . Link
3 augustus 2017 - Massa sterft af van vissen in een meer in Californië, Amerika . Link
3 augustus 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in de wateren van Western Lake Estates, Texas, Amerika . Link
1 augustus 2017 - 66.500 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Binnen-Mongolië, China . Link
1 augustus 2017 - 2 walvissen dood na stranding in Queensland, Australië . Link
30 juli 2017 - Honderden, misschien duizenden runderen die zijn gedood door overstromingen in Gujarat, India . Link
29 juli 2017 - 5000 kippen dood door de vogelgriep in Dawei, Myanmar . Link
27 juli 2017 - Honderden dode vissen wassen in Clear Lake, Californië, Amerika . Link
26 juli 2017 - Duizenden dode vissen 'op mysterieuze wijze' gevonden op een meer in Birmingham, Engeland . Link
26 juli 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Mato Grosso, Brazilië . Link
25 juli 2017 - Honderden dode vogels langs een weg in Idaho, Amerika . Link
25 juli 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Colorado, Amerika . Link
21 juli 2017 - Honderden dode vissen wassen zich op in Sao Jose de Ribamar, Brazilië . Link
18 juli 2017 - Honderden TON vis zijn gestorven in viskwekerijen in Lampung, Indonesië . Link
17 juli 2017 - 7 dode walvissen gevonden aan de kust van Baja California Sur, Mexico . Link
17 juli 2017 - 60+ TON vis is gestorven in viskwekerijen aan een rivier in Da Nang, Vietnam . Link
15 juli 2017 - VEEL dode vis gevonden in een meer in Islamabad, Pakistan . Link
15 juli 2017 - Duizenden vissen sterven in het Fucino-meer in Italië . Link
12 juli 2017 - Duizenden rode krabben wassen zich op Catalina Island, Californië, Amerika . Link
11 juli 2017 - 200 stuks vee dood aangetroffen, 'een mysterie' in Saskatchewan, Canada . Link
10 juli 2017 - 40+ dode zeeleeuwen en 2 dode walvissen gevonden langs de kust van Lambayeque, Peru . Link
10 juli 2017 - Honderden kamelen sterven in de woestijn van Qatar . Link
9 juli 2017 - 300 dode schildpadden gevonden aangespoeld dit jaar , 1.200 gevonden vorig jaar aan de kust van Sao
Paulo , Brazilië . Link
9 juli 2017 - Duizenden vissen sterven in een kanaal in Wambrechies, Frankrijk . Link
8 juli 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een dam in Tekirdag, Turkije . Link
7 juli 2017 - Duizenden dode vissen worden gewassen als gevolg van vervuiling in de wateren van Paranoa, Brazilië . Link
7 juli 2017 - Honderden dieren gedood als gevolg van bosbranden in Pedrogao Grande, Portugal. Link

6 juli 2017 - Tientallen zeevogels, honderden vissen, plus schildpadden dood aangetroffen op een strand in
Queensland, Australië . Link
6 juli 2017 - Duizenden dieren sterven in hittegolf in Californië, Amerika . Link
6 juli 2017 - 9 dode grienden gevonden gestrand langs de kust van Taylor en Dixie County, Florida, Amerika . Link
5 juli 2017 - 'Alarmerend aantal' dode vissen die zich wassen in een meer in Ohio, Amerika . Link
5 juli 2017 Duizenden dode vissen wassen in een meer in Wisconsin, Amerika . Link
5 Juli 2017 - Duizenden dode vissen die in een meer in Minnesota, Amerika afwassen . Link
4 juli 2017 - Massive sterft af van vissen in een natuurgebied in het zuiden van Gambia . Link
4 juli 2017 - Grote afsterving van vissen in een rivier in Hangzhou, China . Link
29 juni 2017 - 167 dode dolfijnen zijn in de afgelopen 4 maanden aangespoeld in de kust van de Zwarte Zee, Rusland . Link
28 juni 2017 - Veel dode vissen wassen zich op in Ganjam, India . Link
28 juni 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Copan, Honduras . Link
28 juni 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier, 'veroorzaakt alarm' in Noord- Italië . Link
27 juni 2017 - Tientallen dode zeemolen aangetroffen op een strand in Buffalo, Amerika . Link
27 juni 2017 - 150.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid-Afrika . Link
27 juni 2017 - 4,5 ton vis dood door vervuiling in de rivier de Guadalquivir in Spanje . Link
26 juni 2017 - Honderden dode vissen spoelen aan wal in Radazul, Tenerife, Spanje . Link
26 juni 2017 - Honderden eenden en vissen dood aangetroffen in Quang Nam, Vietnam . Link
26 juni 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Saône-et-Loire, Frankrijk . Link
26 juni 2017 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal in Bursa, Turkije . Link
25 juni 2017 - 6 rechtse walvissen dood aangetroffen, is 'ongekend' in de Golf van Saint Lawrence, Canada . Link
25 juni 2017 - Verschillende dode dolfijnen spoelen aan wal in Anapa, Rusland . Link
24 juni 2017 - 9 dode schildpadden gevonden langs de kust, ten noorden van Rio de Janeiro, Brazilië . Link
24 juni 2017 - Honderden dode water knaagdieren (Nutria) aangespoeld in Mississippi, Amerika . Link
22 juni 2017 - Massale afsterven van vee als gevolg van sneeuwval op het Plateau, Argentinië . Link
21 juni 2017 - Massale visdoden in de wateren van Nootdorp, Nederland . Link
21 juni 2017 - Duizenden verschillende vissen dood aangetroffen in een meer in Cleder, Frankrij . Link
20 juni 2017 - Honderden dode vissen spoelen aan wal in Prince Edward Island, Canada . Link

19 juni 2017 - Duizenden vissen en garnalen sterven af in een rivier in Guerrero, Mexico . Link
18 juni 2017 - Honderden dode vissen worden gewassen in de wateren van Porto Empedocle, Italië . Lnk
18 juni 2017 - Duizenden dode vissen aangetroffen in Brunswick Bays, Amerika . Link
16 juni 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Oliveira do Bairro, Portugal . Link
16 juni 2017 - Honderden dode meeuwen gevonden langs een weg in Detroit, Amerika . Link
16 juni 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Bologna, Italië . Link
15 juni 2017 - Honderden dode vissen wassen in een meer in Ohio, Amerika . Link
14 juni 2017 - Massale hoeveelheden vis 'mysterieuze' afwassen dood langs de kust in Texas, Amerika . Link
11 juni 2017 - Massive sterft af van vis in een viskwekerij in Lingshui, China . Link
10 juni 2017 - 23.000 schildpadden, zeevogels en dolfijnen zijn de afgelopen twee jaar dood aangetroffen langs de kust van
Santa Catarina en Sao Paulo, Brazilië . Link
10 juni 2017 - 100 dode jan-van-genten hebben de afgelopen maanden in Massachusetts, Amerika , aangespoeld . Link
8 juni 2017 - Tientallen dieren gedood door 'mysterieuze ziekte' in Kurram, Pakistan . Link
8 juni 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in de rivier Elsa, Italië . Link
7 juni 2017 - 190.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid-Korea . Link
7 juni 2017 - 600+ runderen zijn gestorven door droogte in Quintana Roo, Mexico . Link
6 juni 2017 - 140.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zimbabwe . Link
6 juni 2017 - Groot aantal babyschildpadden dood aangetroffen in Cancun, Mexico . Link
6 juni 2017 - 40.000 pond vis sterft in een reservoir in Fujian, China . Link
5 juni 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in de Concho River in Texas, Amerika . Link
5 juni 2017 - Massive sterft af van vissen in Puget Sound in Washington, Amerika . Link
5 juni 2017 - Honderden dode vissen gevonden langs de kust van Mullaitivu, Sri Lanka . Link
2 juni 2017 - 50 ton vis is doodgegaan in een reservoir in Ceara, Brazilië . Link
1 juni 2017 - 243 dode zeehonden zijn de afgelopen 2 maanden in Mangystau, Kazachstanaangespoeld . Link
1 juni 2017 - Tienduizenden vissen sterven plotseling in een rivier nabij Mandurah, Australië . Link
31 mei 2017 - Honderden dode zeevogels en zeeleeuwen wassen op stranden in Californië, Amerika . Link
31 mei 2017 - Tienduizenden vissen sterven in meren in Hyderabad, India . Link
31 mei 2017 - Grote hoeveelheden dode vissen die aan wal worden gewassen in La Brea, Trinidad en Tobago . Link

31 mei 2017 - 20.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Shaanxi, China . Link
31 mei 2017 - 12.000 vogels dood door de vogelgriep in Ituri, Congo . Link
30 mei 2017 - 17.000 vissen zijn gestorven in de rivier de Saane in Zwitserland . Link
30 mei 2017 - 18.000 dode vissen gevonden in een rivier in Fribourg, Frankrijk . Link
30 mei 2017 - Grote aantallen dode sardines gevonden 'als gevolg van rood tij' in haven El Agallito, Panama . Link
29 mei 2017 - Duizenden kreeften sterven in de provincie Phu Yen, Vietnam . Link
25 mei 2017 - Honderden, misschien duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Jinotega, Nicaragua . Link
25 mei 2017 - 5000 dode vissen gevonden in een rivier in Sabana de Torres, Colombia . Link
22 mei 2017 - 3 dode walvissen zijn aangespoeld in East Anglia, Engeland . Link
21 mei 2017 - 50.000 runderen dood door overstromingen in Corrientes, Argentinië . Link
21 mei 2017 - Tienduizenden vissen sterven 'plotseling' in Guangxi, China . Link
19 mei 2017 - Tientallen dode zeevogels gevonden aangespoeld op een strand in San Pedro de la Paz, Chili . Link
18 mei 2017 - Afvallen van zeevogels langs de kust van Florida, Amerika . Link
18 mei 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Kondalampatti, India . Link
18 mei 2017 - Massive sterft af van vissen in de Yangtze-rivier in China . Link
17 mei 2017 - Tientallen dode schildpadden gevonden op een strand in Ras al-Jinz Oman . Link
16 mei 2017 - 103 dode dolfijnen aangespoeld langs de kust van de Zwarte Zee sinds april, in Rusland . Link
16 mei 2017 - Duizenden dode sardines wassen zich op aan de kust van Muscat, Oman . Link
14 mei 2017 - MASSIVE sterven af van mosselen, vis, oesters en garnalen in de provincie Kien Giang, Vietnam . Link
12 mei 2017 - 400 runderen zijn gestorven door droogte in Campeche, Mexico . Link
11 mei 2017 - 'Mega-zwerm' van kwallenspoelen, 'nog nooit zo groot gezien', op stranden in Wales . Link
11 mei 2017 - Duizenden vissen dood in een meer in Polk County, Florida, Wales . Link
11 mei 2017 - Duizenden dieren en vogels dood door een storm in Comodoro Rivadavia, Argentinië . Link
10 mei 2017 - Duizenden dode vissen verschijnen in de wateren van Chaguaramas, Trinidad . Link
10 mei 2017 - 100+ dode schildpadden gevonden in een vijver in Agra, India . Link
9 mei 2017 - 6 dode dolfijnen zijn aangespoeld langs de kust van Alagoas, Brazilië . Link
9 mei 2017 - Grote afsterven van vissen in een meer in Fort St. John, British Columbia, Canada . Link

8 mei 2017 - 2.200 rendieren worden gedood als gevolg van ziekte in Nordfjella, Noorwegen . Link
6 mei 2017 - Honderden luipaardhaaien wassen dood in San Francisco Bay, Amerika . Link
6 mei 2017 - 18.000 runderen dood na flash-overstroming in Samburu, Kenia . Link
6 mei 2017 - 100 palingen gevonden dood in een stroom in Glamorgan, Wales . Link
4 mei 2017 - 10.000 runderen dood door 'zeldzame lente sneeuwstorm' in Colorado, Amerika . Link
4 mei 2017 - Honderden trekvogels gevonden dood in Galveston, Texas, Amerika . Link
3 mei 2017 - Honderden dode vissen wassen zich op in Navesink River in New Jersey, Amerika . Link
2 mei 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Bengaluru, India . Link
1 mei 2017 - 100 ton vis sterft in het meer Kunashak in Rusland . VIDEO HIER en nieuwslink
1 mei 2017 - Massa sterft af van vissen langs 3 km rivier in Quang Nam, Vietnam . Link
1 mei 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in de wateren van Dunkerque, Frankrijk . Link
30 april 2017 - 12+ schildpadden dood gevonden, 'een mysterie' in een park in Queens, New York, Amerika . Link
30 april 2017 - Groot aantal dode vissen gevonden in een rivier in Guangxi, China . Link
30 april 2017 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de Yarkon-rivier in Israël . Link
29 april 2017 - Massive sterft af van herten-pasgeborenen en vrouwelijke herten deze winter, 'catastrofaal' in
Wyoming, Amerika . Link
29 april 2017 - VEEL dode vissen wassen op stranden in Koeweit . Link
28 april 2017 - Tientallen dode vogels gevonden, 'door hitte' in Matlapa, Mexico . Link
27 april 2017 - 50.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Nyköping, Zweden . Link
26 april 2017 - 41 bultruggen zijn het afgelopen jaar doodgevallen, zo verklaarde 'ongewone sterfte' aan de oostkust
van Amerika . Link
26 april 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich af in St. Petersburg, Florida, Amerika . Link
25 april 2017 - Honderden zeevogels wassen dood of sterven in Santa Barbara, Californië, Amerika . Link
24 april 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Coahuila, Mexico . Link
24 april 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een reservoir in Basilicata, Italië . Link
23 april 2017 - 1200 vissen zijn dood gegaan in 4 districten van Bangladesh . Link
23 april 2017 - Duizenden dode vissen duiken op in een meer in Georgia, Amerika . Link
22 april 2017 - Duizenden vissen zijn 'een mysterie' in een lagune in Miches, Dominicaanse Republiek , gestorven . Link

21 april 2017 - Tientallen dode of stervende zeeleeuwen, zeehonden, dolfijnen en zeevogels wassen zich af in ZuidCalifornië, Amerika . Link
21 april 2017 - 14 big horn schapen en geiten stierven deze winter, 'een mysterie' in Haute-Savoie, Frankrijk . Link
21 april 2017 - Massa's Aziatische karpers sterven weg, 'onbekende reden', in Kentucky Lake, Amerika . Link
20 april 2017 - Duizenden dode vissen worden gewassen langs een meer in Himachal Pradesh, India . Link
20 april 2017 - Duizenden dode vissen wassen in Lake St. Clair in Michigan, Amerika . Link
19 april 2017 - 1 ton dode vissen wassen, 'eerste keer' in een meer in Abdullahpurmet, India . Link
19 april 2017 - 500 doden door droogte in Zanatepec, Mexico . Link
19 april 2017 - Honderden vis sterft elke dag 'door hitte' in Khon Buri District, Thailand . Link
18 april 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in Chicago, Amerika . Link
17 april 2017 - Honderden wilde dieren, waaronder buffels en impalas zijn gestorven in Laikipia County, Kenia . Link
17 april 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een zoetwatermeer in Nakuru County, Kenia . Link
16 april 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Wichita, Amerika . Link
15 april 2017 - Honderden dode vissen, 'een mysterie' in een meer in Jackson, Tennessee, Amerika . Link
13 april 2017 - Duizenden vleermuizen sterven nog steeds af, slechts 7 langhoge vlermuizen vonden dit jaar
in Missouri, Amerika . Link
13 april 2017 - 3.500 dode dolfijnen zijn dit jaar aangespoeld in de Atlantische Oceaan, in Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk . Link
11 april 2017 - Duizenden dode vissen duiken op in verschillende rivieren in Costa Rica . Link
10 april 2017 - Massa's dode vis aangetroffen langs 3 km strand in Pingtung, Taiwan . Link
9 april 2017 - 'Talloze' aantallen blauwe Velella velella wassen aan wal in Oregon, Amerika . Link
9 april 2017 - 11+ nijlpaarden dood aangetroffen langs een rivier in Mlibizi, Zimbabwe . Link
8 april 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in de Kali Bein, India . Link
6 april 2017 - Duizenden dode vissen gevonden langs een meer in Chicago, Amerika . Link
5 april 2017 - Duizenden dode vissen worden gewassen op stranden in Eden, NSW, Australië . Link
4 april 2017 - 100 TON vis sterft plotseling in een viskwekerij in Zuid-Sumatra, Indonesië . Link
4 april 2017 - Duizenden vogels sterven in Atlanta, Amerika . Link
1 april 2017 - 38 dode dolfijnen aangetroffen langs de kust van de Sundrivier, Zuid-Afrika . Link

31 maart 2017 - Duizenden vissen en garnalen dood in de wateren van Dewantara, Indonesië . Link
30 maart 2017 - Tonnen dode vissen die elke dag langs een rivier in Preah Vihear, Cambodja worden afgespoeld . Link
27 maart 2017 - 1 MILJOEN + vogels gedood sinds januari, als gevolg van de vogelgriep in Taiwan . Link
27 maart 2017 - 18.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Georgië, Amerika . Link
27 maart 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een reservoir in Chiclayo, Peru . Link
27 maart 2017 - 70+ dode schildpadden gevonden in een lagune in Managua, Nicaragua . Link
27 maart 2017 - Massive sterft af van vis in viskwekerij in Hengxian, China . Link
26 maart 2017 - 270.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Miyagi en Chiba, Japan . Link
23 maart 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in San Luis, Argentinië . Link
23 maart 2017 - Honderden dode vogels gevonden langs een strand in Costa Grande, Mexico . Link
22 maart 2017 - Duizenden apen dood door ziekte zijn 'ongekend' in Minas Gerais, Brazilië . Link
22 maart 2017 - Duizenden dode vissen wassen op stranden in Victoria en NSW, Australië . Link
22 maart 2017 - 22.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Kentucky, Amerika . Link
21 maart 2017 - 30.000 dode vissen gevonden in een meer in Idaho, Amerika . Link
20 maart 2017 - Duizenden dode vissen aangetroffen langs een rivier in West Sumatra, Indonesië . Link
18 maart 2017 - 7 ton vis sterft in viskwekerijen in Bao Thang, Vietnam . Link
18 maart 2017 - Massa's dode kokkels, dode vissen en een dolfijn aangespoeld in Miri, Maleisië . Link
17 maart 2017 - Miljoenen dode schelpdieren worden gewassen in Waihi Beach, Nieuw-Zeeland . Link
17 maart 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in de wateren van Thirthahalli, India . Link
17 maart 2017 - Massa sterft af van vissen aangespoeld aan de oevers van Los Santos, Panama . Link
16 maart 2017 - 55.000 vogels worden gedood vanwege een nieuwe vogelgriep-uitbraak in Tennessee, Amerika . Link
15 maart 2017 - 25.000 vogels dood door de vogelgriep in Kelantan, Maleisië . Link
14 maart 2017 - 5.000 goudvissen dood aangetroffen in een lagune in West- Australië . Link
14 maart 2017 - Duizenden dode vissen verschijnen 'als gevolg van winterijs' in een meer in Sivas, Turkije . Link
14 maart 2017 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Tainan, Taiwan . Link
13 maart 2017 - 6200 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Koshi, Nepal . Link
13 maart 2017 - 4.000+ kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Cao Bang, Vietnam . Link

11 maart 2017 - 40 dode schildpadden gevonden sinds januari langs de kust van Uruguay . Link
9 maart 2017 - Duizenden vee dood door bosbranden in Kansas, Amerika . Link
8 maart 2017 - Honderden koeien dood van bosbranden op de vlaktes van Colorado, Amerika . Link
8 maart 2017 - 23.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Quang Ngai, Vietnam . Link
8 maart 2017 - Verschillende dode luipaardhaaien gevonden aangespoeld op een strand in Californië, Amerika . Link
8 maart 2017 - 10.000 dode vissen gevonden in opgedroogde stroom in Senftenberg, Duitsland . Link
7 maart 2017 - 3 meer dode dolfijnen gevonden aangespoeld op stranden in Zuid- Engeland . Link
6 maart 2017 - Tienduizenden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Tennessee, Amerika . Link
3 maart 2017 - Massive sterft af van vis gevonden in een lagune in Cordoba, Spanje . Link
3 maart 2017 - 55.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Suffolk, Engeland . Link
2 maart 2017 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Vaxjo, Zweden . Link
1 maart 2017 - Massief afsterven van vissen in een meer in de provincie Afyonkarahisar, Turkije . Link
28 februari 2017 - 9 ton dode vissen gevonden in de zee drijvend door vissers in Zhejiang, China . Link
28 februari 2017 - VEEL dode vissen aangetroffen langs de stranden van Apetlon, Oostenrijk . Link
28 februari 2017 - Honderden dode vissen gevonden langs stranden in Huatulco, Mexico . Link
28 februari 2017 - 4.200 watervogels dood door 'aviaire cholera' in Idaho, Amerika . Link
28 februari 2017 - 200 koeien dood aangetroffen, 'door hittegolf' in La Pampa, Argentinië . Link
28 februari 2017 - Massa sterft af aan vogels als gevolg van vogelgriep dwars door Hongarije . Link
28 februari 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in New South Wales, Australië. Link
28 februari 2017 - 4 dode walvissen zijn de afgelopen maand aangespoeld in Virginia, Amerika . Link
27 februari 2017 - Duizenden vissen zijn gestorven in de rivier de Magdalena in Colombia . Link
27 februari 2017 - 42.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Plateau, Nigeria . Link
27 februari 2017 - 27.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Sant Gregori, Spanje . Link
25 februari 2017 - Honderden dode vissen worden gewassen op het strand in Montevideo, Uruguay . Link
25 februari 2017 - 1.000+ vee dood door droogte in Tehuantepec, Mexico . Link
23 februari 2017 - Massieve afsterven van vissen in een rivier in Thanh Hoa, Vietnam . Link
22 februari 2017 - 100 dode dolfijnen die de afgelopen 8 weken zijn aangespoeld, 'IT's A MASSACRE', in
Cornwall, Engeland . Link

22 februari 2017 - 56 dode walvissen en dolfijnen wassen dit jaar, 'SLECHTST OPNIEUW OPNAME', in Ierland . Link
22 februari 2017 - 6 ton vis sterft in een meer in South Cotabato, Filipijnen . Link
22 februari 2017 - 90.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de provincie Chungcheong, Zuid-Korea . Link
22 februari 2017 - Massief afsterven van vissen in het meer Eber in de provincie Afyon, Turkije . Link
21 februari 2017 - 600.000 eenden worden gedood vanwege de vogelgriep in Landes, Frankrijk . Link
21 februari 2017 - 6000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid- Vietnam . Link
21 februari 2017 - Tientallen dode zeevogels, plus dode zeeleeuwen gevonden langs de kust in Puerto Natales, Chili . Link
20 februari 2017 - 42.000 kalkoenen gedood als gevolg van de vogelgriep in Gazzo Veronese, Italië . Link
20 februari 2017 - 10.000 zoetwatervissen dood aangetroffen in een meer in het centrum van Namibië . Link
19 februari 2017 - Honderden dode vissen worden gewassen op een meer in Minnesota, Amerika . Link
19 februari 2017 - 1 TON dode vissen aangetroffen in de wateren van Saguling, Indonesië . Link
17 februari 2017 - Tienduizenden dode vissen spoelen langs de Cooloola-kust in Australië . Link
16 februari 2017 - 30 ton dode vis wast aan de wal in de Golf van Nicoya, Costa Rica . Link
16 februari 2017 - 86 schildpadden dood aangetroffen 'vanwege rode vloed' in La Paz en Los Cabos, Mexico . Link
16 februari 2017 - 100 doden door droogte in Lamu, Kenia . Link
16 februari 2017 - 46.000 dieren dood door extreme kou in Noord- Mongolië . Link
16 februari 2017 - Honderden runderen sterven door droogte in Bacalar, Mexico . Link
15 februari 2017 - 6 dode dolfijnen aangetroffen aangespoeld in San Felipe, Mexico . Link
15 februari 2017 - Massa's dode vogels verschijnen in Magnitogorsk, Rusland . Link
15 februari 2017 - 17 TON dode vissen gevonden in een dam in Piaui, Brazilië . Link
15 februari 2017 - Tienduizenden vissen sterven plotseling in viskwekerijen in Purwakarta, Indonesië . Link
14 februari 2017 - 23.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Suffolk, Engeland . Link
13 februari 2017 - Tientallen dode uilen gevonden langs een weg in Idaho, Amerika . Link
13 februari 2017 - Duizenden dode vissen duiken op in een rivier in Windsor, Ontario, Canada . Link
13 februari 2017 - 700+ vleermuizen dood 'door hitte' in New South Wales, Australië . Link
13 februari 2017 - 130.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Taiwan . Link
13 februari 2017 - Massavissen sterven af in een rivier in Ha Tinh, Vietnam . Link

13 februari 2017 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal in Cienaga, Colombia . Link
12 februari 2017 - 350 walvissen dood na 650 gestrand in Farewell Spit, Nieuw-Zeeland . Link
12 februari 2017 - Massa's dode vissen aangetroffen op een strand in Cabo Frio, Brazilië . Link
10 februari 2017 - Honderden trekvogels dood aangetroffen 'als gevolg van vervuiling' in Guanajuato, Mexico . Link
8 februari 2017 - 2.500 Saiga-antilopen zijn gestorven door ziekte in Mongolië . Link
8 februari 2017 - 20.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid- Tsjechië . Link
8 februari 2017 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld op het strand in Piura, Peru . Link
6 februari 2017 - Honderden dode zeevogels aangetroffen aan de kust van Huanchaco, Peru . Link
6 februari 2017 - 71.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Saga, Japan . Link
6 februari 2017 - Duizenden eenden sterven aan de ziekte in Washington, Amerika . Link
3 februari 2017 - Honderden babyschildpadden sterven ten gevolge van hitte op een strand in Queensland, Australië . Link
3 februari 2017 - Duizenden dode kwallen, 'nog nooit zoveel eerder gezien', was aan de wal in Queensland, Australië . Link
3 februari 2017 - 1.300 ton vis is plotseling gestorven in Lake Sebu, Filippijnen . Link
3 februari 2017 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Porthcawl Harbor, Wales . Link
30 januari 2017 - 63.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Lancashire, Engeland . Link
29 januari 2017 - 400 dode apen gevonden in de bossen van Espirito Santo, Brazilië . Link
28 januari 2017 - Massa's dode vissen wassen weer op aan het strand in Florida, Amerika . Link
28 januari 2017 - 10.000+ fazanten om te worden gedood vanwege de vogelgriep in Lancashire, Engeland . Link
27 januari 2017 - 3.700 dode vogels gevonden in de wateren van Sacramento, Amerika . Link
27 januari 2017 - 3 dode walvissen en een dolfijn wassen in Baja California, Mexico . Link
25 januari 2017 - MILJOENEN dode sardines wassen zich op aan de kust van Quemchi, Chili . Link
25 januari 2017 - 400 dode schildpadden gevonden in een opgedroogde dam in Quixada, Brazilië . Link
24 januari 2017 - 12 dolfijnen zijn gestrand en stierven deze maand in Asturië, Spanje . Link
24 januari 2017 - Grote afsterven van vissen in een lagune in Michigan, Amerika . Link
24 januari 2017 - 106 dode schildpadden gevonden langs de kusten van Sergipe en Bahain, Brazilië . Link
24 januari 2017 - Honderden krabben en vissen zijn gestorven in Queensland, Australië . Link
23 januari 2017 - Duizenden dode haring aangetroffen in Bjorndal fjord, Noorwegen . Link

23 januari 2017 - 3.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Dhaka, Bangladesh . Link
23 januari 2017 - Massa sterft af van vissen in de wateren van Port-Saint-Louis-du-Rhone, Frankrijk . Link
21 januari 2017 - 50.000 vissen stierven door vervuiling in een rivier in Oswestry, Engeland . Link
21 januari 2017 - 9 schildpadden dood aangetroffen op een strand in Sao Francisco de Itabapoana, Brazilië . Link
20 januari 2017 - 600.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Astrachan, Rusland . Link
20 januari 2017 - 800.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuidwest- Frankrijk . Link
19 januari 2017 - Tienduizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Kvarnakershamn, Zweden . Link
19 januari 2017 - Massamoord van wilde vogels gemeld rond het Victoriameer, Oeganda . Link
19 januari 2017 - Drie walvissen zijn de afgelopen maand dood aangetroffen in Nayarit, Mexico . Link
18 januari 2017 - 28.000 kippen dood door de vogelgriep in Zuid- Griekenland . Link
18 januari 2017 - 10 dode schildpadden worden dagelijks aangetroffen aan de kust van Costa Chica, Mexico . Link
17 januari 2017 - 81 dolfijnen (valse orka's) zijn dood na stranding in Everglades, Florida . Link
17 januari 2017 - 6.000 kalkoenen worden gedood vanwege de vogelgriep in Lincolnshire, Engeland . Link
17 januari 2017 - Honderden dode vissen wassen zich op het Hindmarsh-eiland in Australië . Link
17 januari 2017 - Tientallen pelikanen sterven in Riviera Bay, St. Petersburg, Florida, Amerika . Link
17 januari 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een lagune in Petrolina, Brazilië . Link
15 januari 2017 - 10 dode dolfijnen aangetroffen, 'experts verbijsterd', in Cornwall, Engeland . Link
14 januari 2017 - 430.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid- Bulgarije . Link
14 januari 2017 - Massa sterft af van vissen in de wateren van Wilhelmshausen, Duitsland . Link
13 januari 2017 - Duizenden vissen sterven in een meer in St. Petersburg, Florida, Amerika . Link
13 januari 2017 - Duizenden dode vissen spoelen langs een lagune in Patagonië . Link
13 januari 2017 - Honderden dode vissen wassen langs een rivier in Manzhou, Taiwan . Link
12 januari 2017 - Honderden TON vis zijn gestorven in het Toba-meer in Indonesië . Link
12 januari 2017 - 30+ dode schildpadden gevonden aangespoeld in Chennai, India . Link
12 januari 2017 - 10.000 vogels dood door de vogelgriep in Odessa, Oekraïne . Link
11 januari 2017 - Massale visdoden gevonden aangespoeld op een meer in New South Wales, Australië . Link
10 januari 2017 - Duizenden dieren / runderen gedood als gevolg van bosbranden in La Pampa, Argentinië . Link

10 januari 2017 - Duizenden vissen sterven op boerderijen, 'als gevolg van overstromingen' in Kelantan, Maleisië . Link
10 januari 2017 - 700 vissen sterven in een meer, 'vanwege droogte' in Sinigo, Italië . Link
9 januari 2017 - Honderden dode kreeften, zeesterren en krabben aangespoeld aangetroffen in Newfoundland en
Labrador, Canada . Link
9 januari 2017 - 80 zwanen zijn overleden als gevolg van de vogelgriep in Dorset, Engeland . Link
9 januari 2017 - Honderden vissen sterven in een meer in Pozzuoli, Italië . Link
9 januari 2017 - Duizenden dode vissen, plus dode vogels gevonden in een steengroevemeer in Basiglio, Italië . Link
8 januari 2017 - Duizenden vissen sterven plotseling in een dam in Oost-Java, Indonesië . Link
5 januari 2017 - 350.000 vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in Quilpue Chile . Link
5 januari 2017 - 20.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Yunlin, Taiwan . Link
4 januari 2017 - Groot aantal dode zeevogels aangetroffen in de baai van Gibraltar, Spanje . Link
4 januari 2017 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Bundaberg, Australië . Link
3 januari 2017 - Tientallen vogels vallen dood uit de hemel in Bethlehem, Pennsylvania, Amerika . Link
3 januari 2017 - Tientallen dode schildpadden die op het strand in Jagatsinghpur, India , afwassen . Link
1 januari 2017 - 5 bultruggen zijn de afgelopen weken aangespoeld in Hawaii, Amerika . Link
31 december 2016 - Duizenden schapen en honderden Lama's dood door droogte in Yunchara, Bolivia . Link
30 december 2016 - 15 dode schildpadden gevonden aangespoeld op South Padre Island, Texas, Amerika . Link
30 december 2016 - Honderden krabben wassen zich op een strand in Oaxaca, Mexico . Link
30 december 2016 - 60.000 pond dode vis gevonden in stuwmeer in Poyang County, China . Link
29 december 2016 - Tienduizenden dode zeesterren wassen op een strand in Callantsoog, Nederland . Link
27 december 2016 - Massa's dode vissen, zeesterren, krabben en andere schepsels spoelen aan wal in Nova
Scotia, Canada . Link
27 december 2016 - 6000 dode vissen gevonden in de waterwegen in Maryland, Amerika . Link
26 december 2016 - 1000 wilde ganzen dood aangetroffen en 700.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in
heel Iran . Link
26 december 2016 - 10 ton dode vis gevonden in een rivier in Groot-Vitoria, Brazilië . Link
22 december 2016 - Massief afsterven van vissen in een meer in Xiamen, China . Link
20 december 2016 - Duizenden dode rivierkreeften gevonden drijvend in een rivier in Putaruru, Nieuw-Zeeland . Link

20 december 2016 - Honderden dode vissen wassen zich op een strand in Phuket, Thailand . Link
19 december 2016 - Tienduizenden dode vissen worden opnieuw gewassen in Cornwall, Engeland . Link
17 december 2016 - Scholen met dode haring wassen nog steeds op het strand in Nova Scotia, Canada . Link
17 december 2016 - 200.000+ kippen worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Hokkaido, Japan . Link
16 december 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Durango, Mexico . Link
16 december 2016 - 5.000 kalkoenen om te worden gedood vanwege de vogelgriep in Lincolnshire, Engeland . Link
16 december 2016 - 16 MILJOEN pluimvee gedood als gevolg van vogelgriep in verschillende delen van Zuid-Korea . Link
16 december 2016 - Tientallen dode alen gevonden aangespoeld in een meer in Hawke's Bay, Nieuw-Zeeland . Link
13 december 2016 - 10 ton vis is plotseling gestorven in Lake Lake Kerinci, Jambi, Indonesië . Link
12 december 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Espirito Santo, Brazilië . Link
8 december 2016 - 100 TON vis is gestorven in het meer van Maninjau, Indonesië . Link
7 december 2016 - Duizenden sneeuwganzen sterven na 'landen op giftig water' in Montana, Amerika . Link
5 december 2016 - 700 ganzen dood aangetroffen door de vogelgriep in de provincie Lubuskie, Polen . Link
5 december 2016 - 5.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in het departement Tarn, Frankrijk . Link
4 december 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op, 'een mysterie' op een strand in Cornwall, Engeland . Link
4 december 2016 - 540.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Niigata, Japan . Link
1 december 2016 - Duizenden dode vissen blijven aan de wal wassen, 'reason unknown' in Nova Scotia, Canada . Link
1 december 2016 - Massale visdoden, 'staat van rampspoed' verklaard op Lake Buhi in Camarines Sur, Filippijnen . Link
30 november 2016 - 300 merels dood aangetroffen, 'een mysterie' in Stow Creek Township, New Jersey, Amerika . Link
30 november 2016 - Duizenden 'vreemde gelei achtige' wezens wassen aan wal in Californië, Amerika . Link
29 november 2016 - 2000 herten zijn dood door ziekte in South Dakota, Amerika . Link
28 november 2016 - 1 MILJOEN pond dode vissen wassen in Southamption, New York, Amerika. Link
28 november 2016 - 190.000 eenden worden gedood vanwege de vogelgriep in Biddinghuizen, Nederland . Link
27 november 2016 - Massa sterft af aan de viswassing langs de kust van Khanh Hoa, Vietnam . Link
26 november 2016 - Duizenden dode vissen zijn aan het afwassen, 'wetenschappers verbaasd', in NovaScotia, Canada . Link
25 november 2016 - Honderden dode vissen, plus 35 dode schildpadden gevonden op een strand in Bahia, Brazilië . Link
25 november 2016 - 200.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Helsingborg, Zweden . Link

24 november 2016 - 100 dode vogels gevonden in een straat, 'een mysterie' in San Siro, Italië . Link
23 november 2016 - Duizenden dode zeester gevonden aangespoeld op een strand in Portsmouth, Engeland . Link
22 november 2016 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de Malakka-rivier in Maleisië . Link
22 november 2016 - 283.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Teheran, Iran . Link
21 november 2016 - 5000 watervogels dood aangetroffen langs het Michiganmeer, Amerika . Link
21 november 2016 - 3 dolfijnen dood aangetroffen in Merigomish, Nova Scotia, Canada . Link
20 november 2016 - Duizenden ganzen en kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Sleeswijk-Holstein, Duitsland . Link
20 november 2016 - Grote afsterven van vis gevonden aangespoeld in Chiclayo, Peru . Link
19 november 2016 - Honderden runderen zijn dood na het drinken van water met herbicide, in Ingeniero
Luiggi, Argentinië . Link
18 november 2016 - 62.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in centraal en zuidelijk Zuid-Korea . Link
17 november 2016 - Honderden dode vissen wassen in Matlacha, Florida, Amerika . Link
16 november 2016 - Tientallen pelsrobben die dood of stervend zijn gewassen langs de baaien in Californië, Amerika . Link
15 november 2016 - 40 ton vis is gestorven in Chiapas, Mexico . Link
14 november 2016 - Honderdduizenden kreeften dood 'door overstromingen' in de provincie Phu Yen, Vietnam . Link
14 november 2016 - Massive sterven af van vis gevonden in Shinnecock Canal, New York, Amerika . Link
14 november 2016 - 1250 watervogels dood aangetroffen in Noord-Holland, Nederland . Link
13 november 2016 - 70 GIANT pijlstaartroggen dood aangetroffen in de rivier Mae Klong, 'wetenschappers verbaasd',
in Thailand . Link
13 november 2016 - 20.000+ vee dood door droogte in Chaco, Bolivia . Link
12 november 2016 - Honderden dode vissen die langs een meer in Chennai, India afwassen . Link
12 november 2016 - Tienduizenden vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in heel Europa . Link
11 november 2016 - Massa's wilde zalm duiken dood op, 'een mysterie', langs de Cedar River in Amerika . Link
11 november 2016 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Norrkoping, Zweden . Link
9 november 2016 - Honderden dode vissen die afwassen op de stranden van het eiland Reunion . Link
8 november 2016 - Honderden papegaaiduikers die dood afwassen, 'wetenschappers gealarmerd' op Pribilof Islands,
Alaska, Amerika . Link
3 november 2016 - 55 ton dode vissen zijn verwijderd van de Longboat Key grachten in Florida, Amerika . Link

3 november 2016 - 317 dode zeehonden aangetroffen, reden onbekend, langs de kust van Dagestan, Rusland . Link
3 november 2016 - 2.500 dode zeevogels gevonden op een strand in Araucania, Chili . Link
3 november 2016 - Tientallen bighornschapen dood na ziekte-uitbraak in National Bison Range, Montana, Amerika . Link
3 november 2016 - 100.000 eenden worden gedood vanwege de vogelgriep in Kerala, India . Link
2 november 2016 - Duizenden dode vissen aangetroffen langs Brewster Flats in Massachusetts, Amerika . Link
1 november 2016 - Massive sterft af van vissen en vogels langs het Edward River-systeem in New South
Wales, Australië . Link
1 november 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een dam in Ayala, Mexico . Link
29 oktober 2016 - Een groot aantal dode schildpadden gevonden aangespoeld op stranden in Pescara, Italië . Link
28 oktober 2016 - Tientallen dode dolfijnen gevonden langs de kust van Kuakata, Bangladesh . Link
28 oktober 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een reservoir in Girardot, Colombia . Link
28 oktober 2016 - 17.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Noord-Brabant, Nederland . Link
27 oktober 2016 - 100+ zeevogels gevonden aangespoeld in Salaverry Harbor, Peru . Link
27 oktober 2016 - Duizenden vissen sterven in een meer in Hanoi, Vietnam . Link
27 oktober 2016 - 1.000+ eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Alappuzha, India . Link
26 oktober 2016 - 2000 dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in Praia do forte, Brazilië . Link
26 oktober 2016 - Massa sterft af van mosselen langs 50 mijl van Big Darby Creek in Ohio, Amerika . Link
26 oktober 2016 - 10 ton vis sterft in de rivier de Jucu in Brazilië . Link
25 oktober 2016 - Massa afsterven van zonnebloemzeester langs de kust van British Columbia, Canada . Link
23 oktober 2016 - 100 zeevogels dood aangetroffen op een strand in Tome, Biobio, Chili . ink
23 oktober 2016 - Tienduizenden dode vissen wassen op een rivier in Louisiana, Amerika . Link
21 oktober 2016 - Meer dan 10.000 kikkers zijn gestorven in het Titicacameer in Peru . Link
20 oktober 2016 - Massa afsterven van vissen in de wateren van de provincie Mugla, Turkije . Link
18 oktober 2016 - Honderden dode vissen die in Marco Island, Florida, Amerika aan het afwassen zijn . Link
18 oktober 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Bahia, Brazilië . Link
16 oktober 2016 - 10 dode zeeleeuwen en dolfijnen gevonden aan de kust van Chimbote, Peru . Link
15 oktober 2016 - 12 walvissen zijn de afgelopen weken in Taipei, Taiwan , doodgevallen . Link
15 oktober 2016 - Duizenden dode vissen die afwassen op stranden in Ceredigion en Gwynedd, Wales . Link

15 oktober 2016 - Honderden dode vissen wassen zich op een strand in Jeddah, Saoedi-Arabië . Link
14 oktober 2016 - Honderden dode eend vissen wassen aan de kust van Maharashtra, India . Link
13 oktober 2016 - Miljoenen kippen zijn dood door overstromingen in North Carolina, Amerika . Link
13 oktober 2016 - 20 TON van vissen 'stierven plotseling' in viskwekerijen in Paminggir, Indonesië . Link
12 oktober 2016 - 1,5 miljoen vissen zijn 'als gevolg van vervuiling' in viskwekerijen aan de Buyuk Menderes-rivier
in Turkije gestorven . Link
12 oktober 2016 - 7 dode dolfijnen aangetroffen in Boyd's Cove, Canada . Link
11 oktober 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Louisiana, Amerika . Link
10 oktober 2016 - Miljoenen vis dood na tyfoon in viskwekerijen in Jeju, Zuid-Korea . Link
9 oktober 2016 - Honderdduizenden pluimvee gedood als gevolg van de vogelgriep in China . Link
7 oktober 2016 - Grote hoeveelheid dode vissen aan wal in Napels, Florida, Amerika . Link
7 oktober 2016 - 69.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Abidjan, Ivoorkust . Link
6 oktober 2016 - Massa sterft af van vissen in de wateren van Corrientes, Argentinië . Link
6 oktober 2016 - Grote afsterven van vis afwas langs de rivier Ljungan, Zweden . Link
5 oktober 2016 - Tientallen dode vogels verschijnen in Weeks Bay, Alabama, Amerika . Link
4 oktober 2016 - Groot aantal vissen sterft in een rivier in Neembucu, Paraguay . Link
3 oktober 2016 - Grote afsterven van vissen gevonden in Arkansas, Amerika . Link
3 oktober 2016 - 60 ton vis is gestorven in een meer in Hanoi, Vietnam . Link
30 september 2016 - 32.000 runderen dood door droogte in Beni, Bolivia . Link
30 september 2016 - Massa sterft af van vissen in de Haderslev fjord, Denemarken . Link
28 september 2016 - 200 vogels dood aangetroffen rond het meer van Grand-Lieu, Frankrijk . Link
27 september 2016 - 30 zeeleeuwen en dolfijnen en 1 walvis dood aangetroffen op een strand in Chiclayo, Peru . Link
27 september 2016 - 34.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in West Region, Kameroen . Link
27 september 2016 - Honderden dode vissen wassen in een meer in Arlington Heights, Illinois, Amerika . Lik
24 september 2016 - 22 zeeleeuwen dood aangetroffen op een strand in Callao, Peru . Link
24 september 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op, 'als gevolg van rood tij' in Matamoros, Mexico . Link
24 september 2016 - Groot aantal dode vissen die afwassen, 'als gevolg van rood tij' in Florida, Amerika . Link
24 september 2016 - 1000 dode vissen wassen in een meer in Washington, Amerika . Link

23 september 2016 - 10.000 dode vissen gevonden in Centerport Harbor, New York, Amerika . Link
23 september 2016 - Honderden dode vissen aangetroffen in Hingham, Massachusetts, Amerika . Link
22 september 2016 - 6000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Pyrenees-Atlantiques, Frankrijk . Link
21 september 2016 - Duizenden dode vissen die in Longboat Key, Florida, Amerika afwassen . Link
21 september 2016 - VEEL vissen zijn gestorven in een lagune in Serra, Brazilië . Link
21 september 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Bad Staffelstein, Duitsland . Link
21 september 2016 - Honderden, misschien duizenden dode vissen aangespoeld langs het strand in
Massachusetts, Amerika . Link
19 september 2016 - Tienduizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Mersin, Turkije . Link
19 september 2016 - 6 dode zeehonden gevonden aangespoeld op een strand in Mangystau, Kazachstan . Link
17 september 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich af op het eiland Bozcaada in Turkije . Link
16 september 2016 - VEEL dode sardines die op een strand in Jeddah, Saoedi-Arabië afwassen . Link
15 september 2016 - 500 dode hoefijzerkrabben zijn 'mysterieus' aangespoeld in Kitakyushu, Japan . Link
15 september 2016 - Duizenden dode vissen gevonden langs een rivier in Paradip, India . Link
15 september 2016 - Tientallen dode eenden gevonden in de buurt van Indian Trail in North Carolina, Amerika . Link
14 september 2016 - 700 ooievaars sterven in een storm in Majuli, India . Link
13 september 2016 - Tientallen zeevogels gevonden dood langs stranden in de Gulf Coast, Amerika . Link
12 september 2016 - 140 dode schildpadden gevonden aangespoeld dit jaar, 'want onbekend' in Baja California, Mexico . Link
12 september 2016 - 2500 doden door droogte in Machareti, Bolivia . Link
11 september 2016 - Miljoenen vissen zijn plotseling gestorven in viskwekerijen in Beihai, China . Link
11 september 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in Snake River in Idaho, Amerika . Link
10 september 2016 - Enorme hoeveelheid dode vissen gevonden langs een rivier in Fujian, China . Link
10 september 2016 - 47 ton dode vis gevonden in waterplanten in Centraal Vietnam . Link
10 september 2016 - 50.000 vissen dood door 'mysterieziekte' in Bardiya, Nepal . Link
9 september 2016 - Duizenden kikkers sterven ten gevolge van dodelijke schimmel in Californië, Amerika . Link
8 september 2016 - Tientallen vogels vallen uit de lucht en sterven in Boston, Amerika . Link
8 september 2016 - 23.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de provincie Guizhou, China . Link
7 september 2016 - 7 schildpadden dood aangetroffen aan de kust van Porto San Giorgio, Italië . Link

7 september 2016 - 15 ton dode vissen aangetroffen in Cienaga Grande de Santa Marta, Colombia . Link
7 september 2016 - Honderden dode vissen en krabben gevonden in een haven in Baltimore, Amerika . Link
7 september 2016 - VEEL vissen sterven in een rivier in de provincie Quang Tri, Vietnam . Link
7 september 2016 - 8 dolfijnen dood na stranding in de baai van Florida, Florida, Amerika . Link
6 september 2016 - Visdoden treffen een rivier in North Dakota, Amerika . Link
6 september 2016 - Honderden dode vissen aangetroffen langs een rivier in Fuengirola, Spanje . Link
5 september 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een tempelvijver in Tamil Nadu, India . Link
5 september 2016 - Duizenden dode vissen wassen op een strand in de buurt van Vokolida, Cyprus . Link
2 september 2016 - Massa's vis sterft in de Kizilirmak-rivier in Turkije . Link
2 september 2016 - Duizenden dode vissen wassen in een haven in Mississippi, Amerika . Link
1 september 2016 - Massive sterft af van vissen in een boerderij in West-Australië . Link
1 september 2016 - Duizenden TON vis is plotseling gestorven in het meer van Maninjau, West Sumatra, Indonesië . Link
31 augustus 2016 - Massa's dode ansjovis wassen aan de kust van Chanaral, Chili . Link
31 augustus 2016 - Duizenden dode vissen wassen 'veroorzakend een schok' op een meer in Alberta, Canada . Link
30 augustus 2016 - Duizenden dode gevonden vis is 'ongekend' in een meer in Sverdlovsk, Rusland . Link
30 augustus 2016 - Massief afsterven van vissen in viskwekerijen in Boyolali, Indonesië . Link
29 augustus 2016 - Groot afsterven van vis, 'een mysterie' in een meer in Cordoba, Argentinië . Link
29 augustus 2016 - 322 Rendieren dood gevonden, 'waarschijnlijk gedood door bliksem' in Hardangervidda, Noorwegen . Link
29 augustus 2016 - Tienduizenden vissen sterven in een rivier in Ba Ria-Vung Tau, Vietnam . Link
29 augustus 2016 - Massa sterft af van vissen 'door vervuiling' in de rivier de Seyhan, Turkije . Link
28 augustus 2016 - 11.500 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Lome, Togo . Link
28 augustus 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Atlantic Highlands, New Jersey, Amerika . Link
28 augustus 2016 - Visdoden gevonden langs de oevers van Koeweit-baai, Koeweit . Link
27 augustus 2016 - 20.000 dode vissen wassen in Little Egg Harbor, New Jersey, Amerika . Link
27 augustus 2016 - Duizenden dode vissen duiken op in de wateren van Matamoros, Mexico . Link
27 augustus 2016 - Honderdduizenden dode mosselen worden gewassen op een strand in Jamesport, New
York, Amerika . Link
27 augustus 2016 - 11.000 vissen dood aangetroffen in Huntington, New York, Amerika . Link

27 augustus 2016 - Duizenden dode vissen wassen in Portland Harbor, Oregon, Amerika . Link
26 Augustus 2016 - Grote hoeveelheid gevonden dode vissen die op een rivier in Sena Madureira, Brazilië drijven . Link
25 augustus 2016 - Honderden Tonnen vissen 'sterven plotseling' in een reservoir in Sragen, Indonesië . Link
25 augustus 2016 - 1 miljoen + dode vissen wassen in New Jersey, Amerika . Link
24 augustus 2016 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de wateren van Asten, Nederland . Link
24 augustus 2016 - Grote hoeveelheid dode vissen, kreeften en krabben gevonden in de wateren van Fortaleza, Brazilië . Link
23 augustus 2016 - 18.000 dieren sterven door 'koude temperaturen' in Arequipa, Peru . Link
22 augustus 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in North Carolina, Amerika . Link
22 augustus 2016 - 150.000 pond vis komt dood op in een meer in Qingdao, China . Link
20 augustus 2016 - Duizenden vissen sterven als gevolg van 'ongekende parasiet' in Yellowstone River, Amerika . Link
19 augustus 2016 - Honderden dode vissen duiken op in een rivier in de Bronx, New York, Amerika . Link
19 augustus 2016 - Duizenden vissen sterven in de wateren van Rio Hondo, Texas, Amerika . Link
18 augustus 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver bij National Mall, Washington, Amerika . Link
17 augustus 2016 - 1100 kippen sterven op een boerderij in Odisha, India . Link
16 augustus 2016 - 55 dode schildpadden gevonden in La Paz, Mexico . Link
16 augustus 2016 - Massieve afsterving van vissen in viskwekerijen in de provincie Pattani, Thailand . Link
16 augustus 2016 - Grote afsterven van vissen in een meer in Volyn, Oekraïne . Link
15 augustus 2016 - 28 dolfijnen en 4 zeeleeuwen dood aangetroffen op stranden in Lambayeque, Peru . Link
15 augustus 2016 - Tienduizenden vissen zijn gestorven in twee rivieren in Sioux County, Iowa, Amerika . Link
15 augustus 2016 - Duizenden vissen en andere zeedieren worden doodgespoeld aan de kust van Morowali, Indonesië . Link
14 augustus 2016 - 12,5 ton vis sterft in een meer in Xiamen, China . Link
13 augustus 2016 - VEEL vissen sterven in viskwekerijen in Thang Binh District, Vietnam . Link
12 Augustus 2016 - VEEL dode vissen wassen omhoog op een strand in Sanya Baai, Hainan, China . Link
12 Augustus 2016 - Honderden dode die vissen in Yellowstone-Rivier, Montana, Amerika worden gevonden . Link
12 Augustus 2016 - Honderden dode zeester en andere vissen afwas dood in Coogee, Australië . Link
8 augustus 2016 - 10.000 dode vissen wassen langs de kust van de Zee van Azov, Oekraïne . Link
8 Augustus 2016 - Honderden dode vissen die in Ganjam, India afwassen . Link

7 augustus 2016 - 500 schapen dood door ziekte in Campania, Italië . Link
7 augustus 2016 - Duizenden dode vissen worden gewassen, 'een mysterie' in de Straat van Messina, Italië . Link
6 augustus 2016 - MASSIEVE vissen doden in de wateren van Cienaga Grande de Santa Marta, Colombia . Link plus video
5 augustus 2016 - Honderden dode vissen wassen in een meer in Georgia, Amerika . Link
4 augustus 2016 - Duizenden vissen sterven in de wateren van Kleinmachnow, Duitsland . Link
4 augustus 2016 - 1.000 dode zeesterren op het strand bij Fremantle, Australië . Link
4 augustus 2016 - Honderden dieren dood door overstromingen in Kaziranga National Park, Assam, India . Link
4 augustus 2016 - Grote afsterving van vissen in een meer in Jinjiang, China . Link
4 augustus 2016 - Honderden vogels dood aangetroffen, 'door ziekte' in Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland . Link
3 augustus 2016 - 20 ton vis is gestorven in viskwekerijen in Bandung, Indonesië . Link
3 augustus 2016 - Duizenden vissen zijn gestorven door vervuiling in de rivier Faughan, Noord-Ierland . Link
3 augustus 2016 - Duizenden dode vissen spoelen langs een rivier in Prince Edward Island, Canada . Link
3 augustus 2016 - 29.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Ivoorkust . Link
3 augustus 2016 - Duizenden vis in viskwekerijen dood in Pinrang, Indonesië . Link
2 augustus 2016 - VEEL dode vissen aangetroffen in een meer in Da Nang, Vietnam . Link
2 augustus 2016 - Massale afsterving van het zeeleven is 'ongekend' voor de kust van de Golf van Texas, Amerika . Link
2 augustus 2016 - Massa afsterven van vissen in de wateren van Lakeport, Californië, Amerika . Link
31 juli 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een meer, 'nog nooit eerder gezien' in Oklahoma, Amerika . Link
30 juli 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in South Dakota, Amerika . Link
29 juli 2016 - Massief afsterven van vissen in een meer in Indiana, Amerika . Link
28 juli 2016 - 300 zeevogels zijn sinds mei dood aangespoeld in de staat Washington, Amerika . Link
28 juli 2016 - 3000 kuikens worden gedood vanwege de vogelgriep in Funen, Denemarken . Link
28 juli 2016 - Massief afsterven van vissen in een lagune in Marica, Brazilië . Link
28 juli 2016 - 1.500 herten zijn gestorven als gevolg van miltvuuruitbraak in het Jamal-schiereiland, Rusland . Link
27 juli 2016 - 91 dode dolfijnen die deze zomer aangespoeld zijn op stranden in Bulgarije . Link
27 juli 2016 - Duizenden vissen sterven in een vijver in Amritsar, India . Link
27 juli 2016 - VEEL vissen sterven door hitte in Dazhou, China . Link

26 juli 2016 - Honderdduizenden kippen sterven aan de vogelgriep in Irak . Link
26 juli 2016 - Duizenden vissen worden doodgespoeld, 'een mysterie' in een rivier in Gloucestershire, Engeland . Link
26 juli 2016 - Honderden dode vissen spoelen langs de rivier de Guadalupe in Colombia . Link
26 juli 2016 - 11 dode schildpadden gevonden aangespoeld op stranden in Baja California Sur, Mexico . Link
25 juli 2016 - Duizenden dode vissen worden gewassen aan de kust van Mersin, Turkije . Link
23 juli 2016 - 17 dode dolfijnen gevonden op een strand in Mira, Portugal . Link
22 juli 2016 - Massa sterft af van vissen in de wateren van de provincie Kien Giang, Vietnam . Link
20 juli 2016 - 70 dode walvissen gevonden aangespoeld op een strand in het zuiden van Chili . Link
20 juli 2016 - Honderden dode vissen worden gewassen in Mosquito Creek, Trinidad en Tobago. Link
19 juli 2016 - Vissen sterven massaal in viskwekerijen in de provincie Thanh Hoa, Vietnam . Link
18 juli 2016 - Miljoenen pluimvee sterven aan de vogelgriep in Centraal- Afrika . Link
18 juli 2016 - Massa's dode vissen gevonden in de wateren van Kamensk, Rusland . Link
17 juli 2016 - Grote vissen doden in de wateren van Cienaga Grande de Santa Marta, Colombia . Link
16 juli 2016 - Duizenden dode vissen nestelen een strand op Okaloosa Island, Florida, Amerika . Link
15 juli 2016 - 3.500 eenden dood aangetroffen langs de rivier de Palar in India . Link
14 juli 2016 - 200.000+ dode vissen zijn aangespoeld in Craven County, North Carolina, Amerika . Link
14 juli 2016 - Groot aantal zeevogels die dood afwassen is 'alarmerend' in Victoria, Canada . Link
13 juli 2016 - 40.000 vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in Friesland, Nederland . Link
9 juli 2016 - 100 stier haaien gevonden aangespoeld dood op stranden in Mobile Bay, Amerika . Link
8 juli 2016 - 14.000 eenden worden gedood vanwege de vogelgriep in Ontario, Canada . Link
7 juli 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Florida, Amerika . Link
6 juli 2016 - Massieve afsterving van vissen in viskwekerijen in Hongze County, China . Link
6 juli 2016 - Groot afsterven van vissen in een rivier in Luoyang, China . Link
5 juli 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op stranden in Virginia, Amerika . Link
5 juli 2016 - 1.000+ ganzen gedood als gevolg van griep in Tainan, Taiwan . Link
4 juli 2016 - Tienduizenden dode vissen gevonden in een rivier in Quebec, Canada . Link
3 juli 2016 - Verschillende soorten dode vis gevonden in een rivier in Deventer, Nederland . Link

2 juli 2016 - Duizenden dode vissen gevonden, 'een mysterie' in de kustwateren van Catanzaro, Italië . Link
1 juli 2016 - Massavissen sterven af in een rivier in Sumy Region, Oekraïne . Link
30 juni 2016 - Duizenden vissen sterven in Mad River Estuary, Californië, Amerika . Link
29 juni 2016 - Massavissen sterven af in een rivier in Stavropol, Rusland . Link
28 juni 2016 - Honderden dode zeesterren wassen op stranden in Tekirdag, Turkije . Link
28 juni 2016 - Honderden dode vogels aan het meer Erie in New York, Amerika . Link
28 juni 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Lancashire, Engeland . Link
27 juni 2016 - 13.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Yunlin County, Taiwan . Link
27 juni 2016 - 3 TON vis gevonden in een meer in Viamao, Brazilië . Link
27 juni 2016 - Duizenden dode vissen aangetroffen in het Terramaini-kanaal, Italië . Link
26 juni 2016 - Groot aantal dode vissen gevonden in een rivier in Nanjing, China . Link
25 juni 2016 - 48 dode schildpadden gevonden op stranden in Sinaloa, Mexico . Link
25 juni 2016 - Groot aantal dode zeedieren die zich aan het wassen waren, 'een mysterie' in Skegness, Engeland . Link
25 juni 2016 - 45.000 runderen zijn dit jaar overleden als gevolg van droogte in Tabasco, Mexico . Link
25 juni 2016 - Duizenden dode vissen gevonden langs de waterwegen van Memphis, Amerika . Link
25 juni 2016 - VEEL vis gevonden in de wateren van Nalgonda, India . Link
24 juni 2016 - Tientallen alligators en honderden vissen sterven elke dag ten gevolge van droogte in de Pilcomayo-rivier
in Paraguay . Link
24 juni 2016 - 40 ton vis sterft plotseling in een viskwekerij in Hau Giang, Vietnam . Link
24 juni 2016 - 9.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Macau, China . Link
24 juni 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Bernardo de Irigoyen, Argentinië. Link
24 juni 2016 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Quang Nam, Vietnam . Link
23 juni 2016 - Honderden dode vogels gevonden in velden 'vanwege pesticiden' in Chandrapur, India . Lnk
23 juni 2016 - Duizenden vissen stierven in een parkmeer in Santa Catarina, Brazilië . Link
21 juni 2016 - 300 schapen dood door bliksem in Jalal-Abad, Kirgizië . Link
21 juni 2016 - Massale visdoden in Green Lake, Wisconsin, Amerika . Link
20 juni 2016 - 120.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Al Biqa, Libanon . Link
20 juni 2016 - Honderden exotische vissen gevonden dood in de wateren van Portalegre District, Portugal . Link

20 juni 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Oklahoma, Amerika . Link
18 juni 2016 - 60 ton vis is gestorven in de wateren van Maine-et-Loire, Frankrijk . Link
17 juni 2016 - Massa's dode krabben en zeesterren aan de hemel in Port Aransas, Texas, Amerika . Link
17 juni 2016 - Massa sterft af van zalm in viskwekerijen vanwege 'giftige algen' in British Columbia, Canada . Link
17 juni 2016 - Tientallen TONEN vissen sterven plotseling in Kuningan, Indonesië . Link
16 juni 2016 - Grote afsterving van verschillende vissen en krabben langs de Neuse rivier is 'ongebruikelijk', North
Carolina, Amerika . Link
16 juni 2016 - 35 dode schildpadden gevonden in Santa Rosalia, Mexico . Link
16 juni 2016 - 11 dode schildpadden en dolfijnen aangetroffen in Escuinapa, Mexico . Link
16 juni 2016 - 30+ gestrande walvissen, 10 doden op het Java-eiland in Indonesië . Link
16 juni 2016 - Honderden dode vissen aangetroffen in een meer in Kolkata, India . Link
15 juni 2016 - Massa's dode vissen wassen op stranden in Lake Michigan, Amerika . Link
15 juni 2016 - 7 walvissen zijn de afgelopen 5 maanden aangespoeld in de provincie Nghe An, Vietnam . Link
14 juni 2016 - Tienduizenden vissen zijn gestorven in een meer in Santa Lucia, Peru . Link
13 juni 2016 - 20.000 vissen sterven in een vijver in St Josephs, Missouri, Amerika . Link
12 juni 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Zwolle, Nederland . Link
12 juni 2016 - Massa's dode vissen wassen op een strand in Lianyungang, China . Link
12 juni 2016 - Duizenden runderen zijn dood door overstromingen in Tasmanië, Australië . Link
12 juni 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in Gohira-dam in India . Link
10 juni 2016 - 48.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Dongeradeel, Nederland . Link
10 juni 2016 - Massa's dode vissen worden gewassen langs de moerassen van Cienaga Grande de Santa
Marta, Colombia . Link
9 juni 2016 - Duizenden dode tonijnkrabben wassen zich op in Mission Bay, Californië, Amerika . Link
9 juni 2016 - 6 ton vis sterft in een meer in Hanoi, Vietnam . Link
8 juni 2016 - Massa afsterven van vissen in een rivier in Oost- Kazachstan . Link
8 juni 2016 - Honderden dode vissen worden gewassen in een meer in Kananaskis, Canada . Link
7 juni 2016 - 20 schildpadden en andere zeedieren worden dood gewassen in Santa Rosalia, Mexico . Link
7 juni 2016 - 4.500 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in centraal Hong Kong . Link

6 juni 2016 - Massieve sterf van vissen langs de 15 km lange kust van Tabasco, Mexico . Link
6 juni 2016 - 10.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Landes, Frankrijk . Link
3 juni 2016 - 90 ton vis sterven in West-Java, Indonesië . Link
3 juni 2016 - 86.000 vogels gedood door de vogelgriep in Niger . Link
2 juni 2016 - Er wordt een groot aantal dode vogels gevonden, 'een mysterie' in Martins Ferry, Ohio, Amerika . Link
2 juni 2016 - 10.000+ kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Yunlin County, Taiwan . Link
1 juni 2016 - Honderden dode vissen aangetroffen op Prince Edward Island in Canada . Link
30 mei 2016 - Honderden vissen sterven in Lake Independence, Minnesota, Amerika . Link
30 mei 2016 - Honderden vissen sterven in een meer in Bengaluru, India . Link
29 mei 2016 - Duizenden vissen duiken dood op langs de kust van Catia La Mar in Venezuela . Link
28 mei 2016 - 2 Bultruggen dood aangetroffen op stranden in Santa Catarina, Brazilië . Link
27 mei 2016 - 35.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Kameroen . Link
26 mei 2016 - Honderden dode vissen wassen op een strand in Gulfport, Mississippi, Amerika . Link
24 mei 2016 - Grote visdoden gevonden op een rivier in Negros Occidental, Filippijnen . Link
24 mei 2016 - Honderdduizenden dode vissen wassen op Grand Isle strand in Louisiana, Amerika . Link
24 mei 2016 - Massa afsterven van vis gevonden in een meer in Nam Dinh, Vietnam . Link
23 mei 2016 - Massieve afsterven van vissen in de waterwegen van Palm Beach County, Florida, Amerika . Link
23 mei 2016 - Honderdduizenden vissen sterven in een reservoir in Chanthaburi, Thailand . Link
22 mei 2016 - VEEL vis dood aangetroffen in een meer in Boyaca, Colombia . Link
21 mei 2016 - Honderden dode vissen verschijnen in meren in El Nayar, Mexico . Link
20 mei 2016 - VEEL vissen gedood in een meer in Cotabato, Filippijnen . Link
19 mei 2016 - 50.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Emilia-Romagna, Italië . Link
19 mei 2016 - Massa afsterven van vis gevonden in een rivier in Eloor, India . Link
18 mei 2016 - 25.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Accra, Ghana . Link
18 mei 2016 - 70+ VEEL vissen sterven in een kanaal 'door zware regenval' in Ho Chi Minh-stad, Vietnam . Link
17 mei 2016 - Ton dode vissen gevonden in de wateren van Claassee, Duitsland . Link
16 mei 2016 - 1 MILJOEN + runderen zijn dit jaar overleden als gevolg van extreme weersomstandigheden in Mongolië . Link

16 mei 2016 - Grote aantallen dikkopschildpadden dood gevonden dit jaar aan de kust van Almeria, Spanje . Link
15 mei 2016 - 24 walvissen sterven na stranding in Baja California, Mexico . Link
13 mei 2016 - Massa's dode kwallen aangetroffen op stranden van het Chiloé-eiland in Chili . Link
12 mei 2016 - Nog eens 300 ton dode sardines aan de zuidkust van Chili . Link
11 mei 2016 - Duizenden dode tonijnkrabben spoelen aan op Imperial Beach, Californië, Amerika . Link
11 Mei 2016 - Duizenden dode vissenoppervlakte bij een meer in Bengaluru, India . Link
10 mei 2016 - Honderden sneeuwganzen dood aangetroffen in Idaho, Amerika . Link
9 mei 2016 - 9.000 vogels gedood door enorme hagelbui in Utah, Amerika . Link
9 mei 2016 - Massa's dode garnalen wassen zich op aan de kust van Arica, Chili . Link
9 mei 2016 - 100 dode zeevogels gevonden aangespoeld op stranden in El Tabito en Matanzas, Chili . Link
9 mei 2016 - 130.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Karnataka, India . Link
9 mei 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in de wateren van Sint-Petersburg, Rusland . Link
8 mei 2016 - 2000 varkens sterven aan ziekte in Aizawl, India . Link
8 mei 2016 - 17.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Noordoost- Italië . Link
6 mei 2016 - Duizenden vissen zijn gestorven als gevolg van vervuiling in de San Juan rivier in Mexico . Link
5 mei 2016 - UPDATE : 40.000 TON Zalm en 8.000 TON Sardines zijn dood aangespoeld als gevolg van rood tij in Chili . Link
5 mei 2016 - Meer dan 30 ton dode vissen verschijnen in een meer, 'mensen in shock' in Hainan, China . Link
4 mei 2016 - 39.000 kalkoenen gedood als gevolg van de vogelgriep in Missouri, Amerika . Link
4 mei 2016 - Honderden koeien dood door ziekte in Kampong Thom, Cambodja . Link
3 mei 2016 - 2.600 schildpadden en duizenden zeevogels dood aangetroffen in de afgelopen 6 maanden in Zuid- Brazilië . Link
3 mei 2016 - Massale visdoden in Lake Thunderbird in Oklahoma, Amerika . Link
3 mei 2016 - Honderden Tonnen vis sterven plotseling in het Toba-meer in Indonesië . Link
2 mei 2016 - 200 TON vis gevonden in een meer in Alfenas, Brazilië . Link
2 mei 2016 - Duizenden dode kwallen aangespoeld, 'een zeldzaam verschijnsel' langs de kust van Odisha in India . Link
2 mei 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Florida, Amerika . Link
30 april 2016 - Miljoenen dode weekdieren aangetroffen op het strand, 'een ramp' in Los Lagos, Chili . Link
30 april 2016 - 14 ton dode vis gevonden in een meer in Xiamen, China . Link

29 april 2016 - 80.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Al Biqa, Libanon . Link
28 april 2016 - 100+ Tonnen mosselen zijn in centraal Vietnam gestorven . Link
28 april 2016 - 80.000 kippen gedood door vuur op een boerderij in Connecticut, Amerika . Link
26 april 2016 - 72.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in verschillende delen van Irak . Link
25 april 2016 - 65 TON vis is dood gegaan in de wateren van Kampong Thom, Cambodja . Link
25 april 2016 - 40 ton vis is gestorven in een meer in het district Nalgonda in India . Link
23 april 2016 - Honderden dode vissen wassen op een strand in Cattlewash, Barbados . Link
23 april 2016 - 70+ TON dode vissen gevonden in een rivier in Magdalena Department, Colombia . Link
23 april 2016 - Massieve afsterven van vissen in een rivier in Hulunbuir, China . Link
22 april 2016 - 1 ton garnalen en andere vissen zijn gestorven in een vijver in Phuket, Thailand . Link
22 april 2016 - 200.000 vissen zijn gestorven in viskwekerijen in Taiping, Maleisië . Link
21 april 2016 - 50 dolfijnen gevonden gestrand, 10 doden op een strand in Cambutal, Panama . Link
21 april 2016 - Honderden vissen sterven in een meer, 'het hele meer is dood' in Alberta, Canada. Link
21 april 2016 - Massive sterft af van vissen, 'nog nooit eerder gezien' in de provincie Quang Tri, Vietnam . Link
21 april 2016 - Honderden vissen sterven in een meer, 'nog nooit eerder gezien' in Princeton, New Jersey, Amerika . Link
21 april 2016 - 190.000 vogels gedood, 62 gesloten boerenbedrijven, vanwege de vogelgriep in Plateau, Nigeria . Link
21 april 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Yuriria, Mexico . Link
20 april 2016 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in Tenerife, Spanje . Link
20 april 2016 - Honderden dode vissen gevonden in de Bobos-rivier in Mexico . Link
20 april 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op een strand in Cukurova, Turkije . Link
19 april 2016 - 23.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Monywa, Myanmar . Link
19 april 2016 - 100 dode schildpadden gevonden in Lam Luk Ka, Thailand . Link
18 april 2016 - 4000 ton Sardienen wassen in Araucania, Chili . Link
18 april 2016 - Aan de kust van de Golf zijn dit jaar 48 dode schildpadden aangespoeld, 'wetenschappers puzelden'
in Colombia . Link
16 april 2016 - Tientallen dode zeehonden aangetroffen op een strand in Atyrau, Kazachstan . Link
15 april 2016 - Miljoenen vissen 'sterven plotseling' in een rivier in Mimika Regency, Indonesië . Link
14 april 2016 - 1.000 doden door 'hoge nitraat graslanden' in Boyaca, Colombia . Link

12 april 2016 - 79 dode schildpadden gevonden op stranden in Jalisco, Mexico . Link
12 april 2016 - Duizenden dode zwaardvis gevonden op het zand van Lopes Mendes in Brazilië. Link
11 april 2016 - Massa afsterven van vissen in een reservoir in Omsk, Rusland . Link
11 april 2016 - Duizenden vissen zijn dood in een rivier 'vanwege droogte' in Lampang, Thailand . Link
9 april 2016 - 1.000 varkens dood 'door vervuiling door mijnbouw' in Chinchilla, Australië . Link
9 april 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op Amouli Beach in Samoa . Link
8 april 2016 - 100.000 pond dode vis gevonden in een reservoir in het district Sifangtai, China . Link
8 april 2016 - Tientallen dode vogels gevonden langs een weg in Fairfax County, Virginia, Amerika . Link
8 april 2016 - Massa's dode vis verschijnen in een vijver in Fortaleza, Brazilië . Link
7 april 2016 - 5.000 vogels gedood door storm in Jessore, Bangladesh . Link
6 april 2016 - 18.000 vogels gedood als gevolg van nieuwe uitbraak van de vogelgriep in de provincie Plateau, Nigeria . Link
5 april 2016 - Duizenden vissen gedood als gevolg van rioolwater prei in een meer in Tennessee, Amerika . Link
4 april 2016 - Er zijn 700 dode schildpadden gevonden in de afgelopen 2 maanden langs de kust van Guerrero, Mexico . Link
4 april 2016 - Honderdduizenden dode vissen gevonden in een rivier in Kazuo, China . Link
4 april 2016 - 5 dolfijnen, plus andere zeedieren dood aangetroffen op stranden in San Bernardo del Viento, Colombia . Link
4 april 2016 - 1.700 ganzen gedood als gevolg van de vogelgriep in Taibao, Taiwan . Link
4 april 2016 - Duizenden vissen zijn gestorven in een stuwmeer in Eskikadin, Turkije . Link
2 april 2016 - 80 schildpadden dood aangetroffen op een strand in Paradip, India . Link
2 april 2016 - 11.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid-Sulawesi, Indonesië . Link
31 maart 2016 - Duizenden dode kwallen spoelen aan wal op Hallandale Beach in Florida, Amerika . Link
31 maart 2016 - 61 dode dolfijnen, walvissen en bruinvissen zijn de afgelopen 3 maanden in Cornwall, Engeland ,
aangespoeld . Link
31 maart 2016 - 8 dode dolfijnen zijn aangespoeld de afgelopen week in Mississippi, Amerika . Link
30 maart 2016 - Honderden vissen sterven in een vijver, reden onbekend, in Pune, India . Link
29 maart 2016 - 68 wilde zwijnen dood aangetroffen als gevolg van ziekte in een bos in Lukhovitsy, Rusland . Link
29 maart 2016 - 167.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de provincies Katsina, Sokoto en Bauchi, Nigeria . Link
29 maart 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Cape Hillsborough, Queensland, Australië . Link
29 maart 2016 - 100 dode vogels gevonden langs I-5 in Redding, Californië, Amerika . Link

28 maart 2016 - Groot afsterven van vissen langs de monding in Poneloya, Nicaragua . Link
28 maart 2016 - Honderden duizenden dode vissen langs Indian River Lagoon in Florida, Amerika . Link
28 maart 2016 - 19 dode dolfijnen aangetroffen langs de kust van Georgia . Link
27 maart 2016 - 11.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Icheon, Zuid-Korea . Link
25 maart 2016 - Massieve afsterving van vissen in een meer in Nanhu District, China . Link
25 maart 2016 - 5000 vissen sterven in een viskwekerij in Labuan, Maleisië . Link
24 maart 2016 - Massale afsterving van vissen door onbekende ziekte in Maniema, Democratische Republiek Congo . Link
23 maart 2016 - Duizenden TON oesters sterven af in de Mekong Delta, Vietnam . Link
23 maart 2016 - Tienduizenden vissen sterven in een meer in Krabi, Thailand . Link
22 maart 2016 - Tientallen dode vogels gevonden langs een weg in Elmira, New York, Amerika . Link
20 maart 2016 - 350.000+ koeien dood door koud weer in de Mongoolse steppen, Mongolië . Link
20 maart 2016 - Honderden dode vissen verschijnen in een kanaal in Tamaulipas, Mexico . Link
19 maart 2016 - Duizenden vis sterft in viskwekerijen als gevolg van hitte in Taiping, Maleisië . Link
19 maart 2016 - Honderden vissen dood in een meer in Devarabeesanahalli, India . Link
19 maart 2016 - Afval van gevonden vis aangespoeld op een strand in Calodyne, Mauritius . Link
18 maart 2016 - 10 dode zeeleeuwen gevonden deze week op de stranden van Vancouver Island, Canada . Link
17 maart 2016 - Grote hoeveelheid dode vissen aangetroffen op een strand in Rayong, Thailand . Link
17 maart 2016 - Groot afsterven van vissen langs de 10 km lange kustlijn in Kimberley, Australië . Link
16 maart 2016 - Honderden dode kraaien gevonden in de buurt van Battle Creek in Michigan, Amerika . Link
16 maart 2016 - UPDATE: zeevogel sterft nu af tot 36.000 in Alaska, Amerika . Link
16 maart 2016 - Duizenden vogels dood door de vogelgriep in Banyuwangi, Indonesië . Link
15 maart 2016 - Honderden dode vissen die afwassen bij Cape Canaveral en Cocoa Beach in Florida, Amerika . Link
15 maart 2016 - Duizenden vissen en 6 krokodillen dood als rivier droogt in Yadgir, India . Link
13 maart 2016 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld langs McPhee Reservoir in Colorado, Amerika . Link
12 maart 2016 - Duizenden dode vissen gevonden in Lower Lake Mary in Arizona, Amerika . Link
12 maart 2016 - 16.880 kippen gedood als gevolg van de uitbraak van de vogelgriep in Changhua, Taiwan . Link
12 maart 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Oran, Algerije . Link

11 maart 2016 - Duizenden dode vissen wassen aan de oevers van een lagune in Cochabamba, Bolivia . Link
10 maart 2016 - 3 zeldzame walvissen dood aangetroffen op het Northland-strand in Nieuw-Zeeland . Link
9 maart 2016 - 160.000 vogels gedood als gevolg van nieuwe vogelgriep-uitbraken in Plateau en Kano, Nigeria . Link
8 maart 2016 - MASSIVE - 21 MILJOEN + zalm dood door algenbloei in Chiloe en Aysen, Chili . Link
8 maart 2016 - 7+ TON dode vissen gevonden in een rivier in Tres Lagoas, Brazilië . Link
8 maart 2016 - 1 MILJOEN + zeeslakken wassen zich dood op een strand in Phuket, Thailand . Link
7 maart 2016 - Duizenden dode vissen worden gewassen in de Bengaluru-meren in India . Link
7 maart 2016 - Duizenden dode vissen verschijnen in de Bobos-rivier in Mexico . Link
6 maart 2016 - Massale visdoden, 'grootste ooit' in een rivier in Queensland, Australië . Link
4 maart 2016 - Groot aantal dode zeevogels die zich wassen op stranden in Volusia, Florida, Amerika . Link
4 maart 2016 - 7 ton dode vissen zijn aangespoeld in Kaapstad, Zuid-Afrika . Link
3 maart 2016 - 28 dode dolfijnen gevonden in de afgelopen 2 maanden langs de westkust van Ierland . Link
3 maart 2016 - 23 dolfijnen dood aangetroffen op stranden ten zuiden van Buenos Aires, Argentinië . Link
3 maart 2016 - Verschillende tientallen dode vissen gevonden in de Chicamocha-rivier, Colombia . Link
2 maart 2016 - Massieve afsterving van vissen langs 7 km rivier in Periyar, India . Link
2 maart 2016 - Honderden vissen sterven in het Devigere-meer in India . Link
1 maart 2016 - 860.000 runderen dood door ernstige droogte en stortbuien in Bolivia . Link
1 maart 2016 - Duizenden dode vissen zijn aangespoeld in een meer in Victoria, Australië . Link
29 februari 2016 - 16 dode walvissen zijn in de afgelopen maanden in Baja California, Mexico , doodaangespoeld . Link
29 februari 2016 - 400.000 zalmen dood door 'behandeling van luizen en ziekten' in viskwekerijen in Noorwegen . Link
29 februari 2016 - 12.000 kippen en ganzen gedood als gevolg van de vogelgriep in Taiwan . Link
26 februari 2016 - 800 dode eenden verwijderd uit stuwmeren in Caceres, Spanje . Link
26 februari 2016 - Honderden dode zeeleeuwen zijn de afgelopen maanden aangespoeld langs de kust van Chili en Peru . Link
25 februari 2016 - 40+ Olive Ridley-schildpadden gevonden dood langs de kust van Odisha, India . Link
25 februari 2016 - 30+ TON dode vissen verwijderd uit een meer in Ningde, China . Link
23 februari 2016 - 100.000 runderen zijn dood door droogte in heel Colombia . Link
23 februari 2016 - 41.000 vogels dood door een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Taiwan . Link

22 februari 2016 - 129 dode zeeschildpadden zijn deze maand aangespoeld in Clearwater, Florida, Amerika . Link
22 februari 2016 - 20 ton vis sterft in Lake Maninjau, Indonesië . Link
22 februari 2016 - Massief afsterven van vissen langs een rivier in Surat, India . Link
21 februari 2016 - Tientallen dode vogels gevonden langs een snelweg in Ohio, Amerika . Link
20 februari 2016 - 6 dode dolfijnen zijn dit jaar aangespoeld in Yucatan, Mexico . Link
19 februari 2016 - 118 schildpadden gevonden dood langs de kust van Oaxaca, Mexico . Link
18 februari 2016 - Honderden dode zeevogels aangetroffen in Trujillo, Peru . Link
18 februari 2016 - Honderden vogels vallen dood uit de lucht in Odessa, Oekraïne . Link
17 februari 2016 - MASSIEF - 1000+ TON vis is gestorven in viskwekerijen langs de Mekong Delta, Vietnam . Link
17 februari 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Chapultepec, Mexico . Link
16 februari 2016 - Tienduizenden doden door droogte in zuidelijk Zimbabwe . Link
16 februari 2016 - 445 dode schildpadden gevonden aangespoeld langs stranden in Guerrero, Mexico . Link
16 februari 2016 - Grote afsterven van vissen langs de waterwegen van Karatay in Turkije . Link
15 februari 2016 - Duizenden vissen sterven aan de Porce-rivier in Colombia . Link
13 februari 2016 - MASSIEF - 150.000 pinguïns sterven nadat gigantische ijsbergen op Antarctica geaard zijn . Link
11 februari 2016 - Honderden dode vissen worden gewassen op de stranden van Mauritius . Link
11 februari 2016 - Duizenden vissen sterven nog steeds langs de Nijldelta in Egypte . Link
11 februari 2016 - Tientallen apen sterven af, 'een mysterie' in de bossen van Nicaragua . Link
11 februari 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich af op de stranden in Fiji . Link
11 februari 2016 - Honderden dode vissen gevonden in de wateren van Oosterhout, Nederland . Link
11 februari 2016 - 5800 kippen gedood als gevolg van aviaire influenza in Tainan, Taiwan . Link
11 februari 2016 - Massa's dode vissen wassen op stranden in Montevideo, Uruguay . Link
10 februari 2016 - Duizenden dode vissen worden gewassen in de wateren van Nieuw-Caledonië . Link
10 februari 2016 - Honderden dode paling gevonden in een kreek in Marlborough, Nieuw-Zeeland . Link
10 februari 2016 - Tientallen dode zeevogels, plus andere zeedieren gevonden op een strand in Malibu, Amerika . Link
9 februari 2016 - Tientallen runderen die sterven als gevolg van onbekende ziektes in Warrap State, Sudan . Link
6 februari 2016 - Honderden dode vissen spoelen aan wal 'als gevolg van rood tij' in Florida, Amerika . Link

5 februari 2016 - MILJOENEN oesters zijn dood door ziekte in het zuiden van Tasmanië, Australië . Link
4 februari 2016 - Tientallen vogels sterven plotseling in Wichita, Kansas, Amerika . Link
4 februari 2016 - Tientallen pelikanen sterven, reden onbekend op Grand Isle, Louisiana, Amerika . Link
4 februari 2016 - 6 dode walvissen zijn aangespoeld langs de kust van Oost- Engeland . Link
4 februari 2016 - Honderden dode vissen spoelen aan de wal, 'vonkend' in La Brea, Trinidad en Tobago . Link
4 februari 2016 - Massief afsterven van vissen in een lagune in Marica, Brazilië . Link
3 februari 2016 - 8 meer dode walvissen gevonden langs de kust van Friedrichskoog, Duitsland . Link
3 februari 2016 - 700.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Koerdistan . Link
3 februari 2016 - 41.000 kippen zijn overleden aan de ziekte van Newcastle in Luzon, Filipijnen . Link
3 februari 2016 - 36 ton vis is op boerderijen gestorven, 'vanwege het getij' in Hong Kong . Link
3 februari 2016 - Tientallen dode schildpadden gevonden langs stranden in Tecpan de Galeana, Mexico . Link
3 februari 2016 - Honderden dode vissen gevonden in vijvers in Queensland, Australië . Link
3 februari 2016 - 11.500 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Changhua County, Taiwan . Link
1 februari 2016 - 1 walvis en 3 dolfijnen wassen zich dood langs de kust van Oregon-Washington, Amerika . Link
1 februari 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Texas, Amerika . Link
1 februari 2016 - Massale sterfte van vissen in Shing Mun River, Hong Kong . Link
1 februari 2016 - Massa's dode vis ontdekt langs 1 km rivier in de provincie Hubei, China . Link
31 januari 2016 - Groot afsterven van vissen, 'nog nooit eerder gezien' in Snake River, Washington, Amerika . Link
30 januari 2016 - 500+ kamelen zijn gestorven aan 'mysterieuze ziekte' in Marsabit, Kenia . Link
30 januari 2016 - 19+ TON dode vissen gevonden in een meer in Goias, Brazilië . Link
29 januari 2016 - 2,5 miljoen vogels gedood als gevolg van vogelgriep in 18 staten van Nigeria . Link
28 januari 2016 - 22.000+ zeevogels dood aangetroffen, 'grootste uitsterven ooit geregistreerd', langs stranden in
Alaska, Amerika . Link
28 januari 2016 - Honderden zeevogels dood aangetroffen op een strand aan het meer van Galilea, Israël . Link
28 januari 2016 - 8.900+ Buffels en koeien gedood door verkoudheid in Noord- Vietnam . Link
28 januari 2016 - HONDERDEN TON vis zijn gestorven op boerderijen in de Ha Tinh provincie, Vietnam . Link
27 januari 2016 - 400 ton vis is als gevolg van verkoudheid in Ubon Ratchathani, Thailand , gestorven . Link
27 januari 2016 - Duizenden vissen zijn gestorven in een reservoir in Nevada, Amerika . Link

26 januari 2016 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal op Martha's Vineyard, Massachusetts, Amerika . Link
25 januari 2016 - Duizenden kippen gedood door 'mysterieuze ziekte' in Kampong Thom, Cambodja . Link
25 januari 2016 - Duizenden dode zeesterren wassen zich aan de wal in Port St. Joe, Florida, Amerika . Link
25 januari 2016 - 1000+ zwanen dood door vogelgriep in Hunan, China . Link
25 januari 2016 - Honderdduizenden vissen dood aangetroffen in een meer in Samut Prakan, Thailand . Link
21 januari 2016 - 24.000 hoenders, 250 pauwen en andere vogels gedood als gevolg van aviaire griep in
Adamawa, Nigeria . Link
21 januari 2016 - 300 dode schildpadden gevonden op een strand in Odisha, India . Link
20 januari 2016 - 400.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Indiana, Amerika . Link
18 januari 2016 - 7 dode walvissen gevonden langs de kust van Baja California Sur, Mexico . Link
18 januari 2016 - Massale vissterfte in een rivier in Eloor, India . Link
17 januari 2016 - 12 potvissen worden doodgespoeld op eilanden in Nederland en Duitsland . Link
17 januari 2016 - Grote afsterven van vissen gespot langs de Nijl in Rosetta, Egypte . Link
16 januari 2016 - 8.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Tripura, India . Link
15 januari 2016 - MASSIVE - 10.000+ dode inktvissen aangespoeld 'redenonbekend' in Arauco, Chili . Link
15 januari 2016 - 10.000 eenden gedood als gevolg van meer uitbraken van de vogelgriep in Taipei, Taiwan . Link
15 januari 2016 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Kuala Lumpur, Maleisië . Link
14 januari 2016 - 5 gigantische potvissen worden op het eiland Texel in Nederland dood aangetroffen . Link
13 januari 2016 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Guanabara Bay, Brazilië . Link
13 januari 2016 - 40.000 kippen worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Fife, Schotland . Link
13 januari 2016 - Honderdduizenden vis dood of stervende in Hunter River, NSW, Australië . Link
12 januari 2016 - Honderden dieren gedood door hagelstorm in Canchabamba, Peru . Link
12 januari 2016 - 100+ Walvissen strandden, 45 doden aan de kust van Tamil Nadu, India . Link
12 januari 2016 - 700.000 vogels gedood als gevolg van een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in de staat Kano, Nigeria . Link
10 januari 2016 - Honderden dode vissen en paling gevonden in een meer in Hawke's Bay, Nieuw-Zeeland . Link
9 januari 2016 - 4000 doden door droogte in Huila, Colombia . Link
8 januari 2016 - Duizenden dode vissen wassen in Gulfport, Florida, Amerika . Link
8 januari 2016 - 330.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Kano en Delta regio, Nigeria . Link

8 januari 2016 - Tienduizenden dode zeesterren en kwallen worden gewassen langs Sussex en Hampshire, Engeland . Link
7 januari 2016 - Tienduizenden vogels gedood als gevolg van vogelgriep in verschillende delen van Taiwan . Link
7 januari 2016 - 2000 dode vissen gevonden langs de oevers van een rivier in Amalfi, Colombia . Link
6 januari 2016 - 100+ ton vis sterven, in een rivier in de provincie Dong Nai, Vietnam . Link
6 januari 2016 - Honderden dode vogels gevonden in Cueramaro, Mexico . Link
6 januari 2016 - 25.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Accra, Ghana . Link
5 januari 2016 - Massief afsterven van vissen in een meer in Marica, Brazilië . Link
5 januari 2016 - Honderden dode vissen gevonden langs een rivier in Gebeng, Maleisië . Link
2 januari 2016 - 40.000 runderen gedood in storm in Texas en New Mexico, Amerika . Link
2 januari 2016 - Duizenden vissen dood in een rivier door vervuiling in Pelalawan Regency, Indonesië . Link
2 januari 2016 - Honderden dode zeesterren worden aangespoeld op een strand in Portsmouth, Engeland . Link
31 december 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in het meer van San Roque, Argentinië . Link
30 december 2015 - 'Severe' sterft af van vissen in de Irminio, Italië . Link
29 december 2015 - 15 dode schildpadden gevonden op stranden in Chennai, India . Link
28 december 2015 - 12 dode schildpadden gevonden aan de kust van Barra de Valizas, Uruguay . Link
28 december 2015 - Duizenden dode schildpadden spoelen aan de kust van Odisha, India . Link
27 december 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal in Hancock County, Mississippi, Amerika . Link
26 december 2015 - Massale hoeveelheden dode vissen wassen langs de 2 km lange kustlijn in Zhuhai, China . Link
24 december 2015 - Tienduizenden vissen sterven in viskwekerijen in Tai Po, Hong Kong . Link
24 december 2015 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Pilbara, Australië . Link
23 december 2015 - Duizenden zeevogels duiken dood op in Kachemak Bay, Alaska, Amerika . Link
23 december 2015 - Tienduizenden kippen, ganzen en eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in
Zuidwest- Frankrijk . Link
21 december 2015 - Massieve afsterving van vissen in een meer in de provincie Pathum Thani, Thailand . Link
21 december 2015 - 45+ dode dolfijnen gevonden aangespoeld in de provincie Khabourah, Oman . Link
21 december 2015 - Duizenden dode vissen gevonden, 'een mysterie' op het strand van Melbourne in Florida, Amerika . Link
19 december 2015 - Duizenden vissen sterven plotseling, 'een mysterie' in een meer in Jakarta, Indonesië . Link
19 december 2015 - 1100 watervogels dood aangetroffen in een natuurgebied in Kansas, Amerika . Link

18 december 2015 - 200 dode vogels gevonden bij een meer in Wisconsin, Amerika . Link
18 december 2015 - 'Veel' dode schildpadden aangetroffen langs de kust van Nakhon Si Thammarat, Thailand . Link
17 december 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal in Brevard County, Florida, Amerika . Link
15 december 2015 - Duizenden runderen zijn dood door overstromingen in Noordwest- Engeland . Link
14 december 2015 - Tientallen dode vogels wassen zich op het strand in Mississippi, Amerika . Link
14 december 2015 - Duizenden meer vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Frankrijk . Link
12 december 2015 - VEEL dode vissen en andere zeedieren spoelen aan wal in Leyte, Phlippines . Link
11 december 2015 - 18.810 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Changhua, Taiwan . Link
11 december 2015 - Grote visdoden onderweg in Mobile Bay, Golf van Mexico, Amerika . Link
10 december 2015 - Tientallen pauwen dood aangetroffen in een bos, zorgen over het Khordha-district in India . Link
9 december 2015 - 23 gestrande dolfijnen, 16 doden in Baja California, Mexico . Link
8 december 2015 - Duizenden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de provincie Nghe An, Vietnam . Link
8 december 2015 - Honderden vissen dood gevonden, 'ambtenaren verbijsterd', bij Sparks Marina, Nevada, Amerika . Link
7 december 2015 - 12.900 vogels worden gedood als gevolg van de uitbraak van de vogelgriep in Beieren, Duitsland . Link
5 december 2015 - 30 dode zeehonden, 18 dode dolfijnen en vogels dood aangetroffen langs de kust van Trujillo, Peru . Link
5 december 2015 - 80 watervogels gevonden dood bij een moeras in Queensland, Australië . Link
5 december 2015 - Honderden dode vissen wassen zich op, 'zorgen makende bewoners' in Vila Velha, Brazilië . Link
3 december 2015 - 40+ dode schildpadden gevonden aangespoeld langs de kust van Emilia-Romagna, Italië . Link
3 december 2015 - Honderden dode vissen spoelen aan wal in Biloxi, Mississippi, Amerika . Link
2 december 2015 - Duizenden ganzen en eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in de Dordogne, Frankrijk . Link
2 december 2015 - Massale vissterfte 'een mysterie' in Cockburn Sound, Australië . Link
1 december 2015 - Massief afsterven van vissen in een rivier in Mumbai, India . Link
1 december 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal bij Lake Yojoa, Honduras . Link
30 november 2015 - Miljoenen dode vissen spoelen aan de wal, 'een mysterie' in Jakarta, Indonesië . Link
30 november 2015 - Massive sterft af van vissen gevonden in de wateren van Long Island in New York, Amerika . Link
29 november 2015 - TON van oesters gedood door een virus in de Algarve, Portugal . Link
28 november 2015 - Enorme hoeveelheden kwallen aan wal langs Cornwall in Engeland . Link

28 november 2015 - Massale vissen sterven af in een viskwekerij aan de Kinabatangan-rivier in Maleisië . Link
26 november 2015 - Duizenden zeedieren stranding en sterfgevallen 'verrassen onderzoekers' in Santa Catarina, Brazilië . Link
26 november 2015 - Tienduizenden dode vissen gevonden in een rivier in Hong Kong . Link
26 november 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Subulussalam, Indonesië . Link
25 november 2015 - Duizenden dode zeester gevonden aangespoeld op Moreton Island, Australië . Link
25 november 2015 - Duizenden dieren dood van enorme bosbranden in Zuid- Australië . Link
25 november 2015 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand in Vitoria, Brazilië . Link
24 november 2015 - 25 ton dode vissen gevonden in een rivier in Manaquiri, Brazilië . Link
24 november 2015 - Duizenden dode vissen wassen door rood water in Longboat Key Canals, Florida, Amerika . Link
23 november 2015 - Honderden dode zeesterren, krabben en ander zeeleven gevonden op een strand in
Lincolnshire, Engeland . Link
22 november 2015 - 700 dode vissen wassen, 'een mysterie' in Cockburn Sound, Australië . Link
21 november 2015 - ONVERSCHULDIGD aantal vissen gedood, meer dan 71 verschillende soorten verwoest door stuwdam in
Doce River, Brazilië . Link
20 november 2015 - Er zijn 337 dode walvissen gevonden, GROOTSTE EVENEMENTEN BEKEND , in de regio
Patagonië, Chili . Link ook hier
20 november 2015 - 10 dolfijnen gevonden gestrand, 5 doden op de kust van Baja California, Mexico . Link
20 november 2015 - 200.000 vissen zijn gestorven door algen in Middle River, Maryland, Amerika . Link
19 november 2015 - 3 dode walvissen gevonden aangespoeld op Bird Point in British Columbia, Canada . Link
19 november 2015 - Duizenden dode vissen en ander zeeleven gevonden, 'veroorzaakt alarm' in de Kifissosrivier, Griekenland . Link
19 november 2015 - Massale visdoden worden afgewassen op Sanibel Island in Florida, Amerika . Link
18 november 2015 - 2.200 eenden dood door de vogelgriep in Battambang, Cambodja . Link
16 november 2015 - Massive sterft af van vis in viskwekerijen in Nui Thanh, Vietnam . Link
15 november 2015 - 230 dode zeeleeuwen, dolfijnen en zeevogels aangetroffen aangespoeld, 800 dit jaar in
Lambayeque, Peru . Link
14 november 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal langs een kreek, die 'shock veroorzaakt' in
Townsville, Australië . Link
13 november 2015 - Massa sterft af van viswassingen langs een rivier in Ferreira Gomes, Brazilië . Link

13 november 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een haven in Sirmione, Italië . Link
11 november 2015 - Duizenden vissen sterven als gevolg van droogte in Benoni, Zuid-Afrika . Link
10 november 2015 - Honderden dode zeevogels, dolfijnen en schildpadden gevonden op stranden in Santos, Brazilië . Link
10 november 2015 - 35 ton vis is gestorven in een reservoir in Wonogiri, Indonesië . Link
10 november 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Cairns, Australië . Link
9 november 2015 - Honderden verschillende soorten dode vissen spoelen aan wal in Rameswaram, India . Link
7 november 2015 - Massive sterft af van vissen in een meer als gevolg van droogte in Linhares, Brazilië . Link
6 november 2015 - 29 grienden na de stranding op een strand in Nieuw-Zeeland . Link
6 november 2015 - 30.000 dieren dood deze zomer door droogte in Huila en Tolima, Colombia . Link
5 november 2015 - Dode dolfijnen, schildpadden en walvissen aan wal, 'experts puzzled' in Mumbai, India . Link
4 november 2015 - Miljoenen zalm 'verdwijnen' op mysterieuze wijze in rivieren in British Columbia, Canada . Link
4 november 2015 - Groot aantal dode schildpadden gevonden drijvend in een meer in Agra, India . Link
4 november 2015 - Massa sterft af van vogels en vissen die zich aan het wassen waren op het strand van Wasaga
in Canada . Link
4 november 2015 - Duizenden zalmen sterven door ziekte in de rivier de Torne in Finland . Link
3 november 2015 - 10 walvissen gestrand, 7 doden, op een strand in Calais, Frankrijk . Link
3 november 2015 - Massa's dode vissen en krabben spoelen aan de kust langs de kust van Kocaeli, Turkije . Link
3 november 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Kolkata, India . Link
2 november 2015 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Areia Branca, Brazilië . Link
1 november 2015 - 3000 runderen (meestal geiten) zijn dood door ziekte in Jajarkot, Nepal . Link
1 november 2015 - Honderden vissen die afsterven 'is ongebruikelijk' in een meer in Kamloops, Canada . Link
1 november 2015 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een meer in Bhopal, India . Link
30 oktober 2015 - 3.500 vogels dood door een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Nigeria . Link
28 oktober 2015 - Duizenden dode vissen die aan wal worden gewassen vanwege rood tij in Florida, Amerika . Link
28 oktober 2015 - 60 ton vis is plotseling gestorven in een vijver in Deyang, China . Link
28 oktober 2015 - 2000 vogels zijn gestorven rond het Urmia-meer in Iran . Link
27 oktober 2015 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in San Juan, Puerto Rico . Link
27 oktober 2015 - Miljoenen dode vissen wassen zich op het strand in Tamaulipas, Mexico . Link

27 oktober 2015 - Duizenden vissen dood gevonden 'een mysterie' in een stroom in Denbighshire, Wales . Link
27 oktober 2015 - 3.300 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Nam Dinh, Vietnam . Link
26 oktober 2015 - Grote hoeveelheid dode vis die zich op het eiland Mahe, Seychellen aan het wassen was . Link
26 oktober 2015 - 15,600 eenden gedood als gevolg van een nieuwe vogelgriepuitbarsting in Naju, Zuid-Korea . Link
25 oktober 2015 - Duizenden vissen sterven in rivierviskwekerijen in Kamphaeng Phet, Thailand . Link
25 oktober 2015 - Duizenden TONS garnalen gedood als gevolg van ziekte in Bushehr, Iran . Link
23 oktober 2015 - Tientallen dode watervogels wassen aan wal in Tiny Township, Ontario, Canada . Link
23 oktober 2015 - Groot afsterven van zalm 'een mysterie' in een viskwekerij in Marlborough Sounds, Nieuw-Zeeland . Link
22 oktober 2015 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Florida, Amerika . Link
22 oktober 2015 - 80.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Zuid-Korea . Link
20 oktober 2015 - 56.000 vissen dood door droogte in Jambi, Indonesië . Link
19 oktober 2015 - 20.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Changhua, Taiwan . Link
18 oktober 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer, 'als gevolg van vervuiling' in Khatauli, India . Link
17 oktober 2015 - 40 ton dode vissen spoelen aan wal 'als gevolg van rood tij' in Tamaulipas, Mexico . Link
17 oktober 2015 - Honderden runderen dood door droogte in Cochabamba, Bolivia . Link
16 oktober 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen die aan wal worden gewassen vanwege rood water in Panama City,
Florida, Amerika . Link
16 oktober 2015 - 1 walvis, 3 schildpadden en 1 dolfijn aangespoeld dood op stranden in Groot-Vitoria, Brazilië . Link
15 oktober 2015 - 21 dolfijnen, 11 schildpadden, 4 zeeleeuwen dood gevonden langs de kust van Sinaloa , Mexico . Link
15 oktober 2015 - Grote hoeveelheden dode vissen spoelen aan wal langs een meer in Clermont County, Amerika . Link
14 oktober 2015 - 70 ton zalm sterft tijdens de behandeling van luizen in Bremanger, Noorwegen . Link
13 oktober 2015 - Honderden zeeotters die dood of dood sterven in Kachemak Bay, Alaska, Amerika . Link
13 oktober 2015 - 4.000 vogels dood door een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Jigawa, Nigeria . Link
12 oktober 2015 - 40 dode schildpadden gevonden op de stranden van Rimini, Italië . Link
12 oktober 2015 - Massa sterft af van vee als gevolg van droogte in Lubhuku, Swaziland . Link
10 oktober 2015 - 11 zeeleeuwen en 2 schildpadden dood aangetroffen op een strand in Tumbes, Peru . Link
9 oktober 2015 - Honderden dode vissen gevonden op een strand in Aracruz, Brazilië . Link
9 oktober 2015 - 5 TON dode vissen gevonden in de baai van Macau, China . Link

8 oktober 2015 - Tienen, misschien honderdduizenden dode vissen wassen op het eiland Sakhalin in Rusland . Link
8 oktober 2015 - Massa's tonijnkrabben aan wal in Monterey, Californië, Amerika . Link
7 oktober 2015 - 600.000 kippen dood door hittegolf in Colombia . Link
7 oktober 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal op een strand in Texas, Amerika . Link
7 oktober 2015 - Duizenden vee dood door een bootongeval in Brazilië . Link
6 oktober 2015 - 1.000 reeën zijn dood door ziekte-uitbraak in Idaho, Amerika . Link
6 oktober 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een kreek in Oklahoma, Amerika . Link
6 oktober 2015 - Massa sterft af van geiten door ziekte in Mizoram, India . Link
6 oktober 2015 - 9.500 vogels gedood als gevolg van de uitbraak van de vogelgriep in Yunlin en Changhua, Taiwan . Link
6 oktober 2015 - Afval van watervogels een 'mysterie' in het Gardameer, Italië . Link
6 oktober 2015 - Massa's dode vis gevonden in een rivier in Muara Ancalong, Indonesië . Link
5 oktober 2015 - Honderden dode vissen spoelen aan wal in een meer in Ohio, Amerika . Link
5 oktober 2015 - Tienduizenden kreeften sterven plotseling af, 'reason unknown' in Quang Ngai, Vietnam . Link
5 oktober 2015 - Massa's dode vissen gevonden in Jacksonville Beach, Florida, Amerika . Link
3 oktober 2015 - MILJOENEN dode vissen spoelen aan de wal, 'een vreemd fenomeen' in Kerry, Ierland . Link
2 oktober 2015 - Duizenden dode vissen, plus palingen en kreeften wassen zich op in Virgin Gorda, Britse
Maagdeneilanden . Link
2 oktober 2015 - 110 zeevogels dood aangetroffen, 'uitgehongerd' op het eiland Ertholmene in Denemarken . Link
1 oktober 2015 - Honderden (misschien duizenden) gnoes gevonden in een rivier in de Serengeti, Tanzania . Link
1 oktober 2015 - 1,5 MILJOEN vogels gedood als gevolg van nieuwe uitbraak van de vogelgriep in 21 staten van Nigeria . Link
1 oktober 2015 - Tientallen, misschien wel honderden dode vogels gevonden in Nashville, Amerika . Link
30 september 2015 - Massa's bluebottle kwallen worden gewassen op stranden in Sydney, Australië . Link
30 september 2015 - Honderden dode vissen die langs een kreek worden gewassen, vormen een 'mysterie' in de provincie
Karabuk, Turkije . Link
30 september 2015 - Groot aantal 'bedreigde' pelsrobbenafzakkingen die dood of dood zijn opgemaakt langs de kust van
Californië, Amerika. Link
30 september 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan de kust van de Rode Zee in Saoedi-Arabië aan . Link
30 september 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een reservoir in Lugo, Spanje . Link

29 september 2015 - Grote visdoden in een rivier in County Antrim, Noord-Ierland . Link
29 september 2015 - 10+ TON vis is gestorven in viskwekerijen in Khon Kaen, Thailand . Link
28 september 2015 - Honderden? van dode walruses gevonden op een strand nabij Point Lay in Alaska, Amerika . Link
28 september 2015 - Massive sterft af van vissen langs de kust van Kulon Progo in Indonesië . Link
28 september 2015 - Honderden kilo's vis sterft elke dag ten gevolge van droogte in Musi Rawas, Indonesië . Link
27 september 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in een meer in Edirne, Turkije . Link
27 september 2015 - Massa afsterven van vissen in een meer in Ankara, Turkije . Link
27 september 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Guapiacu, Brazilië . Link
26 september 2015 - Honderden dode krabben en vissen gevonden in de rivier de Loudias in Griekenland . Link
25 september 2015 - Massa's dode vissen spoelen langs een strand in Nueva Esparta, Venezuela . Link
25 september 2015 - Massive sterft af van vis in een dam en rivier in Sinaloa, Mexico . Link
25 september 2015 - Tienduizenden dode vissen spoelen langs een rivier in Shanghai, China . Link
24 september 2015 - INFO: Honderden zeevogels blijven zich 'uithongeren' aan de Californische kust in Amerika . Link
24 september 2015 - Honderden vissen sterven 'plotseling' in een rivier in Ontario, Canada . Link
23 september 2015 - Duizenden dode vissen zijn een 'mysterie' in een meer in Nagpur, India . Link
23 september 2015 - Duizenden vis dood als gevolg van een opgedroogd reservoir in Californië, Amerika . Link
22 september 2015 - 30 ton vis is gestorven in de wateren van Pangasinan, Filipijnen . Link
21 september 2015 - 7 ton vis dood 'door zware regenval' in de provincie Ha Tinh, Vietnam . Link
21 september 2015 - Massa's vissen en ander zeeleven sterven ten gevolge van 'rood tij' langs Padre Island, Amerika . Link
21 september 2015 - Honderden vogels sterven plotseling in Magelang, Indonesië . Link
21 september 2015 - Duizenden dode zeekomkommers spoelen aan land op het eiland Phu Quoc in Vietnam . Link
21 september 2015 - 46 zeedieren worden dood gewassen langs een strand in Tamaulipas, Mexico . Link
19 september 2015 - Honderden dode vissen in een vijver 'is een mysterie' in Neuville-sur-Ailette, Frankrijk . Link
19 september 2015 - 1.200 varkens dood door varkenspest in Sucre, Colombia . Link
18 september 2015 - Duizenden dode vissen verschijnen in een kanaal in Tamaulipas, Mexico . Link
16 september 2015 - 8.900 eenden worden gedood vanwege de vogelgriep in Yunlin, Taiwan . Link
16 september 2015 - Massieve afsterving van zeevogels raakt Kodiak Island in Alaska, Amerika . Link

16 september 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in een stuwmeer in Shandong, China . Link
15 september 2015 - Honderden dolfijnen wassen zich dood op aan de kust van de Zwarte Zee in Bulgarije . Link
15 september 2015 - Honderden witstaartherten sterven ten gevolge van ziekte in Spokane, Washington, Amerika . Link
14 september 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de rivier de Nijl in Beheira, Egypte . Link
14 september 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen wast aan de kust vanwege rood water in Packery Channel,
Texas, Amerika . Link
14 september 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen spoelt aan de wal in een reservoir in Qingdao, China . Link
14 september 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in een rivier in Altrip, Duitsland . Link
13 september 2015 - Duizenden dode zalm vanwege opdroogde kreek in Seldovia, Alaska, Amerika . Link
11 september 2015 - Honderden 'mysterieuze palingachtige vissen' worden doodgespoeld in Wasaga Beach, Canada . Link
10 september 2015 - Duizenden vissen dood als gevolg van vervuiling in een rivier in Cumbria, Engeland . Link
10 september 2015 - Honderden (misschien duizenden) dode vissen gevonden op een meer in Missouri, Amerika . Link
9 september 2015 - Massief afsterven van vissen langs 2 km van de rivier, 'een mysterie' in Hefei, China . Link
9 september 2015 - Massive sterft af van vis, niemand weet waarom, in Mymensingh, Bangladesh . Link
9 september 2015 - 155.000 vissen zijn gestorven in een rivierkwekerij in Californië, Amerika . Link
9 september 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Louisiana, Amerika . Link
7 september 2015 - 600 pinguïns dood aangetroffen langs de kust van Rio Grande do Sul, Brazilië . Link
7 september 2015 - Tientallen TON- vissen zijn gestorven in viskwekerijen in Vung Tau, Vietnam . Link
7 september 2015 - 1.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Ninh Son District, Vietnam . Link
6 september 2015 - Tienduizenden karpers zijn gestorven in een stuwmeer in Soria, Spanje . Link
6 september 2015 - Duizenden dode vissen zijn 'mysterieus' aangespoeld langs de kust van Rades, Tunesië . Link
5 september 2015 - 14.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Pingtung County, Taiwan . Link
4 september 2015 - 300 Flamingo's gedood door enorme hagelbui in Albacete, Spanje . Link
4 september 2015 - 7.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bouake en Abidjan, Cote D'Ivoire . Link
4 september 2015 - Tienduizenden dode vissen wassen in een meer in Baytown, Texas, Amerika. Link
4 september 2015 - 600 kilo karper is gestorven, 'een ongewone gebeurtenis', in een rivier in Torreilles, Frankrijk . Link
3 september 2015 - Duizenden dode vissen worden gewassen op een strand, 'nog nooit zoveel dode vissen gezien' in
Buddina, Australië . Link

3 september 2015 - Honderden dode vissen wassen zich op een strand in Gandia, Spanje . Link
2 september 2015 - Grote hoeveelheid dode of stervende zeevogels die aan wal zwemmen in Bay Area,
Californië, Amerika . Link
2 september 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Louisville, Amerika . Link
2 september 2015 - 300+ Vee dood door droogte in Huila, Colombia . Link
2 september 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in viskwekerijen in Jombang, Indonesië . Link
2 september 2015 - 4000 vissen zijn gestorven langs de rivier de Clodiagh in Ierland . Link
1 september 2015 - Duizenden vee dood door droogte in Guerrero, Mexico . Link
1 september 2015 - 45+ zeeleeuwen dood aangetroffen op stranden in Lambayeque, Peru . Link
1 september 2015 - 25.000 runderen dood dit jaar , als gevolg van droogte in Cesar, Colombia . Link
1 september 2015 - Honderdduizenden dode vissen wassen zich op, 'een mysterie', op een strand in Devon, Engeland . Link
31 augustus 2015 - Duizenden zalm sterven in Lake Koocanusa, Canada . Link
31 augustus 2015 - Massa's dode vis, 18 verschillende soorten, spoelen aan wal in Qatar . Link
31 augustus 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Silifke, Turkije . Link
31 augustus 2015 - Enkele duizenden vissen zijn gestorven in de rivier de Peene in Duitsland . Link
30 augustus 2015 - 6.000+ eenden gedood als gevolg van de uitbraak van de vogelgriep in Chiayi County, Taiwan . Link
30 augustus 2015 - 100+ geiten zijn dood door ziekte in Sirpur, India . Link
30 augustus 2015 - 73 Kamelen zijn gestorven als gevolg van een 'mysterieziekte' in Biskra, Algerije . Link
29 augustus 2015 - 300+ buffels, plus neushoorns, giraffen en andere dieren die zijn gestorven aan het uitbreken van de ziekte
in Lake Nakuru National Park, Kenia . Link
29 augustus 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in Vyborg, Rusland . Link
29 augustus 2015 - Duizenden dode vissen wassen zich op in een lagune in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
28 augustus 2015 - Duizenden vissen, kokkels, kokkels en krabben sterven aan Hood Canal in Seattle, Amerika . Link
28 augustus 2015 - 5000 dode vissen spoelen aan wal in Buenaventura, Colombia . Link
27 augustus 2015 - 27.000 vogels dood door de vogelgriep in Aboisso, Ivoorkust . Link
26 augustus 2015 - Duizenden runderen zijn omgekomen door overstromingen in Buenos Aires, Argentinië . Link
26 augustus 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een waterweg in Spalding, Engeland . Link

25 augustus 2015 - Honderden vogels die dood op sterven liggen of sterven, 'zij verhongeren', langs de kust van Oregon en
Washington, Amerika . Link
25 augustus 2015 - Honderden dode vissen gevonden in de Ballymartin-rivier in Noord-Ierland . Link
25 augustus 2015 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in Suva, Fiji . Link
25 augustus 2015 - 59.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Changhua County, Taiwan . Link
24 augustus 2015 - 100.000 vissen gedood nadat olie was gemorst in een kreek in Washington, Amerika . Link
23 augustus 2015 - Massa sterft af van vis, reden onbekend, in een meer in Balti, Moldavië . Link
22 augustus 2015 - Honderden dode zalm gevonden in een rivier in Renfrewshire, Schotland . Link
21 augustus 2015 - 150.000 vissen gedood door ziekte in een broederij in Oregon, Amerika . Link
21 augustus 2015 - 10.000 vissen zijn gestorven in een meer in Barranquilla, Colombia . Link
20 augustus 2015 - 3.500 runderen dood 'door kou en sneeuw' in Cochabamba, Bolivia . Link
20 augustus 2015 - 500+ dode vogels gevonden in de straten in Tulsa, Oklahoma, Amerika . Link
20 augustus 2015 - MASSIEVE hoeveelheid dode vissen spoelen aan de wal in een rivier in Tianjin, China . Link
19 augustus 2015 - VEEL dode haring verschijnt in een haven, 'een mysterie', in Orust, Zweden . Link
19 augustus 2015 - Duizenden vissen sterven in een rivier in North Carolina, Amerika . Link
19 augustus 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Tabasco, Mexico . Link
18 augustus 2015 - 40+ TON dode vis in een meer in Jalisco, Mexico . Link
18 augustus 2015 - Afval op vissenwasserij weer op Lake Elsinore in Californië, Amerika . Link
18 augustus 2015 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een rivier in Haltern, Duitsland . Link
18 augustus 2015 - Massa sterft af van vissen in een lagune in Fajardo, Puerto Rico . Link
17 augustus 2015 - 332.000 vissen gedood door rode vloed in Gyeongsang, Zuid-Korea . Link
17 augustus 2015 - 8 zeeleeuwen, 6 pelikanen en 1 dolfijn dood aangetroffen, 'uitgehongerd, geen eten' langs de kust van
Trujillo, Peru . Link
17 augustus 2015 - 6000 varkens gedood als gevolg van Mexicaanse griep in Puurmani, Estland . Link
17 augustus 2015 - 600 rivierkreeften dood als gevolg van ziekte in een rivier in County Cavan, Ierland . Link
16 augustus 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een kanaal in Roeselare, België . Link
16 augustus 2015 - Honderden kilo's dode vis 'door droogte' in de wateren van Dieburg, Duitsland . Link

16 augustus 2015 - Miljoenen schelpdieren en andere zeedieren wassen zich op een strand in Hoek van
Holland, Nederland . Link
15 augustus 2015 - Ton dode vissen gevonden in een kanaal in Lam Luk Ka, Thailand . Link
14 augustus 2015 - INFO : - Nog eens 61 walvissen die op brutale wijze zijn afgeslacht tijdens de 'jachtgebeurtenis', 490 doden
sinds juni, op de Faeröer . Link
14 augustus 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver en rivier in Dallas, Amerika . Link
13 augustus 2015 - 21 dode walvissen zijn gevonden in de afgelopen maand in het zuidoosten van
Alaska, Amerika . Link ( lees het artikel )
13 augustus 2015 - 32 dode dolfijnen zijn deze maand aangespoeld , 'er is iets aan de hand', langs de kust van Bulgarije . Link
13 augustus 2015 - 4 dode bultruggen gevonden aangespoeld in British Columbia, Canada . Link
13 augustus 2015 - 4 walvissen gestrand, 3 doden aan de kust van New Taipei, Taiwan . Link
13 augustus 2015 - Tienduizenden vissen zijn gestorven (3e mis sterft dit jaar) in een meer in Mandalay, Myanmar . Link
13 augustus 2015 - Honderden dode haring aangetroffen op een strand in Unalaska, Alaska, Amerika . Link
13 augustus 2015 - Grote aantallen vissen die afsterven in het zuiden van centraal Alaska, Amerika . Link
13 augustus 2015 - Tientallen dode vogels gevonden aangespoeld op de oever van de rivier in Keokuk,
Iowa, Amerika . Link ook hier
13 augustus 2015 - Sterven af van verschillende soorten vis gevonden langs 3 mijl van de rivier in Iowa, Amerika . Link
13 augustus 2015 - Honderden Achovies wassen zich op in Monterey Harbor in Californië, Amerika . Link
12 augustus 2015 - Massa's dode vissen en schelpdieren spoelen aan wal op stranden in Comacchio, Italië . Link
12 augustus 2015 - Duizenden dode vissen wassen zich op in de Ardila-rivier in Portugal . Link
12 augustus 2015 - Massa's dode vis, plus dode pelikanen spoelen aan wal in La Brea, Trinidad en Tobago . Link
12 augustus 2015 - 512.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Sinaloa, Mexico . Link
12 augustus 2015 - Massief afsterven van vissen in viskwekerijen in Lampung, Indonesië . Link
11 augustus 2015 - Honderden runderen sterven dagelijks 'door gebrek aan regen' in de regio Afar, Ethiopië . Link
11 augustus 2015 - Zeevogels en dolfijnen wassen zich dood op, 'sterven van de honger' in La Libertad, Peru . Link
11 augustus 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een kreek in Georgia, Amerika . Link
11 augustus 2015 - Duizenden dode vissen wassen langs de oevers van Battipaglia, Italië . Link
11 augustus 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen aangetroffen in rivier in Anhui, China . Link

10 augustus 2015 - ? 170.000 lbs? van vissen zijn gestorven in een reservoir in Jiangxi, China . Link
9 augustus 2015 - Massa sterft af van rivierkreeften, garnalen en schaaldieren in de provincie Chachoengsao, Thailand . Link
9 augustus 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in de wateren van Quintana Roo, Mexico . Link
8 augustus 2015 - Tientallen blauwe reigers gevonden dood bij oilands site in Alberta, Canada . Link
8 augustus 2015 - Duizenden dode vissen worden gewassen op het strand in de Golf van Morrosquillo, Colombia . Link
8 augustus 2015 - 10.000 kg vis is plotseling gestorven in Nanjing, China . Link
7 augustus 2015 - Honderden vissen sterven in een vijver in Culemborg, Nederland . Link
7 augustus 2015 - Massa afsterven van vissen in een rivier in de provincie Phichit, Thailand . Link
6 augustus 2015 - 5.400 regenboogforel dood 'door hitte' in een broederij in Washington, Amerika . Link
6 augustus 2015 - 48.000 varkens gedood als gevolg van het uitbreken van de ziekte in Kalita, Oekraïne . Link
5 augustus 2015 - 81.000 doden door overstromingen in Gujarat, India . Link
5 augustus 2015 - 1.000 pond vis is gestorven in Lake Elsinore, Californië, Amerika . Link
4 augustus 2015 - Tientallen zeevogels wassen zich dood op langs stranden in Homer, Alaska, Amerika . Link
4 augustus 2015 - 6 Walvissen overleden na 16 jaar zijn gestrand in Cape Breton, Canada . Link
3 augustus 2015 - Grote vis doodt afwas in Orange Beach, Alabama, Amerika . Link
3 augustus 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Castelnuovo, Italië . Link
2 augustus 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Florida, Amerika . Link
2 augustus 2015 - Honderden vogels gedood bij hagelstorm in Liangshan, China . Link
1 augustus 2015 - 3400 TON vis sterft plotseling in Qinzhou, China . Link
31 juli 2015 - 1.000+ schapen zijn gestorven, 'noodtoestand afgekondigd' in district Zhanakorgan, Kazachstan . Link en video
31 juli 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Minnesota, Amerika . Link
30 juli 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een moeras in Sucre, Colombia . Link
28 juli 2015 - 5000 schapen zijn gestorven, 'reden onbekend' in heel IJsland . Link
28 juli 2015 - Duizenden dode krabben spoelen aan wal in New Jersey, Amerika . Link
28 juli 2015 - 30 ton vis is gestorven in vijvers in Suqian, China . Link
28 juli 2015 - Honderdduizenden sockeye-zalmen sterven in de Columbia-rivier, Amerika . Link
28 juli 2015 - VEEL dode vissen 'door vervuiling' in een rivier in Tomar, Portugal . Link

27 juli 2015 - 200 ton vis is gestorven, 'een natuurramp' in de Orbetello-lagune, Italië . Link
27 juli 2015 - 10.200 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Emsland, Duitsland . Link
27 juli 2015 - Massale stranding van verschillende dode vissen in Juan Griego, Venezuela . Link
26 juli 2015 - Duizenden schapen dood 'ten gevolge van de kou' in Junin, Peru . Link
26 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in County Down, Ierland . Link
26 juli 2015 - Massive sterft af aan garnalen door ziekte in Chitalmari Upazila, Bangladesh . Link
25 juli 2015 - Massa sterft af van vis en garnalen in een rivier in Meulaboh, Indonesië . Link
25 juli 2015 - INFO : - 250 walvissen die op brute wijze zijn afgeslacht tijdens een 'jachtevenement' op de Faeröer . Link
24 juli 2015 - Tienduizenden dode grote zwarte zeeslakken spoelen aan wal op stranden in Florida, Amerika . Link
24 juli 2015 - Grote afsterven van vogels, plus vissen en zeezoogdieren op Aleutian Islands, Alaska, Amerika . Link
24 juli 2015 - Honderden wilde vogels dood aan de vogelgriep in Tibet en Binnen-Mongolië, China . Link
23 juli 2015 - 52 Bison dood door ziekte-uitbraak in Wood Buffalo National Park, Canada . Link
23 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Pilibhit, India . Link
23 juli 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Californië, Amerika . Link
22 juli 2015 - Tientallen pijlstaartroggen vonden dood, 'zeer zeldzaam fenomeen' op een strand in Vitoria, Brazilië . Link
22 juli 2015 - Duizenden dode vissen wassen in een meer in Wuhan City, China . Link
22 juli 2015 - Massa sterft af van vissen in de rivier de Nijl in Rosetta, Egypte . Link
22 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Anleo, Spanje . Link
22 juli 2015 - Het afsterven van vissen is 'ongewoon' in de wateren van Snappertuna, Finland . Link
21 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een beek in een park in Bishan-Ang Mo Kio Park, Singapore . Link
20 juli 2015 - 40 dode schildpadden gevonden aan de kust van Veracruz, Mexico . Link
20 juli 2015 - Duizenden vissen duiken dood op in meren in Illinois, Amerika . Link
20 juli 2015 - Massief afsterven van vissen in een reservoir in de stad Nanyang, China . Link
19 juli 2015 - 50 dode schildpadden gevonden in een meer in Kiev, Oekraïne . Link
19 juli 2015 - Massa sterft af van vissen in een meer in Drochia, Moldova . Link
18 juli 2015 - 60 dode schildpadden gevonden in de afgelopen 3 weken in Venetië, Italië . Link
18 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in de wateren van Breda, Nederland . Link

18 juli 2015 - Duizenden vissen gedood 'als gevolg van vervuiling' in Al Qatif, Saoedi-Arabië . Link
16 juli 2015 - 80 dode steur gevonden in een rivier, 'een mysterie' in Oregon, Amerika . Link
16 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Bristol, Engeland . Link
14 juli 2015 - 3 dode lederschildpadden gevonden aangespoeld op een strand in Trinidad en Tobago . Link
14 juli 2015 - Massief afsterven van vissen in viskwekerijen in Phibun Mangsahan District, Thailand . Link
13 juli 2015 - 171.850+ alpaca zijn gestorven 'als gevolg van sneeuw en kou' in Puno, Peru . Link
13 juli 2015 - Massa afsterven van schildpadden 'is een mysterie' in Wellfleet Bay, Massachusetts, Amerika . Link
13 juli 2015 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Penang, Maleisië . Link
13 juli 2015 - Massa sterft af van vissen in een meer in de provincie Quang Nam, Vietnam . Link
13 juli 2015 - 25 ton vis is gestorven in een stuwmeer in Guangxi, China . Link
12 juli 2015 - 5 meer dode walvissen gevonden, 'wetenschappers verbaasd' in Alaska, Amerika . Link
12 juli 2015 - Verschillende tientallen dode vissen wassen langs de kust van Chiapas, Mexico . Link
12 juli 2015 - UPDATE : 1,4 MILJOEN + kippen zijn dit jaar gedood als gevolg van de vogelgriep in Nigeria . Link
12 juli 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de wateren van Kwun Tong, China . Link
11 juli 2015 - 170.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Lancashire, Engeland . Link
11 juli 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Tucuman, Argentinië . Link
10 juli 2015 - Duizenden vissen sterven door algenbloei in een meer in Iowa, Amerika . Link
10 juli 2015 - 4 ton vis sterft in een meer 'door vervuiling' in Tukums, Letland . Link
10 juli 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in een kanaal in Brussel, België . Link
10 juli 2015 - 600+ forel dood aangetroffen in een rivier in Aveze, Frankrijk . Link
9 juli 2015 - Duizenden palingen sterven in een rivier, 'een mysterie' in Termunten, Nederland . Link
8 juli 2015 - Massief afsterven van vissen in een meer in Anhui, China . Link
8 juli 2015 - 1500 dode vissen gevonden in een rivier in Suffolk, Engeland . Link
8 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Colorado, Amerika . Link
8 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in de Jura, Frankrijk . Link
8 juli 2015 - 40.000 vissen zijn gestorven in een dam in Junqueiro, Brazilië . Link
7 juli 2015 - 150.000+ dode vissen aan de Neuse River in Craven County, N.Carolina, Amerika . Link

7 juli 2015 - Duizenden dode vissen en tientallen dode vogels gevonden in een meer, 'een mysterie' in Londen, Engeland . Link
7 juli 2015 - 500.000 vissen worden gedood als gevolg van ziekte in Vikna, Noorwegen . Link
7 juli 2015 - Massive sterft af van garnalen in 50 vierkante kilometer in Soc Trang, Vietnam . Link
6 juli 2015 - 3 dode zeezoogdieren gevonden aangespoeld op het strand in San Francisco, Amerika . Link
6 juli 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen spoelen aan wal op een strand in de provincie Chonburi, Thailand . Link
6 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in de Ganges in India . Link
6 juli 2015 - Massa sterft af van vissen in een meer in Nanhai District, China . Link
5 juli 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in West Virginia, Amerika . Link
5 juli 2015 - Massief afsterven van vissen in een rivier in Quanzhou, China . Link
4 juli 2015 - 8.000 sardines dood aangetroffen in een reservoir in Toa Alta, Puerto Rico . Link
4 juli 2015 - 1 walvis, 2 zeeleeuwen en 30 zeevogels dood aangetroffen op een strand in Tacna, Peru . Link
3 juli 2015 - Duizenden vissen sterven in de rivier de Porong op Java, Indonesië . Link
2 juli 2015 - Groot aantal zangvogels dood aangetroffen in Idaho, Amerika . Link
2 juli 2015 - 300 vogels vallen dood neer uit de hemel, 'reason unknown' in San Lorenzo, Honduras . Link
2 juli 2015 - 3000 ton vis is gestorven in een meer in Castanhao, Brazilië . Link ook HIER
2 juli 2015 - Honderden schapen, kamelen en runderen zijn dood door 'koud weer' in de regio Pasco, Peru . Link
2 juli 2015 - Duizenden vissen sterven in een rivier in Saronno, Italië . Link
1 juli 2015 - 37 schildpadden dood aangetroffen op een strand in Christ Church, Barbados . Link
1 juli 2015 - 4000 dode vissen wassen in een lagune in Malambo, Colombia . Link
1 juli 2015 - Duizenden dode kwallen bedekken stranden in Noord-Devon, Engeland . Link
1 juli 2015 - Tienduizenden vissen dood in een reservoir als gevolg van stormen in Sichuan, China . Link
1 juli 2015 - Grote afsterven van vissen, palingen en kikkers in een rivier in Tursi, Italië . Link
30 juni 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal in een rivier in Tasmania, Australië . Link
29 juni 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen spoelt aan op Lake Camanche in Californië, Amerika . Link
29 juni 2015 - 9 leeuwen en meer dan 500 blauwe stieren dood van overstromingen in Gujarat, India . Link
29 juni 2015 - Honderden dode vissen spoelen aan wal in Kahramanmaras, Turkije . Link
29 juni 2015 - Groot afsterven van vissen 'als gevolg van droogte' in Serang Baru, Indonesië . Link

28 juni 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen wassen op een strand in Taichung, Taiwan . Link
26 juni 2015 - Grote afsterven van vissen in Mystic River, 'het ergste in 60 jaar' in Massachusetts, Amerika . Link
25 juni 2015 - Honderden gigantische kikkers gevonden dood en stervende als gevolg van vervuiling in het
Titicacameer, Bolivia . Link
25 juni 2015 - Honderdduizenden mosselen spoelen aan wal, 'er is iets mis' , in Kaapstad, Zuid-Afrika . Link
25 juni 2015 - Honderden runderen sterven door droogte in Cordoba, Colombia . Link
25 juni 2015 - Duizenden kwallen spoelen in Saint-Brevin, Frankrijk . Link
25 juni 2015 - Honderden dode vissen die afwassen in de Hudson River in New York, Amerika . Link
25 juni 2015 - Ton dode vissen gevonden in een rivier in de provincie Quang Nam, Vietnam . Link
24 juni 2015 - INFO : Duizenden zijderupsen sterven aan 'mysterieuze ziekte' in Kupwara, India . Link
24 juni 2015 - Duizenden vissen en krabben spoelen aan wal in Mississippi, Amerika . Link
24 juni 2015 - 1.000+ ton zalm zijn uitgestorven in twee viskwekerijen in Vancouver, Canada . Link
24 juni 2015 - Honderden dode vissen gevonden in meren in Welwyn Garden City, Engeland . Link
24 juni 2015 - Duizenden dode vissen gevonden op de stranden van het eiland Oléron, Frankrijk . Link
23 juni 2015 - Grote afsterven van vissen in Wascana Creek, Regina, Canada . Link
23 juni 2015 - Massief afsterven van vissen in een kanaal in Nakhon Ratchasima, Thailand . Link
22 juni 2015 - Massa sterft af van vissen in een meer in Chelyabinsk, Rusland . Link
22 juni 2015 - Honderden (misschien duizenden) vissen zijn gestorven in een dam in Ceara, Brazilië . Link
21 juni 2015 - Grote afsterven van vissen in een meer in Wuhan, China . Link
21 juni 2015 - Ton dode vissen in de Golf van Fonseca in Honduras . Link
19 juni 2015 - Honderden zeevogels gevonden dood op een strand in Chorrillos District, Peru . Link
19 juni 2015 - Massale visdoden in de wateren van Cienaga Grande, Colombia . Link
19 juni 2015 - 3.600 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de regio Volta, Ghana . Link
19 juni 2015 - Honderden lente Chinookook-zalm die dood opduikt in de rivieren van Oregon, Amerika . Link
19 juni 2015 - Massive sterft af van vissen 'door hitte' in Ifugao, Filippijnen . Link
18 juni 2015 - 9+ bedreigde walvissen dood aangetroffen de afgelopen weken in Alaska, Amerika . Link
18 juni 2015 - Duizenden dode vissen langs de oevers van een dam in Jaguaribara, Brazilië . Link
18 juni 2015 - Honderden vissen sterven elke dag in de Pahang rivier, Maleisië . Link

17 juni 2015 - Duizenden vis dood door overstromingen in Grayson County, Texas, Amerika . Link
17 juni 2015 - 200.000 kippen worden gedood vanwege een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Nebraska, Amerika . Link
17 juni 2015 - 16.000 varkens dood door overstromingen in Guangxi, China . Link en hier
16 juni 2015 - Duizenden dode kwallen worden gewassen op een strand in Camarthenshire, Wales . Link
16 juni 2015 - INFO : 13.000 schapen sterven op bootreizen over lange afstand zonder voedsel of water, van Roemenië naar
Jordanië . Link
16 juni 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Berlijn, Duitsland . Link
16 juni 2015 - 1 miljoen kippen worden gedood vanwege nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Iowa, Amerika . Link
16 juni 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Sarcedo, Italië . Link
16 juni 2015 - Massale vis doodt door virus in Westland, Nederland . Link
15 juni 2015 - Tientallen gigantische paarse zeeslakken aan wal in Alameda, Californië, Amerika . Link
15 juni 2015 - Massive sterft af van vissen in vijvers recht tegenover Leizhou in China . Link
15 juni 2015 - Duizenden dode vissen in een andere visdoden op de Peconic River in New York, Amerika . Link
15 juni 2015 - 23.500 vogels gedood als gevolg van nieuwe vogelgriepuitbraak in Taiwan, China . Link
14 juni 2015 - 8.500 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Gaza, Palestina . Link
13 juni 2015 - Duizenden vissen sterven in een rivier als gevolg van pesticiden in het departement Peten in Guatemala . Link
13 juni 2015 - Massief afsterven van vissen in een meer in Xiamen, China . Link
12 juni 2015 - 40.000 kg vis sterft in vijvers 'een mysterie' in China . Link
12 juni 2015 - Duizenden dode krabben worden gewassen op stranden in San Diego, Amerika . Link
11 juni 2015 - Tientallen Penguins worden doodgespoeld op stranden in Rocha, Uruguay . Link
11 juni 2015 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in Rivedoux, Frankrijk . Link
10 juni 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Limerick, Ierland . Link
9 juni 2015 - 10.000 dode vissen gevonden op een strand in Saint-Froult, Frankrijk . Link
9 juni 2015 - 900.000 kippen worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Nebraska, Amerika . Link
9 juni 2015 - Honderden vissen sterven in Clear Lake in Californië, Amerika . Link
8 juni 2015 - Honderden dode vissen die afwassen op stranden in Florida, Amerika . Link
8 juni 2015 - Tienduizenden dode vissen worden gewassen, 'een mysterie' in Stanley, Hong Kong, China . Link
8 juni 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Paysandu, Uruguay . Link

7 juni 2015 - Groot afsterven van vissen in een reservoir in Shangrao, China . Link
6 juni 2015 - Grote visdoden in een meer in Mattoon, Illinois, Amerika . Link
4 juni 2015 - 120.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Mudanya, Turkije . Link
4 juni 2015 - UPDATE: 127.000+ antilopen dood in een 'sudden die off' in Noord- Kazachstan . Link
3 juni 2015 - 415.000 kippen worden gedood vanwege nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Minnesota, Amerika . Link
3 juni 2015 - Ton dode vissen gevonden in een meer in Aldama, Mexico . Link
3 juni 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in de wateren van Michoacan, Mexico . Link
2 juni 2015 - 88 zeevogels en 52 dolfijnen en zeeleeuwen dood door olieramp in Californië, Amerika . Link
2 juni 2015 - 21 grienden gestrand, 10 doden tot nu toe in Skye, Schotland . Link
2 juni 2015 - Honderden dode schildpadden gevonden langs een meer in Ezhou, China . Link
2 juni 2015 - 57.000 vogels worden gedood vanwege nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Iowa, Amerika . Link
1 juni 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in de provincie Nan, Thailand . Link
1 juni 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen langs Big Bear Lake in Californië, Amerika . Link
1 juni 2015 - Grote uitsterven van vis langs 2 km rivier in Parvomay, Bulgarije . Link
1 juni 2015 - Grote uitsterven van vis in een rivier in de buurt van Rennes, Frankrijk . Link
31 mei 2015 - 80 vliegers dood gevonden 'een mysterie' in Tumkuru, India . Link
30 mei 2015 - Tientallen dode pinguïns gevonden op een strand in Rio Grande do Sul, Brazilië . Link
30 mei 2015 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld op een rivier in Rhode Island, Amerika . Link
30 mei 2015 - Tienduizenden dode vissen aangetroffen langs de baai van Vlaanderen in New York, Amerika . Link
29 mei 2015 - 300 TON vissen 'sterven plotseling' in Ogan Ilir Regency, Indonesië . Link
29 mei 2015 - 10 dode dolfijnen spoelen aan de wal in Mumbai, India . Link
29 mei 2015 - 50.000 vogels worden gedood vanwege een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in South Dakota, Amerika . Link
28 mei 2015 - 270 ton zalm is dood door stormen in Tasmania, Australië . Link
28 mei 2015 - Duizenden dode vissen worden op verschillende locaties in Connecticut, Amerika , gewassen . Link
28 mei 2015 - Massa sterft af van ansjovis door algenbloei in Monterey Bay, Californië, Amerika . Link
28 mei 2015 - Massa's schaaldieren dood aangetroffen 'is een mysterie' aan de kust van Ngunguru, Nieuw-Zeeland . Link
28 mei 2015 - 3 miljoen kippen te doden vanwege een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Nebraska, Amerika . Link

28 mei 2015 - Visdoden gevonden in een rivier in Alandi, India . Link
28 mei 2015 - 35.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Accra, Ghana . Link
27 mei 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in een rivier in het zuiden van Mexico . Link
27 mei 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Darlington, Engeland . Link
27 mei 2015 - 12 dode walvissen zijn de afgelopen maanden in Californië, Amerika , aangespoeld . Link
27 mei 2015 - Grote hoeveelheid dode vis gevonden in een rivier in Gandevi, India . Link
26 mei 2015 - Duizenden schapen sterven aan 'onbekende ziekte' in Uplistsikhe, Georgia . Link
26 mei 2015 - Duizenden dode kreeften wassen zich op aan de kust van Baja California, Mexico . Link
26 mei 2015 - 975.000 kippen te doden als gevolg van nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Iowa, Amerika . Link
26 mei 2015 - Massa sterft af van vis in een vijver in Dongxing, China . Link
24 mei 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een dam in Evora, Portugal . Link
23 mei 2015 - 4 MILJOEN vogels nu om te worden gedood vanwege nieuwe uitbraken van vogelgriep in
Nebraska, Amerika . Link ook video hier
22 mei 2015 - Massief afsterven van vissen in een meer in Haikou, China . Link
22 mei 2015 - 2000 dode vissen gevonden in een meer in Georgia, Amerika . Link
21 mei 2015 - Honderden vissen sterven plotseling in een meer in Florida, Amerika . Link
21 mei 2015 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in Isla Mujeres, Mexico . Link
21 mei 2015 - Grote afsterving van vissen in een rivier in de provincie Nakhon Nayok, Thailand . Link
20 mei 2015 - Tienduizenden vissen zijn gestorven in een kanaal in Ho Chi Minh-stad, Vietnam . Link
19 mei 2015 - Honderdduizenden oesters dood door storm in New South Wales, Australië . Link
19 mei 2015 - 1,3 MILJOEN vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in South Dakota, Amerika . Link
19 mei 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in een beek in Montemorelos, Mexico . Link
18 mei 2015 - Tienduizenden vissen zijn gestorven in Xiangcheng, China . Link
18 mei 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Ridley Park, Pennsylvania, Amerika . Link
18 mei 2015 - 1300+ zeevogels dood aangetroffen op stranden in Hualpen, Chili . Link
16 mei 2015 - Tientallen, misschien wel HONDERDEN schildpadden die doodlopen langs de baai van Vlaanderen in New
York, Amerika . Link
16 mei 2015 - 2 MILJOEN vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in Minnesota, Amerika . Link

15 mei 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in de Republiek Sakha, Rusland . Link
15 mei 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal in Aiea, Hawaii, Amerika . Link
15 mei 2015 - Massa afsterven van viswassen aan wal in Canakkale, Turkije . Link
14 mei 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in een rivier in Macao, Portugal . Link
14 mei 2015 - Duizenden vissen dood aan ziekte in Cayuga Lake, New York, Amerika . Link
13 mei 2015 - 115.000 vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in South Dakota, Amerika . Link
13 mei 2015 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in Lorento, Mexico . Link
12 mei 2015 - 200+ Kamelen dood, honderden anderen ziek van 'mysterieziekte' in Punjab, Pakistan . Link
12 mei 2015 - 1,7 MILJOEN vogels te doden als gevolg van de vogelgriep in Nebraska, Amerika . Link
12 mei 2015 - 1.000 vogels dood, 12.000 gedood als gevolg van de vogelgriep in Betzet, Israël . Link
12 mei 2015 - 20 ton dode vissen aangetroffen in een lagune in Ursulo Galvan, Mexico . Link
12 mei 2015 - Grote hoeveelheid dode vis gevonden in een rivier in Shenzhen, China . Link
12 mei 2015 - 3 TON dode vissen gevonden in de wateren in Lonate Pozzolo, Italië . Link
11 mei 2015 - UPDATE : 5,7 MILJOEN vogels nu gedood (of te zijn), na nieuwe uitbraak in Minnesota, Amerika . Link
11 mei 2015 - Honderden dode vissen die afwassen in Hamilton, Bermuda . Link
11 mei 2015 - Massa sterft af van vis in viskwekerijen in Xingbin District, China . Link
10 mei 2015 - Duizenden dode vissen wassen zich op in de fjorden van More og Romsdal, Noorwegen . Link
10 mei 2015 - 37 dode walvisachtigen aangespoeld in de buurt van de Golf van Penas, Chili . Link
9 mei 2015 - 2 TON vis is gestorven in de Vam Co Dong rivier in Vietnam . Link
8 mei 2015 - 100.000 dode vissen gevonden in een kanaal in Nagoya, Japan . Link zie ook Video
8 mei 2015 - 4 MILJOEN vogels worden gedood bij nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Iowa, Amerika . Link
8 mei 2015 - 600.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Belize . Link
8 mei 2015 - Tientallen dode watervogels gevonden aangespoeld, 'nog nooit eerder gezien' in Tonawanda, New
York, Amerika . Link
7 mei 2015 - 400.000 vogels gedood sinds januari als gevolg van aviaire griep in Plateau State, Nigeria . Link
7 mei 2015 - 500+ vee dood door overstromingen in New South Wales, Australië . Link
7 mei 2015 - Afsterven van eenden veroorzaakt bezorgdheid 'op een meer', nog nooit eerder gezien 'in St. Petersburg,
Florida, Amerika . Link

6 mei 2015 - Honderden schildpadden sterven nog steeds als gevolg van een mysterieuze ziekte langs de rivier de Bellinger in
NSW, Australië. Link
6 mei 2015 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Zhangzhou, China . Link
5 mei 2015 - Miljoenen meer vogels besmet met vogelgriep, 20 MILJOEN totaal , in Iowa, Amerika . Link
5 mei 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen spoelt weer aan op het San Roque-meer in Argentinië . Link
5 mei 2015 - Tientallen dode zeevogels gevonden aan de monding van een lagune in Napels, Italië . Link
4 mei 2015 - 152 dode of stervende pinguïns gevonden langs de kust gedurende de afgelopen 2 maanden , 'allemaal
ondervoed' in Tres Arroyos, Argentinië . Link
3 mei 2015 - 70.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Balikesir, Turkije . Link
3 mei 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Qingdao, China . Link
1 mei 2015 - 23 walvissen gestrand, 16 doden in Murdeira, Kaapverdië . Link ook Video Hier
1 mei 2015 - 16 MILJOEN vogels worden gedood bij het uitbreken van de vogelgriep, 'noodtoestand' in Iowa, Amerika . Link
1 mei 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in Krishna rivier in India . Link
30 april 2015 - Grote afsterven van vis gevonden in de wateren van de provincie Bocas del Toro, Panama . Link
30 april 2015 - Honderden vis dood door algen in een meer in Jalisco, Mexico . Link
30 april 2015 - Honderden dode vissen wassen in een rivier in Ho Chi Minh-stad, Vietnam . Link
29 april 2015 - Grote afsterven van vissen in een kreek in Prachuap Khiri Khan, Thailand . Link
28 april 2015 - 20 MILJOEN vissen zijn gestorven als gevolg van de vulkaanuitbarsting in Los Lagos, Chili . Link
27 april 2015 - Massief afsterven van vissen langs 2 km van het stuwmeer in Cherepovets, Rusland . Link
27 april 2015 - 200.000 vogels worden gedood bij nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Minnesota, Amerika . Link
26 april 2015 - 2 TON vis, kikkers en vogels dood aangetroffen aan de oevers van het Titicacameer in Bolivia . Link
26 april 2015 - 8.000 kalkoenen worden gedood vanwege een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Ontario, Canada . Link
25 april 2015 - Vissen doden langs de oevers van een meer in Florida, Amerika . Link
25 april 2015 - 71.000 vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in Noord-Dakota, Amerika . Link
25 april 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Harbin, China . Link
24 april 2015 - 2,6 MILJOEN vogels gedood als gevolg van vogelgriep, 'noodtoestand' in Minnesota, Amerika . Link
24 april 2015 - 4 dode walvissen slaan deze maand aan wal 'is een mysterie' in Noord-Californië, Amerika . Link
24 april 2015 - 400 dieren dood na overstromingen in het nationale park Torres del Paine in Chili . Link

23 april 2015 - Duizenden dode zeester gevonden op een strand in Cumbria, Engeland . Link
22 april 2015 - Honderdduizenden vissen zijn gestorven op boerderijen langs een rivier in
de provincie Saraburi , Thailand . Link
22 april 2015 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld, 'een mysterie' in Molde, Noorwegen . Link
22 april 2015 - Duizenden dode vissen wassen op het Ridgebury-meer in New York, Amerika . Link
22 april 2015 - 60.000 vogels worden gedood als gevolg van nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Wisconsin, Amerika . Link
22 april 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen aan wal wassen op Lake Champlain in Vermont, Amerika . Link
22 april 2015 - Honderden dode vissen die aan wal in de wateren van Hulan, China aan het spoelen waren . Link
21 april 2015 - 5.3 MILJOEN kippen te doden als gevolg van de vogelgriep in Iowa, Amerika . Link
21 april 2015 - 4+ dolfijnen gevonden aangespoeld dood langs de kust van Asturië, Spanje . Link
21 april 2015 - Massa sterft af van vis die voorkomt in een rivier en reservoir in Magdalena, Colombia . Link
21 april 2015 - Massa sterft af van vissen in de Bobos-rivier 'is alarmerend' in Mexico . Link
21 april 2015 - 52 TON + van dode vissen wassen in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
20 april 2015 - Duizenden dode vissen spoelen langs een meer in Florida, Amerika . Link
20 april 2015 - Afvallen van garnalen door ziekte in het zuiden van Belize . Link
20 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend op een meer in Pennsylvania, Amerika . Link
19 april 2015 - 27.000 kippen worden gedood vanwege de vogelgriep in Oxford County, Ontario, Canada . Link
18 april 2015 - Grote afsterven van vissen in een haven, 'een ramp' in Omsk, Rusland . Link
18 april 2015 - Honderden zeezoogdieren, waaronder zeehonden en walvissen, zijn in de winter doodaangelopen in
Quebec, Canada . Link
18 april 2015 - 250.000 vogels dood door meer uitbraken van vogelgriep in South Dakota, Amerika . Link
18 april 2015 - 1.000+ vee zijn gestorven 'als gevolg van droogte' in de provincie Ninh Thuan, Vietnam . Link
17 april 2015 - Honderden dode vissen worden gewassen op het eiland Nuns in Quebec, Canada . Link
17 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Bangalore, India . Link
17 april 2015 - Scores van dode dolfijnen en walvissen die afwassen 'is raar' langs de kust van Frankrijk . Link
16 april 2015 - 200.000 vogels dood door de vogelgriep in Burkina Faso . Link
15 april 2015 - Duizenden vissen sterven door algen in Norfolk, Engeland . Link
15 april 2015 - Massieve afsterven van vissen in een reservoir in Longyan City, China . Link

15 april 2015 - Massa- afsterving van vissen langs een kanaal in Ho Chi Minh-stad, Vietnam . Link
14 april 2015 - Honderden dode vissenbakvijvers over Noord-Pennsylvania in Amerika . Link
14 april 2015 - 200.000 vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in Telangana, India . Link
13 april 2015 - Honderden vogels gedood tijdens hagelstorm in Ahmedabad, India . Link
13 april 2015 - 20.000 vogels dood, 180.000 worden gedood als gevolg van vogelgriep in Wisconsin, Amerika . Link
13 april 2015 - Honderden dode vissen wassen op een meer in Connecticut, Amerika . Link
12 april 2015 - Massieve afsterven van kwallen aangespoeld op Rockaway Beach, Oregon, Amerika . Link
12 april 2015 - Honderdduizenden vissen zijn plotseling gestorven in visvijvers in Guangdong, China . Link
11 april 2015 - 150 dolfijnen gestrand, meerderheid dood op een strand in Japan . Link
11 april 2015 - 1,2 miljoen vogels dood door vogelgriep, 'wetenschappers verbaasd', in Midwest- Amerika . Link
10 april 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Deli Serdang Regency, Indonesië . Link
9 april 2015 - 2.440 vogels dood door de vogelgriep op een boerderij in Maradi, Niger . Link
8 april 2015 - 139.000 stuks vee en 3.88 miljoen vogels gedood sinds december als gevolg van ziekte in Zuid-Korea . Link
8 april 2015 - Vis doodt afvalbakken in het westen van New York, Amerika . Link
8 april 2015 - Honderden dode vislijnvijvers verspreid over Massachusetts, Amerika . Link
8 april 2015 - 40.000 kippen dood in Muritiba en Varzedo, Brazilië . Link
7 april 2015 - 600+ watervogels dood aangetroffen op een meer in Noord-Dakota, Amerika . Link
7 april 2015 - 7.500 kalkoenen dood door de vogelgriep in Ontario, Canada . Link
7 april 2015 - 5000 dode vissen gevonden in een vijver in Lampang, Thailand . Link
6 april 2015 - 7.600 ganzen dood door de vogelgriep in Taiwan, China . Link
6 april 2015 - Massale visdoden in het Kolleru-meer in India . Link
6 april 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in de Kali Bein in India . Link
6 april 2015 - 12.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Noord-Brabant, Nederland . Link
6 april 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in de Taag in Portugal . Link
5 april 2015 - Massa's dode vis gevonden in mangroven in Santos, Brazilië . Link
4 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden in de rivier de Tonto in Mexico . Link
4 april 2015 - 55.000 vogels gedood als gevolg van ziekte in het noordelijke district van Israël . Link

3 april 2015 - Visdoden gevonden in de stuwdam van La Cienaga in Argentinië . Link
3 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden in Bethlehem Township Pond, 'nog nooit eerder gezien' in
Pennsylvania, Amerika . Link
3 april 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in Lantau, China . Link
2 april 2015 - Afvallen van zeevogels langs de kust van Seward City, 'erg dun en uitgemergeld' in Alaska, Amerika . Link
2 april 2015 - Ton vissen sterven plotseling in een vijver in Hai Duong, Vietnam . Link
2 april 2015 - Visdoden in Wascana Lake in Regina, Canada . Link
2 april 2015 - 53.000 kalkoenen worden gedood vanwege de vogelgriep in South Dakota, Amerika . Link
2 april 2015 - Duizenden 'blauwe knoopkwallen' spoelen aan op Pensacola Beach, Florida, Amerika . Link
1 april 2015 - 75.000 vogels dood na zware regenval in Chimborazo, Ecuador . Link
1 april 2015 - Tal van vissen zijn gestorven in viskwekerijen langs een rivier in Saraburi, Thailand . Link
1 april 2015 - Dode vissen wassen aan de wal voor de afgelopen week in een meer in New Jersey, Amerika . Link
1 april 2015 - Honderden dode vissen spoelen langs de Elizabeth-rivier in Virginia, Amerika . Link
1 april 2015 - Grote visdoden gevonden in een kanaal in Portmore, Jamaica . Link
31 maart 2015 - Groot afsterven van merels bij Picher in Oklahoma, Amerika . Link
31 maart 2015 - 5800 vogels dood door de vogelgriep in Gaza, Palestina . Link
31 maart 2015 - Honderden kippen 'sterven plotseling' in Kulon Progo, Indonesië . Link
30 maart 2015 - Massa sterft af van sint-jakobsschelpen in de baai van Pisco-Paracas, Peru . Link
30 maart 2015 - 4.000+ kippen zijn overleden als gevolg van de vogelgriep in Agra, India . Link
30 maart 2015 - Honderdduizenden vissen zijn gestorven in een viskwekerij in South Bangka, Indonesië . Link
30 maart 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen wassen in Sao Pedro da Aldeia, Brazilië . Link
29 maart 2015 - 4 TON vis gevonden in vijvers in Xiangtan, China . Link
28 maart 2015 - Honderdduizenden dode vissen wassen zich op in Santa Marta, Colombia . Link
28 maart 2015 - 22.000 vogels dood, 80.000+ te doden vanwege uitbraak van vogelgriep in Minnesota, Amerika . Link
28 maart 2015 - 100 pelikanen dood aangetroffen 'als gevolg van vogelgriep' in de Donaudelta, Roemenië . Link
27 maart 2015 - Vissen doden blijven op de rivier de Derwent in Tasmania, Australië , aan de wal spoelen . Link
27 maart 2015 - Massa's dode vissen spoelen aan wal in een reservoir in Guangxi, China . Link
27 maart 2015 - 22.000 kippen te doden als gevolg van vogelgriep in Tzummarum, Nederland . Link

26 maart 2015 - 60.000 dode vissen 'een mysterie' in Ormelle, Italië . Link
26 maart 2015 - Grote visdoden in Spencer-meer in Ohio, Amerika . Link
26 maart 2015 - Grote visdoden in een rivier en lagune in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika . Link
25 maart 2015 - Zeevogels dood aangetroffen, 'magen bezaaid met plastic' op Isle of May in Schotland . Link
25 maart 2015 - Massa afsterven van vissen in Madison Lake, Ohio, Amerika . Link
24 maart 2015 - 21 pelikanen dood aangetroffen 'als gevolg van vogelgriep' in natuurreservaat
Srebarna, Bulgarije . Link en hier
24 maart 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in de Vam Co Dong rivier, Vietnam . Link
23 maart 2015 - 20 walvissen gestrand, 12 doden in Bunbury Harbour, Australië . Link
21 maart 2015 - 80 ton vis is gestorven in een dam in Campoalegre, Colombia . Link
20 maart 2015 - Afvallen van ganzen vanwege de strenge winter over Rhode Island in Amerika . Link
20 maart 2015 - Honderden dode vissen die elke dag worden afgeveegd in Geist Reservoir in Indiana, Amerika . Link
20 maart 2015 - 1500 doden door droogte in Bosconia, Colombia . Link
20 maart 2015 - Visdoden op het meer Jacqueline in Las Vegas, Amerika . Link
19 maart 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen die een deel van de Kerian-rivier in Maleisië bedekken . Link
19 maart 2015 - Honderden eenden, andere vogels en paling gevonden dood 'door ziekte' in West Aukland, NieuwZeeland . Link
19 maart 2015 - Tientallen vogels vallen dood neer uit de lucht in Hefei, China . Link
18 maart 2015 - 50 ton vis is gestorven in een meer in de provincie Dong Nai, Vietnam . Link
18 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een beek in Kielce, Polen . Link
18 maart 2015 - Honderden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Thanh Hoa, Vietnam . Link
18 maart 2015 - Honderden dode vissen en een dolfijn worden gewassen langs een strand in Outer Banks,
N.Carolina, Amerika . Link
18 maart 2015 - Massa's dode vissen blijven zich aan het wassen in Montevideo, Uraguay . Link
17 maart 2015 - meer dan 2000 sneeuwganzen vallen dood uit hemel in Idaho, Amerika . Link
17 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal in Tampico, Mexico . Link
16 maart 2015 - Honderden vogels dood van de vogelgriep in Amethi, India . Link
16 maart 2015 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Kota Kinabalu, Maleisië . Link

15 maart 2015 - Massa sterft af van vee als gevolg van droogte in Araucania, Chili . Link
15 maart 2015 - Massa's dode vis verschijnen weer aan de oevers van het meer van San Roque in Cordoba, Argentinië . Link
15 maart 2015 - 55 dolfijnen en 4 zeeleeuwen dood aangetroffen op een strand in San Felipe, Mexico . Link
15 maart 2015 - Honderden dode vissen spoelen langs het Chesapeake-kanaal in Amerika . Link
15 maart 2015 - Massief afsterven van vissen in een meer in Xiamen, China . Link
14 maart 2015 - Massive sterft af van Salmon die voorkomt in Marlborough Sounds, Nieuw-Zeeland . Link
13 maart 2015 - 80.000 vogels gedood als gevolg van meer uitbraken van vogelgriep in Taiwan, China . Link
13 maart 2015 - 50 runderen zijn 'op mysterieuze wijze' doodgegaan, waardoor ze in een dorp in het oosten van Botswana
zijn geschokt . Link
13 maart 2015 - Groot afsterven van vissen in een meer 'door ziekte' in Reeuwijk, Nederland . Link
12 maart 2015 - 40.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Arkansas, Amerika . Link
12 maart 2015 - 30.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Barneveld, Nederland . Link
12 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Yate, Nieuw-Caledonië . Link
11 maart 2015 - Honderden TONNIGE tweekleppige schelpdieren zijn uitgestorven, 'nooit eerder eerder zo gebeurd' in Ha
Tinh, Vietnam . Link
11 maart 2015 - Meer dan 200 ton dode vissen spoelen aan de kust van Montevideo, Uraguay. Link
10 maart 2015 - Groot afsterven van eenden in de winter op Long Island, New York, Amerika . Link
10 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Uppsala, Zweden . Link
10 maart 2015 - Tienduizenden vogels worden gedood vanwege de vogelgriep in Missouri, Amerika . Link
9 maart 2015 - Honderden dode schildpadden, plus honderden dode vissen gevonden in Bocas del Toro, Panama . Link
9 maart 2015 - 250.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Monywa, Myanmar . Link
9 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden op een strand in Tolu, Colombia . Link
9 maart 2015 - 19 dode schildpadden gevonden op Pulau Tiga-eiland in Maleisië . Link
9 maart 2015 - 100+ runderen zijn overleden 'als gevolg van vermoedelijke grasvergiftiging' in Gujarat, India . Link
9 maart 2015 - 10.000 vissen zijn gestorven in viskwekerijen in Sikao, Thailand . Link
8 maart 2015 - 550 dode dieren (voornamelijk herten) gevonden, 'door sneeuw en kou' in Leon, Spanje . Link
7 maart 2015 - 1.450 zeeleeuwse jongen zijn dit jaar ziek aangespoeld en sterven aan - ' mogelijk 10.000 zijn gestorven ' in
Californië, Amerika . Link

7 maart 2015 - Duizenden dode vissen worden nieuw gewassen in Lim Chu Kang, Singapore . Link
6 maart 2015 - 600 TON dode vis door algen in viskwekerijen in het oosten van Singapore . Link
6 maart 2015 - Massive sterft af van garnalen, 'want onbekend' in Aroor, India . Link
6 maart 2015 - 15.000 kalkoenen dood door vogelgriep in Minnesota, Amerika . Link
6 maart 2015 - Honderden koeien zijn dood door droogte in het zuiden van Ecuador . Link
6 maart 2015 - 10.000+ vee dood door overstroming van de rivier de Ebro in Spanje . Link
5 maart 2015 - Duizenden dode vissen worden gewassen op het strand in Buenos Aires, Argentinië . Link
5 maart 2015 - 12 schildpadden gestrand, 3 doden, op een strand in Abruzzo, Italië . Link
5 maart 2015 - 9.000+ vogels zijn dood door een nieuwe vogelgriep-uitbraak in Bauchi State, Nigeria . Link
5 maart 2015 - Duizenden dode vissen wassen langs de Derwent-rivier in Tasmanië, Australië . Link
5 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in Cabo Frio, Brazilië . Link
5 maart 2015 - 1100 vogels gedood als gevolg van vogelgriep-uitbraak in Mekong Delta, Vietnam . Link
4 maart 2015 - 4,17 MILJOEN vogels zijn sinds januari gedood vanwege de vogelgriep in Taiwan, China . Link
4 maart 2015 - 300 sneeuwganzen zijn deze winter overleden als gevolg van ziekte in Illinois, Amerika . Link
4 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden op de kust van Oost-Java, Indonesië . Link
4 maart 2015 - 23.500 te doden vogels door vogelgriep in Schwanewede, Duitsland . Link
4 maart 2015 - INFO: 30 dolfijnen / walvissen en 54 schildpadden worden in 2014 in Abruzzo, Italië , doodgespoeld . Link
3 maart 2015 - 'Lots' van dode schildpadden gevonden op een strand in Piacabucu, Brazilië . Link
3 maart 2015 - Duizenden dode vissen, plus dode eenden gevonden in een lagune in Buenos Aires, Argentinië . Link
3 maart 2015 - Grote afsterven van vissen 'door koud weer' op 3 locaties in Nova Scotia, Canada . Link
3 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Hainan, China . Link
2 maart 2015 - 100.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Fuzesgyarmat, Hongarije . Link
2 maart 2015 - Duizenden ton zeevruchten zijn de afgelopen jaren uitgestorven in de haven van Whangarei, NieuwZeeland . Link
2 maart 2015 - 3 dode walvisachtigen aangespoeld aangespoeld in Chennai, India . Link
2 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Aguascalientes, Mexico . Link
2 maart 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen langs de Columbia-rivier in Portland, Amerika . Link
1 maart 2015 - Tientallen vogels vallen dood neer uit de lucht in Tennessee, Amerika . Link

1 maart 2015 - Massa's van verschillende zeedieren spoelen aan de wal dood op Pasir Ris-strand in Singapore . Link
1 maart 2015 - Massa sterft af van vissen en reptielen door barstende brandstofpijpen in Tabasco, Mexico . Link
28 februari 2015 - 100 dode of stervende schildpadden gevonden in de Bellinger River in NSW, Australië . Link
28 februari 2015 - 97 dode zeevogels gevonden langs de stranden van de noordoostkust van Frankrijk . Link
28 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden aan de oevers van een rivier in Uttar Pradesh, India . Link
27 februari 2015 - 10.000 vogels dood, 23.000 gedood als gevolg van de vogelgriep in Monywa, Myanmar . Link
26 februari 2015 - Visdoden in 2 boerderijvijvers in La Union, Filippijnen . Link
25 februari 2015 - 5.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Jigawa, Nigeria . Link
25 februari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden, 'geen verklaring' in de haven van Wolfersdorf, Frankrijk . Link
25 februari 2015 - 500 stuks vee dood door aardverschuivingen in Noordoost- Afghanistan . Link
24 februari 2015 - Massa's dode vissen aangetroffen in Guanabara Bay, Brazilië . Link
24 februari 2015 - Tientallen dode zeeleeuwen gevonden op stranden in Malibu, Californië, Amerika . Link
24 februari 2015 - Duizenden dode vissen spoelen langs het Runmaro-eiland, ' nog nooit eerder gezien ' in Zweden . Link
24 februari 2015 - 130 vogels levend verbrand tijdens het vliegen over zonnelandschap in Nevada, Amerika . Link
24 februari 2015 - 50+ dode vogels gevonden langs de waterwegen in Kapiti, Nieuw-Zeeland. Link
23 februari 2015 - 2.500 runderen dood door 'onbekende ziekte' in Pariang County, Zuid-Soedan . Link
23 februari 2015 - 21.000 eenden worden gedood vanwege de vogelgriep in Bekes, Hongarije . Link en hier
23 februari 2015 - Visdoden die voorkomen voor de kust van Pasir Ris, Singapore . Link
23 februari 2015 - Massa sterft af van gevonden vis, drijvend in de Golf van Iskenderun, Turkije . Link
22 februari 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de Ganges, India . Link
21 februari 2015 - Duizenden dode krabben spoelen aan wal op Balboa Island, Californië, Amerika . Link
20 februari 2015 - 3000 vogels zijn gestorven door een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in de staat Katsina in Nigeria . Link
19 februari 2015 - 800+ (mogelijk duizenden) dode schildpadden worden gewassen langs Odisha ( anders dan het incident van
vorig jaar ) in India . Link
19 februari 2015 - 150-200 Rendier dood na lawine in Trollheimen, Noorwegen . Link
19 februari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in de rivier de Uraguay in Argentinië . Link
19 februari 2015 - 417.041 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in heel Nigeria . Link
18 februari 2015 - 100.000 vogels dood, meer geruimd bij de nieuwste uitbraak van de vogelgriep in Taiwan, China . Link

18 februari 2015 - Tientallen zwanen gevonden dood en meer stervende op Snoqualmie River in Washington, Amerika . Link
18 februari 2015 - Afval van vissen in de Araruama-lagune in Rio de Janeiro, Brazilië . Link
18 februari 2015 - INFO : Spike in zieke en stervende vleermuizen 'vonken zorgen' in Broome, Australië . Link
18 februari 2015 - Honderden vissen 'sterven plotseling' in Georges River, 'reason unknown' in NSW, Australië . Link
17 februari 2015 - 500 schapen zijn gestorven aan ziekte in Salento, Italië . Link
17 februari 2015 - Visdoden ontdekt in de Baai van Manilla, Filippijnen . Link
16 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een dam in Castelo Branco, Portugal . Link
16 februari 2015 - 4.500 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bauchi State, Nigeria . Link
16 februari 2015 - Grote visdoden gevonden in een kreek in Haute-Saône, Frankrijk . Link
14 februari 2015 - 1 op de 3 zeehondenbaby's die afgelopen zomer zijn geboren, is al gestorven in Californië, Amerika . Link meer hier en hier
14 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Bongouanou, Ivoorkust (Afrika) . Link
14 februari 2015 - 140 Walvissen die na 198 zijn gestorven, zijn gestrand bij Farewell Spit, Nieuw-Zeeland . Link
14 februari 2015 - Tientallen dode vogels gevonden rond Lake Rotorua in Nieuw-Zeeland . Link
13 februari 2015 - Tienduizenden dode vissen 'is een mysterie' in Lake Singkarak, Indonesië . Link
11 februari 2015 - 200 ton rotskreeften dood door 'schadelijke algen' voor de kust van Zuid-Afrika . Link
11 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Santa Catarina, Brazilië . Link
11 februari 2015 - Massale vissterfte in Lake Nasser in Soedan . Link
11 februari 2015 - Honderden dode vissen en vogels gevonden in een lagune in General Baldissera, Argentinië . Link
10 februari 2015 - 2 dode dood gevonden schildpadden, 80 doden sinds januari langs de Adriatische kust van Italië . Link
10 februari 2015 - Honderden runderen zijn gestorven door industriële vervuiling in Cosoleacaque, Mexico . Link
10 februari 2015 - Duizenden dode zeesterren aan wal op Isle of Palms in S.Carolina, Amerika . Link
9 februari 2015 - 7.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Hunan, China . Link
8 februari 2015 - Duizenden duiven sterven in Californië, Amerika . Link
7 februari 2015 - 38 dolfijnen gestrand, 12 doden in een lagune in Gaafu Dhaalu Atol, Malediven . Link
7 februari 2015 - Massa's dode vissen spoelen aan de kust langs stranden in Buenos Aires, Argentinië . Link
7 februari 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Fuzhou, China . Link
7 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in de Bhogavati-rivier in India . Link

7 februari 2015 - 70 apen dood aangetroffen in Kheragarh in India . Link
6 februari 2015 - Massale visdoods aan de rivier de Tebicuary in Paraguay . Link
5 februari 2015 - Honderden dieren gedood door een storm in Punta del Agua, Argentinië . Link
5 februari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen, 'zorgwekkend' in de Zwarte rivier in Argentinië . Link
4 februari 2015 - 1,07 MILJOEN ganzen gedood (meer dan de helft van de ganzenpopulatie) door de vogelgriep in
Taiwan, China . Link
4 februari 2015 - 20.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Plateau State, Nigeria . Link
4 februari 2015 - 16,5 TON vissen 'sterven plotseling' in het meer van Maninjau, Indonesië . Link
4 februari 2015 - 33 walvissen en dolfijnen zijn dit jaar al aangespoeld, 'we hebben nog nooit zoveel strandingen
gehad' in Ierland . Link
4 februari 2015 - 45 dode ganzen gevonden 'door dodelijke aanlanding' in Hoeksche Waard, Nederland . Link
3 februari 2015 - 135 schildpadden dood aangetroffen tussen december en januari , 'een zeer zorgwekkende situatie' in EmiliaRomagna, Italië. Link
3 februari 2015 - Duizenden dode zeesterren worden gewassen op een strand in Abergele, Wales . Link
3 februari 2015 - Meer dan 2.000 Starfish worden dood gewassen langs Padre Island in Texas, Amerika . Link
3 februari 2015 - 10.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Hampshire, Engeland . Link
2 februari 2015 - Duizenden vogels sterven aan ziekte aan het Walker Lake in Nevada, Amerika . Link
2 februari 2015 - 3000 vissen dood aangetroffen in Collie River in West- Australië . Link
2 februari 2015 - Massief afsterven van vissen in een rivier in Istanboel, Turkije . Link
2 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in de rivier de Mississippi in Iowa, Amerika . Link
2 februari 2015 - 37.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep bij Netanya, Israël . Link
2 februari 2015 - 50.000 vissende doden door rioleringsvervuiling in Cartagena, Colombia . Link
1 februari 2015 - INFO : 67 zieke zeeleeuwen zijn al aangespoeld dit jaar, 'geen spieren, geen vet, gewoon huid en botten', 'het
is een echte schok' in Californië, Amerika . Link
1 februari 2015 - 10 dode walvissen in de afgelopen maand 'baffle scientist' langs de zuidkust van Australië . Link
31 januari 2015 - 150 schildpadden dood aangetroffen langs stranden in Baja California, Mexico . Link
30 januari 2015 - INFO: 8 miljoen dieren stierven in 2014 alleen al uit voertuigen in België . Link
30 januari 2015 - Honderden vogels sterven 'een mysterie' in El Reno, Oklahoma, Amerika . Link

29 januari 2015 - 5000 te doden vogels als gevolg van vogelgriep in de staat Washington, Amerika . Link
28 januari 2015 - 60.000 vissen dood als gevolg van vervuiling in een kanaal in Leicestershire, Engeland . Link
28 januari 2015 - Groot afsterven van vissen in een vijver in Ambikapur, India . Link
28 januari 2015 - 16 koeien gedood door bliksem in Botucatu, Brazilië . Link
27 januari 2015 - 450 kalkoenen dood, 8.000 geruimeld vanwege vogelgriep in Kollam, India . Link
27 januari 2015 - Massale stranding van dolfijnen, 4 of 5 doden langs stranden in Pangasinan, Filippijnen . Link
27 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden langs de Ngaso-rivier in Indonesië . Link
26 januari 2015 - Honderden zeevogels gevonden dood op een strand in het noorden van IJsland . Link
26 januari 2015 - 350 schildpadden die de afgelopen 2 maanden dood zijn gewassen 'zorgenwekkend' langs Rio Grande do
Sul, Brazilië . Link
26 januari 2015 - 300 vogels dood 'door hagelbui' in Ivaipora, Brazilië . Link
26 januari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in een dam in Apodaca, Mexico . Link
26 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Saint-Loup-de-Gonois, Frankrijk . Link
24 januari 2015 - 40.000 kalkoenen worden gedood vanwege de vogelgriep in de regio Sharon, Israël . Link
24 januari 2015 - 4 ton vis sterft plotseling in visvijvers in Guangzhou, China . Link
23 januari 2015 - 10.000 dode vissen gevonden in de Lujan-rivier in Argentinië . Link
23 januari 2015 - 5.000+ dode vissen in Oyster Creek in New Jersey, Amerika . Link
23 januari 2015 - Grote hoeveelheid dode vis gevonden langs een estuarium in Bay of Plenty, Nieuw-Zeeland . Link
22 januari 2015 - Duizenden dode kwallen spoelen op Redcliffe Peninsula, Australië . Link
22 januari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in kanalen in Padre Island, Texas, Amerika . Link
21 januari 2015 - 22.573 vogels gedood als gevolg van griep in 7 staten in Nigeria . Link
21 januari 2015 - 73.000 vogels gedood als gevolg van aviaire griep in Kyushu, Japan . Link
21 januari 2015 - 200 dode vogels bedekt met 'mystery goo' in Californië, Amerika . Link
21 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in vijvers in Brownsville, Texas, Amerika . Link
20 januari 2015 - Massa sterft af van Tonijn in een 'life-board-expert' in Tokyo, Japan . Link
20 januari 2015 - Honderden dode makreel gevonden in een meer in Nova Scotia, Canada . Link
20 januari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in een kanaal in San Justo, Argentinië . Link
19 januari 2015 - Nog eens 220.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, China . Link

19 januari 2015 - Massale visdoden langs een kanaal in Fort Myers, Florida, Amerika . Link
19 januari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier 'baffle authorities' in Gorakhpur, India . Link
19 januari 2015 - 30 Bighorn-schapen zijn dood 'door longontsteking' in Montana, Amerika . Link
19 januari 2015 - Grote afsterven van vissen in een meer in Hanoi, Vietnam . Link
19 januari 2015 - Duizenden vissen sterven in een meer in Paranaita, Brazilië . Link
18 januari 2015 - 314 schildpadden spoelen aan wal dood langs stranden in Chennai, India . Link
18 januari 2015 - Visdoden gevonden in de wateren van Holstein in Zwitserland . Link
17 januari 2015 - 100.000 kalkoenen gedood als gevolg van de vogelgriep in Aviel, Israël . Link
16 januari 2015 - Tientallen zeevogels dood aangetroffen op een strand in ConCon, Chili . Link
16 januari 2015 - 14 walvissen en 16 schildpadden aangespoeld dood in Baja California, Mexico . Link
16 januari 2015 - 200.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Okayama, Japan . Link
15 januari 2015 - Duizenden (8 ton) vis worden dood gewassen langs stranden in Sao Paulo, Brazilië . Link
15 januari 2015 - 10.000 vissen zijn gestorven 'als gevolg van algen' in Lake Mission Viejo, Californië, Amerika . Link
14 januari 2015 - 160.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, China . Link
14 januari 2015 - 554 zeevogels en 4 zeeleeuwen dood aangetroffen op stranden in Baja California, Mexico . Link
13 januari 2015 - 20.000 vogels zijn gestorven aan de vogelgriep in Jiangxi, China . Link
13 januari 2015 - Tientallen vogels dood aangetroffen in Sultanpur National Park, India . Link
12 januari 2015 - 2000 runderen zijn dood door ziekte in Jonglei State, Zuid-Soedan . Link
12 januari 2015 - Honderden duiven 'vallen dood uit de lucht' in Antrim, Noord-Ierland . Link
10 januari 2015 - Duizenden dode zeesterren wassen zich af in Westerland, Duitsland . Link
10 januari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Oaxaca, Mexico . Link
10 januari 2015 - Duizenden vissen dood 'door vervuiling' in een kanaal in Leicestershire, Engeland . Link
10 januari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Jabalpur, India . Link
9 januari 2015 - 1.370 vogels dood door de vogelgriep in Kano, Nigeria . Link
8 januari 2015 - Duizenden vogels sterven 'plotseling' als gevolg van de vogelgriep in Lendah, Indonesië . Link
8 januari 2015 - 150 dode vogels als gevolg van olierampen in Noordwest-Ohio, Amerika . Link
7 januari 2015 - UPDATE : 100.000+ dode zeevogels gevonden sinds oktober langs de westkust van Amerika . Link

7 januari 2015 - Honderden dieren overleden aan bosbranden in Zuid- Australië . Link
6 januari 2015 - 10 dode beacked walvissen tijdens de afgelopen paar weken 'baffle experts' aan de westkust
van Schotland . Link
6 januari 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in Sher Shah-meer in India . Link
6 januari 2015 - Honderden (mogelijk duizenden) dode snapper-vissen gevonden, 'een mysterie' in Doubtless Bay, NieuwZeeland . Link
4 januari 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in een viskwekerij in Kampung Baru, Maleisië . Link
2 januari 2015 - 7 gevonden schildpadden dood aangetroffen tijdens afgelopen week in Cattolica en Rimini, Italië . Link
2 januari 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen spoelen aan wal op een meer in Carlos Paz, Argentinië . Link
2 januari 2015 - Duizenden dode vogels wassen zich aan de kust langs de kust tussen Californië en Washington
in Amerika . Link
2 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Nevada, Amerika . Link
31 december 2014 - 147 zeeschildpadden en 48 dolfijnen dood aangetroffen in Mississippi geluid in 2014 in Amerika . Link
31 december 2014 - Honderden dode zeevogels wassen aan wal langs de kust van Oregon, Amerika . Link
31 december 2014 - Massa's dode vissen spoelen aan de kust van Chennai, India . Link
31 december 2014 - 15.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Hong Kong, China . Link
30 december 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een kreek drijvend in Brevard County, Florida, Amerika . Link
30 december 2014 - 3.200 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Seoul, Zuid-Korea . Link
29 december 2014 - 100.000 dode zeester gevonden aangespoeld op Fripp Island, S.Carolina, Amerika . Link
29 december 2014 - Honderden (misschien duizenden) dode zeesterren wassen in Noordwijk, Nederland . Link
29 december 2014 - 42.000 kippen geruimd na een nieuwe vogelgriep-uitbraak in Miyazaki, Japan . Link
29 december 2014 - 100 TON vis sterft plotseling in het meer van Maninjau, Indonesië . Link
28 december 2014 - Massa sterft af van vissen in viskwekerijen van Jakarta, Indonesië . Link
26 december 2014 - Ton vissen sterven af in een kanaal in Tay Ninh, Vietnam . Link
25 december 2014 - Grote visdoden aangespoeld langs een strand op Anna Maria Island in Florida, Amerika . Link
22 december 2014 - 500 kraaien dood aangetroffen in Tarn Taran, India . Link
22 december 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Pimpri-Chinchwad, India . Link
21 december 2014 - Duizenden duiven sterven, 'een mysterie' in het district Dolakha, Nepal . Link

20 december 2014 - 1200 jonge schildpadden aangespoeld tijdens de afgelopen 2 maanden . In Cape Cod, Mass Amerika . Link
20 december 2014 - 250.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in British Columbia, Canada . Link
20 december 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend aan de kust van Guaymas, Mexico . Link
19 december 2014 - Honderden dode vissen worden gewassen in Rockhampton, Queensland, Australië . Link
18 december 2014 - 30 MILJOEN dode vissen wassen langs 30 km van Lake Poopo in Bolivia . Link
18 december 2014 - Massa sterft af van vis in een lagune in Krabi, Thailand . Link
17 december 2014 - Meer dan 3000 zeehonden sterven dit jaar voor de kust van Zweden en Denemarken . Link
17 december 2014 - 130.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Nedersaksen, Duitsland . Link
17 december 2014 - Groot aantal dode vissen gevonden in een rivier en lagune in Santa Catarina, Brazilië . Link
17 december 2014 - 1.200 vogels dood aangetroffen, 30.000 te doden vanwege de vogelgriep in de buurt van
Venetië, Italië . Link
17 december 2014 - Massa afsterven van vissen in Yongkang City, China . Link
16 december 2014 - 4000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Miyazaki, Japan . Link
16 december 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Santa Cruz, Bolivia . Link
15 december 2014 - 300.000 zalmdoden als gevolg van de invasie van Jellyfish op de Western Isles in Schotland . Link
14 december 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Pelalawan, Indonesië . Link
12 december 2014 - 18 schildpadden gevonden dood langs de kust van Rimini, Italië . Link
11 december 2014 - 24 ganzen vallen dood uit de lucht tijdens een storm in Jutland, Denemarken . Link
10 december 2014 - Duizenden dode zeesterren wassen op een strand in Terschelling, Nederland . Link
9 december 2014 - 400.000+ vissen zijn gestorven in een meer in Florida, Amerika . Link
9 december 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen die in een lagune in Malargue, Argentinië , afwassen . Link
9 december 2014 - 'Enorme aantallen' zeehonden en ander zeeleven wassen dode 'baffle-experts' in Cornwall, Engeland . Link
8 december 2014 - 7 walvissen dood aangetroffen op het Parara-strand in Zuid- Australië . Link
5 december 2014 - Honderden dode turnen wassen 'een mysterie' op stranden in Massachusetts, Amerika . Link
5 december 2014 - Honderdduizenden Zalm sterven door algen in het zuiden van Chili . Link
4 december 2014 - Honderdduizenden mosselen spoelen 'een mysterie' aan op een strand in Zuid-Afrika . Link
2 december 2014 - 18.000 vogels zijn overleden als gevolg van de vogelgriep in British Columbia, Canada . Link
2 december 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Queensland, Australië . Link

2 december 2014 - Duizenden vissen 'sterven plotseling' in Sragen Regency, Indonesië . Link
1 december 2014 - 50.000 meer vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Zoeterwoude, Nederland . Link
1 december 2014 - 40 ton dode vis gevonden in de Tiete rivier, Brazilië . Link
28 november 2014 - 400.000 zalmen zijn gestorven in viskwekerijen in Puerto Natales, Chili . Link
27 november 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een vijver in Bangkok, Thailand . Link
26 november 2014 - Duizenden vissen sterven in viskooien in Wonogiri Regency, Indonesië . Link
26 november 2014 - Tientallen dode kraaien gevonden in Portland, Oregon, Amerika . Link
25 november 2014 - 15.000 vogels dood, 200.000 doden vanwege de vogelgriep in Kerala, India . Link
24 november 2014 - Grote visdoden aangetroffen langs Byron Bay in NSW, Australië . Link
24 november 2014 - 500 dode zeeleeuwen gevonden langs de kust van Ancash, Peru . Link
24 november 2014 - 3 walvissen dood na stranding op een strand in Rototai, Nieuw-Zeeland . Link
23 november 2014 - Massa sterft af van zeevogels die langs de Sonoma Coast in Amerika aan het afwassen zijn . Link
23 november 2014 - Massief afsterven van vissen gevonden in de Araguari-rivier, Brazilië . Link
22 november 2014 - Duizenden dode vissen wassen op Washoe Lake in Nevada, Amerika . Link
22 november 2014 - 25.000+ kippen worden gedood vanwege Derde uitbraak van vogelgriep in Kamperveen, Nederland . Link
20 november 2014 - 43.000 kippen worden gedood vanwege de tweede uitbraak van de vogelgriep in Ter Aar, Nederland . Link
20 november 2014 - 425 zeehonden gevonden sinds maart dood langs de westkust van Zweden . Link
20 november 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven in een vijver in Louroux, Frankrijk . Link
20 november 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in de rivier de Douro in Spanje . Link
19 november 2014 - Massale afsterving van vissen dit jaar door ziekte langs de zuidwestkust van Noorwegen . Link
19 november 2014 - Massa sterft af van vissen, krabben, zeekomkommers en ander zeeleven bij getijdenpoelen in Kapoho,
Hawaii, Amerika . Link
19 november 2014 - 15 miljoen gekweekte oesters dood door ziekte in Vastra Gotaland, Zweden . Link
18 november 2014 - Honderden zeehonden zijn sinds oktober dood aangespoeld langs de Noordzeekust in Duitsland . Link
18 november 2014 - 10 zeehonden worden dood afgespoeld , HONDERDEN dood in de afgelopen twee maanden
in Denemarken en Nederland . Link
18 november 2014 - Duizenden vissen, plus vogels, otters en schildpadden dood door het lekken van kerosine in
Rome, Italië . Link

17 november 2014 - 150.000 vogels worden gedood vanwege uitbraak van vogelgriep in Hekendorp, Nederland . Link
17 november 2014 - 6.000 eenden worden gedood vanwege uitbraak van de vogelgriep in Yorkshire, Engeland . Link
17 november 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan wal op het Kukkarahalli-meer in India . Link
16 november 2014 - 2.000+ vleermuizen dood 'door hittegolf' in Casino, Australië . Link
16 november 2014 - Duizenden dode vissen spoelen langs een meer in Adiyaman, Turkije . Link
14 november 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in Bolaang Mongondow, Indonesië . Link
14 november 2014 - Visdoden gevonden in een kanaal in Medicina, Bologna, Italië . Link
12 november 2014 - Honderdduizenden vissen sterven plotseling in viskwekerijen in Solo, Centraal Java, Indonesië . Link
12 november 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een beek in Ribeirao Preto, Brazilië . Link
11 november 2014 - 20 dode walvissen spoelen aan de westkust van Ghana aan de wal . Link
11 november 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een kanaal in Escuintla, Guatemala . Link
10 november 2014 - 187 zeeleeuwen en 50 pelikanen gevonden dood langs de kust van Sechura, Peru . Link
9 november 2014 - Duizenden dode vissen, krabben, garnalen, paling sterven plotseling in een rivier in
Pangkajene, Indonesië . Link
9 november 2014 - Ton van vissen sterven langs verscheidene mijlen van de rivier de Aumance in Frankrijk . Link
9 november 2014 - Honderden dode Trout gevonden 'is een mysterie' in een rivier in Schelpe, Duitsland . Link
8 november 2014 - Grote afsterven van vissen in Indian River Lagoon, Florida, Amerika . Link
7 november 2014 - 20 ton vis aan het afwassen, ' pijnigen en sterven ' is een 'mysterie en zorg' in Guanabara
Bay, Brazilië . Link
7 november 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Valencia, Spanje . Link
6 november 2014 - 31.000 vogels gedood bij het uitbreken van de vogelgriep in Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland . Link
5 november 2014 - 12 Schildpadden worden dood gewassen langs stranden in Fraser Coast Region, Australië . Link
5 november 2014 - Massale hoeveelheid dode sardines spoelt aan langs de 4 km lange kust van Hokkaido, Japan . Link
5 november 2014 - 36 Walvissen dood na 60 zijn gestrand in Bay of Plenty, Nieuw-Zeeland . Link
5 november 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Zigong, China . Link
4 november 2014 - Massa sterft af van vissen in een meer in Nanning, China . Link
3 november 2014 - Honderden TONNEN vis zijn gestorven door virus in West-Java, Indonesië . Link
3 november 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in verschillende delen van Spanje en Mexico . Link

1 november 2014 - 135 zeeleeuwen, 2 walvissen, 4 schildpadden, 5 dolfijnen en pelikanen, aangespoeld naar zee in
Sechura, Peru . Link
1 november 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Rokan Hulu, Indonesië . Link
30 oktober 2014 - Miljoenen vogels zijn gestorven als gevolg van stormen in Visakhapatnam, India . Link
28 oktober 2014 - Miljoenen dode vissen verschijnen in een rivier in Zuid-Kalimantan, Indonesië . Link
28 oktober 2014 - Massa sterft af van zeesterren nu in Sitka, Alaska, Amerika . Link
27 oktober 2014 - Honderdduizenden TONNEN garnalen zijn weggevaagd door ziekte in Thailand . Link
27 oktober 2014 - Duizenden vissen sterven in een meer in Dexter, New Mexico, Amerika . Link
27 oktober 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een meer in Puebla, Mexico . Link
26 oktober 2014 - Massale sterfgevallen van vissen en krabben aangetroffen in Sampur, Sri Lanka . Link
25 oktober 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan wal langs de wateren in Montelimar, Frankrijk . Link
23 oktober 2014 - Grote visdoden zijn 'een mysterie' in Yerrabi Pond, Canberra, Australië . Link
23 oktober 2014 - 9 Proefwalvissenstreng, 2 doden in Prince Edward Island, Canada . Link
23 oktober 2014 - 25.000 vissen gedood 'door stormvloedkering' in Norfolk en Suffolk, Engeland . Link
21 oktober 2014 - Grote afsterven van vis gevonden drijvend op een rivier in Muriae, Brazilië . Link
21 oktober 2014 - Grote visdoden gevonden langs 2 rivieren in Itapetininga, Brazilië . Link
20 oktober 2014 - 200 ton vis dood 'door overstromingen' in Jutland, Denemarken . Link
20 oktober 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal in Jembrana, Indonesië . Link
20 oktober 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een stuwmeer in Castilblanco, Spanje . Link
18 oktober 2014 - Tientallen vogels vallen dood neer uit de lucht in Bapunagar, India . Link
18 oktober 2014 - 6 zeeleeuwen, 6 pelikanen en zeehonden dood aangetroffen in La Libertad, Peru . Link
18 oktober 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in het Segua-wetland in Ecuador . Link
17 oktober 2014 - Visdoden, 3e dit jaar langs de Piracicaba-rivier in Brazilië . Link
16 oktober 2014 - Honderdduizenden dode vissen langs de rivier de Neuse in N.Carolina, Amerika . Link
16 oktober 2014 - MASSIVE sterft af van vissen in 44 viskwekerijen door ziekte langs de kust van Singapore . Link
15 oktober 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in de Pilcomayo-rivier, Paraguay . Link
15 oktober 2014 - Grote hoeveelheid rifvissen die dood 'een mysterie' opduiken langs de kust van Phuket, Thailand . Link
15 oktober 2014 - Afval van vissen in een meer in Sovicille, Italië . Link

15 oktober 2014 - Ton vissen sterven in een reservoir in Cianjur, Indonesië . Link
13 oktober 2014 - Duizenden vissen worden in de afgelopen 2 maanden langs de stranden van de Marianen
doodgewassen . Link
13 oktober 2014 - 20.000 vissen dood aangetroffen in vijvers in Xi'an, China . Link
10 oktober 2014 - Duizenden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Rijnland-Westfalen, Duitsland . Link
9 oktober 2014 - 365.000 gekweekte zalm gedood als gevolg van ziekte in Nordland, Noorwegen . Link
9 oktober 2014 - Honderden vissen sterven in een meer, 'nog nooit eerder gezien', in Chilliwack, Canada . Link
8 oktober 2014 - Honderden kippen sterven plotseling in Subang, Indonesië . Link
8 oktober 2014 - Visdoden die voorkomen in een meer in Missouri, Amerika . Link
7 oktober 2014 - Massale sterfgevallen door Beluga Whales 'zorgwetenschappers' in Quebec, Canada . Link
7 oktober 2014 - Tal van vissen, schaaldieren en vogels dood aangetroffen in het meer in het nationale park
Drava, Hongarije . Link
6 oktober 2014 - 3 dolfijnen en 12 schildpadden dood aangetroffen langs de kust van Ravenna, Italië . Link
3 oktober 2014 - Massive sterft uit (90 procent weggevaagd) van zeesterren op Haystack Rock, Oregon, Amerika . Link
3 oktober 2014 - Honderden vissen duiken dood op in een meer in Santa Margarita, Californië, Amerika . Link
3 oktober 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Thessaly, Griekenland . Link
2 oktober 2014 - Grote visdoden in een meer in South Bay, Californië, Amerika . Link
1 oktober 2014 - 280.000 Zalm gedood door een 'zeldzame algenbloei' in Vancouver, Canada . Link
30 september 2014 - Honderden vissen sterven in Yosemite Lake 'door regen' in Californië, Amerika . Link
30 september 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een kanaal in Hermosillo, Mexico . Link
30 september 2014 - Massa sterft af van vis in een kanaal in Sakarya, Turkije . Link
30 september 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend op een meer in Tours, Frankrijk . Link
29 september 2014 - Massa afsterven van vissen in een vijver in Chuzhou, China . Link
29 september 2014 - Grote hoeveelheden vis dood aangetroffen in een kreek in Juan Diaz, Panama . Link
29 september 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een meer in Texas, Amerika . Link
28 september 2014 - 50 dode haaien gevonden aangespoeld op een strand in N.Carolina, Amerika . Link
27 september 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen langs een rivier in Cavite, Filipijnen . Link
26 september 2014 - Groot aantal dode vogels gevonden op Pismo Beach in Californië, Amerika . Link

26 september 2014 - Groot aantal watervogels dood aangetroffen op de kustlijn in De Rust, Zuid-Afrika . Link
26 september 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een kreek in Queensland, Australië . Link
23 september 2014 - 21.000 vogels dood door de vogelgriep in Zuid-Jeolla, Zuid-Korea . Link
23 september 2014 - Duizenden runderen die zijn dood door het uitbreken van een ziekte zijn een 'nationale ramp' in
Masvingo, Zimbabwe . Link
23 september 2014 - Duizenden vissen duiken dood 'door vervuiling' op in Purbalingga, Indonesië . Link
23 september 2014 - Duizenden dode vissen gevonden 'mysterieus' drijvend in een meer in Londen, Engeland . Link
22 september 2014 - Duizenden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Quang Nam, Vietnam . Link
22 september 2014 - Honderden dode vogels spoelen aan wal 'vanwege het weer' in East Lothian, Schotland . Link
22 september 2014 - Grote hoeveelheid vogels die doodvallen in Kazan en Tyumen, Rusland . Link en hier
22 september 2014 - Grote vissen doden in de stad Valenzuela, Filippijnen . Link
22 september 2014 - Massa-vissen doden in de koeweitbaai in Koeweit . Link
22 september 2014 - Honderden dode vissen aangetroffen in een rivier in Bejaia, Algerije . Link
22 september 2014 - Honderden dode vissen aangetroffen langs een kanaal in Pontedera, Italië . Link
22 september 2014 - Duizenden vissen worden doodgespoeld in Midden-Java, Indonesië . Link
19 september 2014 - Afvallen van pluimvee vanwege 'onbekende ziekte' in Bhaktapur, Nepal . Link
18 september 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen langs de 8 km lange rivier in Guer, Frankrijk . Link
17 september 2014 - Honderden kilo's vis sterft in een meer 'vanwege herbiciden' in Illinois, Amerika . Link
16 september 2014 - Ton vissen sterven 'onverwachts' in een meer in Hanoi, Vietnam . Link
16 september 2014 - Duizenden dode dieren als gevolg van overstromingen in Srinagar, India . Link
15 september 2014 - Duizenden vissen worden dood aangetroffen in het water van Atlixco, Mexico . Link
15 september 2014 - Massa sterft af van vissen in een meer in Huangshi, China . Link
14 september 2014 - Honderden kippen sterven door ziekte in Kebumen Regency, Indonesië . Link
14 september 2014 - Het afsterven van vis is een 'mysterie' in een kanaal in Vicenza, Italië . Link
14 september 2014 - Massale dood van vissen langs 7 km rivier in Quanzhou, China . Link
12 september 2014 - Grote hoeveelheden dode en 'zieke' vissen worden aangetroffen in de Oostzee voor de kust van Zweden,
Finland en Duitsland . Link
12 september 2014 - Tienduizenden vogels zijn gestorven nabij een meer in Binnen-Mongolië, China . Link

12 september 2014 - 7 Walvissen strandden, 4 doden op een strand in Punta Aderci, Italië . Link
12 september 2014 - Duizenden dode vissen wassen zich op, ' de eerste van zijn soort ' langs de kust van Qatif, SaoediArabië . Link
12 september 2014 - Duizenden kippen sterven aan ziekte in Boyolali Regency, Indonesië . Link
12 september 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven 'als gevolg van chemische vervuiling' in een meer in South
Carolina, Amerika . Link
11 september 2014 - Honderdduizenden vissen zijn gestorven in een kreek in Iowa, Amerika . Link
11 september 2014 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Adana, Turkije . Link
11 september 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een rivier in Taipei, Taiwan, China . Link
10 september 2014 - Honderden vissen duiken dood op in de rivieren van Cucuta, Colombia . Link
10 september 2014 - Massa's vissen wassen zich dood op 5 km van het strand in Jambeli, Ecuador . Link
10 september 2014 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Liuyang, China . Link
8 september 2014 - 260+ TON vis is in een lagune (4e keer dit jaar) in Jalisco, Mexico , gestorven . Link
6 september 2014 - Massa sterft af van vis gevonden in een rivier in China . Link
6 september 2014 - Honderden dode vissen verschijnen op een strand in Alicante, Spanje . Link
6 september 2014 - 7 ton vis worden dood gewassen in een meer in Sabaudia, Italië . Link
5 september 2014 - 44 zeehonden stranden en sterven in augustus in Californië, Amerika . Link
5 september 2014 - Honderden dode vissen wassen 'mysterieus' op een strand in Le Havre, Frankrijk . Link
3 september 2014 - Tienduizenden dode vissen spoelen langs de rivier de Neuse in North Carolina, Amerika . Link
3 september 2014 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Sinaloa, Mexico . Link
3 september 2014 - 18 dolfijnen dood aangetroffen in augustus in Indian River Lagoon, Florida, Amerika . Link
2 september 2014 - UPDATE : 578 Watervogels nu dood door uitbraak van ziekte in Vitoria, Spanje . Link
2 september 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Xinjian, China . Link
2 september 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan de wal in Pinellas County, Florida, Amerika . Link
1 september 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal op een strand in Mohammedia, Marokko . Link
1 september 2014 - 18.000 Ganzen dood en 69.000 Pluimvee gedood als gevolg van vogelgriep in Heilongjiang, China . Link
1 september 2014 - Grote hoeveelheid dode vis aangetroffen in een rivier in China . Link
31 augustus 2014 - Duizenden dode zalm gevonden drijvend op Lewiston Lake in Californië, Amerika . Link

30 augustus 2014 - Grote aantallen zeeleeuwen, bruine pelikanen, otters, walvissen en dolfijnen sterven in
Californië, Amerika . Link
29 augustus 2014 - Massa sterft af van het alarm van Cockles 'alarm' in Galicië, Spanje . Link
28 augustus 2014 - Duizenden vissen worden nog steeds gedood door Algen in Indian River Lagoon, Florida, Amerika . Link
28 augustus 2014 - Massa's vis die de afgelopen 2 weken dood afliep langs de kust van Devon en Cornwall, Engeland . Link
28 augustus 2014 - Duizenden vissen worden gedood door een virus in Wisconsin, Amerika . Link
27 augustus 2014 - Duizenden vissen duiken dood op in een meer in Texas, Amerika . Link
26 augustus 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in Dammam, Saoedi-Arabië . Link
25 augustus 2014 - Honderden vissen zijn dood, 'sommigen proberen zichzelf te stropen' in Mill River,
Connecticut, Amerika . Link
24 augustus 2014 - 1.800 Pinguïns zijn dit jaar dood aangespoeld in Imbe, Brazilië . Link
24 augustus 2014 - Massale visdoden in een stuwmeer in Toa Alta, Puerto Rico . Link
24 augustus 2014 - Honderdduizenden dode vissen worden opnieuw gewassen in Plymouth, Engeland . Link
23 augustus 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een rivier in Almeirim, Portugal . Link
21 augustus 2014 - Grote visdoden gevonden in een kreek in Baltimore, Amerika . Link
20 augustus 2014 - Verbazingwekkende aantallen dode zalmwassingen langs de Kobuk-rivier, 'nog nooit eerder gezien' in
Alaska, Amerika . Link
20 augustus 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend op een meer in Arkansas, Amerika . Link
19 augustus 2014 - 377 vogels dood in waterrijk vanwege uitbraak van ziekte in Gasteiz, Spanje . Link
19 augustus 2014 - Honderden dode vissen verschijnen aan de monding van de Serpis-rivier in Gandia, Spanje . Link
18 augustus 2014 - Massale hoeveelheid dode vissen spoelt aan de kust van het eiland Man . Link
16 augustus 2014 - Massive die off of Mussels is een catastrofe in La Rochelle, Frankrijk . Link
15 Augustus 2014 - Duizenden dode vissen die Belle River in Canada afdekken . Link
15 augustus 2014 - 400+ Pelikanen gevonden dood langs stranden in Huaura, Peru . Link
15 augustus 2014 - Duizenden vissen worden in Plymouth, Engeland , doodgespoeld . Link
15 augustus 2014 - 30 ton vis is dood gegaan in de lagunes van Alicante, Spanje . Link
14 augustus 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen aangetroffen in een meer drijvend, zorgenmakende vissers in
Cienaga, Colombia . Link

14 augustus 2014 - Massa afsterven van vis die voorkomt in de rivier Bakircay, Turkije . Link
14 augustus 2014 - Duizenden dode ansjovis komen aan land in Foster City, Californië, Amerika . Link
12 augustus 2014 - Duizenden pluimvee sterven plotseling ten gevolge van de vogelgriep in Martapura, Indonesië . Link
12 augustus 2014 - 400 ton vis sterft plotseling in het meer van Maninjau, Indonesië . Link
12 augustus 2014 - 1000 dode vissen gevonden in een waterweg in Prince Edward Island, Canada . Link
11 augustus 2014 - Honderden dode vissen en krabben wassen in Jurien Bay, Australië . Link
11 augustus 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in een meer in Minnesota, Amerika . Link
9 augustus 2014 - 30 Turles dood aangetroffen in de afgelopen maand op stranden in Salina Cruz, Mexico . Link
9 augustus 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven in een meer in Northamptonshire, Engeland . Link
9 augustus 2014 - Honderden kippen 'sterven plotseling' in Tanjung, Indonesië . Link
9 augustus 2014 - Grote afsterven van vissen gevonden in een reservoir in Baisha, China . Link
9 augustus 2014 - 6 ton vis sterft in een vijver in Diepenbeek, België . Link
8 augustus 2014 - Massale dolfijn sterft af aan de oostkust van Amerika . Link
8 augustus 2014 - Massale visdoden 'door algen' in een meer in Kansas, Amerika . Link
8 augustus 2014 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Bursa, Turkije . Link
7 augustus 2014 - Duizenden dode vissen gevonden, 'slechtste vissen doden ooit' in een lagune in Langley, Canada . Link
7 augustus 2014 - Duizenden vissen gedood 'als gevolg van vervuiling' in een rivier in Suffolk, Engeland . Link
7 augustus 2014 - Grote visdoden gevonden langs Salt Fork River in Oklahoma, Amerika . Link
6 augustus 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen aangetroffen in een rivier in West Bangal, India . Link
6 augustus 2014 - Grote visdoden gevonden in de Kishwaukee River in Illinois, Amerika . Link
6 augustus 2014 - Grote afsterving van vissen gevonden voor de kust van Taishan, China . Link
6 augustus 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen aangespoeld is 'een mysterie' in Miajadas, Spanje . Link
6 augustus 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in Puerto Rico, Amerika . Link
4 augustus 2014 - UPDATE: 50.000 runderen zijn dood door droogte in Colombia . Link
4 augustus 2014 - 126 Vogels dood aangetroffen op stranden in Lambayeque, Peru . Link
4 augustus 2014 - Honderden Spaanse Sardines worden doodgespoeld langs een strand in Alabama, Amerika . Link
1 augustus 2014 - Honderden dode vogels gevonden in Lancaster County, Pennsylvania, Amerika . Link

1 augustus 2014 - Honderden duizenden dode vissen wassen zich op in de haven van Santa Cruz, Californië, Amerika . Link
30 juli 2014 - Tienduizenden dode vissen worden langs Necanicum River, Oregon, Amerika gewassen . Link
29 juli 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen in Chesapeake Bay, Virginia, Amerika . Link
28 juli 2014 - 650 ton gekweekte zalm 'sterft plotseling' in Finnmark, Noorwegen . Link
28 juli 2014 - 42.000 eenden gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Zuid-Jeolla, Zuid-Korea . Link
28 juli 2014 - Duizenden karpers wassen dood neer in Horicon Marsh, Wisconsin, Amerika . Link
28 juli 2014 - Honderden dode vissen verwijderd uit een reservoir in Singapore . Link
27 juli 2014 - Duizenden vissen, plus schildpadden en krabben die sterven als gevolg van eb in de Golf voor de kust van
Florida in Amerika . Link
25 juli 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen op een strand in Californië, Amerika . Link
24 juli 2014 - 100 TON vis is gestorven in de rivier de Elbe, in Duitsland . Link
24 juli 2014 - Massale sterfgevallen aan vissen langs een rivier in Kastamonu, Turkije . Link
24 juli 2014 - 1400 dode vissen gevonden in een meer in Wimbledon, Engeland . Link
23 juli 2014 - 15.000 runderen zijn overleden als gevolg van droogte in verschillende delen van Colombia . Link
23 juli 2014 - Miljoenen dode vissen gevonden drijvend op een meer in Texas, Amerika . Link
23 juli 2014 - VEEL vis dood door een olieramp langs de Amazone in Peru . Link
23 juli 2014 - Honderden vissen en ander zeeleven blijven zich dood wassen op stranden in Hawaï, Amerika . Link
23 juli 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een dok 'is een mysterie', in Hull, Engeland . Link
22 juli 2014 - 45 koeien gedood door een enkele blikseminslag in Montana, Amerika . Link
22 juli 2014 - Tientallen watervogels dood aangetroffen in een meer in Manchester, Engeland . Link
22 juli 2014 - 10.000 vissen zijn gestorven 'als gevolg van droogte' in Giron, Colombia . Link
22 juli 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in de Jura, Frankrijk . Link
19 juli 2014 - 50 dode schildpadden gevonden op een strand in Salinas del Marques, Mexico . Link
19 juli 2014 - Duizenden dode vissen wassen zich op een strand in Californië, Amerika . Link
18 juli 2014 - Grote afsterven van vissen gevonden in een rivier in Oregon, Amerika . Link
17 juli 2014 - Duizenden dode vissen wassen in een meer Wyndham Lake in Virginia, Amerika . Link
17 juli 2014 - Grote afsterven van vissen in een meer in Haikou, China . Link
16 juli 2014 - 12 schildpadden dood aangetroffen, 59 Sinds november 'een mysterie' in Misery Bay, Canada . Link

15 juli 2014 - 70 haaien gevonden aangespoeld dood langs een strand in de Gower, Wales . Link
15 juli 2014 - 10 ton + van kweekvis gevonden in Danga Bay, Maleisië . Link
15 juli 2014 - 1000+ dode vissen gevonden in een kreek in de stad Taipei, Taiwan . Link
14 juli 2014 - Duizenden vissen sterven af in een 'vernederend riviersysteem' in Durban, Zuid-Afrika . Link
13 juli 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan de wal langs een rivier in Yaglidere, Turkije . Link
12 juli 2014 - Tientallen duizenden dode vissen verschijnen langs de Jinsha-rivier en het stuwmeer in West- China . Link
10 juli 2014 - Massa's dode vis gevonden langs 2 km van de kustlijn in Guangxi, China . Link
9 juli 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal, 'nog nooit eerder gezien' in Oahu, Hawaii, Amerika . Link
8 juli 2014 - Honderdduizenden vissen gedood door 'nieuw virus' het afgelopen jaar langs de kust van Zweden . Link
8 juli 2014 - Grote hoeveelheden dode vissen spoelen aan de kust van Surat, India . Link
8 juli 2014 - 13 walvissen sterven na stranding op een strand in County Donegal, Ierland . Link
7 juli 2014 - 90.000 gekweekte Atlantische zalm gedood als gevolg van ziekte in Nordland, Noorwegen . Link
7 juli 2014 - Duizenden dode vissen wassen in een vijver in Terzialan, Turkije . Link
4 juli 2014 - Honderden vogels dood uit de vogelgriep in Wonogiri, Indonesië . Link
4 juli 2014 - Duizenden oesters en venusschelpen worden doodgespoeld op stranden in Karachi, Pakistan . Link
4 juli 2014 - Honderden dode vogels gevonden op het strand na storm bij het Winnipegmeer in Canada . Link
4 juli 2014 - Honderden dode vissen worden gewassen langs een strand in Hawaii, Amerika . Link
3 juli 2014 - 10.000 dode vissen 'is een mysterie' in een meer in Tyrone, Ierland . Link
1 juli 2014 - Een groot aantal dode vissen spoelt langs kilometers strand in Florida, Amerika . Link
30 juni 2014 - Honderden forellen dood aangetroffen door 'vervuiling van de landbouw' in een rivier in County
Antrim, Ierland . Link
29 juni 2014 - Grote hoeveelheid vis sterft af in drie rivieren in Morigaon, India . Link
28 juni 2014 - 1 MILJOEN + dode vissen wassen in Winyah Bay, South Carolina, Amerika . Link
26 juni 2014 - Duizenden dode zeevogels gevonden langs de kust van Arequipa, Peru. Link
26 juni 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Agra, India . Link
26 juni 2014 - Honderden kippen sterven plotseling ten gevolge van de vogelgriep in Bolaang Mongondow, Indonesië . Link
26 juni 2014 - Grote afsterven van vissen in Canandaigua Lake, New York, Amerika . Link
25 juni 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer 'vanwege algen' in Kansas, Amerika . Link

24 juni 2014 - Duizenden dode vissen wassen op een strand in Milwaukee, Amerika . Link
24 juni 2014 - Grote hoeveelheid vis die sterft in Ambazari-meer, Nagpur, India . Link
23 juni 2014 - Massadood van vissen in een meer is 'milieuramp' nabij Bologna, Italië . Link
22 juni 2014 - Honderden dode zeevogels gevonden op stranden in Santa Elena, Ecuador . Link
21 juni 2014 - Massa sterft af van de paniekvissers van vissen en krabben in Paradip, India . Link
20 juni 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in beken en kreken in Antalya, Turkije . Link
20 juni 2014 - 215 Struisvogels dood door uitbraak van vogelgriep in West-Kaap, Zuid-Afrika . Link
20 juni 2014 - Tienduizenden dode vissen aangetroffen op een rivier in Changsha, China . Link
20 juni 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in een rivier in Recife, Brazilië . Link
19 juni 2014 - 2000 gevonden dode vogels zijn 'ongebruikelijk' langs de kust van Tacna, Peru . Link
19 juni 2014 - Duizenden dode vissen zijn een 'mysterie' in een meer in Abbotsford, Canada . Link
19 juni 2014 - 24.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de ziekte in Norrkoping, Zweden . Link
19 juni 2014 - 40 gevonden zeevogels zijn 'mysterieus en verontrustend' langs de kust van Port Elizabeth, Zuid-Afrika . Link
18 juni 2014 - Duizenden dode vissen wassen in een meer in Jalisco, Mexico . Link
18 juni 2014 - UPDATE - MASSIEF, 'catastrofale' zeesterren sterven af bij 20 soorten en worden erger langs beide kusten
van Amerika . Link
17 juni 2014 - Duizenden dode vissen wassen zich op een strand in Victoria, Australië . Link
16 juni 2014 - Tientallen zeevogels die dood worden aangetroffen is 'onverklaard' in Snaefellsnes, IJsland . Link
16 juni 2014 - Massa sterft van dieren in het wild 'plotseling' rond een meer in Tennessee, Amerika . Link
16 juni 2014 - Massale sterfte van vissen gevonden in een rivier in Segovia, Spanje . Link
14 juni 2014 - Honderden pluimvee gedood als gevolg van nieuwe uitbraak van de vogelgriep. 13,8 miljoen mensen zijn
vermoord sinds februari in Zuid-Korea . Link
14 juni 2014 - Massa vissen doden in een meer, 'het ergste dat ik heb gezien in 30 jaar dat ik hier was' in Illinois, Amerika . Link
13 juni 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal in Staffordshire, Engeland . Link
12 juni 2014 - 90 TON + van vis zijn gestorven door storm in Kampong Thom, Cambodja . Link
12 juni 2014 - Massieve afsterving van vissen raakt plotseling vijvers in West Godavari, India . Link
10 juni 2014 - Tienduizenden dode krabben aangespoeld aangetroffen in Phuket, Thailand . Link
10 juni 2014 - 17 dode zeevogels gevonden langs stranden in Iquique, Chili . Link

10 juni 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen rond de kust van Sabang, Indonesië. Link
10 juni 2014 - Massa sterft af van vissen langs 20 km rivier in Pizhou, China . Link
9 juni 2014 - Duizenden dode vissen wassen op het strand van Samos in Karlovasi, Griekenland . Link
8 juni 2014 - Duizenden vissen lijken dood in een rivier, vijvers en meren zijn 'ongewoon fenomeen' in Ha Nam, Vietnam . Link
6 juni 2014 - Duizenden schol en palingen gevonden dood aan de monding van een rivier in Galicië, Spanje . Link
6 juni 2014 - Massa's dode vissen worden opnieuw gewassen in Galveston, Texas, Amerika . Link
6 juni 2014 - Honderden dode vissen worden gewassen op een strand in New Jersey, Amerika . Link
5 juni 2014 - 2,4 MILJOEN Bijen dood gevonden 'een mysterie' in Caidian District, China . Link
5 juni 2014 - 7 MILJOEN biggen dood tijdens afgelopen jaar door ziekte in Amerika . Link
5 juni 2014 - Duizenden dode vissen wassen zich op in Xiamen, China . Link
5 juni 2014 - Massa sterfgevallen van vissen gevonden in een meer in Valkeakoski, Finland . Link
5 juni 2014 - Honderden dode vissen langs de oevers van de rivier de Saluda in South Carolina, Amerika . Link
4 juni 2014 - Massive sterft af van Starfish gedurende de afgelopen twee weken in Oregon, Amerika . Link
4 juni 2014 - Massa sterft af van vis gevonden in een lagune in San Juan, Puerto Rico . Link
4 juni 2014 - TON dode vissen gevonden in een meer en rivier in Gunzenhausen, Duitsland . Link
4 juni 2014 - Honderden vogels sterven plotseling ten gevolge van de vogelgriep in Ponorogo, Indonesië . Link
4 juni 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Uttoxeter, Engeland . Link
3 juni 2014 - Afval van bijen gevonden bij netelroos in Ontario, Canada . Link
2 juni 2014 - Honderden dode vissen die aan wal zwemmen bij Indian Lake in Ohio, Amerika . Link
1 juni 2014 - Honderden dode vissen zijn 'milieugeschiedenis', die 'lokale vissers nog nooit eerder hebben gezien in
Malambo, Colombia . Link
31 mei 2014 - Grote visdoden verschijnen op het meer van Santa Fe in Kansas, Amerika . Link
31 mei 2014 - Grote afsterven van vis gevonden in een rivier in Beijing, China . Link
29 mei 2014 - 60.000 runderen dood door koud weer in Beni, Bolivia . Link
29 mei 2014 - Duizenden dode vissen spoelen 'alarmerende bewoners' aan in Port Credit, Ontario, Canada . Link
29 mei 2014 - Visdoden gevonden op Red River in Oklahoma, Amerika . Link
28 mei 2014 - Grote hoeveelheid dode vis gevonden in een meer in Wuhan, China . Link
27 mei 2014 - Massa's spinkrabben spoelen aan de wal, 'nog nooit zoiets gezien in 40 jaar' in Tasmania, Australië . Link

27 mei 2014 - Honderden dode vissen wassen aan wal in Lake Mendocino 'is een mysterie' in Californië, Amerika . Link
27 mei 2014 - Duizenden vissen duiken dood op langs een kreek in Missouri, Amerika . Link
26 mei 2014 - Honderdduizenden dode vissen spoelen aan wal in Texas, Amerika . Link
24 mei 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Castelsarrasin, Frankrijk . Link
24 mei 2014 - 40 ton forel dood in het Titicacameer, Peru . Link
24 mei 2014 - Visdoden gevonden in een rivier in Tocantins, Brazilië . Link
23 mei 2014 - Grote visdoden gevonden in een rivier in Kardzhali, Bulgarije . Link
23 mei 2014 - Grote hoeveelheid dode vis verschijnt in een meer in Haikou, China . Link
23 mei 2014 - Verschillende honderden dode forellen gevonden in de rivier 'is een van de grootste ecologische rampen' in
Monforte, Portugal. Link
22 mei 2014 - Massa afsterven van vissen in een dam in de provincie Corum, Turkije . Link
21 mei 2014 - Honderden TON vis sterft af in viskooien in het Bato-meer in de Filippijnen . Link
21 mei 2014 - Massale vissen sterven af in de Kaspische Zee voor de kust van Kazachstan . Link
20 mei 2014 - Duizenden dieren zijn omgekomen door overstromingen in Bosnië en Servië . Link
19 mei 2014 - Tientallen duizenden dode vissen 'mysterieus' wassen in Marina Del Rey, Californië, Amerika . Link
19 mei 2014 - Tientallen koeien en paarden sterven ten gevolge van ziekte in Mazatan, Mexico . Link
18 mei 2014 - Duizenden schapen dood na 'bashing their own heads on rocks' in NSW, Australië . Link
18 mei 2014 - Massa sterfgevallen van vogels gevonden aangespoeld op Humboldt National Reserve in Chili . Link
17 mei 2014 - Massa's vis duiken dood op in een jachthaven in Pultneyville, New York, Amerika . Link
17 mei 2014 - Miljoenen bijen sterven plotseling in Nanjing County, China . Link
17 mei 2014 - Tientallen dode varkens aangetroffen langs een rivier in Minhou, China . Link
16 mei 2014 - Duizenden dode vissen worden gewassen op Belmar Beach in New Jersey, Amerika . Link
16 mei 2014 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Aragatsotn, Armenië . Link
16 mei 2014 - Tienduizenden vissen zijn dood in Grand Lake, Minnesota, Amerika . Link
15 mei 2014 - Honderden vissen die afsterven 'als gevolg van vervuiling' in de wetlands van Rewalsar, India . Link
14 mei 2014 - 11.000 stuks vee dood 'door sneeuwval' in Subei, China . Link
14 mei 2014 - Duizenden dode vissen die aan wal worden gewassen in Cootes Paradise, Hamilton, Canada . Link

13 mei 2014 - INFO : 650 Sea Lion pups zijn gestrand tijdens de afgelopen paar maanden aan de kust van
Californië, Amerika . Link
13 mei 2014 - Tienduizenden dode vissen wassen langs de kust van Tasmanië, Australië . Link
12 mei 2014 - Massale sterfte van vissen in de rivier Eden 'is een mysterie' in Cumbria, Engeland . Link
12 mei 2014 - Tienduizenden dode vissen gevonden in een rivier in New Jersey, Amerika . Link
11 mei 2014 - Duizenden dode kogelvis, ook dode schildpadden die afwassen op verschillende stranden in Colombia en Costa
Rica . Link en hier
11 mei 2014 - Miljoenen bijen dood in de ergste winter sterven af in Pennsylvania, Amerika . Link
11 mei 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver is 'een mysterie' in Southborough, Engeland . Link
10 mei 2014 - Duizenden vis dood als gevolg van vervuiling in het voorjaar in Sikkim, India . Link
9 mei 2014 - Afvallen met Fish 'veroorzaakt paniek' in de rivier Luda Yana in Bulgarije . Link
9 mei 2014 - 20.000 eenden sterven plotseling ten gevolge van de vogelgriep in Beijing, China . Link
8 mei 2014 - Bijen sterven met de duizenden in Indiana, Amerika . Link
8 mei 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een meer 'shock residents' in Mangalore, India . Link
8 mei 2014 - 12 ton dode vissen verwijderd uit meren in Chisago County, Minnesota, Amerika . Link
7 mei 2014 - Massieve afsterving van vissen in reservoirs in Quanzhou, China . Link
7 mei 2014 - Duizenden vis dood aangetroffen aan de oevers van Roatan, Honduras . Link
5 mei 2014 - Honderden dode vissen wassen zich op een strand 'een mysterie' in San Antonio Oeste, Argentinië . Link
5 mei 2014 - Massamoord op vissen gevonden in meren in Almindingen, Denemarken . Link
4 mei 2014 - Miljoenen bijen dood gevonden 'is een mysterie' in Zaziwil, Zwitserland . Link
4 mei 2014 - Massa sterft af van vissen in een rivier in Fujian, China . Link
3 mei 2014 - 3.500 Kippen sterven plotseling ten gevolge van de vogelgriep in Karanganyar, Indonesië . Link
3 mei 2014 - 1.000+ dode vissen spoelen aan wal langs een meer in Ontario, Canada . Link
2 mei 2014 - 40.000 vissen sterven plotseling in een dam in Piaui, Brazilië . Link
2 mei 2014 - Miljoenen bijen zijn deze winter verwoestende netelroos in Ohio en Zuid-Ontario, Amerika /
Canada gestorven . Link
1 Mei 2014 - Honderdduizenden Kippen gedood door tornado in Mississippi, Amerika . Link
1 mei 2014 - 42 pauwen dood door ziekte in Tharparkar, Pakistan . Link

1 Mei 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend op een meer in Meniffe, Californië, Amerika . Link
30 april 2014 - Massa vissen doden 'het ergste dat ik heb gezien in 26 jaar hier werken' in Iowa, Amerika . Link
30 april 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen aangetroffen langs een rivier in Xiasha District, China . Link
29 april 2014 - Tientallen zeeschildpadden wassen zich dood op in South Mississippi, Amerika . Link
29 april 2014 - Duizenden dode vissen die langs de oevers van meren in Wisconsin, Amerika worden afgespoeld . Link
29 april 2014 - 7.000 dode vissen gevonden drijvend in Patapsco River en Inner Harbor in Baltimore, Amerika . Link
28 april 2014 - Schildpadden en ander zeeleven blijven zich dood wassen in Bari, Italië . Link
28 april 2014 - Grote visdoden gevonden in de rivier de Mogi in Brazilië . Link
25 april 2014 - 90.000 forel te doden vanwege ziekte-uitbraak in New Jersey, Amerika . Link
25 april 2014 - Honderden pluimvee sterven plotseling ten gevolge van de vogelgriep in Midden-Java, Indonesië . Link
25 april 2014 - Duizenden bijen sterven nog steeds af in Elmwood, Canada . Link
25 april 2014 - Grote visdoden gevonden in een reservoir in Nanchong, China . Link
25 april 2014 - 500.000 karper sterft plotseling in een rivier in Kentucky, Amerika . Link
24 april 2014 - Massive sterven af van bijen gemeld in Oxford County, Canada . Link
24 april 2014 - Grote hoeveelheid vis wordt doodgespoeld langs een rivier in La Chorrera, Panama . Link
23 april 2014 - 2 miljoen vis dood aangetroffen in een dam in Teheran, Iran . Link
23 april 2014 - Massa sterft af van bijen gevonden in Oregon, Amerika . Link
23 april 2014 - Massa-afsterving van vissen op het eilandmeer in Ontario, Canada . Link
23 april 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een meer in Mudanjiang, China . Link
22 april 2014 - 1.000 vis dood aangetroffen in de Oona River, County Tyrone, Noord-Ierland . Link
21 april 2014 - 4 dode walvissen gevonden op ijs in Newfoundland, Canada . Link
21 april 2014 - 20.000 huisdieren en reptielen gedood bij een brand in Saint-Sulpice-la-Pointe, Frankrijk . Link
21 april 2014 - Grote hoeveelheden vis die dood worden gewassen langs de Panchganga-rivier in India . Link
19 april 2014 - MILJOENEN dode vissen gevonden in de Thondamanaru-lagune, Sri Lanka . Link
18 april 2014 - Grote visdoden in een rivier in Rondonia, Brazilië . Link
18 april 2014 - Honderden dode vissen aangetroffen langs het Chautauqua-meer in New York, Amerika . Link
18 april 2014 - Duizenden dode vissen worden gewassen in het Sungei Buloh Wetland Reserve, Singapore . Link

17 april 2014 - Groot aantal dode vissen aangetroffen in de rivier de Doubs, Frankrijk . Link
17 april 2014 - Honderden dode vissen gevonden in biologen van een meer 'baffles biologists' in Virginia, Amerika . Link
17 april 2014 - Honderden kippen dood door ziekte in Bodden Town, Kaaimaneilanden . Link
16 april 2014 - 46.000 vogels dood door de vogelgriep in Pyongyang, Noord-Korea . Link
16 april 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in de Salado-rivier in Mexico . Link
16 april 2014 - Visdoden als gevolg van een 'mysterieziekte' in een dam in Gwembe, Zambia . Link
15 april 2014 - Visdoden gevonden op een kanaal in Ocean Shores, Australië . Link
14 april 2014 - 6 dolfijnen, 1 haai, 1 walvis en meerdere schildpadden aangespoeld tijdens de afgelopen 2 weken in
Florida, Amerika . Link
13 april 2014 - Duizenden dode kippen, 112.000 geruimd vanwege de vogelgriep in Kumamoto, Japan . Link
12 april 2014 - 20.000 vissen dood als gevolg van vervuiling in een rivier in Yuscaran, Honduras . Link
11 april 2014 - Duizenden dode vissen door algen in Devils Lake, 'nog nooit zoiets gezien' in Oregon, Amerika . Link
10 april 2014 - 2 Ton dode vissen aangetroffen in de Piracicaba-rivier in Brazilië . Link
9 april 2014 - 3 miljoen Bijen sterven plotseling in Donghai County, China . Link
9 april 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in een lagune in de buurt van Cali, Colombia . Link
9 april 2014 - 9 Blauwe vinvissen gevonden voor de kust van Newfoundland, Canada . Link
8 april 2014 - 60+ koeien gedood door bliksem in Santiago, Chili . Link
7 april 2014 - Massa sterft af van bijen als gevolg van 'mysterieziekte' in Ariege, Frankrijk . Link
6 april 2014 - Massieve afsterving van vissen langs 1 km rivier in Haikou, China . Link
5 april 2014 - Honderdduizenden bijen gevonden in de buurt van de internationale brug aan de grens met Argentinië,
Uraguay, Argentinië . Link
5 april 2014 - 48 Dolfijnen worden de afgelopen maand doodgemaakt in Texas, Amerika . Link
4 april 2014 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht 'een mysterie' in Oklahoma City, Amerika . Link
3 april 2014 - Miljoenen bijen gevonden dood langs de Rijn in Duitsland . Link
3 april 2014 - Duizenden vissen afsterven 'door ziekte' in Tempe Town Lake, Arizona, Amerika . Link
3 april 2014 - 5000 vissen dood aangetroffen in een vijver 'ongewoon' in de kust van Otacilio, Brazilië . Link
2 april 2014 - 500.000 honingbijen dood 'vanwege strenge winter' in Holland, Michigan, Amerika . Link
2 april 2014 - Duizenden zeesterren aan wal dood en stervend op stranden in Florida, Amerika . Link

1 april 2014 - 900 schapen vergaan door sneeuwstormen in Dogubeyazit, Turkije . Link
1 april 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen aan wal in Presque Isle Bay, Pennsylvania, Amerika . Link
1 april 2014 - Meer dan 9000 dode vissen spoelen aan wal langs een meer in Illinois, Amerika . Link
1 april 2014 - Grote vissen afsterven in verschillende meren in Noord-Indiana, Amerika . Link
31 maart 2014 - 100 ton aan vis sterft plotseling in visvijvers in Guangxi, China . Link
31 maart 2014 - 5 dolfijnen dood aangetroffen in de afgelopen 2 weken bij Beaufort County, S. Carolina, Amerika . Link
30 maart 2014 - Duizenden dode vissen wassen langs een kanaal in Illinois, Amerika . Link
30 maart 2014 - Honderden dode vissen gevonden 'als gevolg van vervuiling' in Kshipra River, India . Link
30 maart 2014 - Honderden dode vissen blijven zich in La Brea, Trinidad en Tobago aan land wassen . Link
28 maart 2014 - 3 Dolfijnen zijn de afgelopen 4 dagen doodop gewassen in Miaoli, Taiwan . Link
28 maart 2014 - 7.000 vogels gedood als gevolg van de uitbraak van de vogelgriep in Jessore, Bangladesh . Link
28 maart 2014 - Vissen die afsterven, 'sommigen van hen bloeden' in een rivier in Divinopolis, Brazilië . Link
27 maart 2014 - Honderden dode vissen gevonden op een strand in Noord-Jakarta, Indonesië . Link
27 maart 2014 - Duizenden vissen 'sterven plotseling' in een rivier in Mempawah, Indonesië . Link
25 maart 2014 - 7.000 vissen wassen zich dood op langs stranden op het eiland Reunion, in de buurt van Madagaskar . Link
25 maart 2014 - Afvallen van vis en schaaldieren door algen in Coffin Bay, Australië . Link
24 maart 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een vijver in Killingly, Connecticut, Amerika . Link
21 maart 2014 - 114 Schapen en 12 koeien gedood door bliksem , 'eigenaar bedwelmd' in Achacachi, Bolivia . Link
21 maart 2014 - Duizenden bijen sterven 'door giftige stoffen op bloemen' in Marilia, Brazilië . Link
21 maart 2014 - 20.000 dieren die zijn gedood als gevolg van ernstige droogte is 'milieuramp' in Casanare, Colombia . Link
21 maart 2014 - 220.000 bijen gevonden dood in Daettwil, Zwitserland . Link
20 maart 2014 - Massale afsterving van gevonden bijen 'is een mysterie' in Yinjiang County, China . Link
20 maart 2014 - Massive sterft af van honingbijen uit de strenge winter in Iowa, Amerika . Link
20 maart 2014 - Duizenden vogels sterven aan het uitbreken van de ziekte in Waikato, Nieuw-Zeeland . Link
19 maart 2014 - 52.000 jonge forel dood aangetroffen in een broederij in Pennsylvania, Amerika . Link
19 maart 2014 - 157 dode varkens gevonden in een rivier in Jiangxi, China . Link
18 maart 2014 - 60 dolfijnen dood aangetroffen op stranden in Lambayeque, Peru . Link

18 maart 2014 - Massaal afsterven van vissen in het meer van Maninjau, Indonesië . Link
18 maart 2014 - Honderden pluimvee sterven plotseling in Mongolië Bolaang, Indonesië . Link
18 maart 2014 - Massavissen sterven af aan de oevers van Kumisi Lake, in de buurt van Tbilisi, Georgia . Link
18 maart 2014 - Tienduizenden dode vissen verschijnen in een rivier in Yueqing, China . Link
17 maart 2014 - 30+ Dolfijnen dood na stranding in Newfoundland, Canada . Link
17 maart 2014 - Duizenden dode eenden verschijnen rondom de Grote Meren in Amerika . Link
16 maart 2014 - 2100 runderen gedood door recente 'onredelijke' stormen in Nashik, India . Link
15 maart 2014 - 4 MILJOEN varkens gedood sinds mei 2013 door Virus in 27 staten in Amerika . Link
15 maart 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan de wal 'zorgen' in La Brea, Trinidad en Tobago . Link
15 maart 2014 - Massale hoeveelheden dode vissen spoelen aan de wal in Manzanillo Del Mar, Colombia . Link
15 maart 2014 - Honderden dode vissen in Hoods Lagoon in Queensland, Australië . Link
14 maart 2014 - 10.1 MILJOEN Pluimvee gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Zuid-Korea . Link
14 maart 2014 - 1.150 Pluimvee sterft plotseling in Bengkulu, Indonesië . Link
13 maart 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek 'is een mysterie' in Babenhausen, Duitsland . Link
13 maart 2014 - 7.500 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Macau, China . Link
12 maart 2014 - Zwerm dode vogels gevonden op de weg 'is een mysterie' in Lancashire, Engeland . Link
12 maart 2014 - 38.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bentheim, Duitsland . Link
12 maart 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een kreek in Rocky Gap, Virginia, Amerika . Link
11 maart 2014 - Scores van dolfijnen, bruinvissen, schildpadden, kreeften en zeesterren worden in Zuid- Engeland
doodgewassen . Link
11 maart 2014 - Duizenden dode vissen wassen zich op in de lagune van Clermont, Queensland, Australië . Link
11 maart 2014 - 110.000 Zalm gedood als gevolg van het uitbreken van de ziekte in Troms, Noorwegen . Link
10 maart 2014 - Massa's dode vis, dode kwallen en een dode walvis wast aan de wal in Tunesië . Link
10 maart 2014 - 10.000 forellen zijn gestorven in een broederij in Pennsylvania, Amerika . Link
8 maart 2014 - Duizenden dode vissen 'alarmeren' in een rivier in Tamaulipas, Mexico . Link
7 maart 2014 - Duizenden bijen gevonden dood in en rond netelroos in Haarlemmermeer, Nederland . Link
7 maart 2014 - Duizenden bijen dood aangetroffen voor bijenkorven in Boggabri, Australië . Link
7 maart 2014 - Miljoenen bijen sterven weg 'vanwege de strenge winter' in Ohio, Amerika . Link

7 maart 2014 - 15.000 Meerval dood door ziekte in Bangka-Belitung, Indonesië . Link
6 maart 2014 - Honderden inheemse vogels gevonden dood in een reservaat in Dubbo, Australië . Link
6 maart 2014 - 290.000 Head of Cattle dead from flooding in Beni, Bolivia . Link
6 maart 2014 - Honderden kippen dood, 'oorzaak onbekend' in Bantul, Indonesië . Link
4 maart 2014 - 40.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Flevoland, Nederland . Link
4 maart 2014 - Honderden dode eenden gevonden rond Lake Erie en Lake Ontario in New York, Amerika . Link
4 maart 2014 - 1.600 zeevogels die de afgelopen maand zijn doodgeschoten op stranden in Zuidwest- Engeland . Link
4 maart 2014 - Grote visdoden komen voor in verschillende meren in Missouri, Amerika . Link
2 maart 2014 - 35 ton dode vis gevonden in een reservoir in Jiangxi, China . Link
1 maart 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Vinh City, Vietnam . Link
28 februari 2014 - Grote vissen sterven af in vijvers in Foshan City, China . Link
27 februari 2014 - 21.000 zeevogels gedood door stormen is 'historisch' langs de kust van Frankrijk . Link
27 februari 2014 - 4 TON dode vissen gevonden in een meer in Kampong Cham, Cambodja . Link
26 februari 2014 - 10 MILJOEN Sint-jakobsschelpen zijn gestorven in de wateren bij Vancouver, Canada . Link
26 februari 2014 - 64.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in 21 provincies van Vietnam . Link
26 februari 2014 - Honderden kikkers dood aangetroffen in en rond een meer in Curragh, Rep van Ierland . Link
26 februari 2014 - Honderden vissen worden doodgespoeld op stranden op het eiland Reunion, in de buurt
van Madagaskar . Link
26 februari 2014 - 800+ dode schildpadden gevonden op stranden in Andhra Pradesh, India . Link
25 februari 2014 - De massale sterfte van bijen is 'ongekend' in Valencia, Spanje . Link
25 februari 2014 - 100 dolfijnen, schildpadden, zeeleeuwen en zeevogels duiken dood op langs de kust van Peru . Link
25 februari 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in het zoetwatermeer, 'nog nooit eerder gezien' in
Dongguan, China . Link
25 februari 2014 - 3.200 varkens gedood als gevolg van het uitbreken van de ziekte in Pyongyang, Noord-Korea . Link
24 februari 2014 - Duizenden dode krabben plus andere mariene soorten gevonden op het strand zorgen baren in
Antofagasta, Chili . Link
24 februari 2014 - 600+ zeevogels aangespoeld dood op stranden in Jersey, Verenigd Koninkrijk . Link
24 februari 2014 - 2.500 Runderen dood door uitbraak van ziekte in Sukhbaatar, Mongolië . Link

24 februari 2014 - Honderden kippen sterven plotseling in Sukabumi, Indonesië . Link
23 februari 2014 - Massa sterft af van vissen ontdekt in het reservoir, 'want onbekend' in Quang Ngai, Vietnam . Link
22 februari 2014 - Afval van Bees gevonden ... 'Het enige dat over was, waren hun skeletten' in Murwillumbah, Australië . Link
22 februari 2014 - Duizenden vissen worden dood afgespoeld langs de oevers van een rivier in Mallorca, Spanje . Link
21 februari 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een haven, 'oorzaak onbekend' in Palermo, Italië . Link
21 februari 2014 - Duizenden kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in het district Sunsari, Nepal . Link
20 februari 2014 - 165.000 vissen dood door vulkaanas in Bantul, Indonesië . Link
19 februari 2014 - Honderden aalscholvervogels dood aangetroffen op een strand in BioBio, Chili . Link
19 februari 2014 - Grote vissen doden in een kreek in Capiata, Paraguay . Link
18 februari 2014 - 100 TON dode vis gevonden op de oevers van de rivier de Tiete in Brazilië . Link
18 februari 2014 - 324.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Guizhou, China . Link
18 februari 2014 - Honderden gedode schapen en geiten als gevolg van het uitbreken van de ziekte in Ningxia, China . Link
18 februari 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan wal op stranden in Mallorca, Spanje . Link
17 februari 2014 - 5.000 gedode schapen en geiten als gevolg van een uitbraak van de ziekte in Binnen-Mongolië, China . Link
17 februari 2014 - 300 ton vis sterft plotseling in de rivier de Kelekar, Sumatra, Indonesië . Link
16 februari 2014 - 10.000 dieren zijn gestorven door droogte in Chulucanas, Peru . Link
16 februari 2014 - Aan de zuidwestkust van Engeland worden honderden zeevogels gewassen . Link
15 februari 2014 - Honderden runderen zijn omgekomen vanwege 'mysterieuze ziekte' in de provincie
Misiones, Argentinië . Link en hier
14 februari 2014 - Duizenden vogels dood aangetroffen, als gevolg van vogelgriep in Trenggalek Regency, Indonesië . Link
13 februari 2014 - MILJOENEN dode vissen spoelen aan Lake Manyas, Balikesir, Turkije aan de wal . Link
13 februari 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven 'als gevolg van omgevingsfactoren' in Lampung, Indonesië . Link
12 februari 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een rivier in Rio Piracicaba, Brazilië . Link
12 februari 2014 - 160 TON dode vissen gevonden langs Johor Straits in Singapore . Link
11 februari 2014 - 9 Orca-walvissen zijn dood aangetroffen nabij Tuatapere in Nieuw-Zeeland . Link
11 februari 2014 - Massa sterft af van vissen en garnalen als gevolg van 'rood tij' in Hainan, China . Link
11 februari 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Riau, Indonesië . Link
10 februari 2014 - MILJOENEN bijen gevonden in de buurt van netelroos in Murcia, Spanje . Link

10 februari 2014 - 100 zeevogels wassen zich dood op of sterven dood aan Chesil Beach in Dorset, Engeland . Link
8 februari 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Bera, Maleisië . Link
8 februari 2014 - Honderden dieren gedood door sneeuwstormen in Xinjiang, China . Link
6 februari 2014 - 225.000 vogels, 8.000 schapen, 150 geiten dood van overstromingen in Midden-Java, Indonesië . Link
6 februari 2014 - 60.000 vissen gedood als gevolg van het uitbreken van het virus bij Robertson Creek, BC, Canada . Link
6 februari 2014 - 10.000 vissen gevonden in Vasse Estuary, Australië . Link
5 februari 2014 - 70 TON vis is gestorven in Lake Sebu in South Cotabato, Filipijnen . Link
5 februari 2014 - 12 dode albatrossen gevonden op Ripiro Beach, 'nog nooit zoiets gezien' in Nieuw-Zeeland . Link
5 februari 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in Bashan Park River in Singapore . Link
4 februari 2014 - 1.222+ Schildpadden zijn in januari op de stranden in Andhra Pradesh, India , doodgevallen . Link
4 februari 2014 - 400+ dolfijnen worden in januari op het strand in Noord- Peru doodgespoeld . Link
3 februari 2014 - Miljoenen zeesterren sterven nog steeds af aan de westkust van Amerika . Link
3 februari 2014 - Duizenden bijen sterven af als gevolg van pesticiden in Pontalinda, Sao Paulo, Brazilië . Link
2 februari 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een rivier in Banyumas, Indonesië . Link
30 januari 2014 - Honderden runderen sterven ten gevolge van 'mysterieuze ziekte' in New South Wales, Australië . Link
29 januari 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in Kings River, Californië, Amerika . Link
29 januari 2014 - Honderden kippen sterven plotseling in Madiun County, Indonesië . Link
29 januari 2014 - 10 ton vis sterft plotseling in het meer van Maninjau, West Sumatra, Indonesië . Link
29 januari 2014 - Massa's vissen en inktvis wassen aan wal dood op strand in Kauai, Hawaii, Amerika . Link
28 januari 2014 - 20.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Hong Kong, China . Link
28 januari 2014 - Tienduizenden dode vissen die langs een rivier in Tennessee, Amerika afwassen . Link
27 januari 2014 - Ton vissen dood aangetroffen in twee dammen in Bandung Regency, Indonesië . Link
24 januari 2014 - 25 dode walvissen gevonden in de buurt van Kice Island in Florida, Amerika . Link
24 januari 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in de buurt van de rivier de Thames in Oxfordshire, Engeland . Link
23 januari 2014 - 10.000 kippen sterven plotseling door de vogelgriep in Kudat, Maleisië . Link
23 januari 2014 - Honderden dode vogels gevonden, 'nog nooit zoiets gezien' in Burleson, Texas, Amerika . Link
23 januari 2014 - Miljoenen (120 ton) vis zijn gestorven in een meer in Batangas, Filipijnen . Link

22 januari 2014 - 1.000 vogels dood door het uitbreken van de ziekte in Kaiapoi, Nieuw-Zeeland . Link
22 januari 2014 - Honderden dode vissen die afwassen bij Thompson's Bayou in Florida, Amerika . Link
21 januari 2014 - Miljoenen oesters zijn plotseling overleden in de afgelopen 2 maanden na 'mysterieuze ziekte' in Port
Stephens, Australië . Link
21 januari 2014 - 8 walvissen dood, meer gestrand voor de kust van Florida, Amerika . Link
20 januari 2014 - 19.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Shandong, China . Link
19 januari 2014 - 'Scores' van Buffaloes die de afgelopen weken zijn overleden aan 'mysterieuze ziekte' in Rewari, India . Link
18 januari 2014 - Tienduizenden dode vissen worden langs het hele strand in Vargas, Venezuela , gewassen . Link
18 januari 2014 - Massa sterft af van vissen die voorkomen in een zijtak van de Nijl in Desouk, Egypte . Link
18 januari 2014 - 70+ Walvissen Stranded, (aantal veranderende) 20 doden op stranden in Golden Bay, Nieuw-Zeeland . Link
18 januari 2014 - 1000 eenden dood aangetroffen in een reservoir in de provincie Noord Jeolla, Zuid-Korea . Link
18 januari 2014 - Ton van dode vissen die afwassen op de stranden in Lambayeque, Peru . Link
17 januari 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen aan de oevers van een rivier in Old Lyme, Connecticut, Amerika . Link
17 januari 2014 - 26 dolfijnen, 15 schildpadden, 11 zeeleeuwen gevonden aangespoeld dood langs de kust van
Piura, Peru . Link
17 januari 2014 - 20.000 vissen zijn gestorven voor de kust van Mati, Filippijnen . Link
17 januari 2014 - 5.300+ dode vissen gevonden in Clinton Lake, Illinois, Amerika . Link
17 januari 2014 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Qinhuai, China . Link
16 januari 2014 - Honderden eenden sterven plotseling ten gevolge van de vogelgriep in Wonogiri, Indonesië . Link
15 januari 2014 - 7 dolfijnen, 2 zeeleeuwen, 1 walvis dood aangetroffen langs de kust van Sinaloa, Mexico . Link
15 januari 2014 - Grote sterf van Shrimp 'wegens ziekte' in Ernakulam, India . Link
15 januari 2014 - 100.000 dode vissen in Sparks Marina, 'reason unknown' in Nevada, Amerika . Link
14 januari 2014 - Massa sterft af van wilde zwijnen als gevolg van ziekte in Litouwen . Link
14 januari 2014 - Duizenden vee dood door overstromingen in Tabasco, Mexico . Link
14 januari 2014 - 13 walvissen strandden, 5 doden, 8 om te doden in Farewell Spit, Nieuw-Zeeland . Link
14 januari 2014 - Duizenden vissen zijn 'als gevolg van kou' gestorven in Olentangy River, Ohio, Amerika . Link
14 januari 2014 - Ton vissen dood aangetroffen, 'slechtste vissen doden ooit' in een rivier in Mindanao, Filipijnen . Link
13 januari 2014 - Massale vissen sterven af doordat de zee zo snel bevriest in Lovund, Noorwegen . Link

13 januari 2014 - 50.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Hubei, China . Link
11 januari 2014 - Duizenden verschillende vissen dood aangetroffen in een rivier in Sao Paulo, Brazilië . Link
10 januari 2014 - Een groot aantal papegaaien, kangoeroes en emoes dood aangetroffen 'als gevolg van hittegolf'
in Australië . Link
10 januari 2014 - 10.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bac Ninh, Vietnam . Link
10 januari 2014 - Duizenden vissen dood als gevolg van vervuiling in een rivier in Durban, Zuid-Afrika . Link
9 januari 2014 - 150 Eenden dood door uitbraak van vogelgriep in Redwood City, Californië, Amerika . Link
8 januari 2014 - 100.000 vleermuizen vallen dood neer uit de lucht in Queensland, Australië . Link
8 januari 2014 - 35 Schildpadden spoelen aan de wal dood langs de kust van Chennai, India . Link
8 januari 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in een meer is een 'mysterie' in Buenos Aires, Argentinië . Link
8 januari 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Minas Gerais, Brazilië . Link
8 januari 2014 - Massale vissen doden 'door vervuiling' in een vijver in Foshan, China . Link
8 januari 2014 - Honderden dode vissen worden gewassen aan de oevers van een meer in Oran, Algerije . Link
7 januari 2014 - 40 Bald Eagles nu dood van 'virus' in Utah, Amerika . Link
6 januari 2014 - 4.700 Runderen dood door het uitbreken van Mond en Mond in Kerala, India . Link
6 januari 2014 - 2 zeldzame walvissen dood na beachen op Long Island is 'ongewoon' in Amerika . Link
6 januari 2014 - 39 Proefwalvissen zijn dood na stranding op het strand in Nieuw-Zeeland . Link
6 januari 2014 - Honderden eenden sterven plotseling in Malang, Indonesië . Link
31 december 2013 - UPDATE : 27 Eagles nu dood voor virus in Utah, Amerika . Link
31 december 2013 - Ton van krabben, zeeschelpen, mosselen en vogels worden doodgespoeld op stranden in
Lima, Peru . Link
31 december 2013 - Honderden vissen duiken dood op in een dam in Fatima, Brazilië . Link
30 december 2013 - 50.000 vissen sterven plotseling in vijvers in Haikou, China . Link
29 december 2013 - Honderden dode zeesterren wassen op stranden in Corpus Christi, Amerika . Link
27 december 2013 - 20 Bald Eagles en duizenden vogels zijn gestorven aan ziekte in Utah, Amerika . Link
27 december 2013 - Grote afsterven van vee 'een mysterie' in Kenia . Link
26 december 2013 - Honderden geiten gedood als gevolg van het uitbreken van de pest in Xinjiang, China . Link
26 december 2013 - Duizenden sardines worden doodgespoeld op stranden in Valparaiso, Chili . Link

26 december 2013 - UPDATE : 1000+ dolfijnen spoelden dit jaar dood aan de oostkust van Amerika aan . Link
24 december 2013 - Duizenden vis 'strand zelf' in Sabah, Maleisië . Link
23 december 2013 - Duizenden dode vissen wassen aan de kust van Sparks Marina in Nevada, Amerika . Link
22 december 2013 - 4000 kippen stierven en 125.000 werden geslacht als gevolg van de uitbraak van vogelgriep in
Hebei, China . Link
19 december 2013 - Honderden gevonden dode vissen veroorzaken bezorgdheid in Velen, Duitsland . Link
19 december 2013 - Duizenden dode vissen verschijnen aan de oevers van het San Roque-meer in Argentinië . Link
19 december 2013 - UPDATE : 803 Lamantijnen zijn dit jaar dood aangespoeld in Florida, Amerika . Link
19 december 2013 - Zeehonden dood afwassen met berichten dat de kust 'bezaaid is met hen' in Namibië . Link
18 december 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Poeldijk, Nederland . Link
18 december 2013 - 10 TON VAN vissen zijn gestorven in een kanaal in Banteay Meanchey, Cambodja . Link
17 december 2013 - 100 geiten dood van 'mysterieuze ziekte' in Rajbiraj, Nepal . Link
17 december 2013 - Vissen sterven massaal in een rivier in Thanh Hoa, Vietnam . Link
16 december 2013 - 150 TON vis sterft plotseling in visvijvers in Lam Chae, Thailand . Link
16 december 2013 - Duizenden schapen en geiten gedood als gevolg van ziekte in Griekenland . Link
16 december 2013 - 15 dode Turtles aangespoeld aangetroffen in de kustplaats Piaui, Brazilië . Link
15 december 2013 - 50+ stuks vee dood van 'mysterieuze ziekte' in Hwange, Zimbabwe . Link
14 december 2013 - 50 Turtles worden doodopgewassen op het strand in Los Santos, Panama . Link
14 december 2013 - Honderden dode vissen is een mysterie in de Ringvaart in Nederland . Link
13 december 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in vijver 'schokken bewoners' in Mumbai, India . Link
12 december 2013 - Honderden vogels vallen dood uit de lucht in Virginia, Amerika . Link
12 december 2013 - 700.000 kippen gedood door vloedgolven en overstromingen in Lincolnshire, Engeland . Link
11 december 2013 - Miljoenen zeesterren sterven nog steeds af als gevolg van 'mysterieuze ziekte' langs de hele kust
van Noord-Amerika . Link
10 december 2013 - 300 zeehonden spoelen aan de wal dood in Kaapstad, Zuid-Afrika . Link
10 december 2013 - 28 Dolfijnen zijn de afgelopen week aan de zuid-oostkust van Amerika doodgespoeld . Link
9 december 2013 - Honderden vis dood aangetroffen in een rivier, 'locals disturbed', nabij Bolton, Engeland . Link
9 december 2013 - Honderden vogels dood door het uitbreken van de ziekte in Lake Ontario, Amerika / Canada . Link

8 december 2013 - 11 meer walvissen dood aangetroffen op een strand in Florida Keys, Amerika . Link
6 december 2013 - Duizenden watervogels zijn gestorven op Kamfers Dam in Zuid-Afrika . Link
5 december 2013 - Honderden vogels sterven plotseling in Bengkulu, Indonesië . Link
5 december 2013 - Massive Fish kill, 'All fish dead' vanwege algen in een reservoir in Oklahoma, Amerika . Link
4 december 2013 - Duizenden eenden sterven plotseling in Brebes, Indonesië . Link
4 december 2013 - 10 dode piloten, 41 gestrand in de Everglades, Florida, Amerika . Link
3 december 2013 - Duizenden vissen duiken dood op in een rivier in Porto Velho, Brazilië . Link
2 december 2013 - 9.300 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Groningen, Nederland . Link
30 november 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in Lake Owasso, Minnesota, Amerika. Link
28 november 2013 - Tienduizenden dode vogels zijn de afgelopen maanden aangespoeld op stranden in Australië . Link
28 november 2013 - Duizenden dode vissen gevonden op een strand in Kebumen, Indonesië. Link
27 november 2013 - Honderden eenden en kippen sterven plotseling in Klaten, Indonesië . Link
27 november 2013 - Massale vissen sterven uit in een 2 km lange rivier in Jiangxi, China . Link
26 november 2013 - Honderden (misschien duizenden) dode vogels spoelen aan wal op St Lawrence Island in
Alaska, Amerika . Link
26 november 2013 - 16 dolfijnen zijn de afgelopen dagen dood neergevallen op stranden in Florida, Amerika . Link
26 november 2013 - Honderden dode vissen aangetroffen langs de haven en kanalen in Charlotte County, Amerika . Link
25 november 2013 - Honderden pijlstaartroggen zijn aan de wal doodgeslagen in Campeche, Mexico . Link
25 november 2013 - 30.000 pond vis sterft plotseling in vijvers in Foshan, China . Link
24 november 2013 - 10 ton + aan vis sterft in de Jembayan-rivier, Indonesië . Link
24 november 2013 - Tienduizenden dode vissen in een dam 'shock residents' in Cloncurry, Australië . Link
22 november 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in de rivier de Salado, Argentinië . Link
22 november 2013 - Duizenden dode vissen worden aangespoeld langs de Maitai-rivier in Nelson, Nieuw-Zeeland . Link
20 november 2013 - MILJOENEN dode vis gevonden in een kreek bij Darwin, Australië . Link
20 november 2013 - Tienduizenden pluimvee en vee zijn weggespoeld en gedood bij overstromingen in Quang
Ngai, Vietnam . Link
20 november 2013 - Honderden dode vogels gevonden op nog een ander strand in Australië . Link
19 november 2013 - 4 Walvissen overleden na 8 waren gestrand op een strand in Nieuw-Caledonië . Link

19 november 2013 - Massive Fish sterft uit 'een mysterie' in een meer in Chizhou, China . Link
18 november 2013 - 50+ schildpadden dood aangetroffen op Manitoulin Island 'worry researchers' in Ontario, Canada . Link
18 november 2013 - Ton vissen sterven plotseling in het meer Maninjau, Indonesië . Link
18 november 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een kanaal in Sao Joao da Barra, Brazilië . Link
16 november 2013 - 165 schildpadden zijn de afgelopen maand aan de noordoostkust van Italië doodgespoeld . Link
15 november 2013 - 1,5 MILJOEN Bijen gevonden dood en stervende nabij netelroos in Orizona, Brazilië . Link
15 november 2013 - Honderden buffels sterven plotseling in Zuid-Kalimantan, Indonesië . Link
15 november 2013 - Honderden dode vissen wassen zich op in Mecox Bay in New York, Amerika . Link
15 november 2013 - 6 Ton vissen zijn gestorven in een reservoir in Boyolali, Indonesië . Link
14 november 2013 - Tienduizenden dode vissen aangetroffen langs een rivier in Fuzhou, China . Link
13 november 2013 - Duizenden dode paardenmosselen wassen zich af op het strand van Hua Hin in Thailand . Link
13 november 2013 - Duizenden vissen sterven plotseling in een rivier in Surabaya, Indonesië . Link
13 november 2013 - Massale vissterfgevallen gevonden in een stroom in Edremit, Turkije . Link
12 november 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Gavirate, Italië . Link
12 november 2013 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Kazan, Rusland . Link
11 november 2013 - Honderden dode vissen wassen zich op in de baai van Puerto Montt, Chili . Link
11 november 2013 - Honderden tilapia, paling en karper dood aangetroffen in een meer in Moka District, Mauritius . Link
10 november 2013 - Massive Oyster sterft af, 'Overal waar je kijkt zijn het gewoon dode oesters' in Beaufort County,
S.Carolina, Amerika . Link
10 november 2013 - Duizenden dode vissen in de Deschutes-rivier in Oregon, Amerika . Link
10 november 2013 - Honderden dode vogels zijn aangespoeld op een strand in het zuidwesten van Australië . Link
8 november 2013 - Massive Oyster sterft weg aan het strand van Khairan en is 'ongekend', Koeweit . Link en hier
8 november 2013 - 40.000 kippen dood van een 'mysterieuze ziekte' in Ternopil, Oekraïne . Link
8 november 2013 - Duizenden dode vissen verschijnen in een meer in St. Petersburg, Florida, Amerika. Link
7 november 2013 - 4 walvissen dood aangetroffen op een strand in New Brunswick, Canada . Link
6 november 2013 - Massa sterft af van Turtles voor de kust van Guanacaste, Costa Rica . Link
6 november 2013 - Honderden zweefvliegvogels gevonden dood op stranden in Waikato, Nieuw-Zeeland . Link
5 november 2013 - 5 'bedreigde' walvissen gevonden aangespoeld aan de Noord-Oostkust van Rusland . Link

5 november 2013 - 10.000 dode vissen door rioolwater in een meer in Shenzhen, China . Link
4 november 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Bargara, Australië . Link
4 november 2013 - 6 Hammerhead-haaien sterven opeens aan 'mysterieuze ziekte' in Ocean Park, Hong Kong, China . Link
3 november 2013 - Massale afsterving van garnalen gedurende de afgelopen 2 maanden als gevolg van ziekte voor de kust van
Carolina in Amerika . Link
2 november 2013 - 4 walvishaaien gevonden doodlopend voor de kust van Gujarat in India . Link
1 november 2013 - Massive sterft af van zeesterren nu aan de oost- en westkust in Amerika en Canada . Link
1 november 2013 - 20 MILJOEN + bijen zijn dit jaar gestorven (37 miljoen vorig jaar) in Ontario en
Quebec, Canada . Link (bekijk de video!)
1 november 2013 - 180.000 Zalm gedood als gevolg van het uitbreken van de ziekte in Gulen, Noorwegen . Link
31 oktober 2013 - OPMERKING : 769 Manatees worden dit jaar dood afgemaakt (meest ooit geregistreerd), in
Florida, Amerika . Link
31 oktober 2013 - Honderden, misschien duizenden dode vissen gevonden in een reservoir in Belvis de Monroy, Spanje . Link
30 oktober 2013 - Honderden (zelfs duizenden) dode vogels blijven zich op de stranden in Australiëwassen . Link
30 oktober 2013 - Massa's dode vissen aan de oevers van het eiland Curtis 'is ongewoon', in Australië . Link
29 oktober 2013 - Duizenden dode vissen wassen aan de oever van een rivier in Hunan, China . Link
27 oktober 2013 - Tal van vissen en tientallen pijlstaartroggen (plus andere zeedieren) veranderen strand in massagraf in
Mumbai, India . Link
26 oktober 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen 'als gevolg van vervuiling' in een meer in Hyderabad, India . Link
26 oktober 2013 - 6.000 gevogelte overleden aan vogelgriep in Lampung, Oost- Indonesië . Link
25 oktober 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier is 'een ecologische ramp' in Trikala, Griekenland . Link
24 oktober 2013 - Tienduizenden runderen en pluimvee gedood en weggespoeld door overstromingen in Ha
Tinh, Vietnam . Link
24 oktober 2013 - Massief afsterven van vissen in een meer in Balvu, Letland . Link
23 oktober 2013 - Miljoenen bijen dood gevonden, 'vergiftigd' in Fernandez, Argentinië . Link
23 oktober 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in Beaulieu Lake, China . Link
23 oktober 2013 - UPDATE : Meer dan 700 dolfijnen spoelden aan de oostkust van Amerika sinds juli dood aan . Link
22 oktober 2013 - Honderden, misschien duizenden dode vissen gevonden in een steengroevemeer in
Grolloo, Nederland . Link

22 oktober 2013 - Grote hoeveelheid dode vis gevonden in de Piracicaba River, Sao Paulo, Brazilië . Link
21 oktober 2013 - 32 dode schildpadden die de afgelopen 2 weken op het strand zijn gevonden, zijn 'zeer ongebruikelijk' in
Emilia-Romagna, Italië . Link
21 oktober 2013 - 20.000 Zalmdood als gevolg van 'Jellyfish bloom' voor Clare Island, Ierland . Link
21 oktober 2013 - Honderden dode vissen, baars, karper, elft, baars en minnows in Brazos River, Texas, Amerika . Link
20 oktober 2013 - 1 MILJOEN + Bijen dood gevonden 'een mysterie' (Pesticiden?) In Jiangsu, China . Link
20 oktober 2013 - 16.824 vee dood door ziekte in Sassari, Italië . Link
20 oktober 2013 - Vissen en vee sterven af als gevolg van vervuiling in een rivier in Sichuan, China. Link
20 oktober 2013 - Grote vissen doden door gebrek aan regen in Horbyan, Zweden . Link
19 oktober 2013 - 170.970 Vogels en 4.393 Vee gestorven door overstromingen in Odisha, India . Link
19 oktober 2013 - 2 zeer zeldzame Oarfish was aan de wal dood 'is een mysterie' in Californië, Amerika . Link
19 oktober 2013 - Honderden, misschien duizenden dode vissen verschijnen in Little River, 'locals puzzled' in
Kentucky, Amerika . Link
19 oktober 2013 - Duizenden vissen dood 'als gevolg van temperatuurdaling' in een meer in Rockwall, Texas, Amerika . Link
18 oktober 2013 - 100 meer dode schildpadden 'gezien door vissers die in zee drijven' voor de kust van El Salvador . Link
18 oktober 2013 - Honderden dode vogels wassen zich aan het strand van Wasaga in Ontario, Canada . Link
18 oktober 2013 - Duizenden runderen sterven als gevolg van de verspreiding van de ziekte in Karnataka, India . Link
18 oktober 2013 - Duizenden vissen dood in opgedroogd rivierkanaal in Oregon, Amerika . Link
18 oktober 2013 - Grote vissen doden in een meer in Englewood, Florida, Amerika . Link
16 oktober 2013 - Massa afsterven van zwaluwen gevonden langs wegen en velden bij Balchik in Bulgarije . Link
16 oktober 2013 - Duizenden vissen dood van vervuiling in een rivier in Bantul, Indonesië . Link
16 oktober 2013 - 114 zeeschildpadden dood aangetroffen in de afgelopen 2 weken aan de kust van San Diego, El
Salvador . Link
16 oktober 2013 - Massale afsterving van vissen langs de Parelrivier in Vietnam . Link
16 oktober 2013 - 50.000 pond dode vis ontdekt op 12 km van de rivier in Xiaoshan, China . Link
16 oktober 2013 - 20 ton vis is gestorven in Lake Sebu in South Cotabato, Filipijnen . Link
15 oktober 2013 - Tientallen dode vogels wassen zich af in Georgian Bay, Canada . Link
15 oktober 2013 - 90 everzwijnen zijn sinds juli 'onverklaarbaar, waardoor paniek' in Ardeche, Frankrijk , gestorven . Link

15 oktober 2013 - Massavissen sterven af in de Cajititlan-lagune in Jalisco, Mexico . Link
15 oktober 2013 - 18 dolfijnen en 5 schildpadden zijn doodaangespoeld - 'meer dan in een heel jaar' langs de kust van
Delaware in Amerika. Link
15 oktober 2013 - 100 Schapen sterven op mysterieuze wijze in de provincie Asir, Saoedi-Arabië . Link
15 oktober 2013 - 400.000 kippen worden gedood als gevolg van vogelgriep in New South Wales, Australië . Link
14 oktober 2013 - Duizenden schelpdieren spoelen aan de wal dood 'zorgwekkend' in Milford, Connecticut, Amerika . Link
14 oktober 2013 - Nog een vissensterf door rood water in Indian River Lagoon, Florida, Amerika . Link
14 oktober 2013 - 3.460 Kippen gedood als gevolg van vogelgriep in de provincie Bac Lieu, Vietnam . Link
14 oktober 2013 - Duizenden vissen dood in vijvers in Banjar, Indonesië . Link
13 oktober 2013 - 2 visdoden gerapporteerd in rivieren in Iowa, Amerika . Link
13 oktober 2013 - Massa sterft af van Starfish en Sea Urchins spoelt langs de kust van Kamchatka, Rusland . Link
13 oktober 2013 - Enkele duizenden dode vissen drijvend in de Xinzhou-rivier, Shenzhen, China . Link
12 oktober 2013 - Het grote aantal dode vogels bedek het Xisha-eiland nadat de tyfoon toesloeg in China . Link
11 oktober 2013 - Duizenden vissen sterven plotseling en veroorzaken 'schok' voor lokale boeren in
Magelang, Indonesië . Link
11 oktober 2013 - Honderden dode karpers gevonden in een rivier in Noord- Spanje . Link
11 oktober 2013 - 100.000 koeien dood door sneeuwval in South Dakota, Amerika . Link
10 oktober 2013 - 2.900 stuks vee dood door droogte in Chaco tarijeno, Bolivia . Link
10 oktober 2013 - 600 watervogels zijn de afgelopen maand gestorven aan een uitbraak van botulisme in Idaho, Amerika . Link
9 oktober 2013 - Honderden schapenvogels zijn doodopgewassen op stranden in Sydney, Australië . Link
9 oktober 2013 - Massa's vis stierven in 300 hectare visvijvers in Hubei, China . Link
9 oktober 2013 - Grote hoeveelheid dode vissen die in de zee drijven als gevolg van olierampen voor de kust van
Uran, India . Link
8 oktober 2013 - Tienduizenden dode vissen zweven in een rivier in Horby, Zweden . Link
8 oktober 2013 - Duizenden vee dood uit de sneeuwstorm in Nebraska, Amerika . Link
8 oktober 2013 - Massa's dode vissen blijven zich afspoelen langs rivieren Neuse en Pamlico in
Carolina, Amerika . Link en hier
8 oktober 2013 - 18 Walvissen dood na 22 zijn gestrand in Lugo, Spanje . Link

8 oktober 2013 - 14 dolfijnen zijn de afgelopen week aan de wal doodgeslagen in New Jersey, Amerika . Link
8 oktober 2013 - Honderden forel dood aangetroffen in een rivier 'locals verbluft', in Caposele, Italië . Link
7 oktober 2013 - Massa sterft af van bijen in het hele land in Griekenland . Link
7 oktober 2013 - Grote visdoden in een kreek in Avise, Italië . Link
6 oktober 2013 - Duizenden vis dood door vervuiling in Skjordalsbekken, Verdal, Noorwegen . Link
5 oktober 2013 - Duizenden vissen gedood door besmetting lekken in een rivier in Sao Paulo, Brazilië . Link
4 oktober 2013 - 33 pinguïns en 3 zeevogels dood aangetroffen langs een stuk strand van 5 mijl in Sao Paulo, Brazilië . Link
4 oktober 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in het district Segamat, Maleisië . Link
4 oktober 2013 - Massa's vis, plus schildpadden, krabben en dolfijnen worden dood gewassen langs de kust van Costa
Rica . Link
4 oktober 2013 - Honderden dode visoppervlakten in het Karla-stuwmeer in het noorden van Griekenland . Link
3 oktober 2013 - Massale visdoden verschijnen in de Golf van Laganas in Zakynthos, Griekenland . Link
3 oktober 2013 - Duizenden zwaluwen dood van 'slecht weer' hebben 'verbijsterde wildlife experts' in Oregon, Amerika . Link
3 oktober 2013 - MILJOENEN dode vissen die langs rivieren Neuse en Tar-Pamlico in Carolina, Amerika afwassen . Link
3 oktober 2013 - 8.000 ton zalm te vernietigen als gevolg van luizeninfestatie in Vikna, Noorwegen . Link
3 oktober 2013 - 7.000 vissen dood aangetroffen in een meer in Silveira Martins, Brazilië . Link
2 oktober 2013 - Honderden dode vissen, plus dode slangen en leguanen verschijnen op de waterwegen in
Cerete, Colombia . Link
2 oktober 2013 - Honderden dode vissen verschijnen in de Capibaribe-rivier in Brazilië . Link
2 oktober 2013 - Groot aantal dode vissen gevonden in een meer in Krasnodar, Rusland . Link
1 oktober 2013 - Honderden kippen sterven plotseling in Bogor, Indonesië . Link
1 oktober 2013 - 2.200 runderen zijn gestorven 'door sneeuw en gebrek aan voedsel' in Utracan, Argentinië . Link
1 oktober 2013 - 74 zeer grote snoekbaarzen gevonden in Death Island Lake, Iowa, Amerika . Link
30 september 2013 - 30.000 stuks schapen worden gedood tijdens een storm in de noordelijke regio van Uraguay . Link
30 september 2013 - 3 Ton vissen zijn gestorven in een meer in Hai Lang, Vietnam . Link
29 september 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Cusco, Peru . Link
29 september 2013 - 4 grote vismoorden hebben plaatsgevonden deze maand in Iowa, Amerika . Link
28 september 2013 - Massa sterft af van krabben in Chunhu Town, China . Link

27 september 2013 - Massale visdoden in verschillende meren in Cartagena, Colombia . Link
27 september 2013 - Massive sterven af van bijen (in augustus) op zonnebloembloesems in
Fermo, Italië . Link ook hier en hier

video

27 september 2013 - Massale vis sterft af 'als gevolg van algen' in Sierra County reservoir, Californië, Amerika . Link
26 september 2013 - Duizenden dode vissen 'een mysterie' in een meer in Afyonkarahisar, Turkije . Link
26 september 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Lier, België . Link
26 september 2013 - Groot aantal dode vissen over 7 km rivier in Binzhou, China . Link
26 september 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Chiclana de la Frontera, Spanje . Link
25 september 2013 - Vissen, krabben, schildpadden en dolfijnen wassen zich dood op aan stranden in Mexico . Link
25 september 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een kreek in Texas, Amerika . Link
25 september 2013 - Tientallen vogels sterven elke dag in parken in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten . Link
24 september 2013 - Duizenden dode gevonden vis veroorzaakt bezorgdheid in Escuintla, Guatemala . Link
24 september 2013 - 7 Dolfijnen dood na 30 zijn gestrand op het strand in Areia Branca, Brazilië . Link
24 september 2013 - Honderden dode vissen wassen aan de oever van Spoon River in Illinois, Amerika . Link
24 september 2013 - Grote hoeveelheid dode vis aangetroffen in een rivier in Dongying, China. Link
21 september 2013 - 600 wilde vogels dood van gif in maïs gewassen in Capinota, Bolivia . Link
21 september 2013 - 2 Grote visdoden gerapporteerd langs een rivier en in een meer in Ierland . Link
20 september 2013 - Honderden dode schildpadden, dolfijnen en vissen gevonden die voor de kust van Nicaragua
zweefden . Link
19 september 2013 - Grote schelpdieren sterven af als gevolg van algen in Boiro, Spanje . Link
19 september 2013 - Meer dolfijnen blijven zich wassen langs de kust in Virginia, Amerika . Link
18 september 2013 - 7.500 zangvogels dood na "vliegen in een gasfakkel" vanuit een gasfabriek in St John, Canada . Link
18 september 2013 - 100+ herten dood aangetroffen langs Clark Fork River in Montana, Amerika . Link
18 september 2013 - Groot aantal dode vissen verschijnt in een rivier in Heze City, China . Link
18 september 2013 - Vissen doden door algenbloei pest Indian River Lagoon in Florida, Amerika . Link
17 september 2013 - Massa afsterven van vogels op een autosnelweg in Strasburg, Duitsland . Link
17 september 2013 - 25.000 forel te worden vernietigd als gevolg van het uitbreken van de ziekte in New Jersey, Amerika . Link
16 september 2013 - Kraaien en duiven die uit de lucht vallen, heeft "lokale bevolking in angst" in Bhaktapur, Nepal . Link

16 september 2013 - Tienduizenden honingbijen "gedronken" en sterven de afgelopen week af in Minneapolis, Amerika . Link
14 september 2013 - Honderden dode vissen 'door gebrek aan zuurstof' gevonden in Marsascala, Malta . Link
13 september 2013 - 10 dode walvissen gevonden aangespoeld langs de kust van Chukotka in Rusland . Link
13 september 2013 - 41 Zwaluwen dood aangetroffen langs een weg in Hyogo, Japan . Link
13 september 2013 - Honderden duizenden bijen sterven het af in Ningbo, China . Link
13 september 2013 - Massale visdoden als gevolg van vervuiling in een reservoir in Donetsk, Oekraïne . Link
13 september 2013 - Duizenden dode vissen drijven langs 10 mijl van de rivier in Huangpu, China . Link
12 september 2013 - 10 Pilot Whales sterven zelf na 100 strand in Snaefellsnes, IJsland . Link
12 september 2013 - Duizenden vissen en andere zeedieren dood nadat melasse gemorst had in Honolulu, Amerika . Link
11 september 2013 - Massale visdoden gevonden op stranden in Caimanera, Cuba . Link
11 september 2013 - 950.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bologna en Ferrara, Italië . Link
10 september 2013 - 800+ vissen, 2 dolfijnen en 2 schildpadden worden aan wal geslagen op een strand in
Carazo, Nicaragua . Link
9 september 2013 - Massieve zeesterren sterven af aan schottenwetenschappers in British Columbia, Canada . Link
9 september 2013 - 3000 antilopen sterven af in Akmola en Karaganda in Kazachstan . Link
8 september 2013 - Tienduizenden vissen sterven in reservoirs in Hunan, China . Link
6 september 2013 - 850+ forel sterft als gevolg van vervuiling in een kreek in Montsevelier, Zwitserland . Link
6 september 2013 - 5 dode walvissen gevonden gestrand aan de kust in Ghana . Link
6 september 2013 - 2.000 pond vis sterft opeens in Atascadero Lake, Californië, Amerika . Link
6 september 2013 - 5000 dode vissen gevonden in een meer in New Mexico, Amerika . Link
5 september 2013 - 1 miljoen dode dode bijen is "een mysterie" in Lantian County, China . Link
5 september 2013 - Duizenden vissen en garnalen dood aangetroffen in Nosara River, Costa Rica . Link
4 september 2013 - 100 TON dode vissen gevonden in een rivier in Wuhan, China . Link
4 september 2013 - Massale visdoden "is een mysterie" in een rivier in Toamasina, Madagaskar . Link
4 september 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in het meer van Ismarida in Griekenland . Link
4 september 2013 - Ton van dode vissen verschijnen in de wateren voor de kust van Macau, China . Link
3 september 2013 - Ton van dode vissen wassen op stranden langs de kust van Izmir, Turkije . Link
2 september 2013 - Duizenden runderen zijn gestorven door droogte in Matamoros, Mexico . Link

2 september 2013 - Massavissen sterven af in een rivier in Jekaterinenburg, Rusland . Link
31 augustus 2013 - 70.000 schapen en runderen gedood door sneeuw in 4 regio's van Bolivia . Link
31 augustus 2013 - 1.500+ Rundvee is dood door "koud weer" in het zuiden van Paraguay . Link
30 augustus 2013 - MILJOENEN bijen gedood door pesticiden op citrusplantage in Florida, Amerika . Link
30 augustus 2013 - Honderden dode vogels gevonden op het eiland Zuid-Holland, Nederland . Link
30 augustus 2013 - 990.981 vogels gedood in de afgelopen paar weken als gevolg van vogelgriep in Bhaktapur, Nepal . Link
30 augustus 2013 - 5 gevonden dode walvissen gestrand langs de zuidoostkust van Brazilië . Link
30 augustus 2013 - 250.000 Alpaca's overleden aan 'vriesweer' in Puno, Peru . Link
30 augustus 2013 - MILJOENEN vissen sterven plotseling ("nog nooit eerder gezien") in een reservoir in Henan, China . Link
30 augustus 2013 - Massa-afsterving van duiven door ziekte in Dnepropetrovsk, Oekraïne . Link
30 augustus 2013 - Ton van dode vissen spoelen uit de Oostzee op stranden in Duitsland . Link
30 augustus 2013 - 1000+ dode vissen gevonden in een stroom is "ongebruikelijk" in La Bresse, Frankrijk . Link
30 augustus 2013 - 10.000 dode zalm gevonden verspreid langs Lake Koocanusa in Montana, Amerika . Link
29 augustus 2013 - Massaslachtoffers doden langs de oevers van een rivier in Charkov, Oekraïne . Link
29 augustus 2013 - Duizenden eenden sterven 'door ziekte' in Klamath Basin, Oregon, Amerika . Link
28 augustus 2013 - Duizenden bijen dood aangetroffen na 'muggen spuiten' in York County, Amerika . Link
28 augustus 2013 - 100+ Elanden dood aangetroffen op ranch 'veroorzaakt shock', in de buurt van Las
Vegas, Amerika . Link (en hier )
28 Augustus 2013 - Duizenden vissen verschijnen dood in een vijver van de rivier van Iowa, Amerika . Link
28 augustus 2013 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in Nienhagen, Duitsland . Link
27 augustus 2013 - 200.000 pond vis is gestorven in een reservoir in Yiyang, China . Link
27 augustus 2013 - 100% van de Oyster-bedden zijn dood in de St. Lucie-rivier, omdat de rivier 100% giftig is,
Florida, Amerika . Link
27 augustus 2013 - Nog een massale afsterving van vissen spoelt omhoog in Karachi, Pakistan . Link
26 augustus 2013 - Tienduizenden vissen dood aangetroffen in viskwekerijen in Nong Khai, Thailand . Link
26 augustus 2013 - Nog 3 dolfijnen wassen zich dood voor de kust van Jersey, Amerika . Link
25 augustus 2013 - Massale mortaliteit van pluimvee als gevolg van de 3e uitbraak van vogelgriep veroorzaakt alarm in
Ferrara, Italië . Link

25 augustus 2013 - 2000 kippen sterven aan "onbekende oorzaken" in Lianjiang, China . Link
24 augustus 2013 - "Mysterious" sterft af van vissen en dieren langs een rivier in Ouled Rabah, Algerije . Link
24 augustus 2013 - Duizenden dode vissen wassen in een meer in Bolu, Turkije . Link
23 augustus 2013 - Duiven sterven dood en massaal door ziekte in Kiev, Oekraïne . Link
23 augustus 2013 - 900 vissen sterven door "gebrek aan zuurstof" in een meer in Hellum, Nederland . Link
23 augustus 2013 - 10 ton dode vissen ontdekt in een meer in Rio, Brazilië . Link
22 augustus 2013 - MASSIVE bee sterven af (300 kasten) "als gevolg van pesticiden" gevonden in Yiyang County, China . Link
22 augustus 2013 - 106 bijenkorven sterven af in Luquan, China . Link
22 augustus 2013 - Duizenden vissen stierven in een kreek als gevolg van vervuiling in Itajai, Brazilië . Link
22 augustus 2013 - 30.000 dode vissen langs een stuk van 4 mijl van Panther Creek in Illinois, Amerika . Link
22 augustus 2013 - Duizenden vissen sterven "als gevolg van vervuiling" in Enler River, County Down, Noord-Ierland . Link
21 augustus 2013 - Duizenden vissen duiken dood op in een rivier in Cheongwon, Zuid-Korea . Link
21 augustus 2013 - UPDATE: 300 dolfijnen zijn deze zomer aan de oostkust van Amerika doodaangespoeld . Link
21 augustus 2013 - Duizenden bijen gevonden in de buurt van netelroos in Cottage Grove, Oregon, Amerika . Link
21 augustus 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Kuala Lumpur, Maleisië . Link
21 augustus 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Agoura Hills Lake, Californië, Amerika . Link
20 augustus 2013 - Duizenden palingen gevonden dood in een dam in Pardubice, Tsjechië . Link
20 augustus 2013 - 25 dode dolfijnen wassen dit afgelopen weekend langs de kust in Virginia, Amerika . Link
20 augustus 2013 - 100.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Ferrara, Italië . Link
20 augustus 2013 - 19 dood gevonden schildpadden in Vermilion County, Illinois, Amerika . Link
20 augustus 2013 - Duizenden vissen zijn dood in Bayou Casotte, Mississippi, Amerika . Link
19 augustus 2013 - Grote vissen sterven af langs de 6 km lange rivier in Samsun, Turkije . Link
19 augustus 2013 - MILJOENEN vis dood aangetroffen "vergiftigd" op boerderijen in Quanzhou, China . Link
17 augustus 2013 - Vis sterft af "als gevolg van algen" in Gudme Lake, Denemarken . Link
17 augustus 2013 - Duizenden vissen sterven als gevolg van instorting van een mijnafvalvijver in Ponce
Enriquez, Ecuador . Link
16 augustus 2013 - 500.000 kippen worden gedood vanwege 'ergste vogelgriepuitbraak' in Kathmandu, Nepal . Link

16 augustus 2013 - UPDATE-INFO: Vele duizenden zeehondenpups stierven "mysterieus" gedurende mei in
Californië, Amerika . Link
16 augustus 2013 - 80 doden van Giant Turtles op het strand sinds juli in Guatemala . Link
16 augustus 2013 - 21 dode schildpadden wassen zich de laatste paar weken op stranden in El Salvador . Link
16 augustus 2013 - 15 ton dode vis, plus krabben en vogels gevonden in een meer in Rostov aan de Don, Rusland . Link
16 augustus 2013 - Duizenden dode bijen gevonden op een boerderij in Bauru, Brazilië . Link
15 augustus 2013 - VEEL dode vissen hersteld van een meer in Ludvika, Zweden . Link
15 augustus 2013 - Vogel sterft af vonken "zombie duif schrikken" in Moskou, Rusland . Link
15 Augustus 2013 - 1000 dode gevonden vissen drijvend in Nationale Wandelgalerijvijver in Washington DC, Amerika . Link
15 augustus 2013 - 1,3 MILJOEN Bijen dood aangetroffen op biologische boerderij in de buurt van Hannover, Canada . Link
15 augustus 2013 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Xiamen, China . Link
15 augustus 2013 - 3000 dode vissen gevonden in een dam in Avila, Spanje . Link
15 augustus 2013 - Massale vissen sterven af in vijvers in Fuzhou, China . Link
14 augustus 2013 - Honderden pluimvee zijn plotseling overleden als gevolg van de vogelgriep in Tomohon, Indonesië . Link
13 augustus 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een lagune in Tijuca, Brazilië . Link
13 augustus 2013 - Honderden dode hommels gevonden, 'onduidelijk' in Amsterdam, Nederland . Link
13 augustus 2013 - Honderden dode hommels gevonden in Wassenaar, Nederland . Link
13 augustus 2013 - 20 TON + vissen zijn 'als gevolg van hitte' gestorven in een meer in Slovenië . Link
13 augustus 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen door vervuiling in een rivier bij Avenches, Zwitserland . Link
13 augustus 2013 - Duizenden vissen sterven plotseling 'van natuurlijke oorzaken' in de Dordogne, Frankrijk . Link
13 augustus 2013 - 20.000 pond vissen zijn gestorven als gevolg van afvalvervuiling in vijvers in Guangdong, China . Link
12 augustus 2013 - INFO: Honderden stervende haring vonden bloedingen en veroorzaakten alarm bij Marine Bioloog in
Vancouver, Canada. Link
11 augustus 2013 - Massale visdoden weer gevonden in de Neuse River in N.Carolina, Amerika . Link
10 augustus 2013 - MILJOENEN bijen zijn sinds mei overleden in Bio Bio, Chili . Link
10 augustus 2013 - MILJOENEN dode vissen wassen zich op aan de kust van Tolu in Colombia . Link
10 augustus 2013 - Honderden dode vissen aangetroffen als gevolg van vervuiling in een stroom in Gorlice, Polen . Link
9 augustus 2013 - Honderden vissen zijn gestorven door rioolwater in de Chienti-rivier in Italië . Link

8 augustus 2013 - 50+ zwarte vogels vallen dood neer uit de hemel in Winnipeg, Canada . Link
7 augustus 2013 - Duizenden biggen zijn het afgelopen jaar gestorven aan een ziekte die zich over
heel Amerika verspreidde . Link
7 augustus 2013 - Honderden dode vissen gevonden in de Auzon in Frankrijk . Link
7 augustus 2013 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Hangzhou, China . Link
7 augustus 2013 - 13 Dolfijnen zijn de afgelopen week aan de wal doodgeslagen in Virginia, Amerika . Link
7 augustus 2013 - 4.000 vogels om te worden gedood vanwege de vogelgriep in Jagdalpur, India . Link
7 augustus 2013 - 1000+ dode vissen gevonden in par river in Cornwall, Engeland . Link
6 augustus 2013 - Tot 1000 pond dode vis aangespoeld in Ylane, Finland . Link
6 augustus 2013 - Visdoden veroorzaakt door vervuiling in een rivier in Espoo, Finland . Link
6 augustus 2013 - Honderdduizenden dode vissen spoelen aan wal in Karachi, Pakistan . Link
6 augustus 2013 - 840 doden Zalm gevonden in een kreek in Port Coquitlam, Canada . Link
5 augustus 2013 - OPMERKING: Recordaantallen vogels die afsterven aan botulisme in Great Lakes, Amerika . Link
5 augustus 2013 - 9.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Friesland, Nederland . Link
4 augustus 2013 - 500 vissen dood aangetroffen in de rivier de Colne in Hertfordshire, Engeland . Link
3 augustus 2013 - Honderden eenden zijn overleden na "ergste uitbraak van botulisme" in Harrow Park,
Londen, Engeland . Link
3 augustus 2013 - MILJOENEN vis dood door "rode vloed" in Zuid-Korea . Link
3 augustus 2013 - Nog eens 4 dolfijnen spoelen aan wal op stranden in Jersey, Amerika . Link
3 augustus 2013 - Honderdduizenden vissen drijven dood op een meer in Guizhou, China . Link
3 augustus 2013 - Honderden vis dood aangetroffen in de rivier de Assabet in Massachusetts, Amerika . Link
3 augustus 2013 - Tienduizenden dode vissen gevonden in een meer in het district Ust-Kulomsky, Rusland . Link
2 augustus 2013 - Tienduizenden dode vissen gevonden in een vijver in Qingyuan, China . Link
2 augustus 2013 - 1000 dode vissen gevonden in High Park-vijver in Toronto, Canada . Link
2 augustus 2013 - Honderden vis dood aangetroffen in Lower Owens River in Californië, Amerika . Link
1 augustus 2013 - Massavissen sterven af in een lagune in Santa Giusta, Italië . Link
1 augustus 2013 - Duizenden dode vissen zweven in de rivier de Spree in Berlijn, Duitsland . Link
1 augustus 2013 - Massive sterft af van oesters vanwege "onbekende ziekte" langs de kust van Frankrijk . Link

1 augustus 2013 - Honderden vis dood aangetroffen door "gebrek aan zuurstof" in River Cam in Engeland . Link
1 augustus 2013 - Duizenden vissen stierven elke dag in juli in een viskwekerij in het Qingpu-district, China . Link
1 augustus 2013 - 5 massale visdoden gebeurden in juli in verschillende steden in Servië . Link
31 juli 2013 - 100 dode vogels gevonden in een stuwmeer in Devon, Engeland . Link
31 juli 2013 - Gieren sterven af als gevolg van "landbouwchemicaliën" in East Griqualand, Zuid-Afrika . Link
31 juli 2013 - Duizenden dode vissen, pijlstaartroggen, krabben en garnalen zijn deze maand aangespoeld op de Mississippistranden in Amerika . Link
31 juli 2013 - Grote vissen sterven af in viskwekerijen in Thanh Hoa, Vietnam . Link
31 juli 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Peronnes, België . Link
31 juli 2013 - Duizenden vissen sterven in een kreek in Vizovice, Tsjechië . Link
31 juli 2013 - 3 ton vis sterft door "gebrek aan zuurstof" in een rivier in Pilsen, Tsjechië . Link
30 juli 2013 - 5000 vissen dood aangetroffen in Savannah River, Columbia County in Amerika . Link
30 juli 2013 - Grote visdoden gemeld op het Moervaartkanaal in België . Link
30 juli 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in River Lea in Engeland . Link
29 juli 2013 - Duizenden vissen sterven als gevolg van het opdrogen van de rivier in Brembo, Italië . Link
29 juli 2013 - Massale visdoden als gevolg van "gebrek aan zuurstof" in een vijver in Rotterdam, Nederland . Link
29 juli 2013 - Honderden dode vissen spoelen aan wal "als gevolg van vervuiling" op het strand in Veracruz, Mexico . Link
29 juli 2013 - 7 ton dode vis hersteld van de Keelung-rivier in Taiwan . Link
29 juli 2013 - Duizenden vissen sterven "als gevolg van hitte en stormen" in Handsworth Park, Birmingham, Engeland . Link
28 juli 2013 - 1100 Koning Zalm dood aangetroffen in een rivier in Petersburg, Alaska, Amerika . Link
27 juli 2013 - 10.000 kippen dood door vogelgriep in Bhaktapur, Nepal . Link
27 juli 2013 - 6 dolfijnen wassen zich de afgelopen week dood langs de kust van New Jersey, Amerika . Link
27 juli 2013 - 10.000 dode vissen gevonden in Lake Ariel, Pennsylvania, Amerika . Link
27 juli 2013 - 375.000 bijen stierven het afgelopen jaar op een honingboerderij in Andebu, Noorwegen . Link
27 juli 2013 - Massadood van gevonden vis "is een mysterie" in een rivier in Skane, Zweden . Link
27 juli 2013 - Grote visdoden in de Bahlui-rivier, "oorzaak onbekend" in Roemenië . Link
26 juli 2013 - Honderden duizenden dode vissen aangetroffen in de rivier de Dender, Aat, België . Link
26 juli 2013 - Massavissen sterven af in een rivier in Moskou, Rusland . Link

26 juli 2013 - 25.000 dode vissen "is een mysterie" in Pittville Lake in Gloucestershire, Engeland . Link
26 juli 2013 - 20.000 vissen sterven aan een rivier van 5 mijl langs de rivier in Jiangshan, China . Link
25 juli 2013 - Honderden vis dood aangetroffen in een parkvijver in Birmingham, Engeland . Link
24 juli 2013 - Massale vissen doden de was in de lagune van Venetië, Italië . Link
24 juli 2013 - Honderden tot duizenden dode vissen in Lake Bulwell veroorzaken shock in Nottingham, Engeland . Link
24 juli 2013 - 30.000 vissen sterven PER DAG als gevolg van vervuiling in viskwekerijen in de provincie
Ratchaburi, Thailand . Link
24 juli 2013 - Grote oester sterft af door virus in Carlingford Lough, Noord-Ierland . Link
24 juli 2013 - INFO: 2 miljoen vogels gedood met gif om rijstvelden te redden in Bugiri, Oeganda . Link
24 juli 2013 - Massa's dode vis gevonden in River Lea in Engeland . Link
24 juli 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Provo River, Utah, Amerika . Link
23 juli 2013 - Honderden vissen zijn gestorven in een parkvijver in Youngstown, Ohio, Amerika . Link
22 juli 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Lake George, Massechusetts, Amerika . Link
22 juli 2013 - Grote visdoden in Grand Lake, St Marys, Ohio, Amerika . Link
22 juli 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een kreek in Taichung, China . Link
21 juli 2013 - Honderden vissen dood aangetroffen in een kreek in Laille, Frankrijk . Link
20 juli 2013 - 36.000 bijen dood gevonden, "verdachte pesticiden" in Niestetal, Duitsland . Link
20 juli 2013 - 3000 vissen dood aangetroffen in een kreek in Madison County, Ohio, Amerika . Link
19 juli 2013 - 2000 dode vissen gevonden in een meer in Vollsmose, Denemarken . Link
19 juli 2013 - Honderden vissen duiken dood op in Holter Lake, Montana, Amerika . Link
19 juli 2013 - Groot aantal zwarte vliegers die uit de lucht vallen "raadselachtige wetenschappers" in
Queensland, Australië . Link
19 juli 2013 - DUIZENDEN VAN TON vis zijn gestorven in het Tondano-meer in Indonesië . Link
18 juli 2013 - 118 Pauwen zijn de afgelopen 2 maanden gestorven aan ziekte in Tharparkar, Pakistan . Link
18 juli 2013 - Honderden dode pijlstaartroggen spoelen aan wal in Veracruz, Mexico . Link
18 juli 2013 - 10.000 pond dode vis gevonden in een meer in Nanjing, China . Link
18 juli 2013 - Duizenden vissen dood van "gebrek aan regen" in Sugar Lake, Missouri, Amerika . Link
18 juli 2013 - Grote vissen doden de afwas op Lake Michigan in Amerika . Link

18 juli 2013 - 20 hectare visvijvers vol dode vis in Shandong, China . Link
17 juli 2013 - 600 vissen dood van "hitte en laag water" in het reservoir in Utah, Amerika . Link
16 juli 2013 - Duizenden dode vissen gevonden langs de kustlijn in Chaguaramas, Trinidad . Link
15 juli 2013 - Massale aantallen vissen sterven in de Finse Golf, Rusland . Link
15 juli 2013 - INFO: 3500 Papegaaiduikers zijn dit jaar overleden als gevolg van "slecht weer" langs de oostkust
van Schotland . Link
13 juli 2013 - Afval van Chinook-zalm "door hittegolf" in John Day River, Oregon, Amerika . Link
13 juli 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Miri, Maleisië . Link
12 juli 2013 - Tienduizenden dode palingen bedekken 1 km strand in Guangdong, China . Link
12 juli 2013 - "Aanzienlijke" visdoden als gevolg van overstromingen in Calgary, Canada . Link
11 juli 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Colonial Heights, Virginia, Amerika . Link
11 juli 2013 - 9.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Scott County, Arkansas, Amerika . Link
10 juli 2013 - 489 stuks vee gedood als gevolg van mond- en klauwzeer in de prefectuur Nyingchi, China . Link
10 juli 2013 - Duizenden vissen zijn gestorven in de rivier de Guadiana, Vila Real de Santo Antonio, Portugal . Link
10 juli 2013 - 40 ton dode vissen uit het meer in Thüringen, Duitsland . Link
10 juli 2013 - Massale visdoden in een vijver schokken bewoners in Bargteheide, Duitsland . Link
10 juli 2013 - 200.000+ vissen zijn overleden als gevolg van " " in Washington, Amerika . Link
10 juli 2013 - Massive visdoden als gevolg van vervuiling in Dongping Lake, Shandong, China . Link
10 juli 2013 - Honderden dode vissen die langs de rivier de Neuse in N.Carolina aan het afwassen zijn, Amerika . Link
9 juli 2013 - Bee sterft af : Duizenden honingbijen dood gevonden in St Paul, Minnesota, Amerika . Link
9 juli 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Bricquebec, Frankrijk . Link
9 juli 2013 - 2 walvissen dood na beachen op Jupiter Island in Florida, Amerika . Link
9 juli 2013 - Honderden vissen sterven in kanalen door besmetting in Batan, Limon, Costa Rica . Link
9 juli 2013 - Honderden dode vissen gevonden op een strand in Playa del Benissero, Spanje . Link
9 juli 2013 - 200.000 pond vis dood aan "stroomuitval" in viskwekerijen in Yucheng County, China . Link
8 juli 2013 - Massive sterft af van vis en garnalen in 13 vijvers in Guangdong, China . Link
8 juli 2013 - Groot aantal dode vissen in een rivier in Pengjiang District, China . Link
8 juli 2013 - Tienduizenden dode vissen aangetroffen in een rivier in Huai'an City, China . Link

7 juli 2013 - Ton gedode vissen door olierampen in de zee voor de kust van Binh Dinh,Vietnam . Link
7 juli 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een stuwmeer in Guangxi, China . Link
7 juli 2013 - Vissen komen de afgelopen 3 weken dood op in Lake Malawi, Malawi . Link
6 juli 2013 - 1200 pond Bluefish "op mysterieuze wijze" aangespoeld dood in Shinnecock Bay, Amerika . Link
6 juli 2013 - 3 orka's dood na 7 worden gestrand in Queensland, Australië . Link
5 juli 2013 - Dode vis dekt een heel strand in Tarasivka, Oekraïne . Link
5 juli 2013 - Duizenden vissen zijn gestorven in een viskwekerij in het district Mai Chau in Vietnam . Link
5 juli 2013 - Honderden vissen dood aangetroffen in een rivier in Zjytomyr, Oekraïne . Link
4 juli 2013 - Massale visdoden "door kunstmest" in een meer in Cherkasy, Oekraïne . Link
4 juli 2013 - Vissen sterven massaal voor de tweede keer in Sint-Petersburg, Rusland . Link
4 juli 2013 - 50 - 100 TON vis is gestorven na overstroming in Magdeburg, Duitsland . Link
4 juli 2013 - 10.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Kathmandu, Nepal . Link
4 juli 2013 - 60.000 pond vis dood in twee vijvers in Lintong, Xian, China . Link
4 juli 2013 - 80+ TON dode vissen verwijderd uit Mississippi Sound, Amerika . Link
3 juli 2013 - Grote visdoden aan de gang in het reservoir in Boyolali, Indonesië . Link
3 juli 2013 - 1400 eenden, plus honderden kippen dood gevonden in Subang, Indonesië . Link
3 juli 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Dax, Frankrijk . Link
3 juli 2013 - Groot aantal dode vissen gevonden in een kreek die zich uitstrekt over een halve kilometer in Xiamen, China . Link
3 juli 2013 - Visdoden gemeld op verschillende Finger Lakes in New York, Amerika . Link
3 juli 2013 - 90 TON dode vissen gevonden op viskwekerijen aan de kust in Lim Chu Kang, Singapore . Link
3 juli 2013 - Visdoden gevonden langs het Lido-strand in Johor Baru, Maleisië . Link
2 juli 2013 - Honderden dode en stervende vissen aan de oevers van Simeto River op Sicilië, Italië . Link
2 juli 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Chetek Lake, Wisconsin, Amerika . Link
2 juli 2013 - 200 - 500 TON dode vis verandert dam in "massale visgraf" in Guadalajara, Mexico . Link
1 juli 2013 - Honderden dode vissen gevonden bij een vuilstortplaats aan de zee in Sidon, Libanon . Link
1 juli 2013 - Vissen sterven af (het ergste in jaren) aan het Canandaigua-meer in New York, Amerika . Link
1 juli 2013 - Honderden zoetwatervissen dood in een lagune in Puerto Marques, Mexico . Link

30 juni 2013 - Massale plotselinge afsterfte bij bijen is "ongekend en massaal" in Martna, Estland .Link
30 juni 2013 - Duizenden dode vissen op 270 meter strand in Shcholkine, Oekraïne . Link
29 juni 2013 - Vis doodt momenteel op alle meren in Minnesota, Amerika . Link
29 juni 2013 - Massale visdoden in de Soke Plains in Turkije . Link
28 juni 2013 - 2.000 pond vis is doodgegaan in een vijver in Brummen, Nederland . Link
28 juni 2013 - 1200+ dode vogels gevonden op het eiland in de Kaspische Zee voor de kust van Kazachstan . Link
28 juni 2013 - Duizenden verschillende vissoorten zijn gestorven in een meer in Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland . Link
28 juni 2013 - Grote hoeveelheid dode vissen drijvend op 5 km van de Xiang River, Hunan, China . Link
28 juni 2013 - Grote visdoden gevonden in Charles River, Massachusetts, Amerika . Link
28 juni 2013 - Honderden vissen sterven aan "te warm" zijn in Ballaine Lake, Alaska, Amerika . Link
27 juni 2013 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in een meer in Gartow, Duitsland . Link
27 juni 2013 - Miljoenen Pacifische Krill ["grootste afsterven in de recente geschiedenis"] worden "mysterieus" afgespoeld op
stranden in Californië, Amerika .Link
27 juni 2013 - Honderden tot duizenden dode vissen stapelen zich op aan de oevers van Eagle Nest Lake in New
Mexico, Amerika .Link
27 juni 2013 - Visdoden in Buffalo Pound Lake, Canada . Link
26 juni 2013 - Duizenden schapen sterven plotseling over het westelijk district in Australië . Link
26 juni 2013 - 1000 dode vissen gevonden in kanaal in Noord-Brabant, Nederland . Link
26 juni 2013 - 160.000 vissen stierven in een broederij als gevolg van een mislukte pomp in Montana, Amerika . Link
25 juni 2013 - Grote visdoden op een rivier in Pangasinan, Filippijnen . Link
25 juni 2013 - Honderden bijen gevonden dood onder bomen in Hillsboro, Oregon, Amerika . Link
25 juni 2013 - Massale visdoden in de rivier de Yantra in Bulgarije . Link
25 juni 2013 - Vis doodt door vervuiling in de Brigach, St. Georgen, Duitsland . Link
25 juni 2013 - Honderden dode vissen spoelen aan de wal in South Durras, NSW, Australië . Link
25 juni 2013 - Visdoden gerapporteerd in Ashland Creek, Oregon, Amerika .Link
24 juni 2013 - Honderden dode vissen worden gewassen aan de oevers van de rivier de Pineios in Griekenland .Link
24 juni 2013 - Honderden karper duiken dood op in meren in Iowa en Dane County, Amerika .Link
24 juni 2013 - 300 runderen zijn gestorven aan ziekte in Warrigundu Station, Australië .Link

23 juni 2013 - Honderden Duizenden dode vissen gevonden in een waterweg in Baja California, Mexico . Link
23 juni 2013 - 100.000 pond dode vis verwijderd uit reservoir in de provincie Liaoning, China . Link
22 juni 2013 - Honderden dode vissen gevonden in de baai van Tucuman, Argentinië .Link
21 juni 2013 - Vele honderden dode grote vissen gevonden in de rivier in Pathum Thani, Thailand .Link
21 juni 2013 - 4,2 MILJOEN Vogels die dit jaar zijn gedood vanwege de vogelgriep in Mexico .Link
21 juni 2013 - Duizenden dode vissen gevonden langs 50 mijl lang stuk Salt Fork River is "catastrofisch",
Oklahoma, Amerika .Link
21 juni 2013 - Ton en ton vissen stierven in een reservoir in de provincie Shandong, China .Link
20 juni 2013 - Duizenden doden Vissen langs de stranden van het Vombsjon-meer in Zweden .Link
20 juni 2013 - 80.000 vogels gedood als gevolg van ziekte in Nicosia, Cyprus .Link
20 juni 2013 - Ongewoon aantal vogels dat sterft met 1 inwoner die 50 dode vogels meldt in Billings, Montana, Amerika .Link
20 juni 2013 - NOOT : 37 MILJOEN Bijen stierven in 2012 nadat maïs was geplant in Elmwood, Ontario, Canada .Link
20 juni 2013 - Vissen sterven af op de stranden in Kirkland, Washington, Amerika . Link
20 juni 2013 - 800.000 vissen worden vernietigd als gevolg van ziekte in Goblin Bay, Canada . Link
20 juni 2013 - Honderden vissen gevonden in River Llynfi, Bridgend, Wales . Link
20 juni 2013 - Vissen doden in een meer in Addison County, Vermont, Amerika . Link
20 juni 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Hirsch Lake, New Jersey, Amerika . Link
19 juni 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in de Tataarse Dam, nabij Elmali, Turkije. Link
19 juni 2013 - Duizenden dode vissen zweven en spoelen aan de wal in Nassawadox Creek, Virginia, Amerika . Link
19 juni 2013 - Duizenden vissen duiken dood op in een meer in Sarasota, Florida, Amerika . Link
19 juni 2013 - Massale hoeveelheden garnalen sterven aan een mysterieuze ziekte in Sinaloa, Mexico . Link
18 juni 2013 - Tienduizenden bijen dood aangetroffen onder bomen in Wilsonville, Oregon, Amerika . Link
18 juni 2013 - Visdoden in Lake Texoma, Oklahoma en Texas, Amerika . Link
17 juni 2013 - Miljoenen bijen gevonden in de buurt van korven in Jinyuan, China . Link
17 juni 2013 - 5000 dode vissen gevonden in een rivier in Tokio, Japan .Link
17 juni 2013 - Honderden vissen die dood opduiken in een vijver, hebben de lokale bevolking "verbaasd" in Temple,
Texas, Amerika . Link
16 juni 2013 - 15.000 vissen sterven in een viskwekerij in Taling Chan, Thailand . Link

16 juni 2013 - 111 zeekoeien, 300 pelikanen en 46 dolfijnen zijn sinds afgelopen zomer in Indian River Lagoon overleden. Met 1
dolfijn die vorige week dood is geworden. Florida, Amerika . Link
15 juni 2013 - Meadow Grounds Lake in McConnellsburg Uitgelekt en vol met dode vissen, Pennsylvania, Amerika . Link
15 juni 2013 - Duizenden karper dood aangetroffen in Milford-reservoir, Kansas, Amerika . Link
15 juni 2013 - Dode vissen gevonden verspreid langs stranden in Koeweit . Link
14 juni 2013 - Duizenden dode vissen zwerfvuil 2 km kustlijn in Odessa, Oekraïne . Link
14 juni 2013 - Duizenden dode White Bass gevonden in Cave Run Lake, Kentucky, Amerika . Link
14 juni 2013 - Massive Bee sterft af in en rond het Bogorodskoye Distric, Rusland . Link
14 juni 2013 - Grote vissen sterven af in een rivier in de stad Yiyang, Hunan, China . Link
14 juni 2013 - Vissen doden een "mysterie" bij East Park Pond in El Dorado, Kansas, Amerika .Link
13 juni 2013 - 34 - 50% van alle Honeybee-kolonies stierf in de afgelopen winter in Engeland, Schotland en Wales, Verenigd
Koninkrijk . Link
13 juni 2013 - 30 koeien sterven aan een ziekte in een boerderij in Victoria, Australië . Link
12 juni 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Zakynthos, Griekenland . Link
12 juni 2013 - Massa's dode zeevissen zijn aangespoeld in Ca Mau, Vietnam . Link
11 juni 2013 - Massale vis doodt voor de kust van Sestroretsk, Rusland . Link
10 juni 2013 - 400 TON dode vissen in 55 vijvers in Xinjin, China . Link
10 juni 2013 - 350.000 vissen zijn sinds het begin van het jaar in Lugert-Altus meer gestorven. "NO FISH LEFT",
Oklahoma, Amerika . Link
10 juni 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in West Pond, Texas, Amerika . Link
10 juni 2013 - Vissen doden een "mysterie" bij Lake Mead in Nevada, Amerika . Link
10 juni 2013 - 20 Pauwen zijn gestorven aan een virale ziekte in de provincie Sindh, Pakistan . Link
9 juni 2013 - 10.000 dode vissen gevonden op het strand, "gedumpt door vissers", in Dibba Fujairah, Verenigde Arabische
Emiraten . Link
9 juni 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Willband Creek Park, Abbotsford, Canada . Link
8 juni 2013 - Groot aantal dode vissen en andere zeedieren gevonden bij Dando-Mollo in Velsao, India . Link
8 juni 2013 - 500.000 konijnenvallen zijn gestorven in de provincie Thua Thien-Hue, Vietnam .Link
7 juni 2013 - 500.000 vissen worden vernietigd als gevolg van ziekte in Newfoundland en Labrador, Canada .Link

7 juni 2013 - 4 walvissen worden doodgespoeld aan de westkust van Nieuw-Zeeland . Link
5 juni 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Jamestown Dam, North Dakota, Amerika . Link
5 juni 2013 - Duizenden vissen sterven in Quartz Lake, Alaska, Amerika . Link
5 juni 2013 - Grote aantallen vissen sterven in de rivier de Chalakudy in India . Link
4 juni 2013 - Miljoenen dode bijen gevonden in bijenboerderij in Girona, Spanje . Link
4 juni 2013 - Vissen doden zorgen bewoners op Padre Island, Texas, Amerika . Link
3 juni 2013 - 40.000 pond vis dood aangetroffen in Jiangsu, China .Link
3 juni 2013 - 30.000 vissen dood aangetroffen in Xinyang City, China . Link
1 juni 2013 - 1,75 MILJOEN Bijen zijn gestorven "na boerderijen besproeid" in Hensies, België . Link
1 juni 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Cluj, Roemenië . Link
1 juni 2013 - 11.000 kippen gedood vanwege vogelgriep in Amsterdam, Nederland . Link
31 mei 2013 - Dead Fish nest een reservoir samen met afval in Mississippi, Amerika . Link
30 mei 2013 - 1300+ dieren gedood door overstromingen in Xinjiang, Uygur, China . Link
30 mei 2013 - 2,6 miljoen garnalen zijn gestorven als gevolg van een virusuitbraak in Ha Tinh, Vietnam . Link
29 mei 2013 - 160 watervogels dood aangetroffen in Benowa, Australië . Link
28 mei 2013 - Groot aantal vissen dood aangetroffen in de rivier de Sanya in China . Link
28 mei 2013 - Grote vissterfte in Irondequoit Bay in New York, Amerika .Link
28 mei 2013 - 120.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in zes provincies in Nepal .Link
27 mei 2013 - Grote visdoden in een rivier in het Haizhou-district, China .Link
26 mei 2013 - 1177 TON VIS is gestorven in Yunnan, China . Link26 mei 2013 - Honderden vissen gevonden dood op de
oevers van De Queen Lake in Arkansas, Amerika . Link
25 mei 2013 - 30 doden van vissen gebeurden tijdens de winter in North Dakota Lakes, Amerika . Link
24 mei 2013 - Duizenden stier-roodbaars gevonden zwevend dood in Breton Sound, Louisiana, Amerika .Link
24 mei 2013 - Honderden dode vissen gevonden in de rivier de Ottawa in Ohio, Amerika .Link
24 mei 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Rocky Fork Lake in Ohio, Amerika .Link
23 mei 2013 - Miljoenen dode vissen "vergiftigd" in Zhengzhou, China . Link
23 mei 2013 - 150+ paarden gedood door tornado in Oklahoma, Amerika . Link
22 mei 2013 - Tientallen vogels vallen dood op de grond in Motril, Spanje . Link

22 mei 2013 - Honderden White Bass gevonden dood in Lake Springfield, Illinois, Amerika .Link
22 mei 2013 - 30 - 50 Zeeleeuwen, plus dolfijnen en schildpadden worden in Noord- Peru doodgespoeld .Link
21 mei 2013 - Grote visdoden op de Pinnebog-rivier in Michigan, Amerika . Link
INFO: 60% van de bijen stierf tijdens de afgelopen winter in Maryland, Amerika . Link
20 mei 2013 - Major Fish Kill in het Big Eau Plaine-reservoir, Wisconsin, Amerika . Link
20 mei 2013 - 12.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Catalonië, Spanje . Link
19 mei 2013 - Grote vissen doden in Nanchang Yellow Lake, China . Link
19 mei 2013 - 6000 eenden dood gevonden van de pest in Thrissur, India . Link
16 mei 2013 - 200 hectare visvijvers met dode vis in Guangdong, China . Link
16 mei 2013 - 600 dode dieren waaronder vogels, pinguïns en zeeleeuwen spoelen aan wal in Punta de Choros, Chili . Link
16 mei 2013 - Duizenden bijen sterven opeens in Minneapolis, Amerika . Link
16 mei 2013 - 130 zeevogels worden dood gewassen op het strand van Mandalay in West- Australië . Link
15 mei 2013 - 55.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Puebla, Mexico . Link
15 mei 2013 - 13.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Nedersaksen, Duitsland . Link
15 mei 2013 - 1.665 Kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Kathmandu Nepal .Link
14 mei 2013 - 164.000+ Eenden dood van de vogelgriep in P'yongyang-Si, Noord-Korea .Link
13 mei 2013 - Honderden vis die elke dag dood gaan in Mobile Bay, Alabama, Amerika . Link
12 Mei 2013 - de Dode Vissen wassen omhoog samen met afval op het strand van Klappen Saen in Chon Buri, Thailand . Link
11 mei 2013 - Honderden ton oesters sterven af in Thanh Hoa, Vietnam . Link
11 mei 2013 - Honderden tot duizenden dode vissen gevonden in de La Pastora-rivier, Trinidad en Tobago . Link
10 mei 2013 - 33 Zwanen gevonden in het Co Donegal meer, Ierland . Link
10 mei 2013 - 27.000 Geiten gedood door "extreme weersomstandigheden" in Ladakh, India .Link
10 mei 2013 - Groot aantal dode vissen gevonden in een meer in Zhengzhou, China . Link
INFO: De ergste ooit-afsterven van Juiste Walvissen in 2012 met 116 doden in Patagonië, Argentinië . Link
9 mei 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Bristol Pond in Connecticut, Amerika . Link
9 mei 2013 - Visdoden aan de oevers van Lake Decatur in Illinois, Amerika . Link
9 mei 2013 - 400 vissen dood aangetroffen in Leiston parkvijver, Suffolk, Engeland .Link

9 mei 2013 - Visdoden in Tygart Lake, West Virginia, Amerika .Link
9 mei 2013 - 890.000 vogels gedood als gevolg van de uitbraak van nieuwe vogelgriep in Mexico . Link
8 mei 2013 - 45.000 dode vissen in de riviermonding van Vasse, Wonnerup, Australië . Link
8 mei 2013 - 100+ dode vogels vallen uit de lucht in Danville & Pittsylvania, Amerika . Link
7 mei 2013 - Honderden dode vissen gevonden in de Saint-Francois River, Drummondville, Canada . Link
7 mei 2013 - Tienduizenden kuikens werden ELKE DAG gedood vanwege de vogelgriep in China . Link
7 mei 2013 - Massavissen doden langs de Karamana-rivier in Thiruvallam, India . Link
6 mei 2013 - Dead Fish nesten de kustlijn van een meer in Jekaterinenburg, Rusland . Link
6 mei 2013 - Honderden dode vissen wassen op Beaver Lake, Minnesota, Amerika . Link
6 mei 2013 - Visdoden bij Delaware Lake, Ohio, Amerika . Link
6 mei 2013 - Visdoden in Harlan Creek, Kentucky, Amerika . Link
4 mei 2013 - 25 TON VAN dode vissen gevonden in een dam in Thüringen, Duitsland . Link
3 mei 2013 - 582 Manatees zijn dit jaar gestorven in Florida, Amerika . Link
3 mei 2013 - Massale visdoden gevonden in Laurinburg, North Carolina, Amerika . Link
3 mei 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in Indian River Lagoon, Florida, Amerika . Link
2 mei 2013 - Honderden dode vissen in een meer komen ambtenaren binnen in Nebraska, Amerika . Link
2 mei 2013 - 500+ Veehoofden gedood als gevolg van ziekte in Tibet, China . Link
2 mei 2013 - 10.000 vissen gedood als gevolg van het uitbreken van een virus in Shetland, Schotland . Link
2 mei 2013 - 100.000 dieren gedood door grote bevriezing en sneeuwval in Wales en Engeland . Link
2 mei 2013 - Visdoden bij Pipestem Reservoir in North Dakota, Amerika . Link
Opmerking : - In april zijn 24 walvissen en dolfijnen doodgeschoten in verschillende landen over de
hele wereld . Downloadlijst
30 april 2013 - Vissen doden in Eagles Mere Lake een mysterie in Pennsylvania, Amerika . Link
29 april 2013 - 43.000+ Vee dood door sneeuwval in Noord-Ierland . Link
29 april 2013 - INFO : Seal Pups blijven zich in Californië bijna in de dood wassen. 1.400 tot nu toe in 2013, Amerika . Link
27 april 2013 - 4.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Rupandehi, Nepal . Link
26 april 2013 - 6.500 dode vissen gevonden in een meer in Coburg, Duitsland .Link
26 april 2013 - 950 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Tlaxcala, Mexico . Link

26 april 2013 - 25 dolfijnen zijn de afgelopen paar weken aan de wal in Zuid- Australië aangespoeld . Link
26 april 2013 - Honderden vogels dood uit Spring Snowstorm in Colorado, Amerika . Link
25 april 2013 - Honderden vissen gevonden in River Stour, Ashford, Engeland . Link
25 april 2013 - 60.000 eenden gedood bij aardbeving in Lushan County, China . Link
25 april 2013 - 10.000 Gierzwaluwen gedood als gevolg van vogelgriep in Vietnam . Link
24 april 2013 - 1.000 runderen zijn gestorven door ziekte in Colombo, Sri Lanka . Link
24 april 2013 - Honderden boerderijdieren die dood zijn aangetroffen en shock veroorzaken in Yorkshire, Engeland . Link
21 april 2013 - 10.000 vogels gedood door een stortbui in Jhenidah, Bangladesh . Link
21 april 2013 - Honderden duizenden vissen sterven in Kali Bein, India . Link
21 april 2013 - 30.000 kippen dood uit de vogelgriep in Chitwan, Nepal . Link
20 april 2013 - 400.000+ Eendjes gedood als gevolg van vogelgriep in de provincie Fujian, China .Link
20 april 2013 - 100 dolfijnen zijn dit jaar tot nu toe dood gegaan in Italië . Link
20 april 2013 - Grote visdoden in vijvers in Zhenghe County, China . Link
19 april 2013 - Groot aantal vissen dat sterft langs het meer van de Prairies in Canada . Link
19 april 2013 - 27.000 kalkoenen gedood als gevolg van vogelgriep in Nedersaksen, Duitsland . Link
19 april 2013 - Honderden dode vissen gevonden in een meer op Sylvan Heights, Pennsylvania, Amerika . Link
19 april 2013 - 1.000 vogels zijn dood aangetroffen door olievervuiling in Devon & Cornwall, Engeland .Link
18 april 2013 - Duizenden kippen dood door een tyfusuitbraak in Costa Rica . Link
18 april 2013 - Honderden dode vissen gevonden in River Stour in Kent, Engeland . Link
17 april 2013 - Duizenden vogels vallen dood neer uit de lucht op de legerbasis in Utah, Amerika . Link
17 april 2013 - Honderden varkens, honden en andere huisdieren gedood in de provincie Henan, China . Link
16 april 2013 - MILJOENEN oesters verdwenen door ziekte in Port Stephens, Australië . Link
15 april 2013 - 400 schildpadden zijn dit jaar tot nu toe doodgeschoten in Tamil Nadu, India .Link
12 april 2013 - 200.000 Zalm gedood in Elwha River, Washington State, Amerika . Link
13 april 2013 - Duizenden vissen sterven aan het Big Eau Pleine Reservoir, Wisconsin, Amerika . Link
12 april 2013 - MILJOENEN dode vissen zwemmen aan het Lake Erie in Amerika . Link
12 april 2013 - VEEL dode vissen gevonden in Xihu Lake, China . Link

12 april 2013 - 10 dolfijnen dood aangetroffen op de noordelijke stranden van Peru . Link
12 april 2013 - 5.000 Gierzwaluwen dood uit vogelgriep in Hanoi, Vietnam . Link
10 april 2013 - 13.000+ vis dood aangetroffen in een rivier in de prefectuur Shizuoka, Japan . Link
9 april 2013 - 190 Gieren vallen uit de lucht dood en sterven in Chaguaramas, Trinidad . Link
9 april 2013 - 13.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Cambodja . Link
8 april 2013 - 150 herten zijn gestorven als gevolg van slecht weer in de regio Kurgan, Rusland . Link
8 april 2013 - Ton dode vissen gevonden op het Dannemore-meer in Zweden . Link
8 april 2013 - Duizenden zeedieren worden doodgespoeld aan de Noordoostkust in Engeland . Link
8 april 2013 - Honderden dode vissen gevonden rot in de rivier de Shanghai, China . Link
7 april 2013 - Duizenden dode vissen aangetroffen aangespoeld in Cleveland, Amerika . Link
7 april 2013 - Grote visdoden op een rivier in Chongqing, China . Link
7 april 2013 - Duizenden kreeften, krabben en "ontelbare" dode vissen worden in Brindlinton in Engeland gewassen . Link
5 april 2013 - Imker met 5.000 Hives ervaart een sterfgeval van 70% in het afgelopen jaar in Amerika . Link
5 april 2013 - 20.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Shanghai, China .Link
4 april 2013 - 20 ton dode vissen gevonden op een rivier in Shaoxing, China . Link
4 april 2013 - Update: 1.100 zeeleeuwen hebben dit jaar tot nu toe in Amerika gestrand . Link
4 april 2013 - Honderden zeedieren worden doodgespoeld op het Kirkcaldy-strand in Schotland . Link
3 april 2013 - Duizenden meer Zeesterren zijn aan de wal doodgeslagen in Cleethorpes, Engeland . Link
3 april 2013 - Duizenden vissen worden doodgespoeld aan de oevers van Lake Erie in Buffalo, Amerika . Link
3 april 2013 - Honderden dode vissen gevonden zwevend langs Rock River in Illinois, Amerika . Link
2 april 2013 - 60 schildpadden dood aangetroffen in een kreek in Sarina, Australië . Link
2 april 2013 - Honderden dode vissen gevonden in de rivier de Manzanares in Madrid, Spanje . Link
1 april 2013 - Duizenden vissen sterven aan een dam in Graubunden, Zwitserland . Link
1 april 2013 - Honderden dode inktvissen worden gewassen in Victoria, Canada . Link
1 april 2013 - Duizenden dode vissen blijven zich afspoelen op de stranden van Adelaide en zorgen in Australië . Link
1 april 2013 - Hoog aantal sterfgevallen van Sea Lion pups die afwassen in Californië, Amerika .Link
Opmerking : - In maart spoelden 23 walvissen en dolfijnen dood neer in verschillende landen over de
hele wereld . Downloadlijst

30 maart 2013 - Vissen doden verspreid over een strand in Kuala Belait, Brunei . Link
29 maart 2013 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal op het meer van Managua in Nicaragua . Link
29 maart 2013 - Groot aantal vissen aangetroffen in het Rajasthan-kanaal in India . Link
28 maart 2013 - 213 lamantijnen dood tot nu toe dit jaar in Florida, Amerika . Link
28 maart 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Lake baffles Local Authority in Scarborough, Engeland .Link
27 maart 2013 - 4000 vissen dood gevonden op stranden in Rota, Spanje . Link
27 maart 2013 - Tweede mis sterft af van garnaal gevonden op een strand in Chili . Link
27 maart 2013 - Honderden zeevogels worden dood gewassen langs de kust van Yorkshire in Engeland . Link
26 maart 2013 - Veel visdoden gemeld aan de Mississippi, Amerika . Link
25 maart 2013 - Duizenden dode en stervende vissen gespot drijvend op de Niagara-rivier in Canada . Link
24 maart 2013 - Honderdduizenden dode vissen in een stuwmeer in Tucuman, Argentinië . Link
24 maart 2013 - 40.000 pond vis dood aangetroffen in vijvers in Jiangsu, China . Link
24 maart 2013 - 14 walvissen dood na stranding in Kaapstad, Zuid-Afrika . Link
24 maart 2013 - Visdoden gerapporteerd in Alburquerque, Filippijnen . Link
22 maart 2013 - 1000+ dode eenden gevonden in een rivier in Pengshan, China . Link
22 maart 2013 - Duizenden vissen worden doodgespoeld op stranden in Adelaide, Australië . Link
22 maart 2013 - Honderden vissen gedood als gevolg van drijfmest in Kerry, Ierland .Link
21 maart 2013 - Miljoenen dode garnalen en honderden dode krabben wassen zich op het strand in Chili . Link
21 maart 2013 - 24.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Zeewolde, Nederland . Link
21 maart 2013 - Honderden vissen dood aangetroffen na Bleach-lekkage in Rocky Creek, Augusta, Amerika . Link
20 maart 2013 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld in Yunderup, Australië . Link
20 maart 2013 - Visdoden op de rivier de Brazos in Texas, Amerika . Link
19 maart 2013 - 15 Ton dode vissen worden gewassen in Milnerton, Kaapstad, Zuid-Afrika . Link
19 maart 2013 - Tientallen runderdoden ten gevolge van Anthrax-uitbraak in NSW, Australië . Link
18 maart 2013 - 15.000 dode varkens gevonden in de Huangpu-rivier, Shanghai, China . Link
18 maart 2013 - 80.152 Kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Nederland . Link
17 maart 2013 - 16.500 TON Oesters sterven en masseren in Tien Giang, Vietnam . Link

14 maart 2013 - Groot aantal dode vissen gevonden in Haikou, China . Link
14 maart 2013 - Grote vissen doden in een slotgracht in Xian, China . Link
14 maart 2013 - Massa-afsterving (86 TON) van vissen in Rio, Brazilië . Link
14 maart 2013 - 100+ pelikanen dood tijdens afgelopen 2 maanden "verbijsterende biologen" in Florida, Amerika . Link
14 maart 2013 - 800 kuikens sterven aan vogelgriep in Madhepura, India . Link
13 maart 2013 - Honderden dode vissen gevonden in Stansbury Park Lake, Utah, Amerika . Link
13 maart 2013 - Tienduizenden vissen dood aangetroffen in Hunter River, NSW, Australië . Link
12 maart 2013 - Duizenden dode vissen gevonden in het Titicacameer in Peru . Link
12 maart 2013 - Visdoden waaronder dode eenden langs Union Ship Canal, New York, Amerika . Link
11 maart 2013 - Visdoden bij Walborn Reservoir in Ohio, Amerika . Link
11 maart 2013 - Honderden vissen gevonden drijvend dood in een meer in Ganjingzi, China . Link
10 maart 2013 - Duizenden vissen gevonden in het Beihai-meer in Beijing, China . Link
9 maart 2013 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in Terry Baldwin Lake, Darwin, Australië . Link
9 maart 2013 - Honderden kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Bihar, India .Link
8 maart 2013 - Grote visdoden in Chang Feng Park in Shanghai, China . Link
8 maart 2013 - Duizenden kippen sterven aan een onbekende ziekte in Dumuria, Bangladesh . Link
6 maart 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Congo Creek, Australië . Link
6 maart 2013 - Vissen doden in Baffin Bay heeft betrokken wetenschappers, Texas, Amerika . Link
6 maart 2013 - 60.000 vissen dood aangetroffen in vijvers in China . Link
6 maart 2013 - Dead Fish nestelt de Payette River in Idaho, Amerika . Link
6 maart 2013 - 1000 pond dode vis gevonden in Kowloon Bay, China . Link
4 maart 2013 - Duizenden vissen worden doodgespoeld op Eyre Peninsula, Australië . Link
3 maart 2013 - Zalm sterft af in de aquacultuurfaciliteit in Nova Scotia, Canada . Link
3 maart 2013 - Duizenden vissen opeens dood in Chan'an Village, Xian, China . Link
2 maart 2013 - Duizenden vissen gevonden in Lake Keepit, Australië . Link
2 maart 2013 - "Aanzienlijke" visdoden op River Dodder in Ierland . Link
1 maart 2013 - Duizenden vissen dood in een rivier in Victoria, Australië . Link

1 maart 2013 - 1 miljoen vissen dood tot nu toe dit jaar in Lake Erie, Amerika . Link
Opmerking : - In februari spoelden 34 walvissen en dolfijnen dood neer in verschillende landen rond Wereld . Downloadlijst
28 februari 2013 - 150 vogels dood aangetroffen in Arlington, Texas, Amerika . Link
28 februari 2013 - 1,2 miljoen kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Mexico . Link
28 februari 2013 - Groot aantal dode vissen langs een Kilometer van de rivier in Tianjin, China . Link
28 februari 2013 - 5.000 pond vis dood aangetroffen op een rivier in Xishui County, China . Link
28 februari 2013 - Grote vissterfte bij viskwekerijen in Myanmar . Link
28 februari 2013 - Honderden Ray Fish worden doodgespoeld op een strand in Gaza, Palestina . Link
28 februari 2013 - 100 lamantijnen gedood door Red tij dit jaar in Florida, Amerika . Link
27 februari 2013 - Duizenden vissen worden doodgespoeld op stranden in Florida, Amerika . Link
26 februari 2013 - 60 ernstig bedreigde vogels dood aangetroffen, oorzaak onbekend, in Nieuw-Zeeland . Link
26 februari 2013 - 20 Walvissen dood na 45 strandden langs de Straat van Magellan in Chili . Link
24 februari 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Cuyahoga River, Ohio, Amerika . Link
24 februari 2013 - Duizenden eenden sterven plotseling in Situbondo, Indonesië . Link
24 februari 2013 - Honderden zeewezens worden doodgespoeld op Bridlington Beach in Yorkshire, Engeland . Link
22 februari 2013 - Tientallen zeeschildpadden, zeeleeuwen, dolfijnen en haaien worden in Peru afgespoeld . Link
22 februari 2013 - Duizenden vissen gevonden in de Serpentine rivier in Australië . Link
19 februari 2013 - Visdoden veroorzaakt door Algae Bloom in Albany, Australië . Link
19 februari 2013 - 42+ Dolfijnen wassen zich sinds januari dood in Italië . Link
19 februari 2013 - 720.000 kippen gedood vanwege vogelgriep in Mexico . Link
15 februari 2013 - Duizenden eenden gedood als gevolg van vogelgriep in Berlijn, Duitsland . Link
15 februari 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Angrignon Park, Canada . Link
14 februari 2013 - Duizenden dode kreeften, zeesterren, kokkels en roggen spoelen aan wal in Massachusetts, Amerika . Link
14 februari 2013 - 22 dode walvissen gevonden aan de oostkust van de Falklandeilanden . Link
14 februari 2013 - Visdoden in Lake Ginninderra in Canberra, Australië . Link
14 februari 2013 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Suck's Lake, Nebraska, Amerika . Link
12 februari 2013 - 40 volwassen pinguïns sterven in massale afsterving op het schiereiland Otago in Nieuw-Zeeland . Link

12 februari 2013 - Duizenden vissen gedood door gechloreerd water in San Mateo Creek, Californië, Amerika . Link
11 februari 2013 - Honderden vogels dood uit vogelgriep in Jhapa, Nepal . Link
10 februari 2013 - Duizenden kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Kathmandu, Nepal . Link
10 februari 2013 - Visdoden in de Periyar-rivier, India . Link
10 februari 2013 - 100 schildpadden worden aan wal geslagen in Andhra Pradesh, India . Link
8 februari 2013 - Meer dan 200 eenden dood aangetroffen op 2 vijvers in Nowra, Australië . Link
8 februari 2013 - "Onmetelijk" aantal dode visoverspanningen van 40 km van de Fitzroy-rivier in Australië . Link
8 februari 2013 - Hoog aantal sterfgevallen door dolfijnen, walvissen en bruinvissen in Ierland . Link
7 februari 2013 - 144.968 Vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Bangladesh . Link
6 februari 2013 - Duizenden Tilapia-vissen gevonden dood in Tempe Town Lake, Arizona, Amerika . Link
6 februari 2013 - Tienduizenden TONNEN Haring gevonden dood in Kolgrafafjordur, IJsland . Link
Update van oktober 2012 - 750.000 bijen sterven in massale afsterving in Montecito, Californië, Amerika . Link
5 februari 2013 - Massale zeeschildpadden doden shockbeschermers langs de kust van Chennai in India . Link
4 februari 2013 - Duizenden vissen zijn gestorven in de lagune van Ululah in Australië . Link
2 februari 2013 - 12+ dolfijnen dood aangetroffen aangetroffen op stranden op Achill Island, Ierland . Link
1 februari 2013 - Tienduizenden vissen op 8 km kustlijn vormen een "ongelooflijk mysterie" in Yass, Australië . Link
Opmerking : - In januari spoelden 17 walvissen en dolfijnen dood neer in verschillende landen rond de wereld . Downloadlijst
31 januari 2013 - Duizenden vissen gedood door vervuiling in Chongzuo City, China . Link
31 januari 2013 - Honderden vissen dood aangetroffen in de Darling River, New South Wales, Australië . Link
31 januari 2013 - Honderden vogels wassen dood op langs de zuidkust in Engeland . Link
30 januari 2013 - 9.272 Runderen zijn de afgelopen maand in Zimbabwe gestorven . Link
30 januari 2013 - Visdoden veroorzaakt door algenbloei bij Possum Kingdom Lake, Texas, Amerika . Link
30 januari 2013 - Groot aantal dode vissen die in de Boyne-rivier in Queensland, Australië worden gewassen . Link
29 januari 2013 - 13 Olifanten dood aangetroffen in een bos "een mysterie" in Maleisië . Link
29 januari 2013 - 420.000 eenden zijn gestorven aan de vogelgriep in 12 provincies in Indonesië . Link
29 januari 2013 - 10 km van de Srepok-rivier is bedekt met dode vissen van verschillende soorten in Vietnam . Link
29 januari 2013 - Tientallen dode zeehonden gevonden op een strand op Prince Edward Island in Canada . Link

29 januari 2013 - Massa's dode vissen gevonden bij Parkvijvers in Botany, Australië . Link
27 januari 2013 - 70 paarden overleden aan een ziekte in Oost-Kaap in Zuid-Afrika . Link
27 januari 2013 - Visdoden inclusief andere zeedieren gevonden bij Pasir Ris in Maleisië . Link
27 januari 2013 - Duizenden vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Cambodja . Link
27 januari 2013 - Visdoden gevonden langs de Huangpu-rivier in Shanghai, China . Link
27 januari 2013 - Visdoden gevonden langs de Kalalake-rivier in Olongapo, Filippijnen . Link
25 januari 2013 - 40.000 vissen stierven plotseling in de stad Yanzhou in China . Link
25 januari 2013 - 15 Ezels sterven aan "Mysterious Disease" in het Djabal-kamp in Tsjaad . Link
25 januari 2013 - Miljoenen oesters uitgeroeid door een virus in NSW, Australië . Link
24 januari 2013 - Duizenden dode zeesterren werden aan wal geslagen in Lincolnshire, Engeland . Link
24 januari 2013 - Ton zoetwater Vis dood door meren opdrogen in Victoria, Australië . Link
23 januari 2013 - 4.000 pond dode vis gevonden in vijvers in Hunan, China . Link
23 januari 2013 - 280 zeeschildpadden plus veel vissen die dood aangetroffen werden langs de kusten in Costa Rica . Link
21 januari 2013 - Vissen doden aan de oevers van Anna Maria Island in Amerika . Link
21 januari 2013 - Veel ton Zalm gedood als gevolg van "nieuwe ziekte" op de Shetland-eilanden, Schotland . Link
18 januari 2013 - Duizenden eenden sterven plotseling door vogelgriep in Cimaung, Indonesië . Link
18 januari 2013 - Duizenden dode vissen blijven zich op de stranden van Sarasota in Florida, Amerika , wassen . Link
18 januari 2013 - 12 dolfijnen, 35 zeeleeuwen, 13 pelikanen die in Peru zijn achtergebleven . Link
18 januari 2013 - 100 vleermuizen dood aangetroffen in de North Adelaide-parken in Australië . Link
18 januari 2013 - 9.000 vissen gedood als gevolg van een virale uitbraak in Schotland . Link
18 januari 2013 - Miljoenen dode vissen spoelen aan wal in Okinawa, Japan . Link
17 januari 2013 - Ontelbare aantallen dode vissen worden aangespoeld op Siesta Public Beach, Florida, Amerika . Link
17 januari 2013 - Duizenden dode vissen gevonden bij de Jatiluhur-dam in West-Java, Indonesië . Link
17 januari 2013 - 40.000 dode vissen worden voor de tweede keer in een week in South Carolina, Amerika , aan de wal
gewassen . Link
16 januari 2013 - 2000 vissen dood aangetroffen in Grand Island Lake, Nebraska, Amerika . Link
16 januari 2013 - 2.200 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Pokhara in Nepal . Link
15 januari 2013 - 30+ vogels dood aangetroffen in Duson, Louisiana, Amerika . Link

15 januari 2013 - Duizenden dode vissen spoelden aan op het eiland Pawleys, in South Carolina, Amerika . Link
11 januari 2013 - Duizenden dode vogels wassen zich af op de kustlijn van Michigan in Amerika . Link
11 januari 2013 - Honderdduizenden dode vissen spoelden aan op het eiland Masonboro in Amerika . Link
10 januari 2013 - 180.000 runderen dood door koud weer in Noord-China . Link
10 januari 2013 - Tonnes of Fish is gestorven op Hanura Beach in Indonesië . Link
10 januari 2013 - Tientallen varkens sterven aan zeldzame ziekte die bezorgdheid opwekt in Barahona, Dominicaanse
Republiek . Link
9 januari 2013 - 70 doden van rode herten in de afgelopen paar maanden zijn in Wit-Ruslandonverklaarbaar . Link
9 januari 2013 - 770 ganzen, plus grote aantallen eenden en vissen gedood door rioolwater in Hefei, China . Link
9 januari 2013 - 25.500+ eenden en kuikens dood in Zuid-Sulawesi, Indonesië . Link
9 januari 2013 - Duizenden schapen en runderen gedood door bosbranden in Australië . Link
9 januari 2013 - 284.000 vogels gedood als gevolg van aviaire influenza in Mexico . Link
7 januari 2013 - 50 baby haaien dood aangetroffen langs het strand van Nukulau in Fiji . Link
6 januari 2013 - Duizenden dieren gedood door ziekte in Marakwet, Kenia . Link
4 januari 2013 - Enkele duizenden dode vissen gevonden langs de oevers van Altus-Lugert Lake, Oklahoma, Amerika . Link
4 januari 2013 - Massive Fish doden op 10 kilometer van Coromandel-stranden in Nieuw-Zeeland . Link
4 januari 2013 - Honderden eenden sterven plotseling in Bali, Indonesië . Link
4 januari 2013 - 30 schildpadden worden aan wal geslagen in Chennai, India . Link
4 januari 2013 - Massale visdoden in de Boca Grande Causeway, Florida, Amerika . Link
4 januari 2013 - Duizenden dode sardines aangespoeld op Sanibel Island, Florida, Amerika . Link
3 januari 2013 - Honderden buffels, koeien en geiten sterven aan een mysterieuze ziekte, met 1,5 MILJOEN besmet
in Pakistan . Link
3 januari 2013 - Massa Vis doodt 2 of 3 keer per jaar op de Phra Prong rivier in Thailand . Link
2 januari 2013 - Duizenden vissen "Bevriezen dood" in Yunlin, Taiwan . Link
2 januari 2013 - Visdoden op de Condamine-rivier in Australië . Link
1 januari 2013 - 150.000 pond vis dood gevonden in Bazhou District, China . Link
6 januari 2014 - Massale visdoden als gevolg van vervuiling in een rivier in Kurger Park, Zuid-Afrika . Link
6 januari 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een meer in La Molina, Peru . Link

5 januari 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver, 'like the apocalypse' in Varbina, Bulgarije . Link
4 januari 2014 - 500 geiten dood door uitbraak van de pest in Xinjiang, China . Link
4 januari 2014 - 47 Zeedieren (zeehonden, schildpadden, dolfijnen, vogels) dood aangetroffen op het strand in
Chiclayo, Peru . Link
3 januari 2014 - Ton dode vissen gevonden in een rivier in San Martino in Rio, Italië . Link
3 januari 2014 - Tweede massale sterfgeval van Sardines gedurende de laatste 2 weken na het wassen op de stranden in
Valparaiso, Chili . Link
3 januari 2014 - Grote afsterving van vissen gevonden in een rivier in Hsinchu County, Taiwan . Link
2 januari 2014 - OPMERKING : 20.000 vogels zijn sinds november overleden als gevolg van een ziekte rond Great Salt Lake
in Amerika . Link
2 januari 2014 - 23.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep in Guizhou, China . Link
2 januari 2014 - Honderden (misschien duizenden) vissen zijn gestorven in een meer in NSW, Australië . Link
1 januari 2014 - Duizenden vissen, waaronder schildpadden en eenden dood van 'brandstofspoor' in Culiacan, Mexico . Link
1 januari 2014 - Duizenden dode vissen die afwassen op het strand in El Oro, Ecuador . Link
1 januari 2014 - Massale vissen sterven af in visvijvers in Thong Nhat, Vietnam . Link
31 december 2012 - Duizenden TONEN Haring worden doodgespoeld in Kolgrafafjordur, IJsland . Link
31 december 2012 - 300 vogels vallen dood uit de lucht in Tennessee, Amerika . Link
31 december 2012 - Duizenden dode vissen gevonden op Tallow Beach in Australië . Link
28 december 2012 - Massale sterfte van vogels door vogelgriep kan catastrofe veroorzaken in Kafr El-Sheikh, Egypte . Link
27 december 2012 - Duizenden dode vissen aan wal in Sarasota en Charlotte, Amerika . Link
27 december 2012 - Visdoden troffen de provincie Pangasinan op de Filippijnen . Link
26 december 2012 - 8.000 vissen dood aangetroffen in vijvers in Foshan, China . Link
26 december 2012 - 150.000 vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Bangladesh . Link
25 december 2012 - 230 TON Vis sterven in Xinjiang, China . Link
25 december 2012 - Duizenden forel dood aangetroffen in een stroom in het Bandipora-district in Noord-Kasjmir, India . Link
22 december 2012 - 1.500 kippen en ganzen gedood als gevolg van vogelgriep in Duitsland . Link
21 december 2012 - Duizenden kippen sterven plotseling in het district Muarojambi, Indonesië . Link
20 december 2012 - Duizenden vissen zijn gestorven in Bulloo River in Queensland, Australië . Link

20 december 2012 - 3000 dode vogels veroorzaakt door vogelgriep in Nepal . Link
18 december 2012 - Uitval van zangvogels in Sonoma County, Californië, Amerika . Link
17 december 2012 - Duizenden haring dood gevonden "een mysterie" in IJsland . Link
17 december 2012 - Duizenden dode Turtles spoelen aan wal op het Paradip Sea-strand in India . Link
14 december 2012 - Tienduizenden dode sardines bedekken 100 meter strand in de prefectuur Chiba , Japan . Link
14 december 2012 - 300.000 pond vis is dood gegaan in het Long Lake-gebied in China . Link
14 december 2012 - Grote visdoden gevonden in een rivier in Shahe City in China . Link
14 december 2012 - Tienduizenden vissen dood aangetroffen in een meer in Haikou, China . Link
14 december 2012 - Duizenden Bluebottle Jellyfish zijn aan land geslagen op Oreti Beach, Nieuw-Zeeland . Link
13 december 2012 - Grote visdoden gevonden in een rivier in Lanxi in China . Link
13 december 2012 - Honderden vissen, krabben en paling gevonden dood op het strand nabij Tern Island, Australië . Link
12 december 2012 - 6 Dolfijnen zijn de afgelopen maand aan de wal doodgeslagen in Gavelston, Texas, Amerika . Link
11 december 2012 - 300.000 eenden gedood door vogelgriep in verschillende provincies van het eiland Java, Indonesië . Link
11 december 2012 - Duizenden inktvissen zijn aan wal geslagen in Californië, Amerika . Link
11 december 2012 - "Dead Fish all over the place" bij het gigantische sinkhole in Louisiana, Amerika . Link
10 december 2012 - 1600 dode schapen is een mysterie in Nigeria . Link
7 december 2012 - Honderden kippen gedood als gevolg van vogelgriep op Penghu Island, Taiwan . Link
7 december 2012 - 25.000 vissen dood aangetroffen in Guangdong, China . Link
7 december 2012 - Grote visdoden gevonden in een rivier in Pudong, China . Link
6 december 2012 - 19 paarden dood aangetroffen in Canon City, Colorado, Amerika . Link
6 december 2012 - Duizenden vissen worden dood en sterven gevonden op Kiawah Island, South Carolina, Amerika . Link
6 december 2012 - 36+ Buffalo stierf aan onbekende ziekte "een mysterie" in Kanchanpur, Nepal . Link
4 december 2012 - Grote visdoden op de Yaojiang-rivier in Ningbo, China . Link
3 december 2012 - Honderden dode karpers aangespoeld in Pinto Lake, Californië, Amerika . Link
2 december 2012 - 50 vogels gevonden dood op weg in Collin County, Texas, Amerika . Link
1 december 2012 - Catfish die-off nabij Marco Island in Florida, Amerika . Link
30 november 2012 - 10 TON Vis gevonden in het ecologische park in China . Link

30 november 2012 - 4000 wilde eenden dood aangetroffen in vogelgriep in Krasnodar, Rusland . Link
24 november 2012 - 26 schildpadden sterven de afgelopen paar maanden aan ziekte in West Virginia, Amerika . Link
22 november 2012 - Grote visdoden gevonden op Liwan Lake in China . Link
21 november 2012 - 4.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Dhaka, Bangladesh . Link
20 november 2012 - 100 dode spreeuwen gevonden op road baffles wetenschappers in Missouri, Amerika. Link
20 november 2012 - Honderden vissen gevonden dood langs de oevers van een vijver in Phuket, Thailand. Link
19 november 2012 - Visdoden gevonden in rivieren van Barangay Estefania tot Barangay Villamonte, Bacolod
City, Filippijnen . Link
17 november 2012 - 50.000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep-uitbraak in New South Wales, Australië . Link
16 november 2012 - Grote hoeveelheden wilde zalm zijn weggevaagd vanwege zeeluis aan de kust van Ierland . Link
16 november 2012 - 40 TON Rode Tilapias Vissen sterven massaal in Thanh Binh, Vietnam . Link
16 november 2012 - Duizenden dode spiermaag shad Vis dood aangetroffen op Lake Erie in New York, Amerika . Link
15 november 2012 - 40.000 vissen dood aangetroffen in 30 hectare vijvers in Quanzhou, China . Link
15 november 2012 - 28 walvissen zelf strand en sterven aan Golden Bay, Nieuw-Zeeland . Link
14 november 2012 - Duizenden vogels zijn in Engeland uit de lucht in zee gevallen . Link
14 november 2012 - 6000 dode herten vanwege de ziekte van EHD in Nebraska, Amerika . Link
13 november 2012 - Grote visdoden gevonden op Shimen Lake in China . Link
12 november 2012 - 100+ kuddes vee gedood door niet-geïdentificeerde ziekte in Lamwo, Oeganda . Link
12 november 2012 - Massale sterfgevallen van meeuwen die stranden in massagraven in Marokko veranderen . Link
10 november 2012 - Update: 185.000 kippen zijn nu gedood vanwege de zeldzame uitbraak van salmonella in NoordIerland . Link
10 november 2012 - Grote visdoden in een rivier in Guangdong, China . Link
9 november 2012 - Honderden dode vissen zijn aangespoeld in St Peters Billabong, Australië . Link
8 november 2012 - Afsterven van paaiende zalm in Longfellow Creek, Seattle, Amerika . Link
8 november 2012 - 13.000+ herten zijn gestorven aan ziekten in Michigan, Amerika . Link
7 november 2012 - De uitbraak van Anthrax heeft 50 procent van Roan Antelopes weggevaagd en 30 nijlpaarden gedood in het
Krugerpark in Zuid-Afrika . Link
7 november 2012 - Grote vissterfte gevonden in de rivier de Shenzhen in China . Link

7 november 2012 - Visdoden gevonden langs een stuk van 7 mijl van Bradford Branch in Ohio, Amerika . Link
7 november 2012 - Afval van zeemeeuwen een "mysterie" op het meer van Neangar in Australië . Link
6 november 2012 - Acres van visvijvers vol dode vissen in Nanchang in China . Link
5 november 2012 - 500+ Duiven vallen plotseling dood neer in Bihar's Bhagalpur district in India . Link
4 november 2012 - 700 watervogels gevonden dood langs de oever van Lake Michigan in Amerika . Link
4 november 2012 - Duizenden runderen zijn dood door de droogte in Zimbabwe . Link
4 november 2012 - 80 walvissen en dolfijnen strandden (meerderheid dood) van King Island in Tasmanië . Link
3 november 2012 - 4.000 vogels gedood door uitbraak van vogelgriep op Gazipur-boerderijen in Bangladesh . Link
1 november 2012 - 84 Zeeschildpadden zijn in Egypte dood neergeslingerd . Link
31 oktober 2012 - 750.000 bijen sterven in massale afsterving in Montecito, Californië, Amerika . Link
31 oktober 2012 - 125.000 kippen gedood als gevolg van de zeldzame uitbraak van salmonella in Fermanagh, NoordIerland . Link
31 oktober 2012 - 25 Bee Hives met 1 MILJOEN Bijen werden vernietigd door de orkaan Sandy in New York, Amerika . Link
31 oktober 2012 - Massale visdoden gerapporteerd in Chizhou City, China . Link
31 oktober 2012 - " Miljoenen " dode vissen gevonden op Illawong Beach, Mackay, Australië . Link
31 oktober 2012 - 9.000 vissen dood aangetroffen in een vijver in Xiamen, China . Link
31 oktober 2012 - 15.000+ vissen dood aangetroffen op Lake Madeline in Texas, Amerika . Link
26 oktober 2012 - Visdoden in Prairie Creek, Blairstown, Amerika . Link
26 oktober 2012 - 40 walvissen zijn gestrand en zijn gestorven op het Andaman-eiland in India . Link
25 oktober 2012 - 900+ dode Vogels spoelen aan de wal op Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, Michigan, Amerika . Link
24 oktober 2012 - 3.600 kalkoenen dood door Birdflu-uitbraak nabij Bangalore, India . Link
24 oktober 2012 - 5.000+ Herten zijn gestorven aan ziekten in Missouri, Amerika . Link
23 oktober 2012 - Massive Scallop afsterven van Red Tide in Amerika . Link
23 oktober 2012 - 40.000 pond dode vissen gevonden drijvend in vijvers in Foshan, China . Link
23 oktober 2012 - Grote visdoden in Yong River, Ningbo, China . Link
23 oktober 2012 - Massale vissterfgevallen verschijnen langs kustgebieden van Sri Lanka . Link
22 oktober 2012 - Duizenden dode vissen verspreid langs Collier-stranden in Florida, Amerika . Link
22 oktober 2012 - Tienduizenden Gizzard Shad Fish-doden in Oneida Lake, staat New York, Amerika . Link

21 oktober 2012 - 28.600 schapen strandden wekenlang in de Pakistaanse haven, gedood als gevolg van ziekte, Pakistan . Link
19 oktober 2012 - 45+ Flamingo's en karkassen dood aangetroffen in de lagune van Walvis - "Een nog nooit gezien
fenomeen", Namibië . Link
19 oktober 2012 - Een virus doodt duiven overal in het Permbekken, Amerika . Link
19 oktober 2012 - 1.000 dieren zijn gedood als gevolg van vogelgriep in Dien Bien, Vietnam . Link
17 oktober 2012 - Vissterfte kan in de MILJOENEN in Neuse River, North Carolina, Amerika zijn . Link
17 oktober 2012 - 7.000 runderen gedood door overstromingen in Pakistan . Link
17 oktober 2012 - "Significante" Bass-afsterven, duizenden doden in de meren van Dickinson County, Iowa, Amerika . Link
16 oktober 2012 - 343 Runderen en buffels dood door onbekende ziekte, met nog 500 slachtoffers in Sualkuchi, India . Link
16 oktober 2012 - Visdoden in Dalton Creek, Georgia, Amerika . Link
15 oktober 2012 - 8000 Meervallen zijn gestorven in Brisbane River, Australië . Link
15 oktober 2012 - Duizenden herten sterven aan de ziekte in Indiana, Amerika . Link
15 oktober 2012 - 2000 kippen gedood als gevolg van vogelgriep-uitbraak in Bode, Nepal . Link
13 oktober 2012 - HONDERDEN TON VAN Zalm gedood door parasieten over de Western Isles in Schotland . Link
12 oktober 2012 - Duizenden vissen gedood door Red Tide in Anson Bay in Australië . Link
12 oktober 2012 - Massamoord op Hammerhead haaienjongen gevonden in Hawaï . Link
12 oktober 2012 - Grote afsterving van Silver Carp Fish in Jimo Reservoirs, China . Link
11 oktober 2012 - Tienduizenden vissen dood aangetroffen in vijvers in Dagupan City, Filippijnen . Link
11 oktober 2012 - 70 zeldzame zeeschildpadden gevonden in de buurt van stranden aan het meer van Bardawil, Egypte . Link
9 oktober 2012 - Massale visdoden veroorzaakt door rode vloed langs de kust van Florida, Amerika . Link
9 oktober 2012 - 400 koeien en geiten dood door ziekte in het landelijke district Kamrup, India . Link
8 oktober 2012 - Honderden, mogelijk duizenden herten sterven nog steeds aan de ziekte in de uitlopers van North
Carolina, Amerika . Link
8 oktober 2012 - Honderden dieren zijn gestorven aan miltvuur in Manicaland, Zimbabwe . Link
7 oktober 2012 - 150 dode vogels gevonden in Chicago in september. Een stijging van 50 procent ten opzichte van
augustus. Amerika . Link
7 oktober 2012 - Grote afsterven van gekweekte vis, veroorzaakt door onbekende ziekte in Muktagachha, Bangladesh . Link
5 oktober 2012 - 1000+ Vissen gedood door besmetting in een kreek in Vancouver, Canada . Link

4 oktober 2012 - Talloze Honeybee-kolonies dood door muggenspuiten in Massachusetts, Amerika . Link
4 oktober 2012 - 2.043 dode herten van ziekte in Illinois, Amerika . Link
4 oktober 2012 - 15.000 dode vissen een "mysterie" op Coquitlam River in Canada . Link
4 oktober 2012 - Visdoden veroorzaakt door "Red Tide" op Sarasota Beaches, Florida in Amerika . Link
2 oktober 2012 - 43 Pilot walvissen dood na 46 gestrand op het strand in Indonesië . Link
1 oktober 2012 - 100 Starlings dood na direct "in een auto op een snelweg" in Oostenrijk te hebbengevlogen . Link
1 oktober 2012 - Duizenden vissen dood aangetroffen in de Katherine rivier in Australië . Link
28 september 2012 - Massale visdoden in Harvey's Run River, Pennsylvania in Amerika . Link
28 september 2012 - Aanhoudende visdoden veroorzaakt door algen bij Roosevelt Lake, Arizona, Amerika . Link
26 september 2012 - Major Die-off of Deer, "het ergste in decennia", in Wyoming, Amerika . Link
26 september 2012 - 2000+ Vogels zijn gestorven aan het Avian-botulisme in Oregon, Amerika . Link
25 september 2012 - Honderden vissen worden dood aangetroffen in de Neuse River, North Carolina, Amerika . Link
24 september 2012 - Grote visdoden, waardoor vissen volledig verdwijnen in het Noord-Sterling Reservoir,
Colorado, Amerika . Link
24 september 2012 - Duizenden schapen dood "uit het vaccin" in Oezbeeks, Kirgizië . Link
23 september 2012 - Laatste resterende 20 eenden dood aangetroffen in Arden Park - No Ducks left, Arizona, America . Link
22 september 2012 - 8000 Runderen gedood door "koud weer en regen" in Swaziland . Link
21 september 2012 - Het afsterven van konijnen is een "mysterie" in St. Louis, Amerika . Link
21 september 2012 - 13.000 schapen levend begraven in sneeuwstormen is een "ongekende ramp" in IJsland . Link
21 september 2012 - 15 Beluga-walvissen zijn sinds juli dood aangespoeld en hebben wetenschappers in Quebec, Canada ,
verbijsterd . Link
19 september 2012 - Grote visdoden in Lake Auburn, Maine, Amerika . Link
19 september 2012 - 588 Runderen dood door kou en ziekte veroorzaakt shock in Mpumalanga, Zuid-Afrika . Link
19 september 2012 - 6.300 Eenden dood van de vogelgriep in Guangdong, China . Link
18 september 2012 - Honderden prairieshonden dood in Arizona, Amerika . Link
18 september 2012 - Tienduizenden gefokte vissen sterven aan de Cha Va-rivier in Vietnam . Link
17 september 2012 - Tientallen duiven dood aangetroffen in Birkenhead, Australië . Link
17 september 2012 - Massale vissterfte in Lakeview Park, Corpus Christi in Amerika . Link

14 september 2012 - UPDATE: 22,3 MILJOEN Vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Mexico . Link
14 september 2012 - 131.000 vissen gedood als gevolg van ziekte in de staat New York, Amerika . Link
14 september 2012 - Honderden dode vissen gevonden in een kraak in Arlington, Amerika . Link
14 september 2012 - Mounds of dead Fish (bodembewoners) gevonden langs de kust van Mangalore, zorgen over India . Link
14 september 2012 - 2.200 herten zijn dit jaar overleden aan een ziekte die zich verspreidt in Nebraska, Amerika . Link
13 september 2012 - Honderdduizenden dode kwallen aan de kust van Cable Beach in Australië . Link
12 september 2012 - Grote vissterfte van New Smyrna Beach naar Oak Hill, Florida, Amerika . Link
12 september 2012 - 362 Runderen dood aangetroffen in Manzini, Swaziland . Link
12 september 2012 - Duizenden dode vissen in Arrowhead Lakes, Arizona, Amerika . Link
12 september 2012 - MILJOENEN dode vis in de Salton Sea in Californië, Amerika . Link
10 september 2012 - Honderden dode vissen zwerfvuil Lake Vista in New Orleans, Amerika . Link
8 september 2012 - Visdoden in San Carlos Lake in Arizona, Amerika . Link
7 september 2012 - Honderden afgestorven runderen gevonden na orkaan Isaac in Plaquemines Parish America . Link
7 september 2012 - 30 Dolfijnen spoelden dood augustus op strand in Bulgarije . Link
7 september 2012 - Mysterieuze ziekte heeft geleid tot de dood van een Moose in Zweden . Link
6 september 2012 - Tienduizenden dode vissen en dode vogels langs de oevers van Lake Erie in Canada . Link
5 september 2012 - 400 herten dood aangetroffen in Caldwell County, North Carolina in Amerika . Link
5 september 2012 - Grote visdoden gerapporteerd rond Louisiana in Amerika . Link
5 september 2012 - Nieuwe zeer giftige soort vogelgriep ontdekt, die dit jaar 181.000 eenden en kippen doodde
in Vietnam . Link
5 september 2012 - Tienduizenden Nutria-ratten zijn dood aangespoeld op de Mississippi-stranden in Amerika . Link
4 september 2012 - Duizenden dode vissen langs Bayou Lafourche in Louisiana, Amerika . Link
4 september 2012 - Visdoden in Bayou Casotte in Jackson County, Amerika . Link
4 september 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in Broadkill River - "De rivier stinkt naar dode vissen" - in
Delaware, Amerika . Link
2 september 2012 - Tientallen vogels vallen elke dag dood in het dorp Pakki Tibbi in India . Link
2 september 2012 - 16 walvissen dood na massastranding van 26 walvissen voor de kust van Fife in Schotland . Link
2 september 2012 - 17 Walvissen zijn dood na 22 strand zelf in Florida, Amerika . Link

1 september 2012 - UPDATE: 200 Herten nu dood van het virus in Cook County, Amerika . Link
1 september 2012 - 58.000 eenden en kippen dood van vogelgriep in Quang Ngai, Vietnam . Link
30 augustus 2012 - Die-off van Whitefish in Eastern Idaho Rivers een "mysterie", Amerika . Link
30 augustus 2012 - "Aanzienlijke" visdoden aan de Tuscarawas-rivier in NEW PHILADELPHIA, Amerika . Link
30 augustus 2012 - 50.000 kippen dood door vogelgriep in Noord 24-Parganas, India . Link
29 augustus 2012 - Honderden Zalm worden doodgespoeld aan oevers van OSOYOOS LAKE, Canada . Link
29 augustus 2012 - Honderden ratten hebben dodelijke angsten voor de pest in de ommuurde stad gevonden, nabij
Jaipur, India . Link
29 augustus 2012 - 24 zeeschildpadden dood aangetroffen op de stranden van Oaxaca in Mexico . Link
28 augustus 2012 - 1.000 TONNE Visdoden in het Baiyangdian-meer in China . Link
28 augustus 2012 - 45.000 babyzeeschildpadden en eieren vernietigd door aardbeving in El Salvador . Link
28 augustus 2012 - 100 reeën dood gevonden in de afgelopen 2 weken in Cook County, Amerika . Link
28 augustus 2012 - 30 Zeldzame antilopen gedood door miltvuur in Kruger National Park, Zuid-Afrika . Link
23 augustus 2012 - 2.700 Fazanten dood door ziekte in Wyoming, Amerika . Link
22 augustus 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in Cuyahoga River, Ohio, Amerika . Link
21 augustus 2012 - Duizenden vissen dood aangetroffen in de rivier Weaver in Cheshire, Verenigd Koninkrijk . Link
20 augustus 2012 - Major Fish-moorden op de oevers van Anson Lake, Texas, Amerika . Link
20 augustus 2012 - Duizenden vissen sterven nog steeds in de Neuse River in North Carolina, Amerika . Link
20 augustus 2012 - Visdoden in Highland Park in Texas, Amerika . Link
20 augustus 2012 - 20.000 vissen dood aangetroffen in Contraband Bayou, Louisiana, Amerika . Link
20 augustus 2012 - Duizenden vissen worden doodgespoeld aan de oevers van de Missisquoi-baai in Montreal, Canada . Link
18 augustus 2012 - Tienduizenden vogels gedood als gevolg van vogelgriep in Vietnam . Link
17 augustus 2012 - 1 MILJOEN Vis is gedood door "rode vloed" in Texas, Amerika . Link
17 augustus 2012 - Veel verschillende vissen en pijlstaartroggen wassen dood op Myrtle Beach in South
Carolina, Amerika . Link
17 augustus 2012 - Grote visdoden op Ghannouch strand in Tunesië, Afrika . Link
16 augustus 2012 - Meer dan 900 herten gedood door een virus in 8 provincies in Michigan, Amerika . Link
16 augustus 2012 - Honderden vissen, hele stuwmeer gevonden in Widnes, Verenigd Koninkrijk . Link

16 augustus 2012 - 100 runderen dood door Anthrax-uitbraak in Colorado en Texas, Amerika . Link
16 augustus 2012 - Visdoden in Wolf Creek, Iowa, Amerika . Link
15 augustus 2012 - 5000 vissen dood aangetroffen in Sugar Creek, Ohio, Amerika . Link
15 augustus 2012 - Tientallen vogels vallen uit de lucht in New Jersey, Amerika . Link
14 augustus 2012 - UPDATE: 431 Bison gedood door Anthrax-uitbraak in Fort Providence, Canada . Link
14 augustus 2012 - Duizenden dode vissen ontdekt aan 5,5 kilometer van de Kiltha-rivier in Ierland . Link
14 augustus 2012 - Mysterious disease doodt 68 runderen in Pakistan . Link
13 augustus 2012 - Mysterieuze ziekte waarbij Elanden en tienduizenden wilde vogels in Zweden worden gedood . Link
13 augustus 2012 - Honderden duizenden dode vissen op stranden van Matagorda naar Galveston, Texas . Link
13 augustus 2012 - De allereerste massale vis sterft langs de oevers van de Pago-baai in Guam . Link
11 augustus 2012 - Duizenden regenwormen dood aangetroffen op de parkeerplaats in Komatsu, Ishikawa, Japan . Link
10 augustus 2012 - 200 TONNE Vissen sterven af aan de rivier de Zi in China . Link
10 augustus 2012 - 500 TON Zalm gedood als gevolg van virusuitbraak in Vancouver, Canada . Link
10 augustus 2012 - Massale visdood een "mysterie" in een kuststreek van Japan . Link
10 augustus 2012 - 3000 vissen gedood door vervuiling in Scarborough, Verenigd Koninkrijk . Link
9 augustus 2012 - Honderden krabben aan land wassen, dood aan Tiana en Shinnecock Bay in Amerika . Link
9 augustus 2012 - Massa-afsterving van garnalen is een "mysterie" in Vietnam . Link
9 augustus 2012 - 20.000 dode vissen in Lake Integendeel, Missouri, Amerika . Link
8 augustus 2012 - 786.000 kippen dood, 41.000 eendjes dood en meer dan 300 varkens dood in Zuid-Korea . Link
7 augustus 2012 - 900 vogels dood aangetroffen in Minnesota, Amerika . Link
7 augustus 2012 - Grote visdoden op de Neuse River in North Carolina, Amerika . Link
6 augustus 2012 - UPDATE: 167 pauwen die nu dood zijn van de Ranikheit-ziekte in Pakistan . Link
6 augustus 2012 - Duizenden dode vissen in een meer in Srinagar, India . Link
6 augustus 2012 - Major Fish moord langs 4 km van de Dunleer-rivier in Ierland . Link
5 augustus 2012 - 40.000 Steur en duizenden andere vissen zijn dood in Iowa en andere centrale staten in Amerika . Link
4 augustus 2012 - 66.800 Vogels gedood door vogelgriep in Vietnam . Link
3 augustus 2012 - 340 Bison dood in de grootste ooit Anthrax-uitbraak in Fort Providence, Canada . Link

3 augustus 2012 - 3000 vissen dood aangetroffen op Petit Jean River in Arkansas, Amerika . Link
3 augustus 2012 - Massale vogelmoord op stranden van Bandon, Oregon, Amerika . Link , ook hier
3 augustus 2012 - Massive Fish wordt door heel Amerika gedood . Link
3 augustus 2012 - 150 schapen en geiten gedood door een virus in Pakistan . Link
31 juli 2012 - Tientallen babyschildpadden dood aangetroffen op het strand in Cayman Brac, Cayman Islands . Link
31 juli 2012 - Ten minste 20 herten dood aangetroffen in het Stone Mountain State Park in Amerika . Link
30 juli 2012 - UPDATE: 100 pauwen zijn nu dood in Pakistan . Link
30 juli 2012 - UPDATE: 5 MILJOEN Vogels nu gedood als gevolg van griepvirus in Mexico . Link
30 juli 2012 - 4000 vissen dood in Ascot Waters Marina, Australië . Link
29 juli 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in de Colorado River, Amerika . Link
27 juli 2012 - 2.500 vissen dood aangetroffen in Doe Park Reservoir in Bradford, Engeland . Link
26 juli 2012 - Visdoden in een kanaal in Plantation, Florida, Amerika . Link
25 juli 2012 - 30 Turtles worden doodop gewassen in Pavana-dam in India . Link
24 juli 2012 - 100 Turtles worden met 20 doden gewassen op het strand in Uraguay . Link
23 juli 2012 - 50 dode Pauwen is een "mysterie" in Pakistan . Link
23 juli 2012 - Visdoden gevonden op Big Sandy Lake in Minnesota, Amerika . Link
23 juli 2012 - Duizenden dode vissen spoelden aan op het strand van Ma-Me-O in Alberta, Canada . Link
23 juli 2012 - Duizenden dode vissen spoelen aan de wal op de stranden van Volusia, Daytona, Amerika . Link
22 juli 2012 - Massale visdoden op Lake Erie in Ohio, Amerika . Link
21 juli 2012 - 1.700 Runderen en 105.000 kalkoenen gedood door hitte in South Dakota en Minnesota, Amerika . Link
21 juli 2012 - Duizenden vissen die aan wal zijn gewassen aan het meer van Elsinore in Californië, Amerika . Link
20 juli 2012 - 300 vogels dood aangetroffen op Agate Beach in Oregon, Amerika . Link
20 juli 2012 - 1300 Dieren dood door virusuitbraak in Kenia . Link
20 juli 2012 - Duizenden dode vislijnstranden in Piney Point, Maryland, Amerika . Link
20 juli 2012 - Groot aantal dode vissen in Shangqiu City Lake in China . Link
19 juli 2012 - Honderden kikkers dood aangetroffen in Chesterfield Lake, Missouri, Amerika . Link
19 juli 2012 - UPDATE: 3,8 miljoen vogels nu gedood als gevolg van griepvirus in Mexico . Link

17 juli 2012 - MILJOENEN van "rare", en "onbekende" Krabachtige wezens wassen op stranden, dood of stervende
op Hawaii . Link
17 juli 2012 - 17 Zeehondenpups worden aan land geslagen rond de baai van Firth in Schotland . Link
17 juli 2012 - 200 ton vis is in Egypte gestorven . Link
17 juli 2012 - 10.000 vissen dood aangetroffen in rivier in Liu Yueqing City, China . Link
16 juli 2012 - 100.000 dode vissen gevonden in Lam Taklong-kreek in de provincie Nakhon Ratchasima, Thailand . Link
16 juli 2012 - Massale vissterfte in het zuiden van Wuhan, China . Link
14 juli 2012 - 512 Pinguïns worden dood gewassen op de stranden van Rio Grande do Sul in Brazilië . Link
13 juli 2012 - 450.000 te doden zalm door virusuitbraak in Newfoundland, Canada . Link
12 juli 2012 - Tienduizenden vis sterven en veel vogels sterven in Horicon Marsh America . Link
12 juli 2012 - Duizenden vissen dood aangetroffen in de Avis-dam in Namibië, Afrika . Link
12 juli 2012 - 6.500 dode vissen in Twin Lakes in North Carolina, Amerika . Link
12 juli 2012 - Duizend dode vissen gevonden op de Vermilion rivier in Illinois Amerika . Link
11 juli 2012 - 58.000 vissen doden op de Des Moines River in Iowa, Amerika . Link
11 juli 2012 - 40 hectare vijver met dode vissen in het Xindong dorp in China . Link
11 juli 2012 - 2,5 miljoen vogels nu gedood door griepvirus in Mexico . Link
11 juli 2012 - 19.000 vissen dood in het meer van Odessa, Amerika . Link
11 juli 2012 - Duizenden kleine vissen liggen dood op de noordwestkust van Ierland . Link
10 juli 2012 - Nog eens 23 Bison dood gevonden, waardoor in totaal 151 doden vielen in Fort Providence Canada . Link
10 juli 2012 - Tientallen dode vogels gevonden in Illinois Amerika . Link
10 juli 2012 - Het afsterven van kreeftmassa's gaat door in Connecticut, Amerika . Link
9 juli 2012 - 28 dode zeehonden. Ongebruikelijk hoog aantal sterfgevallen dit jaar. "De zeehonden zien er vreselijk
uit" Nederland . Link
9 juli 2012 - 450.000 te doden zalm door virusuitbraak in Newfoundland, Canada . Link
9 juli 2012 - "Catastrofale" visdoden op het meer van Genève, ook meer dan 200 snoekbaars op Fountain Lake in
Minnesota, Amerika . Link
8 juli 2012 - "Mysterious" mass Zalmsterfte op Marlborough Farm, Nieuw-Zeeland . Link
8 juli 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in Arugam Bay, Sri Lanka . Link

7 juli 2012 - Duizenden dode vissen gevonden op de Godavari rivier in India . Link
7 juli 2012 - Meer dan 50 eenden en ganzen gevonden dood in Ohio, waardoor de lokale bevolking verbijsterd, Amerika . Link
6 juli 2012 - 128 Bison dood gevonden in Fort Providence Canada . Link
6 juli 2012 - 560 wilde dieren gedood door overstromingen in Kaziranga, India . Link
6 juli 2012 - Vele duizenden dode vissen gevonden in Silver Lake, Delaware America . Link
6 juli 2012 - Massale visdoden op Salt River in Arizona . Link
6 juli 2012 - Visdoden in Trout River, Prince Edward Island, Canada . Link
6 juli 2012 - Visdoden in Patoka River, Indiana . Link
6 juli 2012 - Massa Oyster sterfgevallen: 60 miljoen snotterterklemmen zijn dood, waardoor boeren braken in Quang
Ninh Vietnam . Link
5 juli 2012 - Massale visdoden als gevolg van vulkaanuitbarsting in de buurt van de Canarische Eilanden . Link
5 juli 2012 - Visdoden op Century Village Lakes in Florida . Link
5 juli 2012 - Visdoden op Roy Lake in South Dakota . Link
5 juli 2012 - Duizenden vissen dood aangetroffen in James River in Lamoure North Dakota . Link
5 juli 2012 - Meer dan 20 dode vogels (zilverreigers) gevonden in Rockport Texas . Link
4 juli 2012 - Duizenden vissen dood aangetroffen op Dexter City Lake in Missouri, Amerika . Link
3 juli 2012 - 14 ton dode vissen gevonden in het Changshou-reservoir in China . Link
3 juli 2012 - Major Fish-moord: honderdduizenden vissen dood in Lake Wichita, Texas . Link
3 juli 2012 - Honderden vissen gevonden drijvend dood in Upstate Lake South Carolina . Link
3 juli 2012 - Fish Kill: Catfish die-off op Lake Buffum nabij Fort Meade Florida . Link
3 juli 2012 - 2.300 dode vissen aangespoeld op South River in Butts County, Georgia, Amerika . Link
2 juli 2012 - Duizenden vissen dood in Chautauqua Lake in Havana Cuba . Link
2 juli 2012 - Duizenden kippen gedood als gevolg van vogelgriep-uitbraak in Xinjiang, China . Link
2 juli 2012 - 10.000 vissen dood in South Knoxville Pond in Tennessee, Amerika . Link
2 juli 2012 - 18 massale visdoden zijn in de afgelopen 2 maanden in Periyar River in India gebeurd . Link
1 juli 2012 - Massale vissterfte in Fujian Jinjiang Cizao Reservoir, China . Link
30 juni 2012 - 1.000.000 vogels stierven of doodden op 129 boerderijen vanwege vogelgriep in Mexico . Link
29 juni 2012 - Honderden dode vissen langs de oevers van Pottersburg Creek in Ontario, Canada . Link

29 juni 2012 - 73 Schildpadden zijn in Australië doodgespoeld, wetenschappers in kwestie . Link
28 juni 2012 - Vis sterft in Platte River in Nebraska . Link
28 juni 2012 - Visdoden in de rivier de Vartry in Wicklow, Ierland . Link
26 juni 2012 - 200.000 vogelslachtoffers op drie boerderijen in Mexico . Link
26 juni 2012 - Meer dan 75.000 geiten gedood door een epidemie van ziekten in Congo . Link
26 juni 2012 - Duizenden dode sardines spoelen aan op het eiland Taboga in Panama . Link
26 juni 2012 - Visdoden in de graafschappen Wisconsin in Amerika . Link
25 juni 2012 - Duizenden vissen dood in een meer in Georgia, Amerika . Link
25 juni 2012 - Duizenden vissen sterven in de Gomti-rivier India . Link
23 juni 2012 - Massa Runderdood een "mysterie" in Elgin Texas . Link
23 juni 2012 - 67 Vogels dood aangetroffen in Kanaha Pond Wildlife Sanctuary Hawaii . Link
22 juni 2012 - Massale sterfgevallen door paarden en runderen door slangenbeten in Kiev, Oekraïne . Link (Russisch)
22 juni 2012 - Visdoden op Lake Odessa in Louisa County, Amerika . Link
21 juni 2012 - Dode schildpadden aan wal langs de kusten van Delaware en New Jersey, wetenschappers weten niet waarom
in Amerika . Link
21 juni 2012 - 150 Vogels wassen dood op of sterven aan de stranden van East Florida in Amerika . Link
20 juni 2012 - 750 Bee Hives vergiftigd met het doden van duizenden bijen in New South Wales, Australië . Link
20 juni 2012 - Honderden Duizenden vissen die aan de wal zijn doodgeschoren op Sutherland Reservoir Nebraska . Link
19 juni 2012 - Duizenden vissen sterven in de Taag in Toledo, Spanje . Link
19 juni 2012 - 17 dode zeehonden worden in Parnu Estland aangespoeld . Link
19 juni 2012 - Honderden dode vissen gevonden in Red Hill Creek, Canada . Link
19 juni 2012 - Vissterfte bij Buffalo Pound Lake in Canada . Link
19 juni 2012 - Meer dan 4000 vissen dood aangetroffen in rivier de Nene, Engeland . Link
16 juni 2012 - Visdoden in Big Birch Lake in Todd County Minnesota . Link
15 juni 2012 - Visdoden gevonden in kanaal nabij het meer Manitoba in Canada . Link
15 juni 2012 - Massamoord op Sardines (ongeveer 10.000) gevonden in Kanagawa, Japan . Link
14 juni 2012 - 130 zeevogels dood aangetroffen in Australië . Link

OPMERKING : 120 dolfijnen die tussen november en maart voor de kust van Texas stierven, verklaarden 'ongewoon
sterfgeval' Amerika . Link
11 juni 2012 - Vissen doden langs 1,5 km van het Chovva-kanaal in India . Link
9 juni 2012 - 40 ton dode vissen in een vijver in township Guangzhou China . Link
8 juni 2012 - Groot aantal dode vissen gevonden in East Lake Park China . Link
7 juni 2012 - 200 ton aan dode sardine aangespoeld in de haven van Ohara in Japan . Link
7 juni 2012 - Honderden vogels zijn dood aangetroffen in East Melbourne, Australië . Link
6 juni 2012 - Meer dan 100.000 vissen die afsterven in Feidong Ning Kong (sic) Reservoir China . Link
6 juni 2012 - Mystery omringt massale visdoden in Coevorden Nederland . Link
6 juni 2012 - Meer dan 10.000 dode karper gevonden in Blue Springs Lake, Missouri . Link
6 juni 2012 - 5000 dode vissen in een meer is een raadsel, VK . Link
5 juni 2012 - Alarmerende rendieren sterven af op St Paul Island in Alaska . Link
5 juni 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in Imperial Lakes in Florida . Link
5 juni 2012 - 2500 vissen dood in Swan River in Australië . Link
31 mei 2012 - Duizenden vissen sterven aan de kust van Birma . Link
30 mei 2012 - Grote vissen sterven af in een lagune in Chacahua, Mexico . Link
30 mei 2012 - 500 vissen sterven in Canal in Engeland . Link
30 mei 2012 - Duizenden vissen duiken dood op in Maryland . Link
30 mei 2012 - Rood tij doodt 55 miljoen Abalone in China . Link
29 mei 2012 - Massale vissterfte - 13.000 vissen gevonden in Ohatchee Alabama . Link
27 mei 2012 - Gehele viskwekerij moet worden gedood nadat het virus voor de eerste keer in de wateren van de staat
Washington is gevonden . Link
25 mei 2012 - 10 TON dode vissen gevonden in Laguna de Bay, Filipijnen . Link
25 mei 2012 - 300 dolfijnen worden de afgelopen weken doodgespoeld en geven aanleiding tot bezorgdheid in de Zwarte
Zee- Rusland . Link
25 mei 2012 - Duizenden schelpdieren die dood zijn aangetroffen in Peru . Link
25 mei 2012 - 540 antilopen sterven in Kasachstan . Link
24 mei 2012 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een vijver in Sichuan, China . Link

24 mei 2012 - Honderden vissen zijn dood aangetroffen in Briar Creek in North Carolina . Link
23 mei 2012 - 60.000 - 100.000 dode vissen in drie Kreken in Maryland USA . Link
21 mei 2012 - Duizenden van de "meest veerkrachtige vissoorten" dood aangetroffen op Mula-Mutha River-banken
in India . Link
20 mei 2012 - Honderden vissen gevonden in Clear Lake in Minnesota . Link
20 mei 2012 - Grote visdoden gerapporteerd in Sanya Egret Park China . Link
19 mei 2012 - 500.000 zalm vernietigd na virus aangetroffen in viskwekerij in Vancouver, Canada . Link
17 mei 2012 - Mass bijensterfte - " Duizelingwekkende verliezen " gemeld in Minnesota, Nebraska en Ohio USA . Link
17 mei 2012 - Mystery omringt 34 dode herten op Greater Qiu Islet in Taiwan . Link
17 mei 2012 - Meer dan 8 ton vis vergiftigd in Guiyang China . Link
16 mei 2012 - Visdoden in Arcadia Lake in Oklahoma . Link
15 mei 2012 - Meer dan 10.000 vissen zijn dood in Guanzhou China . Link
14 mei 2012 - Nog een visdodend in Lake Bito in MacArthur Town, Filipijnen . Link
14 mei 2012 - Duizenden gekweekte vissen worden dood aangetroffen in vijvers in het dorp Nanjundapuram in India . Link
13 mei 2012 - Massale vissterfte gemeld in Pathalam-gordel in de rivier Periyar in India . Link
12 mei 2012 - 500 vissen zijn in het Eichbaum-meer in Duitsland gestorven . Link
12 mei 2012 - 2.300 Vogels dood aangetroffen op stranden in Chili . Link
10 mei 2012 - Visdoden in South Negril River op Jamaica . Link
10 mei 2012 - UPDATE : 5.000 vogels dood aangetroffen op stranden in Peru . Link
10 mei 2012 - 550 ton dode zalm in Noorwegen . Link
10 mei 2012 - Duizenden dode vissen aan de oever van Lake Simcoe in Canada . Link
8 mei 2012 - 12 ton vis gevonden in Chengdu, Sichuan, China . Link
8 mei 2012 - Honderden dode vissen in Brake Lake, Perry County, Amerika . Link
8 mei 2012 - Lage aantallen Muttonbirds die terugkeren naar NZ is "meest ongewone gebeurtenis" in 20 jaar tijd om deze
vogels Nieuw-Zeeland tebestuderen . Link
7 mei 2012 - Vissen doden in Koeweit-baai in Koeweit . Link
6 mei 2012 - Massale vissterfte gevonden in Heritage Park Pond in Massachusetts . Link
5 mei 2012 - 50.000 vissen dood aangetroffen in een vijver in Shenzhen in China . Link

5 mei 2012 - Massavogeldood ontdekt in afvalwater in Finland . Link
4 mei 2012 - Een lokaal "fenomeen" met talloze dode vissen die dezelfde dag in Spanje verschijnen . Link
4 mei 2012 - 2 TON dode vissen gevonden in een rivier in Jinzhou, China . Link
4 mei 2012 - Massale visdoden gevonden in Muttar River waardoor paniek heerste in India . Link
3 mei 2012 - Dode vissen zijn aan de oever van Lake Houston in Amerika aan het afwassen . Link
2 mei 2012 - Groot aantal vissen aangetroffen in de rivier de rivier in China . Link
2 mei 2012 - Veel dode vissen drogen dood in dorp en veroorzaken paniek in Turkije . Link
30 april 2012 - Honderden stier roodvissen dood aangetroffen in Alabama . Link
28 april 2012 - 1200 pelikanen die dood zijn aangetroffen in Peru . Link
27 april 2012 - Massale visdoden op Lake Elsinore in Californië . Link
26 april 2012 - Mysterieuze dood van mogelijk duizenden ooievaars in Thailand . Link
25 april 2012 - 11.000 dode vissen gevonden in River in Kettering, Amerika . Link
25 april 2012 - 28.000 dode vissen gevonden in River in Strongsville, Amerika . Link
25 april 2012 - Bruinvissen sterven in alarmerende aantallen, waardoor bezorgdheid wordt geuit over een lokale "ecologische
catastrofe" in China . Link
25 april 2012 - 4 dolfijnen zijn aan de wal doodgeschoten bij Bandra Bandstand in India . Link
22 april 2012 - Duizenden vissen worden in Pakistan dood aangetroffen . Link
19 april 2012 - Duizenden vissen, ook koeien en honden gedood in Pakistan . Link
17 april 2012 - Duizenden vissen (30 soorten) dood in een kreek in Tennesse . Link
17 april 2012 - Duizenden vissen blijven dood opduiken in de monding van de Zandvlei in Zuid-Afrika . Link
17 april 2012 - Enkele duizenden vissen gevonden in de rivier in India . Link
17 april 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in Vijver in India . Link
16 april 2012 - Massale sterfgevallen door vee in Kirgizië . Link
13 april 2012 - Massale bijen vallen dood in Canyon Country, Californië . Link
13 april 2012 - Honderden dode vissenstrooisel Ocean Floor in Durban, Zuid-Afrika . Link
11 april 2012 - 300 meer dolfijnen dood aangetroffen op stranden in Peru . Link
11 april 2012 - 14.000 vissen dood in Creek in Missouri . Link
9 april 2012 - Duizenden vissen gevonden in het meer in India . Link

9 april 2012 - 3 walvissen worden doodopgewassen in India . Link
6 april 2012 - Meer dan 50 schildpadden zijn in India dood neergeslagen . Link
6 april 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in waterwegen in Maleisië . Link
5 april 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in de Ganga rivier in India . Link
4 april 2012 - 615 Dolfijnen dood gevonden op stranden in Peru . Link
4 april 2012 - Meer dan 100 dode katvis gevonden in Boyne River Australia . Link
3 april 2012 - Duizenden dolfijnen sterven aan de Golf van Mexico . Link
1 april 2012 - 9.000 dieren gedood door mond- en klauwzeer in Egypte . Link
1 april 2012 - 3000 duivels zijn dit jaar dood in Peru aangespoeld . Link
30 maart 2012 - Honderden vogels gedood tijdens de hagelstorm in Texas . Link
29 maart 2012 - 10.000 ganzen en watervogels dood in Siskiyou County, Amerika . Link
20 maart 2012 - Duizenden dode vissen wassen op de oever van de rivier in Singapore . Link
20 maart 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in River in Minnesota . Link
17 maart 2012 - 4 gestrande walvissen sterven in Oost-China . Link
13 maart 2012 - Tienduizenden Zalmsterfgevallen een "mysterie" in Marlborough, Nieuw-Zeeland . Link
13 maart 2012 - 5000 vissen dood aangetroffen in een meer in Maleisië . Link
12 maart 2012 - Ziekte doodt 170 kippen in Zuid-Afrika . Link
9 maart 2012 - Tientallen vogels vallen dood neer op universiteitsterrein in Florida . Link
8 maart 2012 - 34 Dolfijnen worden dood gewassen langs de kust in Texas . Link
4 maart 2012 - 400 grijze zeehonden dood aangetroffen in Cape Breton in Australië . Link
3 maart 2012 - Veel kleine pinguïns sterven in Perth, Australië . Link
2 maart 2012 - Duizenden Jellyfish worden aangespoeld in Texas . Link
1 maart 2012 - 800 kg dode vis gevonden in Cyprus . Link
OPMERKING : Tijdens 2011 - Recordnummer (335) van Sea Otters die ofwel dood of ziek zijn aangetroffen langs de
Californische kust in Amerika . Link
28 februari 2012 - Meer dan 20.000 kippen dood in Dharke in Nepal . Link
27 februari 2012 - Duizenden vissen aangetroffen in het natuurreservaat in het VK . Link
25 februari 2012 - 60 meeuwen dood aangetroffen in Nieuw-Zeeland . Link

21 februari 2012 - 3000 Tonijnvissen gevonden voor de kust van Dubai . Link
21 februari 2012 - 25 Zeldzame schildpadden worden doodgeschoten in Bangladesh . Link
18 februari 2012 - Duizenden lammeren worden gedood door ongeneeslijk virus in het VK . Link
16 februari 2012 - Tonnen dode vissen spoelen aan wal in Somalië . Link
15 februari 2012 - 100 dode vogels gevonden langs de snelweg in Maryland, Amerika . Link
14 februari 2012 - UPDATE: 124 Dolfijnen zijn nu gestrand en zijn gestorven in Cape Cod America . Link
9 februari 2012 - Meer dan 200 dolfijnen worden in Peru doodgespoeld . Link
9 februari 2012 - 800 dode vogels gevonden in Christchurch, Nieuw-Zeeland . Link
7 februari 2012 - Tientallen dode vogels gevonden op het strand in Florida . Link
6 februari 2012 - Tienduizenden vogels worden "gedood" vanwege het H5N1-virus in Nepal en India . Link
3 februari 2012 - Duizenden vissen worden in Nigeria afgespoeld . Link
3 februari 2012 - 100 duiven dood aangetroffen in South Dakota . Link
3 februari 2012 - 1000 vissen worden dood aangetroffen in twee vijvers in Virginia . Link
31 januari 2012 - 800 Starfish dood aangetroffen op het strand in Japan . Link
31 januari 2012 - Massale vissterfte in Filipijnen . Link
27 januari 2012 - 64 dolfijnen en bruinvissen dood aangetroffen langs de Atlantische kust . Link
27 januari 2012 - 10.000 vissen dood aangetroffen in Japan . Link
27 januari 2012 - 12 Dolfijnen worden in Louisiana doodgespoeld . Link
27 januari 2012 - 10.000 eenden worden gedood in Australië . Link
24 januari 2012 - 5000 vissen dood aangetroffen in de rivier de Perth in Australië . Link
UPDATE : 85 dolfijnen strandden, 61 doden in Cape Cod in Amerika . Link
24 januari 2012 - 82 walvissen dood in Nieuw-Zeeland . Link
22 januari 2012 - Honderden dode vogels gevonden in India . Link
21 januari 2012 - 4 walvissen dood aangetroffen op het strand in Nieuw-Zeeland . Link
19 januari 2012 - 20.000 vogels gedood door olierampen in Nieuw-Zeeland . Link
19 januari 2012 - 3 TON VAN dode vissen spoelen aan de wal in Somalië . Link
OPMERKING : Gedurende de afgelopen 6 jaar zijn 6,7 MILJOEN vleermuizen gestorven aan de White Nose Disease
in Amerika . Link

16 januari 2012 - 53 pelsrobben gevonden dood op strand in Australië . Link
14 januari 2012 - 30 dolfijnen strand, 20 doden in Cape Cod in Amerika . Link
11 januari 2012 - Honderden dode vissen spoelen aan de wal in de Bahama's . Link
10 januari 2012 - 2000 Kippen zijn dood in India . Link
10 januari 2012 - Een groot aantal dode vissen aangetroffen over een rivier van 3 km in China . Link
9 januari 2012 - Honderden dieren in het wild worden dood gevonden in Zimbabwe . Link
9 januari 2012 - Tientallen schildpadden dood aangetroffen in Florida . Link
8 januari 2012 - Duizenden herten zijn de afgelopen maanden in Northern Plains in Amerika gestorven . Link
7 januari 2012 - Duizenden dode vissen gevonden in de Gholani rivier in India . Link
7 januari 2012 - 7 Walvissen worden gestrand en sterven in Nieuw-Zeeland . Link
7 januari 2012 - Duizenden vissen dood aangetroffen in Californië . Link
5 januari 2012 - 3000 dode vissen in Ghana . Link
4 januari 2012 - Olie gedrenkte vogels wassen dood op Western Isles of Scotland . Link
2 januari 2012 - 20 TON VISSEN worden doodgespoeld op het strand in Noorwegen . Link
1 januari 2012 - 200 merels dood aangetroffen in Arkansas USA . Link
2011 - Recordaantal (160) van walvissen strandde in Ierland . Link
27 december 2011 - "Red Tide" doden van vis in Florida . Link
27 december 2011 - Enorme hoeveelheden vis sterven in Bavla Pond in India . Link
25 december 2011 - 50 vogels dood aangetroffen op Road en meer uit de lucht vallen in Montgomery County USA . Link
20 december 2011 - 400 vogels dood aangetroffen in Davis County in de Verenigde Staten . Link
20 december 2011 - 17.000 kippen gedood als gevolg van het H5N1-virus in Hong Kong . Link
20 december 2011 - Massamoord op Haring op de stranden in West-IJsland . Link
20 december 2011 - Tientallen (mogelijk honderden) van Crows dood aangetroffen in New Mexico USA . Link
19 december 2011 - 25 pony's gevonden in Nieuw-Zuid-Wales in Australië . Link
18 december 2011 - Massale visdood in Australië . Link
17 december 2011 - 4000 kraaien zijn de afgelopen 3 maanden in India gestorven . Link
OPMERKING : In 2011 stierven 600.000 koeien in Texas . Link

15 december 2011 - Duizenden vogels sterven aan "crash landing" in Utah . Link
15 december 2011 - 1000 Kippen sterven in Nepal . Link
12 december 2011 - 300 kraaien overleden in India . Link
10 december 2011 - 10 walvissen worden dood gewassen op stranden in Corfu, Griekenland . Link
9 december 2011 - 300 zeehonden gevonden dood op het strand in Kaapstad in Zuid-Afrika . Link
6 december 2011 - 75 zeehondenpoppen dood in Engeland . Link
5 december 2011 - 30 TON Vis gevonden in India . Link
3 december 2011 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een meer in Duitsland . Link
OPMERKING : Gedurende 2011 - 1,7 MILJOEN runderen zijn in Mexico gestorven . Link
OPMERKING : In november 2011 stierven meer dan 125 walvissen in verschillende landen ... VS, Australië, VK, Nieuw-Zeeland,
Guyana, China, Chili, India, Duitsland, Ghana .
30 november 2011 - 100 vogels (spreeuwen) dood aangetroffen op een snelweg in North Carolina . Link
30 november 2011 - Tot 1000 kraaien dood in India . Link
28 november 2011 - Groot aantal vissen, kikkers en slangen dood aangetroffen in India . Link
27 november 2011 - Vijf dolfijnen worden in Mississippi doodgespoeld . Link
27 november 2011 - 1000 vissen dood aangetroffen in Beachmere in Australië . Link
26 november 2011 - Massive Fish Kill in Estero Bay in Florida . Link
23 november 2011 - 77 olifanten dood aangetroffen in de afgelopen 3 maanden in Zimbabwe . Link
17 november 2011 - Fish Kill beïnvloed twee mijlen van een kreek in Western Iowa in Amerika . Link
17 november 2011 - ** UPDATE ** Een totaal van 91 walvissen dood tijdens de afgelopen week in Australië en NieuwZeeland . Link
16 november 2011 - 65 Pilot Whales sterven in Nieuw-Zeeland . Link
14 november 2011 - Duizenden vissen dood in rivier in Zhangjiang High-Tech Park in China . Link
13 november 2011 - 22 potvissen gestorven op strand in Australië . Link
12 november 2011 - Een groot aantal dode vissen spoelt aan bij de haven van Hamriya in Dubai . Link
11 november 2011 - Massive Fish Kill in Lake Poway in Californië . Link
8 november 2011 - Honderden vissen zijn dood aangetroffen in de Changbanggang-rivier in China . Link
5 november 2011 - Ongewoon aantal vogels en vissen dood aangetroffen in Guyana . Link

4 november 2011 - Duizenden kleine zeedieren nestelen een strand bij Lyall Bay in Nieuw-Zeeland . Link
2 november 2011 - MILJOENEN vissen gedood door "Red Tide" langs de kust van Texas in Amerika . Link
OPMERKING : In oktober 2011 stierven meer dan 30 walvissen in verschillende landen ... VS, Australië, Engeland, Alaska, ZuidAfrika, Nieuw-Zeeland .
31 oktober 2011 - 500 zangvogels dood in West Virginia in Amerika . Link
31 oktober 2011 - 3000 vissen dood aangetroffen in River Crane in Londen, Engeland . Link
31 oktober 2011 - Oyster Die-off in Pensacola in Amerika . Link
29 oktober 2011 - Duizenden vissen dood aangetroffen op zee in India . Link
28 oktober 2011 - Nog 3 dolfijnen dood aangetroffen in Mississippi . (14 doden deze maand). Link
25 oktober 2011 - 300 dode vissen in de haven van Portland in Canada . Link
OPMERKING : Sinds maart vorig jaar zijn 580 tuimelaars en potvissen gestorven en aangespoeld in Florida, Alabama,
Mississippi, Louisiana en Texas . Link
24 oktober 2011 - Duizenden dode vissen in Little Wabash River in Illinois . Link
22 oktober 2011 - Duizenden dode vogels spoelen aan land op Georgian Bay in Canada . Link
OPMERKING : Tot dusver dit jaar zijn bijna 1000 zeeschildpadden gestorven in het Great Barrier Reef in Australië . Link
21 oktober 2011 - Honderden (misschien wel duizenden) dode vissen langs Briar Creek in Georgia . Link
13 oktober 2011 - 15 paarden stierven in Kooralbyn in Queensland, Australië . Link
8 oktober 2011 - Duizenden dode vissen in West Lake in Vietnam . Link
4 oktober 2011 - Meer dan 100 zeehonden gevonden dood op stranden in New England . Link
3 oktober 2011 - 17 Dode dolfijnen gevonden in Ujung Kulon op Java . Link
OPMERKING : In september 2011 stierven meer dan 18 walvissen in verschillende landen ... VS, Australië, Philappines,
Engeland, S.Africa, Canarische eilanden, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Griekenland en Indonesië .
30 september 2011 - Miljoenen bijen op mysterieuze wijze sterven in Florida . Link
27 september 2011 - 10 ton vis dood in Butre Lagoon in Ghana . Link
22 september 2011 - Honderden Giant Squid wassen aan wal dood op Orange County Beaches in Amerika . Link
20 september 2011 - Duizenden witte bassen duiken dood op in Arkansas River in Amerika . Link
17 september 2011 - Tot 400 inktvissen worden dood gewassen op Blacks Beach in San Diego .
6 september 2011 - Ongeveer 10 miljoen dode vissen in viskwekerijen langs de rivier de Minjiang in China . Link

3 september 2011 - Zwarte dolfijnen die dood opwassen in Bulgarije . Link
OPMERKING : Tijdens augustus 2011 stierven meer dan 25 walvissen in verschillende landen ... VS, Ierland, Saoedi-Arabië,
Australië, Philappines, Engeland, Sri Lanka, S.Africa, Brazilië, Vietnam, Spanje en Nederland .
24 augustus 2011 - Farmland Bird Numbers Drop by tot 90 procent, in Europa . Link
22 augustus 2011 - Honderden zalm en forel dood aangetroffen in Bandon River, in Ierland . Link
19 augustus 2011 - Dode dolfijnen en zeehonden gevonden op Oxnard Beach, in Californië . Link
19 augustus 2011 - Massale visdood in de rivier de Fuhe, in Oost-China . Link
14 augustus 2011 - Honderden vissen en schildpadden dood in Pearl River, Louisiana . Link
1 augustus 2011 - Honderden vissen zijn dood in de Rio Grande-rivier, New Mexico . Link
1 augustus 2011 - Duizenden vissen sterven in Lake dat bloedrood werd, in Texas . Link
26 juli 2011 - Massale afslachting van kippen en eenden op de Marshalleilanden . Link
23 juli 2011 - 15 Whales Die in Schotland . Link
22 juli 2011 - Massa van dode vissen gevonden in de Haihe rivier in Noord-China . Link
22 juli 2011 - Vis afwas dood op de oevers van North Falmouth, Verenigde Staten . Link
22 juli 2011 - Zeeschildpadden blijven ziek worden en sterven voor de kust van Queensland in Australië .
21 juli 2011 - Meer vol dode vissen in Louisiana . Link
19 juli 2011 - 1000 vissen dood aangetroffen in Cape York River, Australië . Link
15 juli 2011 - Honderden duizenden prionen (vogels) zijn dood aangetroffen in Nieuw-Zeeland . Link
14 juli 2011 - Grote hoeveelheden grote en kleine vissen blijven afwassen in Oklahoma . Link
9 juli 2011 - Twee 1000 pond walvissen dood aangetroffen op de stranden in Indian River County, US .
1 juli 2011 - Tientallen schildpadden wassen zich op het strand in Noord-Queensland, Australië . Link
29 juni 2011 - Honderden vissen duiken dood op in Zuid-Georgië .
28 juni 2011 - 30 Dolphins wassen doden in de Lowcountry, USA .
17 juni 2011 - Ongeveer 750 vissen gevonden in de rivier Des Peres in Missouri .
5 juni 2011 - Duizenden regenwormen zijn dood op trottoirs in Ohio .
4 juni 2011 - 800 Ton vis dood in een meer bij de Taal-vulkaan op de Filippijnen .
13 mei 2011 - Tientallen haaien die dood zijn in Californië .
13 mei 2011 - Duizenden vissen worden doodgespoeld aan de oevers van Lake Erie in Ohio .

6 mei 2011 - Recordaantal verdwijningen van wilde dieren in The Rockies in de winter.
1 mei 2011 - Twee gigantische walvissen spoelen aan wal en sterven aan het Waiinu-strand in Nieuw-Zeeland .
22 april 2011 - Leopard Sharks sterven in San Francisco Bay .
20 april 2011 - 6 Ton dode sardines gevonden in Ventura Harbor in Zuid-Californië .
20 april 2011 - Honderden dode Abalone en een Marlin worden doodgespoeld op Melkbos Beach bij Kaapstad .
18 april 2011 - Honderden dode vissen gevonden in Ventura Harbor in Zuid-Californië .
29 maart 2011 - Meer dan 1300 eenden sterven in Houston Minnesota .
28 maart 2011 - Sei Whale spoelt dood op strand in Virginia .
26 maart 2011 - Honderden vissen dood in Gulf Shores .
8 maart 2011 - Miljoenen dode vissen in King Harbor Marina in Californië .
3 maart 2011 - 80 baby-dolfijnen die nu dood zijn in de Golfregio .
25 februari 2011 - Vogelgriep - Honderden kippen sterven plotseling in Noord-Sumatra, Indonesië .
23 februari 2011 - 28 baby-dolfijnen worden dood gewassen in Alabama en Mississippi .
21 februari 2011 - Big Freeze doodt honderdduizenden vissen langs de kust in Texas .
21 februari 2011 - Vogelgriep? 16 zwanen sterven meer dan 6 weken in Stratford-Upon-Avon, Verenigd Koninkrijk .
20 februari 2011 - Meer dan 100 walvissen dood in Mason Bay, Nieuw-Zeeland .
20 februari 2011 - 120 koeien dood aangetroffen in Banting, Maleisië .
19 februari 2011 - Veel merels gevonden in Oekraïne .
16 februari 2011 - 5 miljoen dode vissen in Mara River, Kenia .
16 februari 2011 - Duizenden vissen en enkele tientallen eenden dood in Ontario, Canada .
16 februari 2011 - Massale vissterfte in het Zwarte-Zeegebied in Turkije .
11 februari 2011 - 20.000 Bijen stierven plotseling in een tentoonstelling over biodiversiteit in Ontario, Canada .
11 februari 2011 - Honderden dode vogels gevonden in Lake Charles, Louisiana .
9 februari 2011 - Duizenden dode vissen spoelen aan wal in Florida .
8 februari 2011 - Honderden mussen vallen dood in Rotorua, Nieuw-Zeeland .
5 februari 2011 - 14 walvissen sterven nadat ze zijn gestrand in Nieuw-Zeeland .
4 februari 2011 - Duizenden verschillende vissen drijven dood in de Amazone-rivier en in Florida .

2 februari 2011 - Honderden duiven sterven in Genève, Zwitserland .
31 januari 2011 - Honderdduizenden paardenmosselschelpen worden doodgespoeld op stranden in Waiheke, Nieuw-Zeeland .
27 januari 2011 - 200 pelikanen wassen zich dood op Topsail Beach in North Carolina .
27 januari 2011 - 2000 Vissen zijn dood in Bogota, Columbia .
23 januari 2011 - Honderden dode vissen in Dublin, Ierland .
22 januari 2011 - Duizenden dode haring wassen zich aan de wal in Vancouver Island, Canada .
21 januari 2011 - Duizenden vissen dood in Detroit River, Michigan .
20 januari 2011 - 55 dode buffels in Cayuga County, New York .
18 januari 2011 - Duizenden Octopus waren op in Vila Nova de Gaia, Portugal .
17 januari 2011 - 10.000 buffels en koeien stierven in Vietnam .
17 januari 2011 - Honderden dode zeehonden die aan wal in Labrador, Canada aan het afwassen zijn .
15 januari 2011 - 200 dode koeien gevonden in Portage County, Wisconsin .
14 januari 2011 - Massale vissterfte in Bakoe, Azerbeidzjan .
14 januari 2011 - 300 merels dood aangetroffen op snelweg I-65 ten zuiden van Athene in Alabama .
7 januari 2011 - 8.000 tortelduiven regeren dood in Faenza, Italië .
6 januari 2011 - Honderden dode grackles, mussen en duiven werden dood aangetroffen in Upshur County, Texas .
5 januari 2011 - Honderden Dead Snapper zonder ogen aangespoeld op Coromandel-stranden in Nieuw-Zeeland .
5 januari 2011 - 40.000+ krabben worden in Kent, Engeland, doodgemaakt .
4 januari 2011 - 100 ton Sardines, Croaker & Catfish worden doodgespoeld aan de kust van Parana in Brazilië .
4 januari 2011 - 3.000+ dode Merels gevonden in Louisville, Kentucky .
4 januari 2011 - 500 dode roodvleugelige merels en spreeuwen in Louisiana .
4 januari 2011 - Duizenden dode vissen bestaande uit Mullet, Ladyfish, Catfish & Snook in Volusia County, Florida .
3 januari 2011 - (2 miljoen) Dode vissen bestaande uit Menhayden, vlekken & Croakers wassen in Chesapeake Bay, Maryland &
Virginia .
1 januari 2011 - Meer dan 200.000 dode vissen worden gewassen aan de oevers van Arkansas River, Arkansas .
1 januari 2011 - 5.000+ Roodvleugelige merels en spreeuwen vallen dood neer in Beebe, Arkansas .
20 december 2010 - Duizenden kraaien, duiven, watten & honingeters zijn uit de lucht gevallen in Esperance, West-Australië .
2 november 2010 - Duizenden zeevogels dood aangetroffen in Tasmania, Australië .

Het lijdt geen twijfel dat deze massale dierlijke sterfgevallen die zich tegenwoordig over de hele wereld voordoen, een van de
vele tekenen van de tijd zijn. Door de geschiedenis heen hebben we dieren die in dit soort getallen stierven over de hele
wereld niet gezien. Maar de aarde en de zeeën zijn nu zo vervuild door door de mens gemaakte chemicaliën en olieverliezen,
de dieren maken gewoon geen schijn van kans!
B R O N.
WILT MEN ECHT ONDERZOEKEN WAAROM DEZE MASSALE STERFTE GAANDE IS, LEES DE BOEKEN VAN JAY ARAE ESSEX
U zult versteld staan wat er allemaal gaande is. – Let op: De 3 boeken zijn opvolgende!
Boek 1:
Creation Its Beginning and Your Origin
Boek 2:

Creation Its Journey Evolving Into Paradise
Boek 3:
Its Journey Evolving Into Paradise

