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Вече втора година ма-
лък екип с променлив
състав отсяда периоди-
чно в хотел „Балчик” и
буди любопитство със
странното си поведе-
ние. Старичкият „Ленд
Ровър” тръгва рано су-
трин и се появява чак по
мръкване. Неколцината
му пътници носят не-
привични наблюдател-
ни уреди, не изглеждат
като обикновените ко-
мандировани служите-
ли, нито пък като оби-
чайните посетители и
гости на хотела. Що за
птици са „кацнали” в на-
шия град? Оказва се, че
наистина птиците „имат
пръст” в цялата работа.
Само че като обект на
грижа, да не кажем по-
вече – като обект на
обич и благоговение...
Да, става въпрос точно
за природозащитни еки-
пи на Българското дру-
жество за защита на
птиците (БДЗП). Ако не
сте чували за БДЗП, то-
ва е най-голямата и се-
риозна природозащит-
на организация в Бълга-
рия. Първата в най-но-
вата история на Бълга-
рия, създадена през 1988
г. Защото съществува-
щите граждански орга-
низации преди Втората
световна война, като на-
пример Съюзът за защи-
та на природата, са зак-
рити още в първите го-
дини след монополизи-
рането на българската
държава от една партия

в края на четиридесетте
години на ХХ век. За
времето след 1988 г.
БДЗП се утвърди като
професионално работе-
ща организация за опа-
зване на птиците, приро-
дата и ... хората. Но –
всичко по реда си.

Възникнало като ини-
циатива на учени и буд-
ни граждани, разтрево-
жени за съдбата на без-
ценното природно бога-
тство на България, с кон-
кретните си дейности и
постижения БДЗП бър-
зо се утвърди като успе-
шна организация и же-
лан партньор на държа-
вата. Не случайно имен-
но на БДЗП правителст-
вото възложи през 2004
г. разработването на на-
ционалната екологична
мрежа НАТУРА 2000 –
най-съвременната фор-
ма на запазване не са-
мо на дивата природа,
но и на стратегическите
за обществото нацио-
нални ценности, като
водните ресурси, ре-
сурсите за устойчив ту-
ризъм и селско стопан-
ство. Като казахме „сел-
ско стопанство” – си-
гурно сте чули, че неот-
давна държавата разре-
ши директните продаж-
би на селскостопанска
продукция от самите
производители. С други
думи – тези, които про-
извеждат млякото, да
могат законно да го
продават на клиенти, а
не на прекупвачи, кои-
то – всички знаем на
колко го изкупуват, на

колко го продават, и кои
губим от това... Дори да
сте чували обаче, че ди-
ректните продажби ве-
че са разрешени, едва
ли знаете, че един от
инициаторите и борци-

те това да се случи е
именно БДЗП. „Нерде
природозащита, нерде
директни продажби?!” –
ще каже всеки нормален
човек. А връзка има: ди-
ректни продажби – по-
вече печалба за хората –
повече добитък – по-из-
пасани пасища – повече
лалугери – повече царс-
ки орли и ловни соколи,
за които лалугерите са
основна храна! Или с
други думи – и хората
доволни, и орлите нахра-
нени. А и когато хората
почувстват приходите от
природата пряко върху
джоба си, те стават най-
добрите природозащит-
ници! И най-важното –
приходите не са за еди-
нични „богоизбрани”,
не са за сметка на изсе-
чени гори или съсипана
от ветрогенератори и хи-
микали земеделска земя!

Ако някогашния бал-
чиклия, писателят Петър

Славински (между про-
чем, приживе – член на
БДЗП!) беше между жи-
вите, сигурно щеше да
вплете в чудесните си
творби за Добруджа и
старичкия „Ланд Ро-

вър”, и странните му пъ-
тници. Защото приро-
дозащитниците от
БДЗП са около Балчик
заради една от най-ред-
ките птици на Земята –
ловния сокол. Птица,

включена в Червената
книга на света. Някога
гнездил в Батовата, по

Суха река и другите до-
бруджански суходолия,
днес никой в България не
може да посочи нито ед-
но заето гнездо никъде
в страната! Уедряването
на нивите, химикалите,
изчезването на лалугера
(заради разкото падане
на броя на добитъка и
обрастването на паси-
щата) и най-вече безпо-
койството от хората,
проникващи и в най-за-
тънтените места, са до-
вели тази птица до пра-
га на изчезването. При-
родозащитниците са до
Балчик, защото тук са
били някогашните домо-
ве на ловния сокол. Днес
те опитват с най-съвре-
менни подходи да го
върнат. Проучват как са
се променили някогаш-
ните обиталища на со-
кола, търсят пътищата

как чрез европейски су-
бсидии и плащания да
помогнат на хората да

получават същата или
по-голяма печалба от зе-
мите си, но без да полз-
ват химикали и отрови.
От това и в сокола няма
да се натрупват отрови,
и храната на хората ще е
по-добра! Орнитолозите
наблюдават влиянието
на ветрогенераторите
върху птиците, поставят
изкуствени гнездилки за
ловни соколи, та ако ня-
коя двойка по време на
прелет хареса района на
предците си, да има къ-
де да остане и отгледа по-
томство. Това последно-
то е толкова невероятно,
че природозащитниците
не смеят и да мечтаят за
него. Понякога ловни со-
коли загиват от късо съ-
единение, кацайки по
стълбовете, особено при
дъжд. Затова екипите на
БДЗП издирват най-опа-

сните участъци от елект-
ропроводите, за да бъдат
изолирани после с осигу-

рените специални покри-
тия и птиците да не заги-
ват, а и токът да не прекъ-
сва. От тази дейност ще
спечелят най-много бели-
те щъркели, защото като
по-многобройни, всяка го-
дина стотици от тях стават
жертва по същите места.

Естествено, като вся-
ко значимо нещо, и при-
родозащитата не може
да става само с ентуси-
азъм. Затова на помощ
на БДЗП в опазването
на ловния сокол в Доб-
руджа е застанала сама-
та Европейска комисия
с програмата Life+ на
Европейския съюз –
още един признак за ви-
сокия авторитет на
БДЗП. Всички дейности
в района се извършват
по международен бъл-
гаро-унгарско-румънс-
ко-словашки проект за
спасяване на ловния со-
кол. Не само защото
птиците не признават
граници и Добруджа се
пресича и от унгарски,
и от словашки, и от ук-
раински соколи при тя-
хната миграция, но и за-
щото с обединени уси-
лия и споделен опит ус-
пехът е по-близо. За се
надяваме – и за възста-
новяване на гнездови-
щата на тази прекрасна
птица в Добруджа!

Д-р Петър ЯНКОВ,
експерт към проект
„Опазване на ловния

сокол в Североизточ-
на България, Унгария,
Румъния и Словакия”
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В Албена официал-
но откриха чешма за
обществено ползване
на минерална вода.

Съоръжението е из-
градено в Албена в из-
пълнение на Решение
№854 от 3 ноември
2009 г. на Министерс-
ки съвет за даване на
съгласие за изменение
и допълнение на кон-
цесионен договор за

добив на минерална
вода – изключителна
държавна собстве-
ност и допълнително
споразумение №2 от
12 април 2010 г. меж-
ду МОСВ и „Албена”
АД за изменение и до-
пълнение на договора
от 22 юли 1998 г. за
предоставяне на кон-
цесия за минерални во-
ди от малмоваланжс-

кия хоризонт на тери-
торията на курортен
комплекс „Албена”.

Водосвет отслужи
йеромонах Филип
Кирилов, а лентата бе
прерязана от кмета
на Балчик Николай
Ангелов и Румяна
Радилова – директор
на РИОСВ.

Снимка и текст:

Руслан ЙОРДАНОВ

Тази изключителна
мисъл на Фениъс Бар-
нъм е точна характе-
ристика на матрицата
в която живеем.Кре-
ативни и умни хора,че-
сто измамници натру-
пват милиони от чо-
вешката наивност.Та-
кива хора печелят от
чудото ,създадено
често пъти от тях.То
всъщност е една го-
ляма илюзия,но упра-
влява света и умело
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отклонява внимание-
то на хората от съще-
ствени проблеми,за-
щото ангажира чове-
шкото любопитст-
во.Лапнишарани е
имало и ще има.В
древността чудото се
подържа от жреците и
шаманите.То е си-
ла,която държи юзди-
те на човешката об-
щност от наивни-
ци.Някога в циркове-
те са се показвали
различни експонати-
хора и животни с две-
три глави или крайни-
ци,жени с бради,ру-
салки.Всичко за лап-
нишарани.Днес се
преекспонира идеята
за извънземните,за
отвъдното,за българ-
ските пророци,а се съ-

здава усещане за ад
тук на земята.В теж-
ки времена като дне-
шните на мода са ек-
страсенси,магьосни-
ци,езотерици.Така се
изпуска крана на вът-
решното напреже-
ние,а от човешката
наивност се печелят
луди пари.Най- лесно
се спекулира с не-
що,което е невидимо
за очите.Може би и
сред тези хора има та-
кива с истински та-
лант,но повечето са
мошеници.Персонал-
ните проблеми никой
не може да реши ос-
вен потърпевшия.Ня-
кой хора избират пъ-
тя на злото който е
по-лесен,други пътя
на доброто,който е по-

труден,но води до по-
мъдряване и създава
по-малко лапнишара-
ни.В матрицата рибо-
ловците са на вър-
ха.Те хвърлят въдица-
та-чудеса ,идеоло-
гии,наркотици,кри-
зи,пиратство в интер-
нет,секти,пирамиди и
т.н.и чакат реакциите
на лапнишараните.След
това се започва.Задви-
жва се системата и ла-
пнишарана скъпо плаща
за наивността си.Така
матрицата ,в която жи-
веем се оказва капан за
наивници.А манипула-
торите доволно потри-
ват ръце,но след време
и те си плащат с лих-
вите,защото в живо-
та има баланс.

Ирена ИЛИЕВА




