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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

гр. Балчик
ул. “Камчия” 7
(срещу склад “Пато”)

3 ìàðò 2012 ã. - Äåí
íà Îñâîáîæäåíèåòî

Официалните лица на тържеството: отец Георги Петков, Николай Ангелов
(кмет на Общината), Виктор Лучиянов (председател на ОбС), к Пламен Банчев
(секретар на ч-ще “П. Хилендарски - 1870 г.”)                    Фото:М. КОСТОВА

Реплика?
Защо на 3 март не присъстваха повечето общинари, общински

съветници, представители на политическите партии, клубовете,
неправителствените сдружения и балчишките граждани?

Тя се намира в балчиш-
ката университетска бота-
ническа градина /УБГ/ и
тържествува през цялата
година. Като начало ще за-
почна със студоустойчи-
вите кактуси, другите ка-
ктуси и сукуленти, които
са най-голямата атракция
за посетителите, защото
само нашият град предла-
га необходимите климати-
чни условия, за да се отг-
леждат на открито, дори
до -30 градуса. А нашата
УБГ разполага с много бо-
гата колекция от тези ви-
дове и сме на второ място
след градината „Троя”, на-
мираща се в Прага. Само
един от видовете опунция
наброява 30 вида.

Отговорникът за какту-
сите и сукулентите Галин
Радков ни посреща заедно
с Петя Георгиева, Стили-
ян Петров, Марияна Мин-
чева, Юлия Николова и
управителката на УБГ
Ина Манчева. Тук вижда-
ме нови, непоказвани до-
сега видове, които са инт-
родуцирани тук. Това оз-
начава, че са резултат на
целенасочена дейност на
човека по въвеждане на
диворастящи видове в
култура там, където те ес-
тествено не се срещат.
Именно в нашата Градина
те са намерили подходящи
условия за своето разви-
тие – растеж, цъфтеж, се-
менност, дава свое потом-
ство и издържа конкурен-
цията на местните видове,
както и бързо приспособя-
ване към климатичните ус-
ловия. Всичко това можем
да видим целогодишно в
„Разсадника”, „Градините
на Аллаха”, „Оранжерия-
та”, която е от 2009 г. с
площ 800 кв.м. с цел съх-
раняване и целогодишно
експониране на най-възра-
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стните екземпляри от ед-
ро размерните кактуси и
сукуленти, както и на ма-
ломерните. В новата гра-
дина с площ 5 868 кв.м. са
разположени Opuntia
komressa, Opuntia erinacea
var,utahensis, Opuntia
engelmanii и други предс-
тавители на сем. Cactaceae,
Yucca filamento sag, Yucca
gloriosa,   различни видове
Semper vivum, Sedum – об-
що към този момент към
50 вида. Колкото до суку-

лентите /лат. Сукулентус-
сочен/. Това са растения
със сочни и месести листа
и стъбла /алое, кактус, ага-
ва и др./Именно те са се
приспособили в условия-
та на минимална влага, тук
са включени представите-
ли на над 40 семейства, ко-
ито обитават скалисти те-
рени и полупустини. В
Балчик има над 1 500 ви-
да, а от май до октомври
са изложени 30 вида от ед-
ро размерните кактуси и
сукуленти. В този момент
кактусите спят своя зимен
сън, а сукулентите цъфтят.
Когато дойде лятото потъ-

ват в летаргична почивка.
Кактусите са разпрост-

ранени в Северна и Южна
Америка, като всички са
сукуленти, но не всички
сукуленти са кактуси. В
Балчишката ботаническа
градина най-високият как-
тус е Абисинската млечка,
като в сърцевината и тече
млечен сок. Кактусите в ек-
спозицията са представите-
ли на рода Опунция, вне-
сен за пръв път в Европа
от Христофор Колумб. С

големите си размери се от-
личават Opuncia tomentosa,
Opuncia fikus, Opuncia
macroacantha, Cylindro
puntia. Особен интерес
представляват видовете от
сем.Столетникови, като от
Агаве Американа се про-
извежда текила.Тези как-
туси цъфтят веднъж в жи-
вота си, както в песента на
нашата М.Хранова, после
умират. На всички хора по-
желавам такава съдба – же-
ланата стогодишнина.

За всичко горенаписано
трябва да благодарим на
д-р Кр.Косев, директор на
ботаническите градини в

България, възпитаник на
катедра „Ботаника” към
СУ „Св.Кл.Охридски”,
специализирал 3 г. в Анг-
лия, притежаващ диплом
от Кралските ботанически
градини в Лондон.

Не трябва да забравяме
думите на проф.д-р Ив.Ил-
чев, ректор на СУ „Св.Кл.Ох-
ридски”, който преди 2 г. по
повод 55-годишнината на
УБГ заяви: „Именно тя ми
дава повод да следвам при-
мера на бизнесмена Норман

Гражданско сдружение за природна защита и устойчиво развитие БЕЛИЯТ
БРЯГ кани всички учредители,заинтересовани, ангажирани,мотивирани и креа-

тивни граждани на събрание за избор на ново ръководство и нови проекти.
Датата е 24 март, от 14 часа, в клуб 1 на пенсионерите.

От ръководството

Бродски, който веднъж от-
белязва, че най-висшият ком-
плимент за него било, него-
вите възпитаници да се отде-
лят от компанията му и да за-
почнат да се конкурират с
нея. Та той винаги им пращал
букет, пожелавайки им всич-
ко най-хубаво. А букетът бил
от кактуси, разбира се!”

Нека подържим този бу-
кет заедно, защото в след-
ващите броеве ще започ-
нем парад на пролетни цве-
тя – лалета, теменужки, на-
рциси, зюмбюли, парички,
незабравки, които красят
Ботаническата градина.

Георги ЙОВЧЕВ




