
В РЕГИОНА                       13 февруари - 19 февруари 2014 г. 2

Ïîãëåä êúì Óíèâåðñèòåòñêàòà áîòàíè÷åñêà ãðàäèíà - Áàë÷èê
Â î÷àêâàíå Ïàðàäà íà ëàëåòàòà

Неуловимият полюс
на красотата всеки ден
тържествува и минава
край нас като идва от
Балчишката Универси-
тетска ботаническа гра-
дина /УБГ/, заедно с
предстоящия трепетно
чакащ парад на лалета-
та, който ще започне от
началото  на март. Има
вече посети 63 000 луко-
вички от 130 сорта, на-
ред с прочутото "Черно
лале" - 4 вида; нови 10
сорта с екзотични име-
на, както и световната
премиера в УБГ Балчик
на лалето "Рембранд".
То ще напомня на посе-
тителите за Холандия, за
художника, кой е той, за
фестивалния град на ла-
летата Кукенхоф, чиято
Ботаническа градина
работи 1 месец в годи-
ната. Тя показва и деши-
фрира тайната и красо-
тата на дефилиращите
лалета. В Истамбул, ме-
стните турци много се
превъзнасят, че лалета-
та са турски растения,

които са подарени на хо-
ландския крал преди
много векове. Сега Ис-
тамбул цъфти с много
цветя и лалета, които ту-
ристи от цял свят идват
да видят. Така ще бъде и
в нашата УБГ, защото и
площта, и ентусиазмът
на работещите в нея, са
много привлекателни за
туристическия поток.
Към Парада на лалетата
ще се присъединят 9
сорта зюмбюли, 10 сор-
та нарциси, 2 сорта мин-
зухари и 3 сорта декора-
тивен лук, които кокет-
но ще ни посрещнат в
боскетните арабески
около фонтана на УБГ -
обясни Петя Георгиева,
инспектор по озеленя-
ването, в работен тан-
дем с ландшафния архи-
тект Стелиян Борисов.
Специално изрязаните
фигури - серпантини,
постигат силен контраст
и различните сортове
изпъкват на зеления
фон. В "Божествената
градина" /"Градината

на Аллаха"/колекцията
от лалета е разположе-
на в отделен самостоя-
телен етаж. Това осъще-
ствява преход от кипа-
рисите към партера от
виоли /теменужки/. Ре-
презентативните прост-
ранства /партерите/ са
решени в два стила. В
"Разсадника" - геомет-
ричен, а в "Божествена-
та градина - в асиметри-
чно единство. Долу
край Римската баня /
"Нимфеума"/ хармони-
чно се редуват плюска-
вичето, теменужката и
незабравката със заден
план -микс от лалета, по-
стигащи ритъма на въл-
ните и колоритна хармо-
ния с морския пейзаж.
В останалите простран-
ства ще видим комбина-
ции от лалета/тулип/, те-
менужки /виола/,плюс-
кавичета, / силене/ и не-
забравки / миозотис /.
Предвижда се да бъдат
в свободни, атрактивни
и запомнящи се форми
от нас, посетителите.
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За децата под 7 години и

лицата в неравностойно
положение входът е безп-
латен.Осигурен е безпла-
тен достъп за придружи-
тели, за специалисти и екс-
курзоводи на групи-инва-
лиди, възрастни граждани
от домове за стари хора,
възпитаници на домове за
деца, лишени от родителс-
ки грижи и за деца със спе-
циални нужди, групи от
детски градини от Добрич
и Варна, участници в из-
ложби и пленери. Новата
тарифа за Ботаническата
градина е в сила от 16 яну-
ари. Възрастните вече ще
плащат по 7 лева за вход в
Ботаническата градина
при досегашните 5 лева.

Входът за ученици, сту-
денти и пенсионери такса-
та става 2 лева при 1 лев
досега.  Входът за лек ав-
томобил е 3 лева на ден, а
за микробус - 5 лева днев-
но. Таксата за ботаничес-
ка беседа на български
език е 12 лева, а на чужд
език - 18 лева. Изнесените
граждански и църковни
ритуали струват 250 лева,
а за заснемане на сватбени
и рекламни снимки, клипо-
ве, филми, цената е 72 ле-
ва за час.  Има цени за ор-
ганизиране на краткосро-
чни изложби и базари, а
разходка с пони струва 5
лева. За ден заснемане на
филм или провеждане на
тържества или други ме-

роприятия с продължи-
телност до 3 часа цената е
900 лева, а за продължи-
телност до 6 часа - цената
вече е 1440 лева. Цените
не са променяни от 2006
г., като междувременно са
открити нови експозици-
онни площи.

Новият ценоразпис е съ-
образен с натрупаната ин-
флация и увеличените це-
ни на разходите, споделя
ръководстото на градина-
та. Балчиклиите сме като
богатите римляни. На нас
ни трябва само хляб и зре-
лища.

Затова, балчиклии, да
знаете, че входът за всич-
ки жители на Община Бал-
чик е безплатен.

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки

и слънчеви очила
на атрактивни цени.

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи
от очен лекар  специалист - офталмолог.

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора
поръчка или покупка.

Тел: 0878 568 257
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Тревистите и перенни
растения в УБГ - Балчик,
през миналата година са
се увеличили с 9 нови
вида и 8 нови култивара
/облагороден вид/. Те са
получени чрез между-
народен обмен или за-
купени от наши разсад-
ници. В резултат на това
е обогатена колекцията
на кактуси и сукуленти
с 302 вида, подвидове и
форми. Дендрологич-
ната колекция на Балчик
ще ни изненада с нови
32 екземпляра, които за-
почват с японска виш-
на, ликвидамбър и се

стигне до декоративни-
те форми на плодни
дървета колквиции, спи-
реи, вейгели и пр. Бал-
чишките ботаници, под
ръководството на Ина
Манчева, ръководител
УБГ, действаха и като
спасителен център по
Програма "CITES" като
поемат грижат за 568
индивида - цветя от род
CATTLEUA и от род
PHALAENOPSIS - кон-
фискувани в наруше-
ние на митнически раз-
поредби от Митница
Бургас. За лятното оцве-
тяване ботаниците мис-

лят още отсега. Минала-
та година ни зарадваха с
80 000 бр. растения - 55
вида от сорта "Цъфтя-
щи" и 15 "Листно деко-
ративни".  От тях 10 са
нови вида. Представи-
телните пространства са
решени в геометричен
стил, а периферните - в
пейзажно геометричен.
В контекста на възстано-
вяване на автентичност
е проведено мащабно
мероприятие по разчи-
стване от инвазивни ви-
дове и обработка на 5
дка терен, собственост
на УБГ Балчик. Минала-

та година се реконстру-
ират и пространствата
със сухолюбиви и мно-
гогодишни лечебни ра-
стения. А в параклиса
"Св.Богородица" , пос-
троен в "Разсадника",
ще бъдат сложени цве-
тя не само на иконата на
Божията Майка, но и на
Св.Георги, Св.Димитър
и Св.Трифон. Служеб-
ният вход на УБГ, вляво
по пътя за "Албена" е
оформен с перенно су-
хоустойчиви цъфтящи
растения. Тази година,
може би, ще се движим
по-спокойно, защото са
проведени аварийни и
частични ремонти на
подпорни стени, чим-
ширения тунел, главна-
та алея, стълбищата, на-
стилките, билковия кът,
както и ръчното почис-
тване на наноса в кори-
тото на водопада. Ако
бъдем по-наблюдател-
ни, ще забележим и на-
правената саморъчна
напоителна система.
Монтирани са и нови
обезопасителни и деко-
ративни мрежи. За нас,
посетителите, е важно, че
има и нови 2 вида експози-
ционни участъка - "Тро-
пик" и "Субтропик".

Çàïîìíÿùè ñå ìåðîïðèÿòèÿ
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В областта на образова-
телната, културна и обще-
ствена дейност е стартира-
ла магистратурата "Екоме-
ниджмънт" в СУ "Сл.Ох-
ридски" София, като част
от Програмата на "Балкан-
ски екологичен център"
към УБГ Балчик. Бъдещи
специалисти в областта на
устойчивото развитие се
обучават по програма, ак-
редитирана към Биологи-
ческия факултет на СУ.
Проведени са учебни пра-
ктики на студенти от раз-
лични ВУЗ-ове, водени от
д-р Красимир Косев,
ландш.арх. В.Дянкова,
ас.Младен Танов, доц.До-
бревски,гл.ас.Е.Узунова и
др.  При честване на Деня
на Земята 22 април са уча-
ствали балчишки първок-
ласници и участниците в
трансграничния проект за
екологично и туристичес-
ко сътр удничество
TURIST. Запознати са учи-
телите от 8 европейски
държави с дейността и
програмите за образова-
ние на УБГ, участници в
екопроект "Нови хоризон-
ти". Проведена е среща с

участници в междунаро-
ден проект с културна на-
соченост  "Path to the
Past". Бе проведена обмя-
на на опит с участниците в
Green Fest.  На Еньовден
за пореден път бе отбеля-
зан Празникът на билки-
те.  Плетоха се венци от
билки.  Представени бяха
билковите чайове на "Био-
сет". Връх в културната
програма на УБГ бе ака-
демичното тържество, по-
светено на 125 г. на СУ
"Кл.Охридски" и 120 г. от
рождението на акад. Даки
Йорданов, основател на
Ботаническата градина в
Балчик. ДА "Архиви" Со-
фия и Нац.архив на Румъ-
ния и УБГ в РБ организи-
раха експозицията "Балчик
- тихото пристанище". Не-
забравима ще остане съв-
местната програма с
ММФ "Роза на света - Па-
наир на творчески идеи" ,
лекцията "Природата на
България-световна съкро-
вищница", колекциите на
УБГ - Балчик, екологична-
та акция - творчески флаш-
моб, игра "Екологичен ма-
ратон", литературно-му-
зикална композиция "Зе-
мята - наш общ дом!". Осъ-
ществен е пленер и излож-
ба на млади художници -
участници в Междунаро-
ден творчески фестивал
"Вълна на идеите". Вълну-

ваща бе изложбата "Дви-
жения в рамки" на худож-
ничката от Разград, живе-
еща в Гърция Татяна Сто-
янова. Организира се екс-
педиция за наблюдение на
птиците, съвместно с БДЗП
- обща инициатива на при-
родозащитните организа-
ции, членове BirdLife
Internacional, с цел пови-
шаване информираността
по въпроси, необходими за
спасяване на застрашени
видове и техните местоо-
битания. Отчете се наблю-
дение на 468 птици от 34
вида, сред които червено-
гуша мухоловка, сива му-
холовка, голям синигер,
домашна червеноопашка,
голям корморан, елов пе-
вец, малък ястреб и др.
Данните за наблюдаваните
птици по време на експе-
дицията са изпратени на
Слоашкото орнитологич-
но дружество, което е ме-
ждународен координатор
на мероприятието "Дните
през 2013 г." УБГ подгот-
ви презентация на тема"
Влияние на климатичните
фактори и климата върху
растителността и паркова-
та част в УБГ Балчик", с
която участва в семинар за
обмяна на опит в рамките
на трансграничен проект
"България - Румъния",
организиран от универси-
тета "Овидиус" Констанца.

Колекциите на УБГ Балчик
бяха представени и на уча-
стниците в Националната
конференция на учители-
те - психолози; на команд-
ващите ВМС от 21 държа-
ви, участници в учението
"Бриз 2013"; на делегации
от висши военни от Крал-
ство Белгия; на екипа на съ-
вместния технически сек-
ретариат на програмата за
трансгранично сътрудни-
чество България - Румъ-
ния; на представители на
немското министерство на
правосъдието; на немска-
та фондация за правна по-
мощ "Фридрих Еберт"; на
делегация от представите-
ли на Главното мюфтийст-
во на РБ; на участниците в
годишната отчетна среща
на Дирекция "Ученически
отдих и спорт" към МОН.
Професионално беше съ-
действието на УБГ Балчик
в организирането на III
Международен хоров фе-
стивал "Черноморски зву-
ци".

Спряна беше дори во-
дата на водопада над Ни-
мфеума, за да не пречи
на хористите, а алеите
бяха посипани с розови
листенца. За всички ме-
роприятия с удоволст-
вие ни разказа Вера Де-
мирева, гл.специалист за
образование и туризъм
към УБГ - Балчик.

Текст и снимки  на
страницата подготви
екип на “Балчишки

телеграф”:
Гeорги Йовчев и

Маруся Костова




