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Дали заради климата или 
пък по вина на човека, 
днес тарпанът е рядък и 
атрактивен вид. Помнят 
го обаче и склоновете на 
Родопите – затова засел-
ването им в Крумовград-
ско не е неволя... А човек 
трябва да е благодарен, 
защото както и преди хи-
ляди години, те ще пасат 
дивата растителност 
и ще възстановяват ес-
тествените екосистеми. 
А заедно с това ще при-
дават на планината онзи 
привкус на недокосната и 
вечно млада земя.

Проектът „Ново тракий-
ско злато“, който е плод 

По следите на 
изгубеното време
Тарпаните са живеели тук преди 
хилядолетия – време е да се завърнат...

на българо-холандско съ-
трудничество реинтро-
дуцира 12 тарпана в края 
на 2011  г. Днес към тях 
се числят мъжко и жен-
ско бебе-тарпанчета, а 
всичките 14 се радваха на 
специално внимание в края 
на април. Тогава в с. Сбор, 
Крумовградско, се проведе 
техният празник.

Вече 14-те тарпана живе-
ят засега в оградено прос-
транство от 36 ха. След 
година обаче ще бъдат 
свободни да пребивават 
където и както намерят 
за добре. Досущ като в 
отдавна изгубените вре-
мена...

Тихи са, а заедно 
с това – 

и любопитни

Известни са с това, че 
лесно се приспособяват 
към нов начин на живот. 
В света обаче има само 
4000 от техния вид. Поло-
вината са в Холандия – и 
затова е логично, че и на-
шите идват оттам. Ви-
дът им изчезва напълно с 
изключение на няколко хи-
брида, запазили се в Пол-
ша. Постепенно обаче се 
създава тази възстанов-
ка. Видите ли ги, ще се 
удивите на спокойствие-
то и благородството им. 
Нежни и чувствителни, а 
в същото време – способ-
ни да оцелеят. Сега им се 
радва и нашата природа.
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Уникална инсталация 
за... врабчета 

Създадоха я художниците 
от барселонското студио 
„Дом аркитектура“ – под 
наслов Urban Nests.

Врабчетата в Барса нама-
ляват, а младите артисти 
смятат, че без птици гра-

И моето училище е CO2OL
Децата от 26 български училища се вклю-
чиха в екопроекта „Въглеродни детективи 
Европа“, посветен на енергийната ефек-
тивност, екотранспорта и здравословно-
то хранене. Резултатите са повече от 
зелени �...

� 10 кг изхабени батерии събрали в СОУ 
„Любен Каравелов“ – Варна;

� Дрехи от найлон създали децата в учи-
лище „Цанко Церковски“ – с. Средище;

� Отпадъците от класната стая са пре-
красна храна за червените калифорний-
ски червеи, установили пък в ОУ „Ангел 
Кънчев“ – Варна;

� Горски кът в училището създават въз-
питаниците на „Н. Й. Вапцаров“ в При-
морско;

� Зелени детективи следят да не се из-
разходва излишно електричество в НУ 
„Любен Каравелов“ – Нова Загора.

Вдъхновени от тази игра, конкурсът за де-
цата продължава без край, обяви журито. И 
най-интересното е, че сърдити няма��...

дът е пуст. Затова дизай-
нерите украсили една гола 
стена на жилищна сграда 
с 20 дървени „градски гнез-
да“. Птичите домове са 
зелени, жълти и кафяви – 
тези цветове привличат 
пернатите, а окичена с 
къщички за птици, бетон-
ната сивота привлича и 
усмивките на хората.
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