
Трева и камъни. Това е, което първо 
виждам на едно от възвишенията край 
язовир „Кърджали“. След половин час за 
очите ми се откри цяла вселена от друг 
живот – пеперуди, кацащи на уханна ма-
щерка; малко гущерче, което беше пре-
менено като от дизайнер в яркозелено, 
синьо и жълто; симпатична малка птич-
ка, наречена изабелиново каменарче; 
стори ми се, че тръгна към дупка, изро-
вена от лалугер; почти настъпих косте-
нурка, която сякаш учудено ме погледна; 

Пътуване за душата
Пътеводителят на Кросбил връща във времето и къса 
нишката с напрегнатото всекидневие по един пределно 

прост начин – кани ни в Родопите
изпод камък, като че ли надникна змия...

Очите ми отвориха двамата ентусиа-
зирани холандци Дирк Хилберс и Алберт 
Влийгентхарт, автори на пътеводители 
за природолюбители. Двамата бяха за ден 
мои водачи в природата, докато събира-
ха материал за пътеводителя на Кросбил 
Гайдс за Източните Родопи на територия-
та на България и Гърция: от брега на Егей-
ско море до река Арда и от Златоград до 
река Еврос. Това ще е 12-ият пътеводител 
на холандската фондация.
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Защо Родопите?

След успешни пътеводители за ра-
йони в Испания, Полша, Франция, 
Унгария и Финландия защо точно 
Източните Родопи? „Не само за-
щото е много красиво, а защото 
красотата на планината се про-
меня зад всеки завой по пътя, по 
който си поел“, обяснява Дирк и 
прекъсва за момент, за да ми по-
каже изабелиново каменарче на съ-
седното храстче. Хълмът, в чието 
подножие стоим, е целият в тре-
ва, полюшвана от вятъра. Но там 
горе, на самия връх, е гора. „Тук, 
долу все едно си в степен пейзаж, 
а горе – при гората с изглед към 
язовира, си като в Норвегия. Зато-
ва, когато си в Източните Родопи, 
сякаш си на няколко места едно-
временно“, допълва Дирк.

До нас се приближава Алберт, след 
като дълго време снимаше пъстра 
пеперуда. Изглеждаше сякаш флир-
тува с нея, толкова внимание ú 
отдели. Връзката на Алберт с пе-
перудите не е случайна. Той е от 
холандската Фондация за пеперу-
дите, затова и напълно му вярвам, 
когато ми казва, че на хълма с раз-
мери на малък градски площад, има 
поне две хиляди пеперуди. Очите 
ми вече са свикнали да ги виждат 
като слой над тревата. Наистина 
са много. За седмица в Източните 
Родопи Алберт е видял 65 вида пе-
перуди. Този месец юли пак е тук, 
очаква да види вече... 100 вида. Из-
точните Родопи е сред районите в 
Европа с най-богато биоразнообра-
зие, което е трудно да бъде видя-
но другаде, допълва Алберт. От-
криването през 1999 година на про-
летната зеленка – нов вид водно 
конче, наречено Bulgarian Еmerald 
(Somatochlora borisi), доказва спо-
ред него уникалността на района.

Дирк и Алберт

Едно от откритията 
на Алберт
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които предварително са си набелязали да 
опишат. Двамата не просто знаят, но 
имат и дарбата да обясняват и да учат 
и другите да четат пейзажа, пък и да го 
видят с други очи.

Докато поемаме по пътя, криволичещ по 
поречието на р. Боровица, Дирк, който е 
и директор на Кросбил Гайдс, допълва още 
един довод защо фондацията е решила да 
прави пътеводител за Източните Родо-
пи: тук на едно място има птици, харак-
терни за Средиземноморието, и други, 
типични за Централна Европа. И всичко 
е много красиво.

Открития всеки ден

И Дирк, и Алберт са на едно мнение, че пъ-
тувайки из Източните Родопи, всеки ден 
можеш да правиш открития. „Чувстваме 
се като откриватели“, казват го и те. 
И макар да се усмихват, не се шегуват. 
Двамата са майстори да „четат“ пейза-
жа като отворена книга. Знаят къде как-
во може да има: там край реката, иззад 
стръмната варовикова скала отсреща, в 
храсталака наблизо... И наистина вижда-
ме – лешояд, черен щъркел, скален орел... 
Наблизо припява славейче. За около седми-
ца в Източните Родопи бяха наблюдавали 
90 процента от птиците и пеперудите, 

Екипът на Кросбил
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И неочаквано. Макар и да се е сляла с цве-
та на алфалта, двамата виждат косте-
нурка на пътя. Спираме и двамата дълго 
я фотографират. Легнали са на асфалта 
и я гледат очи в очи. Костенурката обаче 
не иска да е модел и не ú се нрави дълга 
фотосесия. Беше тръгнала да прекосява 
пътя, но сега се връща обратно към ска-
лите. Кой казва, че костенурките са бав-
ни? Тази доста бързо се оттегли. Докато 
я гледаме как пълзи като малък алпинист,  
Дирк, ми обяснява и още костенурски под-
робности: характерни са за райони, като 
Източните Родопи, където все още има 
екстензивно земеделие, вече са рядкост 
в Холандия.

Изумителната природа

Пейзажът край река Боровица е невероя-
тен: всичко е окъпано в зелено, като нари-
сувани бели облачета се реят в синьото 
небе, гледката към моста при с. Ненково 
спира дъха. Спираме. В храсталак наблизо 
до моста двамата дочуват птица, коя-
то досега не бяха виждали в Родопите: 
ястребогушо коприварче. Търпението да 
останем край храста си струва. Зърваме 
коприварчето, макар и за кратко. Двама 
са толкова радостни, че чак се поздравя-
ват с плясване с ръце. Така да изразяват 
радостта си съм виждала на рок концерт.

По пътя покрай Боровица не можем да от-
къснем поглед от каменни родопски къщи, 
накацали на отсрещния бряг на реката. 

Източните Родопи е сред 
районите в Европа с най-богато 

биоразнообразие, което е трудно 
да бъде видяно другаде, допълва 
Алберт. Откриването през 1999 
година на пролетната зеленка – 

нов вид водно конче, наречено 
Bulgarian Еmerald (Somatochlora 

borisi), доказва според него 
уникалността на района.

Едно листо, а се 
вижда толкова много

Гущерче

Лалугер край 
язовир Кърджали
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Изабелиново 
каменарче

Костенурка 
на асфалта
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Чак не ни се вярва, че въжен мост 
е единствената връзка със света 
на няколко от махалите. Наистина е 
така, ни казва местен жител, след 
като прекосяваме моста, за да по-
говорим. Дори мобилна връзка няма. 
Малък, но любопитен детайл в бъде-
щия пътеводител на Кросбил, който 
ще е на английски език. Екипът опис-
ва не само биоразнообразието, но и 
малко от местния бит и култура, а 
в случая с Родопите и безкрайното 
гостоприемство на местните хора.

18 посоки, хиляди срещи

Пътеводители на Кросбил се про-
дават най-вече в Холандия, Белгия 
и Англия, както и чрез интернет в 
целия свят. Не са много местата в 
Европа, в които можеш да се върнеш 
назад към природата и далече в ми-
налото, както в Източните Родопи. 
Отдалечаваме се от махалите край 
Боровица, откъснати от света или 
опазили се от стреса на света. Ал-
берт прочита мислите ми. Преди 20 
години Испания бе напълно непоз-
ната, а сега годишно я посещават 
десетки хиляди екотуристи, казва 
той и убедено допълва, че България 
ще бъде новата Испания.

Пътеводителят на Кросбил ще дава 
детайлна информация за намирането 
на най-интересното от флората и 
фауната в Източните Родопи, и то 
по увлекателния начин, по който го 
видях за ден с Дирк и Алберт. Ще 
има описани 18 маршрута и в двете 
страни, които при обиколки пеш или 
с кола разкриват красотата и харак-
терното за този район богатство 
на природата. Пътувания в природа-
та. Пътувания за душата.

Родопите през погледа на Дирк и 
Алберт видя Ива Тончева

Емоции по жабешки

Гущерче 2

Мостът при Ненково
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