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Кони и Ленъкс

-Здравейте! - каза Кони тихичко, за да не изплаши малката пухена топка, която го
гледаше с големите си зелени очи.
-„Как се казваш?»
-„Аз...аз не знам", каза малката пухена топка.
-„Добре, а как се озова тук? “.
-"Не знам....," отвърна малкото рисче.
Кони си размърда краката нетърпеливо.
-„Къде е майка ти?", попита той.
-„Не знам," каза Ленъкс и започна да плаче.
„Добре, дете", каза Кони нежно, „Какво знаеш?"
"Аз... аз само знам, че съм много уплашен и самотен, и че не вярвам на никого, и че
светът около мен е грозен и мрачен." Малкото рисче започна да ридае
безпомощно.

Кони, голям калифорнийски кондор, прегърна детето. Той познаваше това чувство.
Малкият Ленъкс погледна новия си приятел подозрително. Кондорът изглеждаше
много страшен - огромни черни перушинести криле, плешива набръчкана глава,
дълга човка с цвят на слонова кост. Но имаше нещо много мило и дори благородно
в него. Изглеждаше мъдър и изящен, и за кратък момент Ленъкс искаше да му се
довери, но бързо си припомни, че не вярва на никого. Той погледна Кони ядосано и
подозрително.

Кони се замисли дълбоко. Да, той познаваше това чувство. Светът изглеждаше
като едно грозно и мрачно място и за него в деня, в който беше заловен от ловци
на птици. След това нещата станаха от лоши по-лоши, когато научи, че всички
останали двадесет и два кондора са заловени. Последните останали двадесет и
два калифорнийски кондора в света. Той не разбираше... Не можеше да разбере
защо им е на хората да хващат последните оцелели от вида му.
Те са били стреляни от фермери, гонени от естествената им среда от музейни
работници и сега последните оцелели бяха заловени и заведени в зоопарка. Дори
сега, много години по-късно, главата на Кони се зачервяваше, когато си помислеше
за това. Никога не успяваше да си прикрие емоциите, неговата плешива жълта
глава ставаше тъмно червено розова всеки път, когато той се ядосваше или
разтойваше. Хората дори му бяха дали име - AC9. О, колко мразеше той това име и
целият живот в зоопарка. Но след това, точно там, в зоопарка, където живееше в
специална клетка, той постепенно започваше да осъзнава, че светът около него не
е толкова мрачен и потискащ в крайна сметка. Хората се грижеха добре за тях,
помагаха им да се развъждат, да стават по-здрави и силни.

Кони все още мразеше глупавато име и целия жовот в зоопарка, но след всеки
изминал ден той започваше да разбира причината защо хората са ги заловили.
Последните двадесет и два калифорнийски кондора са докарани в зоопарка като
част от възстановителната програма - хората се опитваха да помогнат на
новоизлюпените пилета да се хранят.



Щом популацията им се се удвоила, дългоочаквания ден най-сетне настъпил.
Кондорите били освободени обратно в дивия свят. Това бил голям ден за Кони, не
само защото бил отново свободен, но и защото научил нещо важно тогава, че
картинката е по-голяма от тази, която можел да види, че нещата не винаги са били
такива каквито изглеждали.

Главата му станала отново жълта. Той погледнал надолу към Ленъкс. Малкото
иберийско рисче заспало в сълзи под голямото крило на Кони. „Нека се опитам да
разбера какво се е случило с този малкия", помисли си Кони и няколко секунди по-
късно той вече се беше извисил нависоко в небето, гледайки надолу към
откритите гори. Той знаеше, че нещо трябва да се е случило със семейството на
Ленъкс, но все още не беше разбрал какво е това нещо. Чувстваше, че хората
имат нещо общо, но се надяваше да е нещо по-добро от това просто да наранят
най- красивия, рядък и застрашен вид рис.

Интуицията на кондора не го подведе. На мили разстояние той видя камион на
зоопарк да освобождава майката на Ленъкс и двете му сестри в нова територия,
където да имат повече храна и да започнат по-сигурен живот там. Сърцето на
Кони се изпълни с радост. Но как той би могъл да заведе Ленъкс при семейството
му... Това беше дълго и опасно пътуване за такова мъниче като Ленъкс.
Кони продължаваше да размишлява на път към Ленъкс, радвайки се на
собствената си ограмна сянка върху пясъчните дюни и откритите гори. Когато се
върна при Ленъкс, рисчето все още спеше. До момента в който Ленъкс се събуди,
Кони вече имаше план за действие.

За следващите три дни всички животни в гората можеха да наблюдават най-
необикновеното шоу. Тъмна точка се движеше бързо по земята и точно в средата
й, малко иберийско рисче бягаше колкото се може по-бързо, без да спира и
поглежда назад, без да се съмнява в нищо.

Да, той беше уплашен, но в най-напрегнатите моменти, той поглеждаше нагоре и
си спомняше думите му: „Ще бъдеш уплашен, наистина ще те е страх, но
продължавай да бягаш... И Ленъкс продължаваше да бяга, защото да си смел, не
значи да не те е страх. Означава да продължаваш да бягаш, дори когато си
уплашен.

.

Беше дълго пътешествие и докато Ленъкс може да бяга под сянката на Кони, никой
не можеше да го нарани.

Когато достигнаха семейството на Ленъкс, след известно скачане и пускане,
майката на Ленъкс му каза, че сега вече имат повече зайци за ядене, отколкото
могат да си мечтаят, че вече няма да гладуват и че сега Ленъкс и сестрите му ще
могат да бягат на свобода. Това беше щастливо събиране и плешивата глава на
Кони отново стана жълта.
По-късно същата нощ, когато звездите светеха ярко в тъмното небе, Ленъкс отиде
при Кони, седна до него и му каза.

Не мога да летя високо в небето като теб Кони, но си мисля, че започвам да
виждам по-ясно картинката. Нещата не са винаги такива, каквито изглеждат. И
както знаеш светът не толкова лошо място в крайна сметка.



Когато единствените двадесет и две калифорнийски
кондора останали в дивото, на зоопарковете в Сан 

Диего и Лос Анджелис им било позволено да започнат
първата за опазване и развъждане. Сега те са над 425 
калифорнийски кондора. Около 220 от тях живеят на 

свобода. 

Иберийският рис е на ръба на изчезването, заради
намалящата храна, заради инциденти те с коли по 
пътищата, загубата на естествената им среда и 

бракониерството. Въпреки мерките, които са взети за 
предотвратяване от изчезване, бъдещето на този вид 

рис не е сигурно.

Проектът стартира в рамките на екологичната
инициатива на Международната детска
социална програма «Газпром»
Футбол за приятелство

Можете да научите повече за застрашените
животни и начините за тяхната поддръжка на 

уебсайтовете на екологични организации и 
резервати:

«Амурският център за тигри»

Международен фонд за хуманно отношение към 
животните (IFAW)

Държавен природен резерват Саяно-Шушенская

Кавказки природен резерват

Природен биосферен резерват Байкалски

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

