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Беше прекрасен слънчев ден и небето грееше ярко
синьо. Том и приятелката му - лисицата Лила, се
разхождаха по брега на реката. Лила подскачаше
насам-натам и възбудено издаваше радостни звуци.
Сякаш казваше:  %Хайде, Том, да поиграем на криени-
ца!“. Изведнъж през реката проехтя странен шум.

- Бум! Бум! Бум!

Уплашена, Лила реши да се скрие.
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Том се промъкна пълзешком напред с надежда да види
откъде идва шумът. О, та това беше Базил - пчеларят.
Но какво прави той? Не! О, не! Том скочи на крака и се
втурна към стареца.

- Спрете! - извика Том. - Това е бентът на бобрите!

- Не ме интересува какво е! - измърмори старият Базил,
като замахна с чука си: Бум! Бум!

- Препречва реката и ми наводнява ливадата! Скоро ще
ми трябва лодка, за да стигам до пчелните си кошери!
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Том сграбчи чука и го изтръгна от ръцете на Базил.

- Но, г-н Базил, малко наводнение няма да навреди,
нали? Полезно е за дивите растения в ливадата Ви.
А растенията са полезни за насекомите -  като тази
красива пеперуда тук. Тя се нуждае от влажни
ливади, за да оцелее! И бобрите също се нуждаят
от бента си. Моля Ви, не го разрушавайте!

Том сграбчи Базил за ръката и каза:

- Елате с мен и ще Ви покажа чудесните диви неща,
които живеят в тази долина. Моля Ви!
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- Ох, добре - измърмори старецът. - Но недей да вървиш
толкова бързо! Страдам от ревматизъм.

Том не го слушаше. Той беше пуснал ръката на Базил и
гонеше пеперудата, като размахваше ръце, все едно че
бяха криле.

- Иска ми се да можех да летя като нея! - извика Том. -
Не е ли прекрасна! Това е пеперуда Brimstone. Тук
живеят десетки като нея. Само ги погледнете!
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Пеперудата кацна върху една дървена кутия. Том беше
объркан.

- Какво прави тук чисто нова дървена кутия? -
учудено попита той.

- Не я пипай, Том - каза Базил. - Най-добре да я оставим
така, както си е. Човек никога не знае какво може
да има вътре.

Точно тогава Лила наостри уши. Имаше чувството,
че някой я наблюдава. Но кой ли можеше да е?
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На Том му се искаше пеперудата да кацне на ръката
му. Вместо това тя отлетя към другата страна на
долината.

- Хайде, г-н Базил. Да я последваме. Тя лети към
старата пещера - каза Том.

- Старата пещера ли? - повтори Базил. - Познавам
това място. Добре, идвам.

Когато стигнаха до пещерата, Базил се загледа в нея,
потънал в мисли.

- Какво има? - попита Том.

- А, нищо - отвърна Базил. - Просто не съм идвал
тук от много години. Преди идвах тук да играя в
пещерата с приятелите си, когато бях момче...

- Сега тук живеят прилепи - усмихна се
Том. - Спят тук през деня. По-добре
да не се приближаваме много,
може да ги обезпокоим.
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- Когато бях дете, малко ме беше страх
от прилепи - каза Базил. - Наистина глупаво,

всъщност те са безобидни малки същества.

Оглеждайки се, Том забеляза още една дървена кутия.

- Не пипай тези неща - предупреди Базил.

Том се разтревожи. Какво ли правят тези загадъчни
дървени кутии тук, в дивата долина?

През това време Лила подозрително се оглеждаше
наоколо. Беше сигурна, че някой ги следи. Но никой
не се виждаше.
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Слънцето захождаше все по-ниско в небето.

- Ох, ревматизмът ми пак се обажда - изпъшка Базил. -
Това е сигурен знак, че се свечерява и въздухът
захладнява.

- Добре, Базил, да се прибираме - каза Том. - А ако
ревматизмът Ви много се влоши, просто се облегнете
на мен. Аз съм силен!

Базил се усмихна и сложи ръка на рамото на Том.

- Все пак не сте такъв нацупен старец - пошегува се Том.

- Аз? Нацупен? Никога! - каза Базил.
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Изведнъж се появиха цял куп жаби и саламандри, които
подскачаха и пълзяха покрай тях.

- Вижте! - каза Том. - Вървят към шосето. Трябва да го
пресекат, за да стигнат до езерото. Да им помогнем!
Не ми се иска да видя някое от тях прегазено от кола.

- Ох, ох, горкият ми гръб! - каза Базил, докато се
навеждаше и се опитваше да помогне на жабите. -
Хайде! Вървете!

За изненада на Том, там - в храстите, лежеше друга дървена
кутия.

- Дявол да го вземе! - каза Базил. - Мисля, че е по-добре да
кажем на кмета на град Мерлин за тези странни кутии.

Лила чу изпращяване на клонче зад нея. Обърна се, но нямаше
никой.
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Когато стигнаха до къщата на Том, баща му отвори
вратата.

- Браво, Том! Върна се, преди да се е стъмнило - каза той и
силно прегърна сина си.

- Няма да познаеш какви неща видях днес, татко - каза Том. -
Пеперуди, пещерата на прилепите и жабите ... Толкова е

разнообразна дивата природа в нашата долина!

 - Учените наричат това биологично
разнообразие - обясни баща му. - Защо не ми

разкажеш всичко по време на вечеря.

- И аз ли съм поканен? - попита Базил.

- Ако не се цупиш много - отвърна
бащата, намигайки.

- Аз? Нацупен? Никога! - каза Базил.

Докато седяха до огъня, Том и Базил
разказаха на бащата за всички свои
приключения през деня.

- И, татко, навсякъде, където бяхме, намирахме странни
кутии! - добави Том.

- Така е - кимна Базил. - Утре сутринта ще кажа на кмета.
Но първо трябва да се наспя. Най-добре е да се прибирам.

- Защо не останеш у нас? - предложи бащата на Том. -
Можеш да спиш в свободната стая.

- Много мило - усмихна се Базил. - И обещавам да не се цупя!

Сгушена до купчината цепеници, Лила зорко държеше едното
си око отворено. Можеше ли някой дори тук да ги следи?
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На следващата сутрин Том се събуди и намери не само
баща си и пчеларя, но и кмета на град Мерлин!

- О, г-н кмете! Да бяхте дошли вчера с нас на разходка.
Долината е толкова красива! Видяхме купища
пеперуди... Но, г-н кмете, Базил каза ли Ви за
кутиите? Тези в долината? Навсякъде е пълно със
загадъчни кутии! - каза Том.

12



Кметът се усмихна на Том.

- Благодаря, че ме извикахте - каза той. - Да, определено
имаме прекрасна долина и се гордеем с нея. Всъщност
долината ни е част от мрежата %Натура 2000“! Чували
ли сте за нея? %Натура 2000“ е мрежа от обекти, с други
думи, места, които са много специални и ценни. Всеки
обект е като съкровищница от биологично разнообразие,
в която има много различни видове растения и животни.
Хората са обещали да опазват тези специални места
и растенията и животните, които живеят там.

-  Ами кутиите? - нетърпеливо попита Том.

- Ще обясня за тях по-късно, каза
кметът. - Елате, искам да ви

покажа нещо.
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Кметът заведе Базил, Том и Лила обратно до речната
долина на Мерлин.

- Това е мястото! - внезапно извика Том. - Това е
мястото, където помогнахме на жабите и
саламандрите!

- Точно така - каза Базил, който изглеждаше също
толкова развълнуван, колкото и Том.  - Жабите
подскачаха навсякъде! И никога не съм виждал
толкова много саламандри, които се опитват да
пресекат шосе! Беше ме страх, че някоя кола ще ги
прегази, но безопасно ги преведохме.
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Кметът отиде до загадъчната кутия и я отвори. Извади...
няколко стълба и няколко знака.

- Леле! - каза Том. - За какво служат?

- Служат, за да предупреждават шофьорите да внимават
за жаби и саламандри на пътя - отговори кметът. -
Бяхме поръчали да изработят тези знаци и ни ги
доставиха едва онзи ден. Трябва да се поставят на тези
стълбове.

- Да го направим сега! - предложи Том.

- Няма време за губене! - каза Базил.

И така, Том и кметът забиха стълбовете, а Базил постави
знаците на тях. Лила чуваше шумолене в храсталака, но
когато отиде да провери, не намери нищо. Много загадъчно!
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След целия този тежък труд кметът се беше сгорещил,
но се чувстваше щастлив. Нави ръкавите на ризата си
каза:

- Том, отивам до пещерата. Искаш ли да дойдеш с
мен?

- Определено! - отвърна Том.

- Аз също! - обади се Базил.

И така, те тръгнаха. Когато стигнаха до пещерата,
кметът се опита да вдигне втората кутия, но тя беше
много тежка. Какво ли можеше да има вътре?
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Кметът успя да вдигне капака и вътре имаше ...

- Камък с гравиран върху него надпис! - възкликна Том.

Кметът прочете надписа: „Пещерата, покрай която
минавате, е дом на колония прилепи. Те спят тук: моля,
не ги безпокойте. Прилепите са наши приятели. Те ядат
насекоми, които в противен случай биха могли да
повредят плодовете в овощните ни градини“.

- Това е важно съобщение - каза Базил. - И е хубаво
гравиран камък също така!

- Освен това планирам да създам малък информационен
център тук, така че момчетата и момичетата от
град Мерлин да могат да научат повече за
прилепите. След това бих искал да организирам
екскурзии за децата, за да посетят други обекти от
%Натура 2000“ - каза кметът.

- Каква страхотна идея! - възкликна Том.
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Междувременно Лила бе открила странни отпечатъци в калта
по брега на реката. Искаше Ӝ се Том да ги погледне, но той
беше твърде зает да слуша поредната хубава идея на кмета.

- Базил, твои ли са онези пчелни кошери там? - попита
кметът.

- Да, а пчелите ми произвеждат много вкусен мед! - гордо
отвърна Базил.

- Добре, какво ще кажеш да продаваш вкусния си мед в
специален магазин %Натура 2000“ именно тук, в град
Мерлин? - продължи кметът.

Базил не вярваше на ушите си.

- Какво? Моят мед да се излага на витрина и да се продава
в специален магазин? Това наистина би било чест за мен,
г-н кмете!
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Кметът се усмихна.

- Имам още една идея за теб, Базил. Какво ще кажеш да
бъдеш официалният екскурзовод на %Натура 2000“ за
посетители в прекрасната ни долина?

- О, г-н кмете, това би било чудесно! Ами ... ами
ревматизмът ми? Хм, трябва да си помисля.

Кметът се приближи до последната кутия.

- Базил, ами ако построим малък мост, който да ти
помага да стигаш до пчелните си кошери? Все пак
сигурно не е добре за ревматизма ти да газиш във вода,
каза кметът.

Кметът отвори кутията и - о, чудо - вътре имаше всички
необходими материали за построяването на малък мост.
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Докато слънцето залязваше, Том, Базил и кметът се
любуваха на чисто новия мост, който бяха построили.
Базил - някогашният нацупен старец, се усмихваше до уши.

- Г-н кмете, размислих. Бих искал да стана екскурзовод на
%Натура“, така че приемам предложението Ви.
Ревматизмът ми няма значение: толкова съм щастлив
и отново се чувствам млад! - каза той.

Лила побутна Том с малкото си остро носле. Сякаш казваше:
%Ела да видиш!“ Най-сетне беше открила кой ги наблюдава -
семейството бобри!
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