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Нагаждането на река Дунав към дълбоко газещи кораби, които не са подходящи за
нея, е един от главните проблеми, върху които природозащитниците обръщат внимание
в последните години. Това каза пред Агенция “Фокус”
Иван Христов
, един от авторите на фотоалбума „Долен Дунав” и координатор на програма „Води” на
WWF, България
. Фотоалбумът бе представен днес в Националната галерия за чуждестранно изкуство.
Той съдържа фотографии от Долен Дунав и Дунавската Делта.
„Албумът е стремежът ни да покажем Дунав, чрез фотографии, като този път
опитахме под друга форма да поднесем нашето послание за Дунав. То е, че реката
наистина е красива и важна и е зависима от нас точно толкова, колкото и ние сме
зависими от нея. Дали реката ще е в добро състояние или не, дали ще ни дава нещо или
не, зависи от нас и това е една свързваща тема в целия албум.”, обясни той.
„Има много проблеми, свързани с реката, но този, който последните 1 - 2 години
изпъква, и досега не сме му обръщали достатъчно внимание, е проблемът с
корабоплаването. Корабите се смятат за вид екологичен транспорт, но през последните
години се предявяват претенции за използването на река Дунав за все по-големи и
дълбоко газещи кораби, които не са пригодени за тази река. Сега има нагласи за
обръщане на подхода, тоест да нагласим реката към кораби, които не са подходящи за
нея. Ако тези планове се осъществят, това би било пагубно за река Дунав, и може би е
най-голямата заплаха”, каза още Христов.
Албумът е на български, румънски и английски език и съдържа 200 фотографии от
Долен Дунав и Дунавската Делта, които са сред най-големите природни
забележителности в света. Подробен текст очертава историята, значението и
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природното богатство на реката. По него са работили фотографи от България,
Румъния, Австрия и Франция, всеки от които е дал своя творчески поглед върху
невероятната природа на този регион.
Радио “Фокус”- Видин
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