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Німецькі правоохоронці дуже добре оснащені технічно. Проте навіть "просунуті"
винаходи не завжди виявляються на висоті. Тому для пошуку людських тіл у
важкодоступній місцевості поліція вирішила використовувати дивовижних грифів.

"Мій колега додумався до цього, подивившись передачу про дику природу", - розповідає
журналістам поліцейський Райнер Херман. Ширяючи у піднебессі, птахи можуть
"охопити" зором і нюхом величезну територію. Крім того, пернаті сищики не схильні до
втоми - вони годинами планують над лісом, вишукуючи, чим поживитися. А собаці і
людині потрібен відпочинок.
Гриф-індичка не надто гарний. Він і справді нагадує зовні цю домашню птицю. У нього
лиса маленька головка, покрита червоною шкірою, і невеликий вигнутий дзьоб. Родом
гриф з американського континенту, а його відмітна риса - дивовижний для пернатих
нюх. Птах летить високо в небі, але може при цьому з висоти в тисячу метрів занюхати
приховане під кронами дерев або чагарників тіло, що розкладається. А місцеві жителі в
курсі: якщо падальщик кружляє над одним місцем, перевалюючись з крила на крило, він відчув здобич.
Німецькі правоохоронці проаналізували унікальні здібності грифа-індички і вирішили
прийняти його на службу. Як і належить справжньому поліцейському, цей птах отримає і
техоснащення - його "оснастять" спеціальним GPS-пристроєм, який прикріплюється до
ноги, що дозволить відслідковувати переміщення пернатого "агента".

А "поліцейською академією" для грифа-індички став орнітологічний парк Вальсроде. Це
один з найбільших заповідників такого роду - тут мешкає близько чотирьох тисяч
особин, що представляють приблизно 700 видів пернатих з усієї планети. Саме в
Вальсроде проходить свої "університети" гриф на прізвисько Шерлок. Тезку
знаменитого сищика навчають знаходити плоть, що розкладається. Тренер Герман
Алонсо кожен день примушує птицю шукати шматочки м'яса, що лежать на тканині, якою
обгортали трупи, - її надає поліція.

За словами Алонсо, Шерлок вже став знаменитістю в Німеччині - про нього пишуть статті
і знімають сюжети для телепрограм. "Зараз птах в загальних рисах уявляє, що йому
потрібно робити", - говорить тренер. Проте "небесні шукачі" заступлять на службу ще
через деякий час. Алонсо вважає: спершу слід підготувати декількох птахів - і тоді
користь від них буде цілком реальною. Головна проблема: для навчання придатні тільки
молоді грифи-індички, а знайти їх нелегко, адже ці птахи рідко утримуються в неволі.
Втім, якщо вдасться натренувати декількох пернатих "поліцейських", це буде серйозний
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початок. Адже термін життя цих птахів може перевищувати сотню років.

За матеріалами izvestia.ru .
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