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С ЛЮБОВ КЪМ ПРИРОДАТА

Знаете ли, че за птиците, които не отлитат на юг, зимните месеци са найтежки? Много от пойните птици остават да зимуват в България. Студът и
липсата на храна са най-честите причини за загиването им. Може би си
мислите, че птиците се справят добре и без нас и нямат нужда от помощ?
Истината обаче показва доста тревожна тенденция. По данни на Българското
дружество за защита на птиците през последните 9 години домашното врабче
е намаляло с 50%. За щастие можем много лесно да помогнем на нашите
малки приятели!

Любители на природата от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“,
гр. Смолян решиха да помогнат в оцеляването на птичките през зимата, като
им изработят хранилки. Заредиха ги с храна и поставиха на прозорците в
класната стая, около училището и в парка.

Инициативата е на ученици от 3“в“ клас, подпомогнати от ентусиасти от
клуб “Be the Change“.

Децата знаят, че на птиците също им е студено, освен това им е трудно да
намират естествената си храна през студените дни, а те са убедени, че
храната е важна за оцеляването им. Веднъж научили мястото, на което се
предлага храна, птиците ще започнат да идват редовно и ще стават все повече
и повече.

Водени от това благородно послание учениците се трудиха няколко дни,
използваха пласмасови и дървени отпадъчни материали, потърсиха помощ от
своите родители и изработиха чудесни хранилки. Така се сдобиха с нови
приятели и едновременно рециклираха.
Учениците сами стигнаха до най-важното правило: Пълни хранилката
редовно със семенца! Те ще наблюдават хранилките и са в готовност да ги
пълнят отново с храна, до края на зимата.

Ентусиасти от VII клас, работещи по международния проект “Be the
Change“ на Програмата Еразъм+, подкрепиха малките екозащитници с

голяма радост и любов. Те са убедени, че този необичаен начин за контакт с
природата е начин да бъдем по-близо до нея и да се чувстваме част от нея.
За да запазим биоразнообразието и красотата на природата е необходимо
всеки от нас да даде своя принос, да направи своята промяна в мисленето и
приемането на света около нас.
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