
                                  

                                Гората – един застрашен свят 

                      Учениците от IV Б клас с учители г-жа Йондева 

и г-жа Жостова отбелязват Седмица на гората.  

Те благодарят за оказаната подкрепа от инж. Николина 

Ангелинина – експерт в Дирекция „Национален парк Пирин“ за 

предоставените обучителни материали, които можете да 

разгледате на посочените линкове. 

Ето какво ни казват IV Б клас: 

Българската гора е огромно природно богатство, което и 

днес е повод за национална гордост. Усилията, насочени към 

опазването му и неговото устойчивото използване, са започнали 

преди дълги години и продължават всекидневно. Но какви са 

днешните заплахи за българската гора? 

Гората – как хубаво звучи! И колко дарове ни дава тя! 
Може би някой от нас днес не може да оцени даровете, ония 
божии скъпоценности, които тя ни дава. 

В нея човек може да намери уединение със себе си, покой. 

Глътка свеж въздух може да те зареди с огромно количество 

енергия. Защо е нужно с нашите неблагоразумни деяния да 

унищожаваме и нещото, едно от малкото неща, дадени ни само 

да ги ползваме, без да влагаме кой знае какви инвестиции за 

поддържането и! Защо? 

Сеч, колко зловещо звучи. Всички ние сме свидетели на 

безразсъдното и безцеремонно изсичане на горските площи. 

Защо? Та нали това са „белите дробове” на планетата? Ако 

вземем планетата за жив организъм, то нейният бял дроб е 

гората.  

В гората, в този девствен свят, съществуват толкова 

много дадености – дребни растения, животинки, 

съжителстващи помежду си. Не е нужно да рушим и 

унищожаваме тяхната естествена среда.  



Гората в момента се намира в опасност. Тя е един 

застрашен от изчезване свят. А всички ние можем да спрем 

това, като всеки от нас бъде по-умерен в действията си. 

Защото вече, май, само тук, в тази девствена природа, можем 

да намерим онзи душевен мир, онова спокойствие, от което 

всички имаме нужда. Ако всеки от нас, излязъл на излет не 

кърши клоните на беззащитните дървета, след излета събира 

боклуците грижливо в торбичка и ги изхвърля там, където им е 

мястото – то, вярвайте, ще спомогнем за опазването на 

застрашените от изчезване гори и тяхната гибел. 

Може би ненапразно народът в дълбока древност е казал, 

че „....... ако човек не е посадил поне едно дърво в живота си, то 

той напразно е живял....”.  

Учениците ще изгледат в продължение на седмица 7 филма 

за резерватите в Югозападна България.  

Те са следните: 

✓ Широколистни и иглолистни гори на територията на парка; 

✓ Резерват “Тисата“ – опазване на дървовидната хвойна; 

✓ Резерват “Баюви дупки“ – опазване на бяла и черна мура; 

✓ Резерват “Юлен“ – опазване на бяла мура, бял бор, смърч, 

ела; 

✓ Резерват „Али ботуш“ в Славянка планина. Целта е опазване 

на находищата от черна мура. 

✓ Резерват „Ореляк“ в Среден Пирин. Целта е опазване на 

буковите гори. 

✓ Резерват “Тъмната гора“ в Дъбрашкия дял на Западни 

Родопи. Целта е опазването на елови.букови и смърчови 

гори. 

Ще бъдат изгледани и филмите „Забравените гори“ и 

„Заръката“. 

Браво! 
        


