
СЪЗДАЙ,ОТГЛЕДАЙ,

ПРЕДАЙ !



ГОРАТА- НАШИЯТ ИЗВОР НА ЖИВОТ

Гора-една проста дума , но 

всъщност безкрайна по своя 

обхват. Гората е дом,майка , 

природа,гората е вечния 

извор на живот. 

Благодарение на нея и 

хилядите и дървета ние сме 

тук, на този 

свят,дишаме,живеем и се 

радваме на прекрасните си 

мигове.



Всички ние обичаме 

разходките в гората, на 

чист въздух сред 

природата , да се 

вгледаме в нея и да се  

насладим на красотата ѝ .

Гората е там,където се 

чувстваш на мястото 

си,спокоен и свободен. За 

това ние,нейните жители 

трябва да я оценяваме и 

опазваме.

Без нея нас няма да ни 

има !



ЗАСАДИ ДЪРВО-СЪЗДАЙ ЖИВОТ

Всяко дърво е живот за 
нас, хората, които се 

отнасяме неразумно към
природата; всяко листо е 

глътка въздух. Затова
младите хора са

загрижени за бъдещето на 
планетата , в която на 

дневен ред излизат
проблеми, свързани със

замърсяването на въздуха
и изсичането на дърветата.

Нека мислим разумно , 
нека засадим дърво , така

ние спасяваме един 
човешки живот!

Реконструкция на култура от зелена 

дугласка , поразена от снеголом и 

снеговал с широколистните видове:

летен и зимен дъб,кестен и липа в 

долната част на местността ,,Равнище”

с.Бързия УОГС Петрохан.



ПРАВИЛНИТЕ ГРИЖИ ВОДЯТ ДО ДОБЪР

РЕЗУЛТАТ

След като засадим дърво е 

нужно да положим 

правилните грижи за 

неговото развитие до 

пренасянето му в гората и 

след това.

 Осигуряване на 

светлина,вода и топлина;

 Подходящо присаждане в 

зоната за залесяване;

 Прилагане на подходящите 

отгледни сечи;

 Прилагане на подходящите 

възобновителни  сечи;



ПРЕДАВАНЕ НА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

След като сме създали и отгледали правилно 

нашата гора,ние спокойно можем да я предадем 

в ръцете на новото младо поколение спасители.



Нека запазим 

всичко красиво и 

елитно, за да 

видят и тези след 

нас какво е 

красота и 

вълшебство!



Хубава си, моя горо,

миришеш на младост,

но вселяваш в сърцата ни

само скръб и жалост:

който веднъж те погледне,

той вечно жалее,

че не може под твоите

сенки да изтлее,

а комуто стане нужда

веч да те остави,

той не може, дорде е жив,

да те заборави.



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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