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По случай Седмицата на гората участниците в клуб „Еколог” към ОУ „Христо Ботев“
взеха участие в инициативата „Лесовъд за един ден”. Тя се проведе в местност
"Моллова гора". Събитието се организира и провежда от институциите, отбелязващи
своя професионален празник през първата седмица на април – ЮИДП – Сливен, РДГ –
Сливен, ДГС – Сливен и ДПП „Сините камъни”.

Събитието бе открито от директора на ДПП „Сините камъни“ инж. Ирина Петрова.

Организаторите се бяха погрижили по интересен и забавен начин, чрез игри и
демонстрации да представят професията на лесовъда. Горски служители от ДГС
Сливен показаха на практика начините за измерване на среден диаметър и височина на
дърво със специализирани инструменти. Техния ментор - Милена, служител на РДГ –
Сливен, им показа практически как се измерва кубатура на дървесина, как се работи с
уреда клупа, как се маркират дърветата и какво би трябвало да направят, ако установят
незаконна сеч.

Учениците имаха възможност да използват различни инструменти, да се качат в
специализираните автомобили, да научат за трудностите, с които се сблъскват в
работата си служителите. Забавните игри „Прилеп и пеперуда“ и „Бойно поле - природа“
допринесоха за приятното настроение и създаването на нови приятелства с другите
отбори. Униформени горски инспектори от РДГ - Сливен представиха пълното си
оборудване за действие при нарушения в гората и показаха на децата служебните
автомобили, с които изпълняват задълженията си. Всеки от участниците имаше
възможност да влезе в специализиран автомобил и да изпробва алармата му.

Всяко дете в инициативата беше наградено с фланелка с логото на празника, медал и
почерпка.

Благодарим на организаторите: Югоизточно държавно предприятие – Сливен; РДГ –
Сливен; ТП Държавно горско стопанство – Сливен и ДПП „Сините камъни“- Сливен,
които ни направиха съпричастни на своя празник!
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До нови срещи!

към снимките Лесовъд за един ден
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