Бібліотека
Донбаського державного
педагогічного університету
Рятуймо чисте повітря.
Рятуймо воду - в морях, океанах
в малих і великих річках!
Рятуймо рідкісних птахів – не всі
ще породи,
А ті, що зникають в полях, у лісах, у
лугах!
Рятуємо злаки, а потім рятуємо квіти!
Рятуєм світанки від кіптяви, пару й
димів!
Рятуємо тишу, щоб в тиші мовчати й
радіти!
Рятуємо вулицю від голосних
двигунів!
Рятуємо землю, а також рятуємо небо!
Рятуємо мрії, кохання солодкий мотив!
Рятуємо ніжність…від кого рятуєм?
Від себе.
Поки ще не пізно і можна хоч щось
зберегти!

Євген Гуцало

Чому не можем ми сказати:
Спасибі за красу лісів,
За чисте небо, водоспади,
Дзвінкий пташиний переспів . .
Чому зникають в нас тварини?
Чому птахи зникають в нас?
Це все залежить від людини,
А значить - кожного із нас!
Та ще не пізно зупинитись,
Сказати нашим діям – ні!!!
Щоби навіки залишити
Життя на матінці ЗЕМЛІ!

Наша адреса: вул.. Ген. Батюка,19
м. Слов’янськ
Донецька обл..
ДДПУ. Бібліотека
84116 Україна

Сторінка на веб-сайті

(Пам’ятка захиснику природи)

«Найкращий скарб людства – це Земля!
Земля - то мати що на любов багата.
Земля – колиска наша на землі,
Земля – то мудрість і освята
Від неї хліб і цвіт, і всі плоди!»

Слов’янськ - 2016

Рятуймо життя - все це в наших
силах!
Закликаймо кожного, хто нас чує!



 Кожний зелений листочок, кожна травинка
виділяє кисень. Ним ми дихаємо. Без нього
немає життя. Не топчи, не зривай рослини.
 Найкраща квітка та, яка квітне там де
зросла. Не губи її!
 Не зривай квітку з корінням – вона
пропаде!





 Не збирай грибів без ножа – грибницю
залишай недоторканою!
 Гриби, які отруйні для людини – для
лісових мешканців
ліки і харч. Чим
більше в лісі різних грибів, тим він
затишніший. В ньому краще ростуть
дерева. Не знищуй отруйних грибів.
 Не галасуй у лісі. Не вмикай надто голосно
музику. Ти лякаєш пташку, вона злетить з
гнізда!
 Не руйнуй пташині гнізда. Не відкривай
сховане гніздо – пташка може покинуть
його з яйцями – вони засохнуть і з них
ніколи не виведуться пташенята. Краще
послухай голос лісу.
 Не лови барвистих метеликів. Вони схожі
на казкові літаючі квіти. Вони нікому не
завдають шкоди. Не завдавай шкоди і ти
їм.

Найчистіша,
найсмачніша
вода
–
джерельна Подивись як над джерелом
схиляються квіти, кущі, дерева. Вони
захищають його від посухи, від пилових
бур. Не каламуть та не засмічуй і ти
джерело.
Лісом ходи лише по стежках, щоб не
витоптати траву – гинуть рослини та
комахи.
Ти хочеш принести додому лісові квіти?
Зривай їх перед тим, як ідеш додому і
пам’ятай : скромний невеличкий букет –
ознака гарного смаку, свідомості людини,
бережливості, доброти. А про свідчить
оберемок лісових квітів?



Збираючи плоди і ягоди, зривай їх
обережно. Не зривай стеблі і листя.
Частину плодів залиш птахам та
тваринам.



З лікарських рослин збирай лише ті, яких
багато. Частину рослин залиш в природі
для розмноження.



Бережи і охороняй від знищення кажанів,
їжаків, кротів, вужів, ящірок, жаб – це
справжні друзі лісу, які допомагають
людині боротися з його ворогами.



Не збирай березовий сік. Пам’ятай – це
шкідливо для дерева!



Щоб згубити молоде дерево - потрібно
хвилини, а виростити – роки. Не ламай
черемші, не каліч інших квітучих дерев
та кущів. Бережи ліс – легені Землі!

.



Рана на рослині – рана на живому. Не
зашкодь корі дерева!



Ніщо так згубно не впливає на все живе, як
вогонь. Байдужість, що привела до пожежі –
злочин перед природою і перед людьми.
Простеж, щоб у лісі не залишилось навіть
іскри від багаття.



Не пали сухої трави – гинуть підземні
частини багатьох рослин о також багато
комах, джмелів, птахів.



Ніколи не руйнуй мурашників! Пам’ятай,
що руйнуючи їх – руйнуєш дім друзів. Не
витоптуй мурашиних доріг – спостерігай і
вчись у них працювати.



Покинута консервна банка, скло можуть
поранити лісового звіра. Нагріте сонцем
скло може стати причиною пожежі. Не
залишайте після себе сміття в лісі. Нехай
твоє місце відпочинку буду чистим. Рештки
їжі лиши для пташок на сухих гілках, для
звірів – на пеньку. Для комах - на землі.
Пам’ятай! У кожній травинці, билинці,
квіточці, листочку б’ється пульс біосфери того
природного середовища, у якому ми всі
живемо і від якого істотно залежить як
сьогодення, так і майбутнє благополуччя
існування людства! Будьте бережливими з
природою!

