ДП П ”Персина“

Фестивал на
къдроглавия пеликан
– второ издание

С

много усмивки и положителни емоции на брега на река Дунав премина второто издание на „Фестивала
на къдроглавия пеликан“, организиран
от Дирекцията на Природен парк
„Персина“ – Белене, с подкрепата
на Фондация „Америка за България“. Фестивалът се състоя на 3
и 4 юни като част от дейностите
по международния проект „Животът на пеликана“, финансиран по
програма LIFE на ЕС и с помощта
на Whitlеy Fund for Nature. В дейностите по него Дирекцията си
партнира с БДЗП и с още шест
чуждестранни партньори.
Фестивалът се провежда като информационно-образователно събитие с природозащитна
насоченост с основна тема опазването на къдроглавите пеликани
и възстановяването на местата им за
почивка и гнездене. Идеята е да се
насочи вниманието на широката аудитория към заплахите за застрашения
от изчезване вид – бракониерството и
загубата на местообитания.
Мероприятието се превърна в място
за срещи и диалог на обществеността с
представители на организации и сдружения, занимаващи се с опазването и
възстановяването на биоразнообразието. По време на фестивалните дни се
споделят знания и опит за проблемите,
свързани със загубата на биоразнообразие, значението на защитените територии и влажните зони, организират
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се занимания с деца.
С информационен щанд в събитието
се включиха Дирекциите на Природните
паркове „Врачански Балкан“, „Сините
камъни“ и „Русенски Лом“, и РДГ – Ловеч, представители на Българското дружество за защита на птиците проведоха
презентация за живота на къдроглавия
пеликан, WWF – България, участваха с
образователна беседа за мигриращите
риби, а ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ – Белене, от проекта „Еразъм+“,
представиха създадените от тях филми
на екологична тематика.
Пред Посетителския център на ПП
„Персина“ бяха организирани работил-

ници за малки и големи, куклен театър, изложба на картини, пешеходен и велосипеден
маршрут и други интересни
активности, които запознаха
гостите отблизо с живота на
къдроглавия пеликан.
Участие взеха и представители на социални, образователни и културни организации
от Белене – Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с
увреждания „Свети Викентий“,
Центърът за обществена подкрепа „Света Марта“, Центърът за подкрепа за личностно
развитие – Общински детски
комплекс, Народно читалище „Христо
Ботев – 1892“,
които представиха образователни ателиета
за опазването
на къдроглавите пеликани.
Е к и п ът н а
ДПП „Персина“
беше подкрепен от доброволческата дейност на ученици
от СУ „Димитър
Благоев“ – Свищов, завършили златно
ниво на Международната награда на
херцога на Единбург в България.
На голям интерес се радваха фестивалните вечери, в които участваха
таланти от Детския танцов състав „Димум“, Клуба по китара към НЧ „Христо
Ботев – 1892, Клуба по модерни танци
„ДивнА“, рок група „Project five“, DJ
Buckshot и легионерите от Римския легион „Legio I Italica“, които представиха
класическа антична възстановка. Гост на
фестивала бе и куклената акция за деца
и възрастни „Моят съсед пеликанът“.
Даниела КАРАКАШЕВА
29

