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CHVÁLIM ŤA, STVORITEĽ (6)
Ahoj, kamaráti!
– Keď ste v prírode, čo najradšej robíte?
– Ja sa niekedy len tak rozbehnem po lúke,
Svetlúšik, inokedy si sadnem na pník a čítam si obľúbenú knižku alebo naháňam
motýle.
– Hmm, mne sa páči, keď si nájdem rovnú
palicu a môžem do nej nožíkom vyrezávať
ozdoby alebo sledujem mravenisko. Tam sa
stále niečo deje. A úplne najradšej leziem
na strom. Cítim sa skoro ako veverička.
– Náš spoločný domov je taký úžasný.

Keď otvoríš knihu
prírody, ktorú napísal Stvoriteľ, čo
v nej čítaš?
Čo čítaš
vo vetách
napísaných voňavými
rastlinami so šťavnatými plodmi
a v riadkoch s preháňajúcimi sa
pestrofarebnými zvieratami?
Rozjímanie nad stvorením nám
umožňuje v každej veci odhaliť nejaké
ponaučenie, ktoré nám Boh chce
odovzdať, pretože rozjímať o stvorení pre
veriaceho znamená načúvať posolstvu,
počuť tichý hlas.

(POROV. LS, 88)

Čo ti šepká tichý hlas Stvoriteľa, keď obdivuješ jeho diela? Napíš alebo nakresli:

V knihe stvorenia

„Boh napísal úžasnú
knihu, ktorej písmená
tvorí množstvo stvorení
prítomných vo svete.“
(SV. JÁN PAVOL II.; LS, 85)

Žiaľ, okrem knihy, ktorú nám pôvodne napísal
Stvoriteľ, poznáme aj inú knihu.
Do Červenej knihy ohrozených druhov
vedci zapisujú tisícky druhov rastlín
a zvierat, ktoré už vyhynuli alebo sú
vplyvom ľudskej bezohľadnosti pred
vyhynutím. Obnovuje sa každé dva
roky a dopĺňa ju Medzinárodná únia
na ochranu prírody a prírodných
zdrojov (IUCN).
Ale píše sa aj Modrá kniha. Nie je síce taká rozsiahla, ale prináša nádej. Opisuje úspechy, ktoré
sa ochranárom prírody podarili pri záchrane
niektorých druhov živočíchov pred vyhynutím.

Pomocník ochranárov
Už vieš, že naše správanie v mnohom ovplyvňuje životné prostredie, aj keď to na prvý pohľad
nevidno. Zamýšľali sme sa nad tým z rôznych
pohľadov.
Kedy môžeš pomôcť zvieratkám z voľnej
prírody?
▪ Vtedy, ak sú uviaznuté, zranené (krvácajú),
choré, otrávené, silne napadnuté parazitmi.
Ale pozor, niekedy hrozí, že sa môžeš od nich
nakaziť (napríklad besnotou), preto je potrebné zavolať odborníkov.
▪ Mláďatkám, keď sú podchladené alebo premoknuté (ak sú v ohrození života, treba ich osušiť,
zahriať, poradiť sa s odborníkom).
▪ Neporaneným vtáčím mláďatkám vypadnutým z hniezda tak, že ich vrátiš naspäť do
hniezda. Ľudský dotyk u vtákov nevadí, nemajú taký dobrý čuch ako cicavce. (Ale pozor,
mláďatká zajacov, srniek, jeleňov, danielov
sa nesmú chytať!)
▪ V zime dokrmovaním vtáčikov, no dobre
si over, či to, čo im pripravíš do kŕmidla, je
vhodná potrava a neublíži im.
▪ Mláďatkám, ak v ich blízkosti nájdeme mŕtvych rodičov (keď sú nesamostatné, bez našej
pomoci zahynú).
Starostlivosť o nájdené
živočíchy zabezpečujú
chovné a rehabilitačné stanice. Kontakty na ne nájdeš na
internete: www.zachrannestanice.sk.
Niekedy je zranenie zvieratka také závažné,
že sa nemôže vrátiť do prírody a nachádza svoj
nový domov v zoologickej záhrade.

Úloha tohto týždňa
Zisti, kde sa v tvojom okolí nachádza záchranná
alebo rehabilitačná stanica. Tu si môžeš zapísať
adresy najbližších staníc:
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