
Кампанията „Зрънце любов“   
или как да помогнем на 

птиците около нас 



Днес, докато идвахте към училище, колко птици видяхте? 

  

Как изглеждаха те? 

  

Знаете ли имената им?  

 

Знаете ли с какво се хранят?  

А, коя е любимата ви птица? 

 

А, знаете ли коя е птицата, символ на София? 



Птицата, символ на 

град София, е 
Големият 

синигер. Той е 
много важна птица, 
тъй като, хранейки 

се с насекоми, 
регулира техния 

брой и така опазва 
дърветата и някои 
видове растения. 



Виждали ли сте 

 тази птица? 

Това е Син синигер. 
Той е застрашен вид 



Това е Горската зидарка. 
Често ще я видите да пълзи по 
кората на дърветата с главата 

надолу. 
Можете ли да предположите 
защо я наричат „зидарка“? 



 

 

Това е Сойката. Тя 
е много 

недоверчива и 
потайна птица. 

Пъргава е и може да 
се забележи само 

ако лети. 

Тя събира жълъди, плодове и семена, които 
често заравя в земята, за да си прави 

запаси. По този начин се оказва „помощник“ 
в засаждането на дърветата.  



Това е Големият 
пъстър кълвач. През 
пролетта и лятото той 
се храни с насекоми, а 
през есента и зимата – 

със сухи плодове и 
семената от 

шишарките на 
иглолистните дървета. 
Наричат го „горският 
доктор“, защото пази 

дърветата от 
вредители.  



 

 
Ето я и Обикновената 

чинка! Тъй като е много 
красива, хората я 

отглеждат като 
декоративна птичка.Тя 
обитава гори, паркове и 

градини. 

А, това е Планинската 
чинка! Тя често живее 
в ята с Обикновената 

чинка. 



Това е Черешарката. Тя има широк и здрав 
клюн, с който разчупва костилките на 

различните видове дървета (череша, вишна, 
слива, габър, бряст и др.) и изважда крехките 

семенца от тях.  

Наричат я 
Черешарка, 
защото се 
храни със 

семената на 
черешата. 



Това е Домашният 
гълъб. 

Той е една от най-често 
срещаните птици в 
града, тъй като е 

всеяден.  
Чували ли сте за 

пощенските гълъби?  



Открийте разликите!  

 



Полското 
врабче 

има характерно 
черно петно на 

бузата 



При Домашното 
врабче темето е сиво. 
В България е сред най-
често срещаните птици 

в градовете, но за 
последните 9 г. 
числеността му 

намалява с 50%. 
В Лондон и Париж е 
изчезнало напълно.  



Тези птички обаче са в беда и животът им е 
постоянно застрашен от най-различни 

опасности. 
 

Според вас, кои са тези опасности? 



Ето някои от основните заплахи за птиците: 

- изсичането на дърветата; 

- липсата на храна; 

- разрушаването на градинките; 

- шумът; 

- замърсяването; 

- химикалите и боклуците от бита; 

- стъклените сгради и прозорците; 

- светлините по високите сгради; 

 



Всеки от нас може да 
помогне на птиците! 

 
 Чували ли сте за 
Зрънце любов – 

кампанията на 
Българското 

дружество за защита 
на птиците? 

 



Колкото по-ниски са температурите навън, 
толкова повече птиците се нуждаят от енергия – 

т.е. калорична храна. 
Коя е най-добрата храна? Суров и неосолен 

слънчоглед. 



Направете и вие своя хранилка за птици.  
Пълнете я редовно със суров слънчоглед. 







Важни правила за поставяне на 

хранилка:  

 

- да се уверим, че тя ще бъде далеч от 

котки и други опасни за птиците 

животни; 

 

- ако поставим хранилката около нашия 

прозорец, тя трябва да бъде на 

разстояние поне 2 м от него; 

 

- не трябва да им даваме осолени, 

пържени или печени семена. 



Благодаря  
за  

вниманието! 


