Децата спорят
По успешно реализираният проект „Зелена директна линия“, финансиран в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г., представител на туристическото дружество,
ученици от 5 ОУ „Хр. Ботев“, Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“, 1 ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ и Езиковата гимназия, педагози от 5-то и 1-во ОУ – гр. Кюстендил
посетиха водопада при Полска Скакавица. Бяха поканени и експертите – Ирина Герасимова –
ботаник и Росен Мирчев – ботаник и Росен Мирчев – зоолог.

Водопадът е на малката рекичка Широки дол – десен приток на река Струма. Водата
пада от височина около 50 м, преминавайки през няколко скални тераси. Той е
маловоден, но невероятно красив. В България е трети по височина. През 1968 г. е
обявен за природна забележителност. Районът е с уникална флора и фауна – срещат се
над 19 вида риби, пеперуди, повече от 600 вида растения, част от които са защитени.
Тук е единственото място в България, където могат да се видят едновременно пет вида

лястовици.

Мястото наистина е райско. Думите не стигат за да се опише красотата на това чудно
място… Водопадът не е голям, но е изключително красив. В тишината оттеква единствено
плясъка на разбиващите се капки вода в скалите. Каква сила е създала тази неземна
красота?… Изкачиш ли се на върха на скалата, от която води началото си водопада можеш да
се насладиш на гледката, която се открива пред очите ти. Безкрайните планински склонове се
сливат с хоризонта. Върху скалите сякаш е кацнала църквата “Свети Димитър” , а от там е и
началото на водопада. Тихият и спокоен карстов поток се хвърля стремглаво в бездната,
разбивайки се на милиони малки капки. А слънчевите лъчи сякаш спират, за да се насладят
на красотата му, галят капчиците вода и образуват тройна дъга. Нито една снимка не би могла
да съхрани тази необятна красота. Трябва да го видите за да повярвате, да го почувствате със
сърцето си. В подножието на водопада водата се разбива с плясък и тихо и спокойно
продължава хода си докато се влее в река Струма.

Скакавишкият пролом на река Струма,
протегнал снага от първи до девети тунели на жп линията, е най-красивият кът на Балканския

полуостров. Тук природата е била много щедра. Дарила е пролома с приказна красота.

На тръване ни обзе носталгия. Не искахме да оставим цялата тази красота зад себе си.
Сякаш бяхме попаднали на вълшебно място, каквито има само в приказките. Но всяка
приказка има своя край…

Когато се качихме на влака на връщане към родния град, започна спор между децата:
„През кой сезон е по- красив водопад Полска Скакавица?“ Те успяха да посетят водопада през
всичките сезони на годината. Всеки защитаваше с аргоменти своя любим сезон. Гледайки

направените снимки от посещенията ни през всичките годишни времена ни е много трудно да
го определим.

Нека всеки да отиде и да преживявее красотата, емоцията, чувството, съзерцавайки
водопада, хоризонта, поемайки на големи глътки чувството за свобода, което Полско
скакавишкия водопад ни подарява и да усети как той полека ни “прекроява” и „смалява” –
показва ни колко сме еднакво малки и незначителни.

Автор:Силвия Михова-секретар ТД“Осогово“ гр. Кюстендил

