Бригада на 16 май , град Драгоман – работа има за целия китайски народ
Хората е важно да си носят (защо, става ясно като се прочете описанието на това какво ще се
прави по долу) –




Някакъв широк нож за ровене на пръст - добре е да имат нещо подходящо, но ако не
намерят ще гледаме да им измислим нещо за тях на място в Драгоман – да идват
Мотика – тука разбира се само в случай, че могат да осигурят такава
И работни ръкавици ако искат да ползват собствени такива, а не тези втора употреба от
центъра.

Разпределение на хората по дейности според тяхната приоритетност
1. Дооправяне оградата на центъра за да се гарантира сигурността на костенурките –
заливане на мрежата с бетон и прикрепването й към бетонния цокъл – бригада от 4-5
души. Необходимо оборудване – работни ръкавици за всеки доброволец или ще ползват
наличните втора употреба. Остава да се залеят около 60 метра ограда и да се направи
бетонен цокъл на вратата на центъра.
2. Плевене и изчистване от камъни на 40 помещения от 10 м2, за да се осигури нормално
хранене на животните. Норма 2 - 4 помещения на доброволец за ден или 20 – 40 м2. Общо
бригада до 10 - 20 души (колкото дойдат). Необходимо да се прави всеки месец считано от
април. Необходимо оборудване, което е нужно всеки да си вземе със себе си – тясна
градинска лопатка за плевене (ама това надали някой го има) или заместващо всеки да си
вземе от вкъщи здрав широк нож с който не му e жал да ровичка камъни и пръст. Също
така работни ръкавици или ще ползват наличните втора употреба в центъра.
На място Ендрю ще прави консултация кои са хранителните растения и кои трябва да се
плевят. Ще се направи презентация със снимки кои са растенията, които се оставят и кои са
растенията, които се плевят, но все пак.
Процедура:
 Доброволците минават първо един вид запознаване кои видове да изкореняват и
кои не – показва им се на място. После се захващат и те на работа, като по всяко
време могат да питат ако не се чустват сигурни.
 Всички нехранителни растения се изкореняват внимателно, като се внимава да не
се засегнат съседните хранителни и се действа ювелирно с лопатката/ножа. Всеки
добровелец си хваща едно помещение на костенурка от 10м2 и го обработва.
Почистените растения се изхвърлят на близката пътечка за преминаване или в
кофа/корито и оттам до пътечката (имаме към 6-8 кофи, но поне 4 ще отидат при
бетона и 4 големи пластмасови корита).
 Успоредно се събират и камъните в кофата, които после се изнасят до оградата,
където се мулчират храстите за живия плет.

3. Пресаждане на хранителни растения в помещения на костенурки 40 помещения от 10 м2,
отново за да се осигури нормално хранене на животните - норма 4 помещения на
доброволец за ден или 40 м2. Общо бригада от 10 души (може и по малко или малко
повече – колкото е голяма групата). Какво се прави – от съседните ливади се вадят и
пресаждат корени от глухарчета и синя жлъчка, чимове от бобови. Това се прави във вече
оплевени и почистени от камъни помещенията на костенурките върху оголени от
хранителни растения площи. Поливане с маркучи – има вода в системата за напояване в
центъра, има и маркучи в центъра в Драгоман.
Необходимо оборудване – тесни градински лопатки за плевене или прави лопати, кофи
градински или в краен случай корита (имаме към 6-8 кофи, но поне 4 ще отидат при
бетона и 4 големи пласмасови корита) и работни ръкавици за всеки доброволец или ще
ползват налични втора употреба.
4. Прекопаване и засаждане на покривни култури (овес). Защо се прави. Има много
помещения, които въпреки, че се засяха с хранителни растения не се плевиха и обрастнаха
с плевели. Идеята е да се пробва на площ от приблизително 1 декар или 1000м2 да се
започне борба с тръгналите превели в помещенията, които не се плевят и да не се допусне
обрастване на целият център, чрез покривна култура. И така какво включва:
 Колкото хора донесат мотики и работни ръкавици за всеки доброволец (има доста
2-ра употреба в центъра или всека сам си взима за себе си нови).
 Засяване с пролетен овес
 Повърхностно прекопаване 4-5 см с мотиките за да се пререже растителността и
да се закопаят семената.
 Валиране или утъпкване на прекопаното с крака
 Поливане с маркуч
Норма на ден за човек около 100 м2. Общо бригада до 10 души пак според колкото е
голяма групата.
5. Изграждане на поилки в помещенията на костенурките. Общо трябва да се направи в 40
помещения. Обяснение – за всяка костенурка има педвидено индивидуално помещения
към което с маркуч се довежда вода. За да не се разритват обаче паничките за вода, които
са пластмасови е важно да ги прикрепим към земята – защото костенурките са като едни
малки танкове. Описание на дейността – по ред:
 Изкопаване с малка градинска лопатка или широк нож (такава още нямаме ще
трябва да си набавим) на малка конична дупка с диаметър малко по голям от
паничката и дълбока 3-4 пръста на мястото, където ще е паничка под маркуча за
вода.
 Подготовка на бетонова смес – ще трябва да се поръча едно чувалче цимент и
едно лепило за плочки от магазина в Драгоман. Пясък и филц има на купчина до
оградата за центъра. Лопати и корито има в центъра и ще се вземат от там, както и
кофи за разнасеня на сместа и маркуч за докарване на водата до мястото за
смесване. Размесване на сместа за цимент, сипване по кофите. Отделно
размесване на лепилото за плочки и сипване в отделна кофа.



Разнася се цимента сипва се в дупките с някаква лопатка, паничките за вода се
мажат с лепилото за плочки и се плоьсват в цимента, като с нивелир се центрират
да са хоризонтални и се оставят цимента да изстине – това е!
Вероятно работата могат да я свършат и 2-3 души. За 1 ден.

