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Tárgy: LIFE09 NAT/HU/000384 Falco cherrug B-H-R-S – Projekt látogatás  2014. 

szeptember 2-5 és 23.-án  
 
Tisztelt Horváth Úr! 
 
Köszönöm, hogy fogadta a külső monitor Andrej Bača urat a projekt területeken Romániában, 
Bulgáriában és Szlovákiában 2014. szeptember 2-5.-én  és 23.-án. 
Értékelem a projekt előrehaladását sok védelmi, monitoring és szemléletformálási akcióban, 
különösen a kerecsensólyom számára alkalmas költőládák (C2 akció) kihelyezése és az ürge 
visszatelepítése (C3) esetében. A zárójelentésben várom a teljes információt ezek eredményéről és 
teljesítésekről. A projekt utolsó hónapjaiban kérem, hogy tegyen meg minden szükséges 
intézkedést, különösen a veszélyes villanyoszlopok szigeteléséért Magyarországon, Romániában 
és Bulgáriában (C4) és a maradék költőládák kihelyezéséért (C2). Az Ön 2014. július 9.-i kérésére 
visszaigazolom, hogy Magyarországon Önök felhasználhatják a maradvány pénzeket további új 
oszlopfejek felszerelésére szigetelés helyett. 
Tájékoztattak, hogy a projekt csapat kihelyezett költőládákat (C2 akció) Romániában az eredetileg 
tervezett területen kívül Dél-Dobruzsában (Csernavoda és Konstanca között). Megértem ennek az 
okát, hogy a kerecsenek ebben az irányban mozognak Ukrajnából Bulgária felé és van alkalmas 
táplálék a környéken. Továbbá költőládák kihelyezésre kerültek ugyanazon a vezetéken délebbre 
Bulgáriában. A kapott magyarázatok alapján elfogadom, hogy ez a tevékenység abban a térségben 
hozzájárul a projekt céljainak eléréséhez. Mindenesetre kérem, hogy a zárójelentésben ezt a 
döntést indokolja meg. 
Arra szeretném bíztatni, hogy a honlapon (D4 akció) a híreket és a monitoring eredményeket 
minél előbb angolra és a többi partner nyelvére is fordítsák le. Kérem, hogy ezzel ne várjanak 
a zárójelentési időszak végéig, mert a honlap tájékoztatási hatékonysága ezzel már így is 
csökkent néhány hónapja. Szintén kérem, hogy a dokumentumfilmet is fejezzék be minél 
előbb és szeretném emlékeztetni, hogy a projekt vége előtt végezzék el a végső kérdőív 
kampányt a projekt minden országában (mindkét D5 akció). 
Sok sikert kívánok a projekt tevékenységek sikeres befejezéséhez és a Záró Jelentést a 2014. 
december 31.-i befejezés után legkésőbb három hónappal várom. Kérem, hogy a Bizottság 
honlapján elérhető új formát használják a jelentéshez és konzultáljanak a külső monitoring 
csapattal. 
Tisztelettel, 
Anne BURRILL  

Kapják még: rozalia.szekeres.erdine@fm.gov.hu, eva.sashalmi@fm.gov.hu, 
andrej.baca@astrale.org, soges-ile@astrale.org; life-nat@astrale.org 


