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НОВИНИ
В периода от 10 до 12 Октомври служителите на
Природен парк „Сините камъни” извършиха
прочистване и маркиране на туристически пътеки на
територията на Природен парк „Сините камъни”.
Подновена беше маркировката на следните маршрути:
от Равна река до Долна лифтена станция, Езерото –
Моллова кория, Меча полян – хижа Декотекс.

---------------------------

На 13 Октомври на територията на Природен парк
„Сините камъни” се проведе ежегодното, есенно
почистване. Над 100 доброволци и служители
почистиха районите в местностите Карандила, около
Езерото, Халката, по Хайдушка пътека и успяха да
съберат над 200 чувала с отпадъци. За най- малките
участници в мероприятието Дирекцията на парка
раздаде шоколадови вафли, а за всички останали
ръкавици и чували за събиране на отпадъци и
боклуци.
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НОВИНИ
На 19 октомври в Сливен по инициатива на ФПС
„Зелени Балкани” за втори път се проведе Фестивал
на лешояда. Беше организиран малък празник за
учениците и посетителите на информационния щанд.
За най-запалените природолюбители бе уреден
транспорт до волиерата в местността Каракютюк,
където на свобода беше пуснат още един лешояд.

---------------------------

На 20 Октомври Дирекция Природен парк Сините
камъни към Изпълнителна агенция по горите, проведе
третото ученическо състезание „На Сините камъни” в
местността Моллова кория. Ученици от три сливенски
училища премериха сили в бързина, съобразителност
и знания в пет игри, свързани с растения и животни
срещащи се на територията на парка. На първо място
се класира отборът на III ОУ „Д-р Иван Селимински”,
втори останаха представителите на ХГ „Дамян
Дамянов”, а почетното трето място бе за учениците от
XI СОУ „Константин Константинов”. Всички участници
в състезанието бяха наградени с медал, рекламни
материали и книга. Подготвени бяха грамоти и купи за
училищата.
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НОВИНИ
На 27 Октомври експерти от парковата дирекция
проведоха открит урок и презентация пред
Информационно-посетителския център на тема
„Защитени видове растения и билки на територията на
Природен парк Сините камъни”. Третокласниците от
XII ОУ „Елисавета Багряна” с голям интерес и
въображение изработиха човечета от жълъди,
таралежи от шишарки и глина, както и красиви
рисунки с изсушени листа.

---------------------------

На 29 Октомври експерти от парковата дирекция
проведоха презентация в Професионална Гимназия по
Механотехника, където запознаха десетокласниците с
обща информация за парка, климат, релеф, природни
забележителности, флора и фауна. С голям интерес,
участваха в създадената дискусия за защитените
растения и животни на територията на ПП „Сините
камъни”.
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ПРЕДСТОЯЩО
1 ноември – посещение на Спасителен
център за диви животни в гр. Стара
Загора по покана на ФПС „Зелени
Балкани”.
Прочистване и маркиране на
туристически пътеки в ПП „Сините
камъни”

www.dppsk.org

