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Jövőképünk
Egy olyan világot szeretnénk, amelyben az ember 

valós harmóniában él a természettel, nem kizsákmányolja 
azt, ahol a természet az egyik legnagyobb érték és 

mindenki ennek megfelelően is cselekszik. 

küldetésünk
Minden nap azért dolgozunk, hogy természeti örökségünket megőrizzük. 

Tesszük ezt a veszélyeztetett fajok gyakorlati védelmével, 
természetvédelmi célú kutatással, tudatosítással és neveléssel, a 

törvények betartatásával, a természetet érintő politika befolyásolásával.

értékeink
szakértelem: 

munkatársaink sokéves természetvédelmi tapasztalattal és biológus, 
ökológus vagy más felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek  

hitelesség: 
a döntéshozatalnál a terepen szerzett 

tapasztalatainkra is támaszkodunk

kitartás: 
1991-es megalakulásunk óta kitartóan

követjük küldetésünket

BevezetÉs

Horia Bogdan
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Kedves természetbarátok, szimpatizánsok, érdeklődők!

Ha kitekintünk a világra, azt látjuk, hogy a nemzet-
közi kontextus alapvetően nem változott, de pozitív 
fejlemények tapasztalhatóak a természetvédelem 
terén. Nem jelentős még a változás, de fontos. A vi-
lág lassan – egyelőre túl lassan – rádöbben arra, 
hogy az ember által okozott globális biodiverzi-
tás-csökkenés ugyanolyan nagy probléma, mint 
a klíma-katasztrófa. Mindkét problémát az em-
ber okozza, egymással szorosan összefüggnek 
és hosszútávon hasonló mértékű negatív hatással 
lesznek az emberiség jövőjére.

Romániában nem történt pozitív változás a ter-
mészetvédelmi döntéshozatalban. Negatív annál 
inkább. A kormány úgy döntött, hogy elveszi a vé-
dett terület gondnokságokat a természetvédő civil 
szervezetektől. Arra, hogy miért szüntette meg a 
korábbi rendszert a hatóság, a válasz megtalálható 
a sürgősségi kormányrendelet elején: mert bizo-
nyos esetekben a gondnokok akadályozták vagy 
lassították a beruházások megvalósulását. Azaz, 
akik megpróbálták megvédeni az ország természe-
ti értékeit, akik az EU-s előírások szerint azt kérték, 
hogy a beruházásokat - legyen az autópálya vagy 
kőbánya – úgy valósítsák meg, hogy azzal a lehető 
legkevesebbet ártsanak a természetnek, azoknak 
mennie kellett, hogy mások azt csináljanak, amit 
akarnak. Pedig egyetlen autópálya építése sem állt 
le a védett területek kezelői miatt – viszont valóban 
volt olyan ami késett, mert az autópálya építő ha-
tóság nem kezdte el időben az engedélyeztetést. 
Sajnos sokkal könnyebb azt híresztelni, hogy a 
denevérek, ürgék, hódok, medvék, stb. miatt nem 
tudjuk építeni a pályát, mint bevallani, hogy a baj 
abból adódik, hogy nem tettünk eleget az EU ál-

tal kért engedélyeztetési procedúrának. Ha az au-
tópálya építő hatóság időben megtervez mindent, 
akkor egy percet sem késik az autópálya építés a 
természetvédelmi előírások miatt. Ezt próbáljuk 
bebizonyítani a Marosvásárhely – Iași autópályával 
Transgreen projektünkben.

Folytattuk a korábbi években elkezdett változatos 
tevékenységeinket. Igyekszünk minden évben a 
lehetőségeinkhez képest a maximumot megtenni 
a természet védelméért - éves jelentésünkből ki-
derül, mennyire sikerült ez 2018-ban. Szerencsére 
van, amit ünnepelnünk is – az utóbbi években na-
gyon sok energiát fektettünk az ország nyugati ré-
szén fészkelő veszélyeztetett madárfajok konkrét 
védelmébe és az eredmények nem maradtak el. 
A kerecsensólyom és a szalakóta állománya folya-
matosan növekszik, a túzok fészkelését pedig több 
évtized után először sikerült bizonyítanunk Románi-
ában. Adminisztratív vonalon is volt fejlődés, a vad-
állatok rehabilitációs központjához alkalmaztunk 
teljes állással egy felelőst (köszönjük a támogatók-
nak, akik ezt lehetővé tették), sikerült kihelyezni a 
második gólyás web-kamerát Sáromberkére, van új 
web-lapja a tízéves fotóversenyünknek és sok más 
megvalósítás kiderül a jelentésből.

Forgassák beszámolónkat szeretettel! 

                                      Papp Tamás
                                           elnök

Köszöntő
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összesen 2241 nyárfa csemetét ültettünk el 
olyan élőhelyeken, ahol a szalakóta számára 
nincs megfelelő fészkelési lehetőség

64 új műodút helyeztünk ki

a bánsági áramszolgáltató, illetve egy külső 
szakértő bevonásával több mint 1000 veszé-
lyes középfeszültségű oszlopot jelöltünk ki 
leszigetelésre

18 illegális favágást ellenőrző kiszállás végez-
tünk

378 szalakótát jelöltünk meg ornitológiai,  
illetve egyéni színes gyűrűvel

25 öreg szalakótára szereltünk fel geolokátort 
és további 1 példány kapott műholdas nyom-
követőt

640 műodú esetében végeztünk ellenőrzést

A szAlAkótA  kutAtásA és 
védelme

A szalakóta állomány jövője a partiumi 
síksági facsoportok megóvásától is függ.

Facsemeték ültetésével próbáljuk biz-
tosítani a szalakóták hosszútávú költé-
sét. Közös erővel lyukat fúrunk, aztán...

... az elültetett csemete körül jól megta-
possuk. Majd rendszeresen öntözzük és 
reménykedünk benne, hogy a következő 
nemzedék már szalakótákat lát költeni 
ezekben a fákban.

https://www.e-distributie.com/
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12 nap sikerült túzokot megfigyelnünk a 
nagyszalontai programterületen, összesen 
195 példányt jegyeztünk fel

először sikerült közvetett, de egyértelmű bi-
zonyítékot találnunk a túzok nagyszalontai 
fészkelésére vonatkozóan

4 Bihar megyei iskolában tartottunk képzést a 
pedagógusoknak a túzokról

részt vettünk a magyarországi Túzok Munka-
csoport éves ülésén

FajvÉdelMi És kutatási tevÉkenysÉgek

45 db új költőládát helyeztünk ki, 17 további 
műfészket javítottunk meg két költőtelepen, 
101 ládát ellenőriztünk le költési időben

14 kék vércsét gyűrűztünk

az őszi szinkronszámlálások során 6 helyszí-
nen, 6 egymást követő héten összesen 10.954 
kék vércsét jegyeztünk fel

partnereinkkel együtt átdolgoztuk és újra le-
adtuk a kék vércse védelmi pályázatunkat a 
LIFE programhoz, miután 2017-ben sikertele-
nül pályáztunk

25 territóriumban 35 ismert sasfészket elle-
nőriztünk le, ebből csak 9 fészekben találtunk 
költést, mivel sok pár váltófészke ismeretlen

7 sikeresen költő saspárt regisztráltunk és 
2 fészekben jelöltünk fiókát ornitológiai és 
egyedi színes gyűrűvel

A kék vércse védelme 
és kutAtásA

A békászó sAs védelme 
és kutAtásA

A túzok védelme 
és kutAtásA

A kék vércse régiónk egyetlen telepesen 
költő, vonuló ragadozómadara.

A békászó sas fészkek monitorizálására 
minden évben sor kerül.

Idén először indítottunk kimondottan 
a túzok védelmét szolgáló projektet 
Romániában

Motkó Béla



9

2018-ban sikerült rekordszámú településen 
(31) meggyűrűznünk a gólyafiókákat Maros, 
Kolozs és Hargita megyében 

273 gólyafiókára került színes gyűrű

FajvÉdelMi És kutatási tevÉkenysÉgek

a program kivitelezésében a „Clubul de Eco-
logie și Turism Montan Albamont” a partne-
rünk

49 terepnap alatt 30 szirti sas revírt ellenőriz-
tünk

18 revírben sikerült megállapítani a költési si-
kert, 10 esetben nem sikerült egyértelműen 
eldönteni, hogy volt-e sikeres költés, 2 revír-
ben pedig nem észleltünk sasokat

a 18 revírből mindössze 5 fióka repült ki. A si-
kertelen költés az Erdélyi-szigethegységben 
élő populációra volt jellemző, ahol a 13 párból 
mindössze 2 sikerült fiókát repítsen. A Keleti 
Kárpátokban ezzel szemben a költési siker át-
lagos volt, 5 párból 3 repített fiókát.

A szirti sAs védelme 
és kutAtásA

A Fehér gólyA kutAtásA

A szirti sas a második legnagyobb, 
Romániában költő madárfaj.

A kerecsensólymok más madárfajok fész-
keiben költenek, ezek hiányában a sólymok 

gyorsan alkalmazkodnak a költőládákhoz.

A látványgyűrűzéseken a gyerekek 
testközelből követhetik a gyűrűzést.

19 mesterséges költőládában regisztráltunk 
sikeres költést, ezekben fészkenként, átlago-
san 3,4 fióka kelt ki a tojásokból

összesen 46 fiókát gyűrűztünk ornitológiai, il-
letve egyéni színes gyűrűvel, 13 költőládában

6 foglalt fészeknél történt zsákmányállat pre-
ferencia vizsgálat fotócsapdák segítségével. 
A 214 ezer fotón elsősorban az ürge és hör-
csög fogyasztásra voltunk kíváncsiak.

3 előadással és 1 poszterrel vettünk részt „A 
veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensó-
lyom populációk zsákmánybázisának biztosí-
tása a Kárpát-medencében” című LIFE+ pro-
jekt zárókonferenciáján (ld. publikációk)

A kerecsensólyom 
védelme és kutAtásA
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a szaporodóhelyek megkeresésével és ezek 
rendszeres felügyeletével különös figyelmet 
fordítottunk a Maros-szorosban található ga-
lócaállomány (Hucho hucho) védelmére a 
szaporodási időszakban. Eredményeink azt 
mutatják, hogy a dunai galóca sikeresen sza-
porodott a Marosban az utóbbi két évben

halbiológus kollégánk rendszeresen halfau-
nisztikai felméréseket végzett Erdélyben, el-
sősorban doktori kutatásának keretén belül. 
Ennek köszönhetően sikerült újabb értékes 
halfaunisztikai adatokat gyűjteni több erdélyi 
folyóból is. Példának okáért, előkerült az er-
délyi ingola (Eudontomyzon danfordi) a Maros 
Szászrégen alatti szakaszáról is

a marosvásárhelyi horgász-vadász egyesü-
lettel közösen, sikerült a leengedett Weekend 
csónakázóból a halak egy részét átmente-
nünk a Marosba

95 ürgét telepítettünk át Natura 2000 terüle-
tekre (ebből 49 egyedet Temes megyében, 
46 példányt pedig Arad megyében)

44 ürgés gyepen végeztünk lyukszámlálásos 
felmérést (többségükön nem első alkalom-
mal)

rendszeresen monitoroztunk egy hörcsöggra-
dációs területet: 11 bejárás alkalmával mértük 
fel az elütött hörcsögöket, és 15 transzekten 
végeztünk lyukszámlálást

Az ürge és A hörcsög 
védelme és kutAtásA

Halak védelme és kutatása

Élvefogó csapdákkal fogtuk be az ürgéket, 
hogy biztonságos helyre telepítsünk egy 
beépítéstől veszélyeztetett állományt.

A dunai galóca, az IUCn Vörös Lista 
veszélyeztetett halfaja még mindig 
megtalálható Románia néhány hegyi 
folyójában.
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2018-ban öt újabb védett terület menedzs-
ment tervének megírásában vettünk részt, 
ezen folyamatok a területen élő kétéltű és 
hüllőfajok védelmének is fő mozzanatai. Az 
egyik ilyen terv a rákosi vipera védelmére ki-
jelölt Natura 2000 terület menedzsment terve

további adatokat gyűjtöttünk a romániai fajok 
elterjedésére nézve. Ezek az adatok hamaro-
san elérhetők lesznek a Milvus Csoport nyílt 
hozzáférésű adatbázisában.

a tervezett kétéltű- és hüllő határozó fény-
képgyűjteménye további új felvételekkel 
gazdagodott. Az év legérdekesebb sorozata  
a pettyes gőte és kárpáti gőte hibridjeiről ké-
szült felvétele a Déli Kárpátok keleti részéből 
származnak.

KétéltűeK és hüllőK 
védelme és Kutatása

A kígyókról, így az erdei siklóról is méreteket 
veszünk, hiszen a morfológiai adatok segítségével 

képet kaphatunk egy populáció kondíciójáról.

A program a romániai barna medve 
állomány megőrzéséhez kíván hozzá-
járulni.

2 új medvét fogtunk be és láttunk el GPS-
GSM nyakörvvel

4 árván maradt medvebocsot mentettünk 
meg és adtunk át a balánbányai Rehabilitáci-
ós Központnak

1 medvét mentettünk meg vadorzó hurokból

2 városba bejáró medvét fogtunk be és he-
lyeztünk át Szovátáról

folytattuk az előző években nyakörvezett 
medvék monitorozását, ez például újabb bar-
langok felfedezését tette lehetővé

véglegesítettük a medvebarlangokról és a 
telelőhelyek kiválasztásáról szóló kéziratunk 
első változatát

A BArnA medve védelmi 
és kutAtási progrAm 
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 ▪ A OpenBirdMaps adatbázisba 2018-ban feltöltött 
madaras megfigyelések száma ebben az évben 
meghaladta a 118.000-et, megközelítve össze-
sen a 700.000 megfigyelést. Ugyanakkor nőtt a 
rendszeresen megfigyeléseket feltöltő felhasz-
nálók száma is.

 ▪ Ebben az évben elindult, egyelőre csak belső 
használatra, az OpenMammalMaps emlősös 
adatbázis is, melybe az év végéig mintegy 2000 
megfigyelés került be. 

 ▪ A két adatbázis motorja, az OpenBioMaps szoft-
ver, 2018-ban több jelentős, többnyire az alapve-
tő működését befolyásoló (tehát a felhasználók 
számára kevésbé nyilvánvaló) fejlesztésen esett 
át, melyhez a Milvus Csoport jelentősen hozzá-
járult. Ugyanakkor elkészült az OpenBioMaps 
adatbázisok androidos mobil applikációjának 
első verziója.

OpenBirdMaps és 
OpenMaMMalMaps 
adatBázisOk

 ▪ 2018-ban 10 db 10x10 km-es négyzet került fel-
mérésre elsősorban Erdély keleti részében, de 
érkeztek megfigyelések egy-egy munténiai és 
partiumi négyzetből is. Felmérőink összesen 30 
megfigyelő ponton végeztek megfigyeléseket, 
pontonként kétszer (egyszer április-májusban, 
egyszer pedig júliusban).

 ▪ A megfigyelések alatt összesen 16 ragadozó 
madár faj közel 700 egyedét észlelték, továbbá 
7 fekete gólyát és 275 hollót, melyek ugyancsak 
célfajai a programnak. 

Fészkelő ragadozómdár
monitoring

 ▪ 2017-2018 telén önkénteseink 100 terepkiszállás 
alkalmával 11 megyében, összesen 54 útvonalon 
végeztek megfigyeléseket, ebből 47 útvonalon 
kétszer, decemberben és februárban is. A lejárt 
útvonalak teljes hossza 914 km volt.

 ▪ A kiszállások alkalmával 10 ragadozómadár faj 
1681 egyedét és 99 nagy őrgébicset sikerült 
megfigyelni.

Téli ragadozómadár 
moniToring

Az információhoz való szabad hozzáférés az egyik 
olyan tényező, amelyik jelentősen hozzájárul a tu-
domány, és alkalmazott területeinek fejlődéséhez.

Így a fagyos időben gyűjtött adataink is 
bárki számára hozzáférhetőek.

A nagy őrgébics gyakori téli vendég.

Idén is költött a 
2016-ban felfe-
dezett parlagi 
sas. (A fajt koráb-
ban Romániából 
kipusztultnak 
hittük).
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 ▪ 2017/2018 telén 11 megyében 45 település vagy 
település részt ellenőriztünk, erdei fülesbagoly 
nappali gyülekezőhelyeket keresve.

 ▪ A 40 azonosított gyülekezőhelyen a felmérők 
909 erdei fülesbaglyot számoltak, 5 településen 
pedig nem találtak erdei fülesbaglyokat. 

 ▪ A programot a Milvus Csoport koordinálja a Ro-
mán Madártani Egyesülettel együttműködve.

 ▪ 2018-ban csökkent a felmért 10x10 km-es négy-
zetek száma: mindössze 24 négyzetből, 268 
megfigyelő pontról érkeztek megfigyelések.

 ▪ A 2018-as év egy kifejezetten rossz év volt a 
program egyik célfajának, a harisnak, az észlelt 
harisok száma rekord alacsony volt. Ennek oka 
valószínűleg a kivételesen száraz áprilisi időjárás 
lehet.

 ▪ A programot a Milvus Csoport és a Román Ma-
dártani Egyesület közösen koordinálja

 ▪ 2018-ban elsősorban a romániai költőmadár at-
lasz elmaradt adatfeldolgozási munkálataival, 
illetve a szöveges részeinek a megírásával fog-
lalkoztunk. Ugyanakkor adatokat szolgáltattunk a 
2. európai költőmadár atlaszhoz (EBBA2).

Nyílt élőhelyek éjszakai 
madaraiNak moNitoriNgja

Románia és EuRópa 
fészkelő madarainak 
atlasza

Telelő erdei fülesbagoly 
moniToring

A haris jelenlétéről legtöbbször jellegzetes, 
recsegő hangja árulkodik.

A készülő atlaszban ilyen modeltérképek 
fogják ábrázolni a fajok becsült elterjedését.

A felmérések információt nyújtanak a 
telelő erdei fülesbaglyok számáról, az 
őket zavaró tényezőkről, valamint új 
téli gyülekező helyek is felfedezésre 
kerülhetnek.
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 ▪ A programot a Román Madártani Egyesület koor-
dinálja együttműködésben a Milvus Csoporttal.

 ▪ A Milvus Csoport tagjai 2018-ban 19 db 2x2 km-
es négyzetben végeztek megfigyeléseket.

 ▪ A programot a Román Madártani Egyesület koor-
dinálja együttműködésben a Milvus Csoporttal.

 ▪ 2018 januárjában az egyesület felmérői 19 me-
gyében 150 vizes területen számolták meg a 
vízimadarakat.

 ▪ Összesen több mint 146.000 madár került fel-
jegyzésre, amiből mintegy 107.000 volt vízima-
dár. 

 ▪ 2018 januárjában is sor került a Felső-Maros-szo-
rosban a vízirigó monitoringra. Önkénteseink ez-
úttal 173 vízirigót számoltak. Az észlelt egyedek 
száma hasonló volt, mint az előző két évben, de 
továbbra is jelentősen alacsonyabb, mint 2015-
ben. 

Téli vízimadár számlálás

Vízirigó monitoring 
a Felső-Maros-szorosban

Mindennapi Madaraink 
Monitoringja

A mezei pacsirta a program gyakran 
megfigyelt fajainak egyike.

Idén 21 önkéntesünk és 13 alkalmazottunk 
vett részt a programban.

A vízirigó köveken állva lesi vízi 
gerinctelenekből álló táplálékát
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ChituC-túrzási 
gyűrűzőtábor 
és egyéb Madár-
gyűrűzések

2018-ban gyűrűzőink 146 madárfaj 19285 
egyedét gyűrűzték meg. Ennek jelen-
tős részét (93%) a 17 év után újraindult 
és 2014 óta minden évben megszerve-
zett Chituc-túrzási gyűrűzőtáborban 
került jelölésre, míg a maradék 7%-ot 
a különböző fajvédelmi programok, 
oktatási tevékenységek és rehabilitá-
ciós központban gyűrűzött madarak 
teszik ki.

A Chituc-túrzáson szervezett gyűrűző-
tábor ebben az évben 111 napig tartott, 
és 17889 egyed gyűrűzésével zárult. 
Idén öt, országunkban ritka fajt fog-
tunk: sárga füzike (Phylloscopus nitidus, 
2. romániai megfigyelés), balkáni füzi-
ke (Phylloscopus orientalis, 3. romániai 
megfigyelés), himalájai füzike (Phyllos-
copus humei, 2. romániai megfigyelés), 
kékfarkú (Tarsiger cyanurus, 2. románi-
ai megfigyelés) és vándorfüzike (Phyl-
loscopus inornatus, kevesebb, mint 
10-et figyelnek meg évente). Egy álta-
lunk gyűrűzött cserregő nádiposzátát 
(Acrocephalus scirpaceus) 38 nappal 
később visszafogtak Izraelben, illet-
ve mi is visszafogtunk egy 2017-ben 
izraeli kollegák által jelölt fitiszfüzikét 
(Phylloscopus trochilus). Visszafogásu-
kat követően mindkét példány jó fizikai 
állapotban távozott.

A 2018 évi gyűrűzéseink összesítő táb-
lázata megtekinthető weboldalunkon.
Megalakulásunk óta a Milvus Csoport 
tagjai az idén gyűrűzték a legtöbb ma-
darat!

ChItUC-túRzásI gyűRűzőtáboR És egyÉb MAdáRgyűRűzÉseK

https://milvus.ro/Hu/activitatea-noastra-de-inelare-din-2018/
https://milvus.ro/Hu/activitatea-noastra-de-inelare-din-2018/
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A különböző fajvédelmi programjaink és 
tagjaink egyéni gyűrűzése során leggyak-
rabban jelölt madárfajok 2018-ban.

A Chituc-túrzási gyűrűzőtáborban gyűrűzött leggyakoribb madárfajok 2018-ban.
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vadállatok 
rehabilitáCiós 
központJa

2018-ban 162 madár, 10 emlős és 4 
kétéltű került be a központba. Az újon-
nan bekerült és már nálunk lévő ma-
darak több, mint 2,5 tonna táplálékot 
fogyasztottak a gondozásuk során. 66 
madarat sikeresen elengedtünk, 39 
egyed még gyógyul a központunkban. 
Az ország 27 megyéjéből kapott hívá-
sokra több mint ezer esetben nyújtot-
tunk telefonos segítséget.

Adományozóink jóvoltából az év vé-
gén sikerült megvásárolnunk egy kon-
téner irodát, amit kezelő helységként 
is használhatunk. Ez megkönnyíti a 
munkánkat és jobb körülményeket 
biztosít a madaraknak is.
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A berettyószéplaki kőolajfinomító ülepítőjéből hat olaj áztatta bütykös hattyú került 
hozzánk. A központba kerülésüket követően a madarakról többféle módszerrel 

igyekeztünk az olajat eltávolítani. ennek ellenére sajnos három fiatal madár rövid 
időn belül elpusztult, a három életben maradt hattyút pár hétig folyamatos 

megfigyelés alatt tartottuk és sikeres elengedésükig gondoztuk.

A hAt bütykös 
hAttyú esete 
Az olAjjAl

Élőhelyén, dobrudzsában rehabilitálás 
után engedtük szabadon azt a mór 
teknőst, amit egy „felelős állattartó” 
engedett szabadon a hegyekben, több 
helyen megfúrt páncéllal, biztos pusz-
tulásra ítélve.

Minden erőfeszítésünk ellenére hár-
man kezeink között pusztultak el.
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zöld inFra- 
struktúra 
tervezés

A közlekedési infrastruktúra negatív 
hatásai a természetre nem ismeret-
lenek már a nagyközönség számára 
sem.
 
A 2017-ben indított TRANSGREEN pro-
jekt (Integrált közlekedés és zöld infra-
struktúra tervezése a Kárpát-meden-
cében a természet és az ember javára) 
deklarált céljai közé tartozik, hogy a 
Kárpát-medencében környezetbarát, 
és az ember számára is biztonságos 
közlekedési infrastruktúra épüljön, en-
nek híján  rengeteg természeti értéket 
veszíthetünk el.
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A tervezett Marosvásárhely - Iași autópálya nyom-
vonalának egy 39 km-es szakaszán egy éven ke-
resztül kamera-csapdákkal mértük fel a területen 
átmozgó állatfajokat. A felmérés során hatezer hat-
száz alkalommal regisztráltunk vadállat átjárást a 
nyomvonalon. Az egy éves adatsor eredményeire 
támaszkodva, olyan intézkedéseket javasoltunk, 
amelyek a tervezett autópálya faunára kifejtett ne-
gatív hatásait csökkentik (pl. hol és milyen típusú 
vadátjárók szükségesek).

A projekt keretén belül, a ProPark egyesülettel 
közösen, képzést szerveztünk  annak érdekében, 
hogy a környezeti hatástanulmányok készítésében 
és jóváhagyásában érintettek ezentúl fordítsanak 
figyelmet a zöld folyosók felmérésére és annak el-
lenőrzésére, hogy a tervek készítésekor törekedtek 
ezek átjárhatóságának megőrzésére. A környezeti 
hatásvizsgálat folyamatában (EIA) résztvevő intéz-
mények, tervező és építő cégek, környezetvédelmi 
hivatalok és egyéb szereplők szakemberei körében 
ismertettük azokat a lehetőségeket, amely az au-
tópályák átjárhatóságát biztosíthatják a helyi fauna 
számára.

A tervezett autópálya csupán 40 pont-
ján 6604 esetben észleltünk vadállat 
átjárást egy év leforgása alatt. ezeknek 
továbbra is kell biztosítani az átjárást.

A zöld infrastruktúra tervezésének konkrét adatokra kell támaszkodnia. 
A projektben felvállalt terepi munkánk központi eleme volt a meglévő 

ökológiai folyosók feltérképezése. 
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X. „Milvus” 
neMzetközi 
terMészetFotó 
verseny

Idén ünnepeltünk! Már 10 év telt el az 
első Milvus Nemzetközi Természet-
fotó Verseny meghirdetésétől. 10 éve 
szervezzük Románia legrégebbi és 
legszínvonalasabb természetfotó ver-
senyét. A jubiláló eseményre az idén 
10 ország 150 fotósa nevezte be 700 
alkotását. Büszkék vagyunk erre a ver-
senyre, mert hozzájárult a hazai fotó-
sok kibontakozásához, csiszolódásá-
hoz. Ezt bizonyítja az is, hogy az idén 
először fordult elő, hogy több romániai 
fotós alkotását ítélte a zsűri kiállításra 
méltónak, mint más országokból szár-
mazó fotósokét. A jubileum alkalmából 
önálló weboldalt indítottunk a fotóver-
senynek, ahol az eddigi évek díjazott 
és kiállított művei is megtekinthetőek.

www.photocompetition.milvus.ro

https://photocompetition.milvus.ro/
https://photocompetition.milvus.ro/
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ezt a gólyatöcsöt ábrázoló képet is beválasztotta a zsűri a kiállítandó fotók közé.

Fotóversenyünk 10 éves születés-
napját tortával is ünnepeltük

Idén először a zsűri által kiállításra 
méltónak tartott képek több, mint 
fele romániai szerzőé. többek között 
ez a fotó is hazai szerző, Romániában 
készült alkotása.

Szabó Irma

Mândru Cantemir
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tudatosítási 
és nevelési 
tevékenységek

2018-ban a gyerekeknek szóló neve-
lési tevékenységek mellett, igyekez-
tünk a felnőtt közönséghez is hatéko-
nyabban eljuttatni üzeneteinket.
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Programjainkat támogatta a Polgár-társ Alapítvány 
Zöldövezet programja, az Erasmus+  és az Interna-
tional Investment Bank.

Szeptembertől elindítottunk egy költségtérítéses 
programot is, hogy tudjunk anyagi fedezetet biz-
tosítani a nevelési programunk iránti érdeklődés 
kielégítésére. Programjainkban a tudatosítási te-
vékenységek mellett, kiemelt hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy terepen ismertessük meg a gyerekekkel 
természeti értékeinket.

A felnőtteket is igyekeztünk változatos módon 
megszólítani a fesztiváloktól és képzésektől kezd-
ve, a tudományos előadásokig vagy látvány gyű-
rűzésekig.

Láss az állatok szemszögéből!

2560 
gyerek vett részt 

alkalmi vagy rend-
szeres tevékeny-

ségeinken

1296 
felnőttet 

szólítottunk meg 
személyesen

173
tevékenység 

felnőtteknek és 
gyerekeknek

Légy büszke, hogy a természet közelében élsz!
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1 www.sor.ro

Milvus 
ösztöndíJ

2018-ban is fontosnak tartottuk a fi-
atal, biológus egyetemisták kutatási 
tevékenységeinek támogatását a Mil-
vus ösztöndíj program keretén belül. 
A hetedik alkalommal kiírt pályázatra 
11 kutatási projekt érkezett. A nyertes 
pályázatokat összesen 9305 lejjel fi-
nanszíroztuk.

Két pályázatot támogattunk:

 ▪ Korologiai és populációs kutatások a Li-
gularia sibirica és Ligularia glauca gla-
ciális reliktum fajok románia flórájában 
– Alina Georgiana Cislariu (Alexandru 
Ioan Cuza Egyetem, Jászvásár)

 ▪ Kétéltű és hüllőfajok eloszlásának vizs-
gálata Temes megyében (Románia) - 
Ionela Marilena Slejiuc (Temesvári Nyu-
gati Egyetem)

A korologiai kutatatásra adott ösztön-
díjnak köszönhetően megerősítésre 
került, hogy az 1850-1970-ben jelzett 
védett vöröslistás növény, a deres ha-
muvirág (Ligularia glauca) populációi 
még ma is léteznek, ezek közül a leg-
fontosabb a Bucsecs hegységben ta-
lálható. Az ugyancsak védett, szibériai 
hamuvirág (Ligularia sibirica) eseté-
ben új elterjedési területeket találtak a 
Bucsecs hegységben. 



27vÉdett terület kezelÉs

2018 őszétől, a júniusban érvénybe lépett 2018/75-ös számú 
sürgősségi kormányrendelettel, diszkriminatív módon kizár-
ták a civil szervezeteket a védett területek gondnokságából. 
A Milvus Csoport 20 védett területének kezelését átvette a 
Természetvédelmi Területek Országos Hatósága (ANANP).

2018-ban, a hozzánk beérkező 54 beruházási kérelem mind-
egyikét jóváhagytuk. Az engedélyeket  olyan feltételekhez 
kötöttük, amelyek figyelembe vesznek természetvédelmi 
szempontokat, mint pl. a madarak költési időszakában a za-
varó tényezők csökkentése.

Továbbra sem adtunk engedélyt két, korábbi években már 
visszautasított kérésre:  már megkezdett, nem megfelelően 
kivitelezett  meder-átalakítási munkálatokra utólagosan kért 
engedélyre, illetve egy kék vércse teleptől 500 méterre ter-
vezett logisztikai központ létesítésére.

A Polgár-társ Alapítvány Zöldövezet program Védett Terüle-
tek komponensén keresztül sikerült megvalósítani „A Milvus 
Csoport gondnokságában levő védett területek népszerűsí-
tése” projektet Maros és Kolozs megyei védett területeinken. 

védett terület 
kezelés
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terMészetvé-
delMi Jog, lobbi

Az ENSZ Környezetvédelmi Program-
jának egy recens jelentése szerint, 
az utóbbi évtizedekben sokszorosá-
ra nőtt a környezet- és természet-
védelmi törvények száma, de ennek 
ellenére a természetrombolás csak 
fokozódott, mert a legnagyobb prob-
léma továbbra is az, hogy ezeket a tör-
vényeket nem tartják be. Sajnos ez a 
globális trend. 

Ez alapján a nagyobb hangsúlyt a 
törvények betartására – betartatá-
sára – kell helyezni. Ettől függetlenül 
mi fontosnak tartjuk azt is, hogy a ter-
mészetvédelmi törvények javuljanak, 
mert sokszor a bennük levő kiskapuk 
adnak lehetőséget megkerülésükre. 
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Törvények beTarTaTása 
a vízgazdálkodásban

Nagyragadozók és közle-
kedési iNfrastruktúra

AgrárpolitikA

A folyóvizek felesleges túlszabályozása árvízvéde-
lem név alatt, még mindig az egyik legnagyobb ve-
szélyt jelenti a természetes folyóvizeinkre. Az ilyen 
munkálatok ellen több ízben felléptünk külön enti-
tásként vagy más egyesületekkel közösen, ill. a Na-
tura 2000 Federáció keretén belül. Jó példa erre a 
Maros folyó marosvécsi szakaszán végzett illegális 
beavatkozás vagy a Beszterce folyó szabályozása.

a következő témakörökben fejtettünk ki 
tevékenységet 2018-ban:

Transgreen projektben szinte minden fontos érin-
tett intézményhez  (közlekedési minisztérium, CNA-
IR, CFR stb.) sikerült eljuttatni az információt, hogy a 
természeti értékek nem feltétlenül jelentenek aka-
dályt az autópálya-építésben. A természetvédelmi 
szempontból hiányos tervezés - amely nem veszi 
tekintetbe az élővilág létezését és nem tervez pl. 
átjárókat az állatoknak - az igazi akadály. Utolsó in-
formáló találkozónk Iași-ban volt, az autópályát sür-
gető civil kezdeményezés tagjaival és nem utolsó 
sorban, a jászvásári helyi politikusokkal. 

Az előző években sikerült több agrár-környezet-
védelmi csomagot kidolgozni, ezeket elfogadta és 
életbe léptette a Mezőgazdasági Minisztérium. A 
békászósas-védelmi csomagot népszerűsítettük 8 
Nyárád és Kis-Küküllő-menti községben, pályázás-
ra bíztatva a gazdákat.

Védett terület kezelés

Erőfeszítéseink ellenére ez egy szomorú történet. 
Az újonnan létrehozott ANANP (Országos Védett 
Terület Kezelő Intézet) azzal kezdte a működését, 
hogy elvette a kezelési jogot a korábbi védett terü-
let gondnokoktól – melyek nagyrészt civil szerve-
zetek voltak – még az előtt, hogy a saját struktúráit 
létrehozta volna. A Natura 2000 Federáció mindent 
megtett azért, hogy megváltoztassa ezt a hozzá-
állást, de sajnos sikertelenül. Pedig egy befogadó 
típusú ANANP és a feladatok leosztása a régi gond-
nokok és az Intézet közt egyértelműen a termé-
szetvédelem érdekeit szolgálta volna, az elutasító, 
kizáró politika pedig a kevés erőforrás felesleges 
eltékozlásával jár majd. 

teRMÉszetVÉdeLMI jog, LobbI
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táJékoztatás és 
koMMunikáCió
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 ▪ Új honlapunkon látogatóink mindig friss informá-
ciókat találnak az aktuális tevékenységeinkről, 
törekvéseinkről, eseményeinkről.

 ▪ 180 444 látogatás

 ▪ 33 893 személyt értünk el éves szinten

 ▪ Látogatóink országon belül: 

 ▪ városi lakosság elsősorban (lista élén: Maros-
vásárhely, Kolozsvár, Bukarest)

 ▪ Látogatóink országon kívül:

 ▪ a legtöbb olvasónk Magyarországról, Né-
metországból, Olaszországból és az Egye-
sült Államokból van

 ▪ Három webkamerát működtettünk:

 ▪ két gólya fészeknél Sáromberkén (Maros me-
gye)

 ▪ vörös vércse fészeknél egy marosvásárhelyi 
tömbház emeletén

 ▪ 23 834 megtekintés

 ▪ 264 poszt

 ▪ 6 902 reakció (like)

 ▪ Legolvasottabb anyagok: 

 ▪ a Berettyószéplakon talált olajos hattyúk 
esete.  36 938 személy követte a hattyúk el-
engedését.

 ▪ határozott álláspontunk az ellen, hogy a 
Natura 2000 területeket elvegyék a civilek 
gondnokságából

 ▪ felhívásunk, hogy az őzgidákról az anyjuk 
gondoskodik, ne „mentsük” meg őket 

 ▪ Legsikeresebb hónap: júliusban 94 442-en érdek-
lődtek anyagaink iránt

 ▪ 33 új videó

 ▪ Legnépszerűbb videók az idén: a Görgényi-ha-
vasokban kihelyezett kameracsapdákból készült 
felvételek

 ▪ 208 megjelenés a nyomtatott vagy online médi-
ában

Weboldal Facebook

Milvus YouTube
csaTorna

Sajtó kapcSolatok

sajtótájékoztatóink során új információk megosztására 
és megvitatására kerül sor.

tájÉKoztAtás És KoMMUnIKáCIó

https://www.facebook.com/MilvusGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCCEQnbdLumUmPyi1TsxM1Zg/videos
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gazdasági
Jelentés 

Tevékenységeinket és működésünket 
a korábbi évekhez hasonlóan döntően 
nemzetközi és országos pályázatok-
ból biztosítjuk. A tíz idei pályázatunk-
ból, hat korábbi években indult, négy 
új pályázat megvalósítását ebben az 
évben kezdtük el. Pályázataink közül 
kilenc EU-s vagy nemzetközi finanszí-
rozású.
Idén nagy hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy pályázat független bevételi 
forrásainkat növeljük. Többek között 
igyekeztünk a társadalmi felelősség-
vállalást ösztönözni. Örömmel mond-
hatjuk el, hogy a bevételeinkben 
megduplázódott a társadalmi hozzá-
járulás aránya. Ez cégek támogatásá-
ból (szponzorizálás), magánszemé-
lyek adományaiból, adójuk 2%-ából 
valamint tagdíjakból áll össze. Ennek 
köszönhetően olyan fontos természet-
védelmi tevékenységeinket tudtuk 
folytatni vagy fenntartani, amelyekre 
pályázati források nehezen vehetők 
igénybe.
Köszönjük a cégek és magánszemé-
lyek hozzájárulását!
 
2018-ban 1 348 006 lej bevétele volt 
egyesületünknek, kiadásunk pedig 
2 290 976 lej volt. A különbség nem 
reális költségvetési hiány, hanem el-
sősorban a pályázatok utófinanszíro-
zásából származik.
 
Kiadásaink háromnegyedét a termé-
szetvédelmi célú kiadások tették, míg 
negyedét, ezen tevékenységek hátte-
rének biztosítása. Tevékenységeinket 
30 alkalmazott és 271 önkéntes való-
sította meg. 
Önkénteseink munkája jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy természetvé-
delmi tevékenységeinket megvalósít-
hattuk. Büszkék vagyunk rájuk!

gazdasági jelentÉs
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1

az európai bizottság LiFe programja által finanszírozott pályázatok:

 ▪ A szalakóta védelme a Kárpát-medencében (LIFE13/NAT/HU/000081)

 ▪ A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása 
a Kárpát-medencében (LIFE13 NAT/HU/000183)

2
interreg duna transznacionális Program:

 ▪ TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) 

4
svájci madártani intézet maVa:

 ▪ Románia és Európa fészkelő madarainak atlasza

5
erasMus+ Programme of the european union:

 ▪ Learning Humanity from Animals

6
bears in mind, bernd thies Foundation, Columbus zoo & aquarium, Fresno Chaffee zoo:

 ▪ Medvevédelmi és kutatási projekt 

7

nagy infrastuktúra operatív Program (poiM) – 2014-2020:

 ▪ ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 védett területek kezelési tervének elké-
szítése

8
Polgár-társ alapítvány zöldövezet program:

 ▪ A Milvus Csoport gondnokságában levő védett területek népszerűsítése

9

interreg V-a románia-magyarország ro-hu 14 program: 

 ▪ The Nature Corner – Nagyszalonta-Békéscsaba határmenti térség természeti értékeinek vé-
delme és fejlesztése

10

szerződéses munkák:

 ▪ Conservation Carpathia Alapítvány: Erdei madárfajok monitoringja a Dâmbovița völgyében 

 ▪ International Investment Bank: Nyárád és Küküllő menti Natura 2000 területeken folyó neve-
lési program

gazdasági jelentÉs

2018-ban futott pályázataink, szerződéses munkáink

https://rollerproject.eu/
http://sakerlife3.mme.hu/
http://sakerlife3.mme.hu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen
http://en.mava-foundation.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.learningfromanimals.eu/index.php/en/
http://www.bearsinmind.org/
http://www.bearsinmind.org/
https://www.columbuszoo.org/
http://www.fresnochaffeezoo.org
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
http://www.polgartars.ro/
https://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/
https://www.dropia.eu/
https://www.dropia.eu/
https://www.carpathia.org/en/
https://www.iib.int/
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rehabilitációs 
központunkat 
támogatták:

monitoring
programjainkat
támogatták:

Chituc-túrzási 
gyűrűző táborunkat
támogatták:

Continental Commerce 
Import & Export SRL

Kék Hal SRL

Depo Mures SA

Bioclinica SRL

Maurice Ward SRL

Intercoop SRL

Direct Call SRL

Total Control SRL

Lampart SRL

Consult Company SRL

AAGES SA

Sartorom SRL

Dentotal Protect SRL

AutoCom Total SRL

Matei Conf SRL

Adonis SRL
Venena SRL

Kék Hal SRL
Rompetrol Downstream 
SRL

Köszönjük szponzorainknak, hogy támogatásuk-
kal segítették megkezdett programjaink fenntar-
tását és ezzel hozzájárultak természetvédelmi 
törekvéseinkhez.

A magánszemélyeknek pedig köszönjük adomá-
nyaikat és személyi adójuk 2%-ának felajánlását, 
amellyel hozzájárultak eredményeink eléréséhez. 

Szponzorok éS támogatók

szponzoRoK És táMogAtóK

https://www.importdirect.ro/
https://www.importdirect.ro/
http://www.intercoop.ro/


Idén 271 önkéntes segítette munkánkat.

önkÉnteseink 38

Önkénteseink 
hozzájárulása 
tevékenységeinkhez

Legtöbben a Chituc-túrzási gyűrűzőtáborban vet-
tek részt (164), de monitoring programjainkban is 
nagyon sokan (99) segítettek (Téli ragadozómadár 
monitoring, Téli Vízimadár Szinkronszámlálás és 
erdei fülesbagoly felmérés, stb). Ezek mellett a tu-
datosítási és nevelési tevékenységeinkben vettek 
részt nagyobb számban önkéntesek.

Az alkalmazottak is jelentős önkéntes munkát vé-
geznek, az általuk végzett önkéntes tevékenysége-
ket nem számoltuk be a fentiek közé.
 
Köszönjük önkénteseinknek, hogy áldozatos mun-
kájukkal idén is jelentősen hozzájárultak természeti 
örökségünk megőrzéséhez!
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ÖrÖmeink és bánataink
öröMeink És Bánataink

 95 ürgét telepítettünk 
át egy veszélyeztetett 
gyepről biztonságos 

helyre arad és temes 
megyében

sikerült 
molnárgörényt 
kameracsap-

dáznunk.

sarm es-sejken 
(egyiptom) megfigyel-
ték az egyik ernyében 
(maros megye) színes 

gyűrűve jelölt 
gólyánkat

elvették 
a védett 

területeinket

meggyűrűztünk 
46 kerecsensólyom 

fiókát! (nyolc éve még 
csak egyetlen pár köl-

tött az országban)

megjelentünk 
a national

Geographicban

2241 csemetét 
ültettünk el a szalakóta 
LiFe projekt keretében, 
hogy legyen természe-
tes költőhelye ezeknek

a madaraknak

megtaláltuk F6 
becenevű medvénk 
leesett nyakörvét, 
így nem vesznek el 
a rajta lévő kutatási 

adatok

a csapatmunkának 
köszönhetően képe-
sek voltunk egy nap 
alatt elköltöztetni a 

székhelyünket 
szilveszter előtti 

napon

meggyűrűztünk 
150 gólyafiókát

nyert a maros-
menti natura 2000 
területeket felmérő 
Poim pályázatunk

egyik kollégánk 
elkészítette az 
első hibátlan 
delegációs 

papírját

sikerült majdnem 
fehérre mosnunk a 

berettyószéplaki üle-
pítőből mentett olajos 

hattyúkat

az idén 10 éves 
fotóversenyünknek 

saját weboldala 
indult

megosztottuk 
az eddigi medve tele-
metriai adatainkat a 

bear Connect projekttel, 
ezzel hozzájárulunk 
egy európai szintű 

tanulmányhoz

több évtized után 
végre megbizonyo-
sodtunk arról, hogy 

a túzok fészkel 
romániában

Láttam végre 
Milvus milvus-t!

külföldi gyűrűs 
szalakótákat fog-

tunk vissza
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