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Előszó 
25 év nagy idő ... 

Ez a kiadvány egy kicsit visszanézés, kiértékelés, egy kicsit - miért ne? - dicsekvés az eredményekkel. És egy kicsit 
naplóírás is. Mert jó látni így egyben, összefoglalva, mit is tettünk ennyi sok idő alatt. 

Számomra nem az a érdekes, hogy sok vagy kevés amit tettünk, vagy elértünk - csak annyit szeretnék tudni, hogy nem 
több mint 25 év múlva fog egyáltalán bármi látszani belőle? Remélem igen, bár elég nehéz megmondani. Mert addig 
szinte 9 milliárd embert kell eltartson az a Föld, amelyen éppen rohamléptekkel változik a klíma és ahol a 
természetvédelem irányába sok a deklarált jó szándék, még több a nemzetközi egyezmény, ennek ellenére a 
természetrombolás egyre csak erősödik . Ebben a globális képben, amit mi tettünk, teszünk - csepp a tengerben. 
Tudjuk. Mégsem tudunk máskép tenni mások lenni. Ezt csinálju k, mert ebben hiszünk, ennek látjuk értelmét. A Milvus 
Csoportot olyan emberek alapították, akik akartak valamit tenni a természetért. Sok éven át önkéntes alapon végeztük 
a munkánkat és most is - amikor már fizetésért is dolgozunk - az alapján prioritizálunk, hogy mi a legfontosabb 
természetvédelmi tennivaló (van is ebből baj néha a pályázatoknál). Ez az elv maradt meg végig az egyesületen belül, 
és ez így van jól, hiszen csak a téma iránt elkötelezett emberek végeznek szíwel-lélekkel egy tevékenységet, és ennek a 
típusú munkának is csak így van értelme. Ezért is vagyok büszke a csapatra, amelynek a nevében most írok - a 
munkatársaimra, barátaimra - hiszen amit elértük, együtt értük el. Büszke vagyok az elért eredményekre, mindenre, 
amit a természetért, madarakért tettünk és teszünk - ennek a lényegét próbáltuk ebben a kiadványban összezsúfolni. 

Hitvallásunk: természetvédelem, tudományos alapokon. Egyszerűnek hangzik, de nagyon nem az. A természetvédelem 
eleve egy nagyon konfliktusos terület, újszerűsége miatt összetűzésbe kerül szinte az összes gazdasági ágazattal - a 
vízgazdálkodással (pl. folyószabályozások), az útépítéssel, mindenféle "zöldmezős" beruházással, a települések fejetlen 
terjeszkedésével, az erdőgazdálkodással stb. Mert a lényeg az lenne, hogy mindezen ágazatok beépítsék a 
gondolkodásukba a természetvédelmet, nem pedig az, hogy a természetvédelem elvárásait igyekezzenek a saját 
érdekeik után alakítani. Amíg ez a váltás nem történik meg addig konfliktusos is lesz ez a terület. Különösen egy ilyen 
„friss" demokráciában mint a romániai, ahol a befektetők az összes engedélyt, amit be kell szerezzenek, csak egy újabb 
akadálynak látják, amin túl kell lenni. Meg sem fordul a fejükben, hogy valamelyik engedély azt is mondhatja - nem 
szabad megcsinálni amit tervezel. Pedig van ilyen. Általában a természetvédelem részéről. 

Néha a legjobb támogatóiddal is konfliktusba keveredhetsz, ha tudományos alapokon döntesz. A természetvédelem 
legjobb támogatói a természetvédelmi érzületű emberek. Ók általában érzelmi oldalról közelítenek meg egy területet 
és, ha a tudomány ezt nem támogatja, akkor is így éreznek. Pl. a vízimadarak (hattyúk, récék, sirályok) etetése 
kifejezetten káros, az etetett madarakra nézve is. Elhiszi ezt nekünk valaki, aki évek óta csinálja? Mégis, muszáj nekünk 
ezt mondani, mert csak így lehet hosszútávon létezni, csak így lehetünk hitelesek. 
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ezt mondani, mert csak így lehet hosszútávon létezni, csak így lehetünk hitelesek. 

Azért is nehéz a valós, tudományos érvekre támaszkodó természetvédelem, mert sok esetben a prioritások nem esnek 
egybe azzal, amit az átlag természetvédő gondol. Ez természetesen a mi hibánk is, hogy nem tudjuk eléggé felhívni a 
figyelmet a legnagyobb problémákra. Csak egy releváns problémát említsek - mindenki tudja, hogy Romániában nagy 
baj van az erdőgazdálkodással. Ami igaz is, bár a baj - a természet szempontjából korántsem akkora és az átalakulás 
meg se közelíti azt a mértéket, ami a mezőgazdaságban történik. Mégis rengeteg peticiót indítanak, újságcikket írnak 
az erdőkkel kapcsolatos problémákról (tarvágások, szűzerdők kivágása stb.) - de még szinte soha senki nem 

háborodott fel azon, hogy beszántottak valahol egy gyepet, vagy hogy az ország alföldi területein gyakorlatilag 
megszűnt a kisparcellás mezőgazdaság és helyét átvették az óriási, túlvegyszerezett monokulturák, igazi biodiverzitás 
sivatagok. Pedig a mezőgazdaság sokkal drasztikusabb változásokon ment át, mint az erdőgazdálkodás. Románia 
rengeteg nagyon értékes, sok növény- és állatfajnak otthont adó gyepet vesztett el azáltal, hogy ezeket beszántották, 
beépítették stb. Ezt mutatja az is, hogy az erdőhöz köthető madarak állománya európaszerte nem csökken jelentősen, 
míg a mezőgazdasághoz köthetőeké drasztikusan csökken. Ezért van az, hogy habár sokan azt várják, hogy az erdők 
kivágása ellen lépjünk fel, mi inkább a mezőgazdaság javításával foglalkozunk . Nem népszerű? Tudjuk. Nem eladható? 
Sajnos. De ettől még fontos. 

Papp Tamás 
elnök 



Az egyesület rövid története 
1991 őszén néhány lelkes madárbarát Szombath Zoli bácsi konyhájában megalapította a „Milvus 
Csoport" Egyesületet. Az akkor született egyesület eddigi életének fontos állomásai: 
Csecsemőkor 1991-1993. Átlagéletkor 17 év, a lelkesedés maximális. Tevékenységek: szervezett 
madarászás, közös adatgyűjtés. Vidám baráti társaság. 
Gyerekkor 1993-2001. Majdnem felhőtlen , ahogy egy gyerekkor kell legyen, mindenkép rendkívül 
optimista és termékeny korszak. A tagok felnőnek (papírforma szerint), de nem komolyodnak meg, 
ennek köszönhetően az egyetem mellett lebonyolítják az első jelentősebb projekteket - 10 évben is 
madárgyűrűző-tábort szerveztünk a Görgényi -havasokban, 2 évben a Chituc túrzáson (a mai napig 
nem értem, hogy sikerült annyira kevés erőforrásból) . Érdeklődésünk nagyrészt az egyetemi évek 
hatására - a kutatás fele fordul. A baráti társaság hangulat megmarad, de egész komoly törzsi 

berendezkedéssel társul. Mindenki mindent önkéntes alapon végez. 
Kamaszkor 2002-2010. Zavaros és rengeteg változással jár, mint a kamaszkor általában. A tagok már nagyon felnőttek, de úgy 
látszik, sose komolyodnak meg. Ennek is köszönhetően rendkívüli sikereket érünk el a természetvédelemben. Legalábbis mi úgy 
gondoljuk. A baráti hangulat megmarad, de már nem mindenki önkéntes, néhány embernek sikerül fizetést biztosítani. 
Az EUs csatlakozás után, még kamasz-egyesületként, elérjük talán legnagyobb természetvédelmi sikerünket: a Natura 2000 területek 
korrekt kijelölésére koncentrálunk évekig és hatásunkra Románia védett terület hálózata ma már az ország 24%-át fedi le. A fehér
gólya és a ragadozó-madarak kiemelt szerepet kapnak tevékenységeinkben - intenzíven foglalkozunk a békászó sassal, kék 
vércsével, szirti sassal, vándorsólyommal stb. Ugyanakkor tágítjuk is az érdeklődésünket, és már nem csak madarakkal foglalkozik az 
egyesület, hanem emlősökkel , kétéltűekkel , hüllőkkel , halakkal - mindennel, ami természetvédelemmel kapcsolatos. 
Természetvédelmi nevelés programunk is komolyan elindul. 
Felnőttkor 2010-2016. A tagok egy része őszül is már, de most már biztos, hogy soha nem fognak megkomolyodni. Az EUs 
alapoknak köszönhetően kiderül, mégis meg lehet élni természetvédelemből , nem kötelező éhezni, ha az ember mindenkép azt 
szeretné csinálni amit szeret és amiben hisz. Viszont a bürökrácia is megjelenik az életünkben és egyre több időnket fogyasztja el. 
Rájövünk lassan, hogy mindent nem tudunk megoldani, de azért még mindig megpróbálunk mindent megoldani. A védett területek 
kijelölése után, sok terület kezelését is elvállaljuk, ami rengeteg energiánkat felemészti . Madármentéssel már régen foglalkozunk, 
most ezt magasabb szintre emeljük - a Vets4Wild -al közösen országos hálózatot alakítunk ki és profi röpdéket építünk. Több
kevesebb sikerrel befolyásoljuk a természetre legnagyobb hatást gyakorló ágazatokat pl. a mezőgazdasági támogatási rendszert 
próbáljuk természet- és kistermelő - baráttá alakítani, sikerült új agrár-környezetvédelmi csomagokat kidolgoznunk. Az 
erdőgazdálkodási , vadgazdálkodási politikákban is igyekszünk a természetvédelmi érdekeket érvényesíteni. Több faj célzott 
védelmét szolgáló projekteket bonyolítunk le - pl. békászósas, kerecsen sólyom, szalakóta stb. Néhány emlékezetes siker is jellemzi 
ezeket az éveket pl. a költőfajként már szinte eltűnt kerecsensólyomból több mint 15 pár költ az ország nyugati felén, a védelmi 
intézkedéseknek köszönhetően az összes általunk kihelyezett költőládákban . Néhány madármonitoring programot is elindítottunk 
ezekben az években, magunkban vagy a Román Madártani Egyesülettel (SOR) közösen. Rengeteg felmérést végzünk el - ezekben az 
években többet tudunk meg a romániai madarak (és más fajok pl. az ürge) elterjedéséről , állományairól, mint az azelőtt összesen. A 
természetvédelmi nevelés programunk keretében az ország több részébe jutunk el órát tartani, pedagógusoknak képzéseket tartani, 
sok kiadványunk készül el. Milvus-ösztöndij programunk több tíz, természetvédelemben is érdekelt diák kutatását segíti. 
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A Natura 2000 területek kijelölése 
Az. európai természetvédelem alapját két természetvédelmi irányelv adja meg: a Madárvédelmi (79/409/ EGK, 1979) és az 
Élőhelyvédelmi Irányelv (43/ 92/ EGK, 1992). Ezekben jelenik meg az európai természetvédelem szabályrendszere, valamint ezen 
irányelvek alapján kellett kijelöije minden tagország a különleges madárvédelmi területeket (SPA) valamint a különleges 
természetmegőrzési területeket (SCI). E területek összessége alkotja a Natura 2000 hálózatot, amely a világ legnagyobb védett 
terület hálózata, az Európai Unió 28 tagországa szárazföldi területeinek a 18%-án, a tengeri területeinek pedig 6%-án terül el. 
A Natura 2000-es területek kijelölése fontos mérföldkövet jelentett a romániai természetvédelemben, hisz ezáltal a védett 
területek aránya 7 %-ról közel 23 %-ra emelkedett. A Milvus Csoport mindkét típusú Natura 2000 terület kijelöléséhez nagy 
mértékben hozzájárult. Hivatalos adatok szerint, 2016-ban Romániában 162 SPA volt kijelölve, mely az ország területének 15,31 %-át 
fedi le. Ezeknek körülbelül a fele a mi javaslatunkra kapott védettséget, a Milvus Csoport alkalmazottai és önkéntesei által gyűjtött 
terep-adatok alapján, 2007-ben, valamint 2011-ben. Ennek az eredménynek az elérésében fontos szerepet játszott a Fontos 
Madárélőhelyek (lmportant Bird Areas) könyv kiadása is. Az SCl-k kijelölésében is oroszlánrészt vállaltunk, hisz az előzetes terepen 
gyűjtött adataink alapján 397 új területet javasoltunk, ezek 2010 óta megtalálhatóak a www.natura2000proposals.ro oldalon is. 
Ez az eredmény nem lett volna lehetséges, ha nem képviseljük két alkalommal is a Natura 2000 Koalíciót a Biogeográfiai 
Szemináriumokon, ahol sikerült terepadatokkal bebizonyítani az EU Bizottság képviselőinek , hogy az addigi jelölés nem elégséges. 
Nagy örömöt jelent számunkra, hogy az általunk javasolt és ezáltal levédett területek egy része ma már kezelési tervekkel is 
rendelkezik. Jelen pillanatban ezt tartjuk a Milvus Csoport egyik legjelentősebb eredményének - hiszen maximálisan hozzájárultunk 
ahhoz, hogy Románia védett terület hálózata több mint háromszorosára nőjön . 

Itt is köszönjük az önkénteseknek, akik segítettek elérni ezt a csodás eredményt. 
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A Milvus Csoport által javasolt és elfogadott külön leges 
madárvédelmi területek (SPA) Romániában. 

A Milvus Csoport által javasolt és teijesen (sötét zöld) 
vagy részben elfogadott (világos zöld) különleges 
természetmegőrzési területek (SCI) Romániában. 





10 Védett terület kezelés 
Sajnos Romániában a védett területek kezelése nincs megoldva állami szinten. Annak ellenére, hogy jelenleg az ország területének 
23%-a védettséget élvez, a Duna Delta az egyetlen védett terület amelynek a fenntartására különítenek állami pénzeket el. A védett 
területek kezelését, bár anyagi támogatás nélkül, elvállalhatják civi szervezetek, intézmények és cégek is. A Milvus Csoport több 
védett terület, legyen az különleges madárvédelmi (SPA), természetmegőrzési (SCI) vagy más típusú védett terület, gyámja 
vagy kezelője, egyedül vagy más entitásokkal társulva. 
Ezek a védett területek a következők: 
• ROSPA0041 Csapói -Radnóti halastavak, 
• ROSPA0067 Berettyó-ártér, 
• ROSPA0103 Álcsi-völgy, 
• ROSPA0113 Kenderes, 
• ROSCI021 O Maroslekencei hasadék, 
• ROSCI0367 Malomfalva-Ogra Maros menti terület, 
• ROSCI0368 Déda-Régen Maros menti terület, 
• ROSCI0369 Radnótfája-Körtvélyfája Maros menti terület és 
• ROSPA0028 A Nyárád és Kis-Küküllőmenti Natura 2000-es természetvédelmi területek. 

Lunca Barcaului 
Valea Alceului 

Raul Mure~ intre More~ti ~i Ogra 
Raul Mure~ intre Deda ~i Reghin 
Raul Mures intre lernuteni si Peris 
Rapa LechÍnta · · · 
Ele~teiele lernut - Cipau 

( 

Canepi!?ti • 

office@milvus.ro • 0265 264 726 

Dealurile Tarnavelor !?i Valea Nirajului 
Raul Tarnava Mica 
Padurile de Stejar Pufos de pe Tarnava 
Ma re 
Dealurile Tarnavei Mici - Biche!? 
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Madárgyűrűzés 
A madárgyűrűzés egy fontos kutatási tevékenység, amely révén információkat szerezhetünk többek közt vonuló madaraink 
útvonalairól, felkészüléséről a vonulásra, telelési helyeiről vagy a madarak diszperziójáról. Ugyanakkor a madárgyűrűzésnekjelentős 
szerepe van a természetvédelmi nevelésben is, hiszen az idelátogató, önkénteskedő személyek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a 
természetvédelmi kutatás tevékenységeivel. Megalakulásunk óta, egyesületünk szervezte a legtöbb gyűrűzőtábort 
Romániában. E táborok keretén belül több mint 75000 madárra került gyűrű , továbbá táborokon kívül csoportunk tagjai, 1993-2015 
között, több mint 30 OOO egyedet gyűrűztek . Ugyanakkor az egyesület színes gyűrűs madár jelölési programokat is koordinál, mint 
amilyenek a: szirti sas (Aquila chrysaetos), békászósas (Aquila pomarina), kékvércse (Falco vespertinus) , vörös vércse (Falco 

tinnunculus) , kerecsensólyom (Falco cherrug) és szalakóta (Coracias garrulus). A következő gyűrűzőtáborokat szerveztük: 
Görgényi-havasok. Alakulásunkat követkő második évben már gyűrűzőtábort rendeztünk a Görgényi -havasokban. A tábor 1993-
2002 között működött, a 10 év alatt több mint 12 OOO madarat gyűrűztünk. Ez volt Románia első hosszútávon működő 
gyűrűzőtábora , ahol egy egész madarászgeneráció nőtt fel. 
Chituc-túrzás. A gyűrűzött fajok és egyedek számát tekintve a legjelentősebb tábor Romániában. Először 1996-1997-ben került 
megszervezésre. A többi gyűrűzőtáborral ellentétben, melyek elsősorban függönyhálókat használnak madárfogásra, ebben a két 
évben itt egy Helgoland típusú csapdát használtunk fő fogóeszközként, Romániában először. Egy hosszú megszakítás után a tábor 
2014-ben indult újra, azóta évente megszervezésre kerül. Az öt év alatt eddig 142 faj több mint 46 OOO egyedére került gyűrű. 
Szék. A széki tábor két éve alatt (2003-2004) elsősorban nádi fajok gyűrűzése volt a cél. Összesen 6 500 madárra került gyűrű . 
Retyezát-hegység, Gura Zlata. A tábor 2005-ben került megrendezésre. Itt mindössze 447 madarat sikerült fogni. 
Marossárpatak. 2008 és 2012 között, augusztustól szeptemberig, hetente két nap volt gyűrűzés . 5000 madarat gyűrűztünk itt. 

Kapcsolattartó személy: Kovács István • istvan.kovacs@ milvus. ro • 0728 303 898 
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Országos felmérések és monitoring programok 
A mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban beállt változásoknak, az infrastrukturális fejlesztéseknek, a turizmus fejlődésének vagy 

a klímaváltozásnak is igen jelentős hatása lehet az é lővilág ra , így a madarakra is. Ezért nagyon fontos a fészkelő, vonuló és telelő 
állományok változásának nyomon követése, ami lehetővé teszi a negatív hatások gyors észlelését és megfelelő védelmi lépések 
kidolgozását. Az. országos felmérések és monitoring programok célja információt gyűjteni Románia területén a madárfajok 
elterjedéséről, állománynagyságáról illetve az állományok időbeni változásáról. Több országos monitoring program 
koordinátora, illetve résztvevője vagyunk: 

Országos ragadozó madár monitoring. Kezdetektől fogva kiemelt figyelmet szenteltünk a ragadozó madaraknak, amelyeket a mai 
napig kiemelten kutatunk. Az első, általunk koordinált, országos szintű ragadozó madár állomány felmérésre 2005 és 2007 között 
került sor. Ekkor a felmérés elsődleges célja a békászó sas (Aquila pomorina) felmérése vo lt, de más ragadozó madarakról is sikerü lt 
információt gyűjteni . A felmérés egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy az addig relatív ritkának hitt (300 pár) békászó sasról 
kiderült, hogy Románia rendelkezik az egyik legnagyobb állománnyal a vi lágon (2000-3000 pár). A felmérést 2014-ben, több célfajjal 
kibővítve, sikerült megismételni. 

Téli vízimadár számolás. Együttműködésben a Román Madártani Egyesü lettel (SOR) már több, mint tíz éve szervezzük meg 
Romániában ezt, az egész Európát lefedő programot. Ebbő l a munkából a Milvus Csoportnak jókora rész jut, hiszen Románia 
jelentős részéről (20 megye) összesítjük a beérkező adatokat. Ily módon évente 50-60 fontos vizes élőhelyen áttelelő mintegy 
100000-160000 madárról gyűjtünk fontos információkat. A program fontosságát az adja, hogy Európa és a vi lág más országaiban is 
ugyanebben az időszakban zajlanak szinkron megfigyelések hasonló módszerrel, így évről évre pontos képet kapunk a vízimadár 
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állomány alakulásáról európai léptékében is. 

Téli ragadozó madár monitoring. A legtöbb kutatás a fészkelő illetve vonuló állományokat célozta meg, a telelő állományokról 
viszont nagyon kevés információ állt rendelkezésünkre. Ennek a pótlására indítottuk el a „Téli ragadozó madár monitoring 
programot", mely 2006-tól országos szintű , önkéntességen alapuló programként működik . A program céija a Romániában telelő 
ragadozó madarak elterjedésének, állománynagyságának és az állományok változásának hosszú távú vizsgálata. A program 10 éve 
alatt 144 útvonal -összesen 1316 km - került legalább egyszer bejárásra, 50 útvonalon pedig rendszeresen történnek 
megfigyelések. A telenként kétszeri megfigyelés alatt évente átlagosan összesen 1200-2000 ragadozómadarat észlelnek a 
megfigyelők. 

Országos kék vércse (Falco vespertinus) monitoring. A kék vércse egy veszélyeztetett faj, melynek elterjedése és állománya csak 
bizonyos régiókban ismert. 2015-ben, együttműködésben a Román Madártani Egyesülettel elindítottunk egy országos monitoring 
programot, melynek céija elsősorban az országos állomány hosszú távú változásának a vizsgálata, de információkat gyűjtünk a 
fészkelő telepek helyéről és nagyságáról. Ugyanakkor, mivel a kék vércsék legtöbbször a vetési varjú (Corvus frugilegus) telepeken 
költenek, fontos adatok gyűlnek erre a fajra vonatkozóan is. 

Szirti sas (Aquila chrysaetos) és vándorsólyom (Falco peregrinus) felmérés. A szirti sas az egyik legritkább ragadozó madár faj 
Romániában, vándorsólyom pedig egy olyan faj, amely a kipusztulás szélére került a '60-'70-es években. 2007 és 2011 között alapos 
felmérést végeztünk a Kárpátok igen jelentős részén (Erdélyi-szigethegység, Bánsági-hegység, Retyezát-hegység, a Keleti-Kárpátok 
bizonyos részei). Bár, még sok a lefedetlen régió, a felmért területeken konkrétan ismerjük a két faj állománynagyságát és sok 
esetben a költőhelyeit is. A felmérések által sikerült dokumentálni a vándorsólyom visszatelepedését és állománynövekedését is, 
mely igencsak látványos volt az utóbbi 15 évben: 2003-ban azonosították az első recens költőpárt Romániában a 70-es évek óta, 
jelenleg viszont több száz pár költ az ország területén. 

Nyílt élőhelyek éjszakai madarainak monitoringja. Ez a program az egyike a két, általuk koordinált éjszakai felmérésen alapuló 
programnak, és a Román Madártani Egyesülettel együttműködve valósul meg. A program 2014-ben indult, és elsődleges célja a 
haris (Crex crex) , a füleskuvik (Otus scops) és a lappantyú (Caprimulgus europaeus) elterjedésének, abundanciájának és hosszú távú 
állományváltozásának a vizsgálata. A program keretében eddig felmérésre került 164 darab, 10x10 km-es négyzet, melyekből 30-50-
ben szeretnénk évente elvégezni a felmérést önkéntesek segítségével. 

Országos macskabagoly (Strix aluco) és uráli bagoly (Strix uralensis) felmérés. Ez a program a másik általunk koordinált, 
éjszakai fajok felmérését és monitorizálását célzó program. A felmérést először 2013-2014-ben végeztük el, és a tervek szerint 6 
évente kerül sor újra rá. A felmérés keretében 100 darab, 10x10 km-es négyzet mértünk fel. A terepkiszállások alkalmával összesen 
147 uráli baglyot és 611 macskabaglyot sikerült megfigyelni, illetve sikerült tisztázni a két faj országos elterjedését és gyakoriságát az 
egyes régiókban. 

Országos törpekuvik (Glaucidium passerinum) felmérés. A törpekuvik egy nappal aktív, fenyő erdőkhöz kötődő, kistermetű 

bagolyfaj, meglehetősen rejtőzködő életmóddal. 2010-ig nagyon kevés megfigyelés létezett az országból. Bár 2010 után több 
helyről előkerült, a Kárpátok nagy részéről nem voltak információk a faj elterjedését és gyakoriságát illetően . Ennek pótlására került 



sor 2013-2014-ben a faj országos felmérésére. A felmérés keretében tagjaink majdnem ezer megfigyelőponton végeztek 
megfigyeléseket, és összesen 236 törpekuvikot sikerült észlelni . Ezáltal bebizonyosodott, hogy a fajnak jelentős állománya költ az 
ország fenyveseiben. 

Telelő erdei fülesbagoly (Asio otus) monitoring program Romániában. Az erdei fülesbaglyok telelő állománya könnyen 
megfigyelhető és nyomon követhető a téli hónapokban használt gyülekezőhelyeiken , melyek a leggyakrabban településeken 
találhatóak. A program első változatában 2009-ben indult, majd 201 S-től új módszertan szerint működik. A program célja a 
gyülekezőhelyek azonosítása, az állomány felmérése és hoszzútávú monitorizálása és az esetleges veszélyeztető tényezők 
azonosítása. 

Románia fészkelő madarainak az atlasza. Romániában több mint 200 madárfaj fészkel. Ezek elterjedéséről és számáról az elmúlt 
években az önkéntes és hivatásos madármegfigyelők munkája révén több százezernyi adat halmozódott fel. A programot elindító 
két szervezet a Milvus Csoport és a Román Madártani Egyesület. Terveink szerint, a 2006-2017 időszakban gyűjtött adatok 
feldolgozásával készül el az első, igazán részletes romániai költőatlasz. 

Közönséges madarak monitoringja. A gyakori madárfajok jelenléte és állománynagysága fontos jelzőrendszere a környezetünk 
állapotának, ezért bír nagy jelentőséggel az egyes fajok elterjedésének és állományváltozásának a nyomon követése. A programot, 
ezen célok megvalósítására indította a Román Madártani Egyesület, egyesületünk pedig 2007 óta vesz részt benne partnerként. A 
program keretében önkénteseink évente végeznek megfigyeléseket a lakóhelyük közelében, bizonyos években pedig az ország 
távolabbi, madártani szempontból lefedetlen régióiban kerül sor nagyobb számú minta-négyzet felmérésére. 

Helyi jellegű felmérések és monitoring programok 
A védett területek kezeléséhez elengedhetetlen információ az ott élő, védendő fajok elterjedésének, állománynagyságának, 

viselkedésének, élőhelyigényének, az őket veszélyeztető tényezőknek az ismerete. Az elmúlt tíz évben a számos olyan 
felmérésben vettünk részt, melynek az eredménye alapjául szolgált a felmért védett területek kezelési tervének. A két 
legjelentősebb felmérésünk az dél-erdélyi Hortobágy vidékén (SPA Podi~ul Hartibaciului Natura 2000 terület) és a Torockói

hegységben (SPA Muntii Trascau Natura 2000 terület) zajlott, de kisebb felméréseink voltak a Macin hegységben, a 
Máramarosi -havasokban, Újsinka mellett (Brassó megye), a Fogarasi-havasokban illetve a lezer-Papu~a hegységben. 

A terepkiszállások alatt több tízezer adatot gyűjtöttünk a vizsgált területek madárfaunájáról, Natura 2000 
jelölő fajokról és nem védett fajokról egyaránt. 

17 



f J 

18 A ragadozó madarak vonulásának kutatása 
A ragadozó és más termikelő madarak, sajátos repülési módjuk következtében, vonulás közben elkerülik a tengereket és a magas 
hegységeket. Ennek következtében vonulási útjuk során bizonyos tengerek és hegységek által határolt szűkebb folyosókon nagy 
számban koncentrálódnak. Európában ilyen folyosó található a Fekete tenger és a Kárpátok vonulata között Romániában, illetve a 
törökországi Boszporuszon, ahol gyakorlatilag egy 20-25 kilométeres sávban vonul át több faj Közép-Kelet Európában fészkelő teljes 
állománya. A ragadozó és más termikelő madarak vonulásának tanulmányozása az egyik legfontosabb kutatási tevékenységünk. Az 

elmúlt évek során több tábort szerveztünk a kutatásukra: 
Macin-hegység. A tábor folyamatosan működött 2002-től 2007-ig, minden évben augusztus közepe és október közepe között. Itt 
évente 8.000-14.000 ragadozót és 10.000-40.000 gólyát számoltunk. A legfontosabb eredmények pedig a célfajok vonulási 
dinamikájának tisztázása voltak. 
Boszporusz. 2008-ban az egyesület tagjai elhatározták, hogy a békászó sas vonulását lefedő 21 napos periódusban egy ragadozó 
madár vonulás kutató tábort szerveznek Boszporuszon. A számolás, először a boszporuszi számolások történelmében, 
párhuzamosan történt 4 különböző megfigyelőpontról , lefedve a Boszporusz legnagyobb részét. A három hét alatt összesen 141 
OOO ragadozót sikerült megfigyelni, többek között 58.000 békászó sast és 74.000 egerész ölyvet. 
Dobrudzsa. A macini tapasztalatokból, alkalmi megfigyelésekből valamint jeladós madaraktól származó információk arra utaltak, 
hogy Kelet-Románia, így Dobrudzsa egésze is része egy fontos vonulási útvonalnak. Ennek a részleges megismerésére tett 
próbálkozás volt a 2010-ben megszervezett tábor, 15 megfigyelőponttal Észak-Dobrudzsában, illetve 2011-ben 13 

\ 

megfigyelőponttal Dél-Dobrudzsában. A számolás párhuzamosan történt a megfigyelőpontokról. Az eredmények segítettek kijelölni -
a vonulás szempontjából fontosabb folyosókat, de pontosabb eredményekhez további, hasonló jellegű kutatásokra lenne szükség . 
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Ope~Maps, egy nyílt on-line adatbázis 
Az elmúlt 25 év alatt a Milvus Csoport tagjai több, mint fél millió madaras megfigyelési adatot gyűjtöttek. Ezek az adatok 
azonban nagyrészt a jegyzetfüzetekben és kisebb, off-line adatbázisokban találhatóak, így használatuk korlátozott volt az egyesület 
tagjainak és a nagyközönségnek egyaránt. Idővel elkerülhetetlenül szükségét láttuk egy olyan adatbázis kifejlesztését, mely 
lehetőséget biztosít az összes létező madaras adatunk tárolására és kezelésére. Másrészt fontosnak tartottuk ezeknek az adatoknak 
a nyilvánosságra hozatalát, ezáltal lehetőséget biztosítva a mások általi ingyenes felhasználásukra a tudomány, természetvédelem, 
környezeti nevelés és más, nem kereskedelmi jellegű területeken. Harmadrészt pedig egy platformot szerettünk volna biztosítani 
mások számára is, hogy ugyanezt megtegyék a saját adataikkal. 
Ezt a három irányelvet alapul véve született meg az OpenBirdMaps, mely egy nyílt, mindenki számára elérhető, on- line adatbázis. Az 
OpenBirdMaps célja információt gyűjteni és azt szabadon hozzáférhetővé tenni Románia vadon élő madarainak időbeli és térbeli 
elterjedéséről. Az amatőr és professzionális madarászok által gyűjtött alapadatok publikálásával hozzáférést szeretnénk nyújtani egy 
nagy, amúgy nehezen hozzáférhető adathalmazhoz, megteremtve a felhasználásuk lehetőségét. Az OpenBirdMaps jelenleg több 
mint fél millió adatot tartalmaz (egy része csak részben elérhető szerződéses korlátozások miatt), de az adatok feltöltése az 
adatbázisba folyamatban van. A közeljövőben szeretnénk más állatcsoportokra is elindítani az OpenBirdMaps-hez hasonló 
adatbázisokat. Már fejlesztés alatt van egy hasonló emlősős, halas és herpetológiai adatbázis. 
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Ragadozó madár védelem és kutatás 
A Milvus Csoport már 1995-től kiemelten foglalkozik a ragadozó madarak kutatásával, védelmével. Az első lépések Szombath 
Zoltán, Libus András és Bagyura János szakmai felügyelete alatt történtek, ez a háttér egyben garanciát is jelentett a további sikerek 
eléréséhez. A tevékenységek az eltelt több mint 20 év során sokrétűek lettek. Míg eleinte nagyrészt a lakhelyünk környékén 
igyekeztünk megtalálni, beazonosítani és védeni a ragadozó madarak fészkét, később már külföldi szakemberek bevonásával 
országos szintű felmérést szerveztü nk (békászó sas és más fajok), bizonyos állományok csökkenését sikerült megállítani, sőt j" 
megfordítani (kékvércse a Partiumban), a kerecsen-sólyom esetében pedig sikerült a fajt újra megtelepíteni az országban. ~ 

Szirti sas 
A szirti sas (Aquila chrysaetos) az egyik legkisebb állománnyal rendelkező ragadozó madár faj Romániában. A 2000-es évek elejéig 
nagyon kevés ismeret állt rendelkezésünkre a faj elterjedéséről és állományáról az országban, és mindössze 20-25 párra becsülték az 
állományát. A fajjal kapcsolatos célzott tevékenységek 2001-ben kezdődtek el a Torockói hegységben. Azóta évente követjük az 
állomány változását, a faj költési sikerét és a veszé lyeztető tényezőket az Erdélyi-szigethegységben és a Keleti-Kárpátok bizonyos 
részein. Több kisebb projekt keretében állomány felmérést végeztünk a már említett területeken kívül a Bánsági-hegységben és a 
Retyezát-hegységben is, aminek az eredményeként sikerült sokkal reálisabban megbecsülni a faj országos állományát, 
éspedig 90-150 párra. Újabban fiókákra szerelt GPS-es jeladó segítségével a fiatal madarak élőhelyhasználatáról és mozgásairól is 
gyűjtöttünk információt. A védelmi tevékenységek közül a legfontosabbak a faj véde lmét szolgáló Natura 2000 területek kijelölése 
és ezek kezelési tervének a kidolgozásában nyújtott segít ség, de került már sor műfészek kihelyezésére is. 
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Békászó sas 
A 2000 évek elején több, a Polgár-Társ Alapítvány által támogatott erdélyi szintű projektünk látott napvilágot, mely a ragadozó 
madarak védelmét célozta meg és innen számítva a békászó sas (Aquila pomarina) egyik célfajunkká vált. Az akkori ismeretek a 
romániai békászó sas állományt 200-300 költő párra becsülték, de ezek a számok nem támaszkodtak egy reális felmérésre. Ezt 
követően, 2005-ben egy, szinte országos szintű (Kárpát-régió) békászó sas felmérést sikerült lebonyolítani külföldi segítséggel, a 
WWF és a CERI finanszírozásával. Az eredmény meglepő volt: a hazai állomány közel 2000 párból áll és Románia a békászó sas 
védelem szempontjából egy nagyon jelentős országgá lépett elő. Ezt a felmérést folytattuk 2007-ben, amikor kiterjesztettük az 
ország fennmaradt régióira, így létrejött egy országos - egyben az első romániai - békászó sas felmérés. 
Természetesen itt nem álltunk meg, és 2010-ben egy országos békászó sas védelmi LIFE projekt született. A négy éves projekt, 
melyet a Szebeni Regionális Környezetvédelmi Hivatallal és a Román Madártani Egyesülettel közösen végeztünk, elnyerte az EU 
elismerését és bekerült a legjobb LIFE projektek közé. A pályázat keretein belül kidolgoztuk a faj romániai kezelési tervét, valamint 
frissítettük a faj európai kezelési tervét (Species European Action Plan), ugyanakkor felmértük a fajt veszélyeztető tényezőket. Ezek 
sokrétűek , hiszen a békászó-sas egy hosszútávú vonuló faj, mely a telet Afrika déli részén tölti, így például nem csak az országon 
belül kell megoldani a fennálló problémákat. Romániában védelmének legfontosabb tényezője a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlat 
fenntartása. Ennek érdekében kidolgoztunk egy mezőgazdasági támogatási rendszert, amely remélhetőleg hamarosan életbe lép és 
plusz jövedelmet fog biztosítani azoknak a gazdáknak, akik sas-barát módon művelik a földjeiket. A pályázat egy másik fontos 
hozadéka egy útmutató a békászó sas élőhelyének megfelelő kezeléséhez Romániában, melyet úgy a védett terület kezelői, mint az 
amatőrök is haszonnal forgathatnak. A projekt honlapja itt érhető el: 

www.pomanna.ro 
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24 Kék vércse 
A vörös kánya és a kék vércse (Falco vespertinus) nem csak színben eltérők, de életterük is csupán minimális mértékben fed át. 
Mégis, a Milvus (a kánya latin neve) és a kék vércse immár húsz éve elválaszthatatlanok, hiszen a partiumi kék vércse telepek 
felmérését, a gyűrűzési tevékenységeket a Milvus Csoport már a kilencvenes években elkezdte. Az első kék vércse védelmi 
projektünk ötezer dollár költségvetéssel bírt és egy évig tartott, a második már egy négy éves nemzetközi LIFE projekt volt, 8 
partnerrel és milliós nagyságrendű költségvetéssel. 
A kék vércse egy veszélyeztetett, és emiatt védett ragadozó madár. Kifejezetten a mérsékelt égöv alföldi területein él, a telet Afrika 
déli országaiban tölti. Fészkelési ökológiája két aspektusban is eltér a megszokottól. Egyrészt nem épít saját fészket, fiókái 
felneveléséhez más madarak fészkét használja. Másodsorban, a hazai ragadozó madarak között egyedülálló módon, a kék vércse 
kifejezetten társas lény és jellemzően telepesen költ. Mivel az alföldi térségeinkben a leggyakoribb telepes madár a vetési varjú, a 
hazai kék vércsék elsősorban a vetésivarjú-telepek megüresedett fészkeiben költenek. A varjak már korán, a tavasz első napjaiban 
fészkelni kezdenek, így mire a telelőterületeiről későn , május elején visszatérő kék vércsék megérkeznek, a varjúfiókák a fészek 
elhagyására készülnek. Mindez azzal jár, hogy a kék vércsék sorsa erősen függ a vetési varjak fészkelő állományától, így a Milvus 
Csoport kék vércse védelmi programja nem csak az elsődleges célfajjal, de a vetési varjúval is behatóan foglalkozik. Mint tudjuk, a 
vetési varjak jelenléte sok esetben az emberek nemtetszését vonja maga után, így a kék vércse fészkelőhelyek védelme különösen 
bonyolult feladat. 
A kék vércsék érdekes életmódját csak tetézi, hogy az őszi vonulást megelőzően nagy csapatokban gyülekeznek. A szeptemberi 
estéken több száz, esetenként több ezer kék vércse gyülekezik egy-egy pusztai facsoportban, fasorban, és ezekre a helyekre a 
madarak nem csupán estéről-estére, de évről-évre is visszajárnak. Ez az a periódus, amikor a vércsék felkészülnek a sokezer 



kilométeres vonulásra, így a gyülekezőhelyek nyugalma és a megfelelő táplálkozóterületek biztosítása elsődleges fontosságú annak 
érdekében, hogy az őszi vonulás során minél kisebb legyen az elhalálozási arány, így minél nagyobb legyen a tavasszal visszatérő 
vércsék száma. 
Az. elmúlt évtizedben a Milvus Csoport szinte minden lehetséges módon kutatta, védte a romániai kék vércse állományt. A 2006-
2009 között lebonyolított kék vércse LIFE fajvédelmi projekt keretén belül az egész Partiumra, illetve Bánságra kiterjedő 
állományfelmérést végeztünk, mind a kék vércse, mind a vetési varjú esetében. A legjelentősebb fészkelő állományok alakulását 
folyamatosan figyelem alatt tartjuk. Időközben igyekeztünk a kék vércse kelet- és dél-romániai állományait is beazonosítani, 
felmérni, ennek köszönhetően immár részletes ismeretekkel rendelkezünk az ország teljes fészkelő állományára vonatkozóan. 
Magyarországi partnereinkkel közösen minden évben követjük az őszi gyülekezőkön átvonuló állományok dinamikáját, 2016-ban 
pedig rátaláltunk az eddig ismert legnagyobb kék vércse gyülekezőhelyre a Fekete-tengertől nyugatra. Több kék vércsére is 
műholdas jeladó került, így egyre jobban ismerjük a faj vonulási útvonalait, illetve telelő területeit. Az elmúlt évtizedben több száz 
mesterséges költőláda került ki annak érdekében, hogy a gyér természetes fészkelési lehetőségeken felül megfelelő körülményeket 
biztosítsunk a partiumi és bánsági kék vércsék szaporodásához. Tíz éve annak, hogy kilobbiztuk a kék vércsének fészkelőhelyet 
biztosító vetési varjú költési időben való kíméletét, elértük országszerte több mint tíz, kifejezetten a kék vércse védelmét 
biztosítani hivatott Natura 2000-es terület létrejöttét. Ezek egy részére fenntartási terveket is készítettünk, hármat pedig saját 
magunk kezelünk. A kárpát-medencei kék vércsék számára bevezetett egyedi jelölési program keretén belül több mint ezer kék 
vércsére került eddig színes gyűrű , magyarországi partnereinkkel közösen genetikai jellegű kutatásba fogtunk. Annak ellenére, hogy 
a kék vércsével kapcsolatos védelmi és kutatási tevékenységeink sokrétűek , minden egyes évben tovább bővülnek. 
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26 Kerecsensólyom 
A kerecsensólyom (Falco cherrug) globálisan veszélyeztetett, szigorúan védett ragadozó madár. Mintegy 100 éwel ezelőtt a Kárpátok 
kivételével egész Románia területén jelen volt, az évezredfordulóra azonban az országban költő párok száma nagyon lecsökkent, és 
alig néhány párról voltak ismereteink. A kerecsensólyom többnyire a szántóföldeken és gyepeken előforduló kisemlősökkel 
táplálkozik. Kedvelt tápláléka az ürge, azonban gyakran megfigyelhető amint más ragadozómadár-fajoktól, többek között vércséktől , 

rétihéjáktól cseni el a pockokat. Néha, szűkösebb időszakokban, olyan kis és közepes testű madarak is felkerülnek a tápláléklistájára, 
mint az időszakosan nagy csapatokat alkotó seregélyek, galambok vagy varjúfélék. A többi sólyomféléhez hasonlóan a 
kerecsensólyom sem készít saját fészket, helyette más ragadozó madarak illetve hollók elhagyott fészkeit foglalja el. Újabban 
szívesen foglalja el a nagyfeszültségű elektromos vezetékek oszlopaira kihelyezett műfészkeket. A kerecsensólyom elterjedési 
területe Közép-Európa nyílt, illetve fákkal tarkított alföldi térségeitől egészen Kínáig terjed. A közép-európai populációval ellentétben 
a faj világállománya nagymértékű és állandó csökkenést mutat, és elmondható, hogy szinte az egész elterjedési területén 
veszélyeztetett. Ehhez képest a közép-európai, elsősorban magyarországi, több évtizedes védelmi munka eredményeképpen a 
kárpát-medencei kerecsenállomány folyamatosan növekszik. A pozitív példát alapul véve a Milvus Csoport is bekapcsolódott a 
nemzetközi szintű munkába. Egy 2009-2013 között zajló, négy országot felölelő nemzetközi projekt keretén belül sikerült a 
felszámolódással fenyegetett romániai kerecsensólyom költőállományt megmenteni. Elsősorban a mesterséges fészkelőhelyek 
kialakításának köszönhetően, a 2011-ben ismert két párhoz képest 2016-ban már 14 párt számlált a bánsági és partiumi 
kerecsensólyom populáció, míg a fiókák száma megkilencszereződött. Egy ilyen mértékű állománynövekedéssel egyaránt nőtt a .-nor._, ... 
felelősségünk is, hiszen egy nagyobb állomány a faj fennmaradását tekintve is jelentősebb . Emiatt a védelmi tevékenységek 
folytatása, mint például az áramütéses elhullásnak betudható veszteségek felszámolása, elsődleges feladatunk lesz a jövőben is. 
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Túzok 
A túzok (Otis tarda), Európa legnagyobb röpképes madara, világszerte veszélyeztetett. Romániai állományai az elmúlt két évszázad 
alatt összeomlottak, a túzok országos szinten a kipusztulás szélére jutott. A mintegy 50-60 egyedre tehető, egyetlen romániai 
életképes túzok populáció a Bihar megyei Nagyszalonta környékén maradt fenn, ezért ennek megőrzése első számú prioritás. A 
madarak egyaránt használják a romániai (nagyszalontai határ) illetve magyarországi (Mezőgyán környéke) élőhelyeket, így az 
állomány megőrzése kizárólag nemzetközi összefogás által valósítható meg. Mivel a túzok rendkívüli módon ragaszkodik 
területéhez, megszokott élkőhelyeihez, egy ilyen kis, elszigetelt, és ezért halmozottan sérülékeny populációt rendkívüli mértékben 
veszélyeztet bármilyen, az élőhelyén bekövetkezett negatív változás. Nem csoda hát, hogy a nagyszalontai túzokok védelme kiemelt 
feladatunk. Ugyanakkor mindezidáig a Milvus Csoport túzokvédelmi programja inkább célzott, konkrét tevekénységekben nyilvánult 
meg, mintsem projektekben. Természetesen mindennek az alapja az állomány változásának követése, az úgynevezett monitoring, 
hiszen ez alapján tudjuk felmérni, hogy egy adott populáció csökken, nő, avagy stagnál. Tíz éve annak, hogy az első dokumentált 
nagyszalontai túzok-megfigyelésnél jelen voltunk, azóta 81 terep nap során több, mint 1200 példányt figyeltünk meg. Természetesen 
ezek a megfigyelések mindegyike a tájegységben élő 50-60 példányra vonatkozik. Megfigyeléseink alapján pontosan 
kirajzolódtak azok a nagyszalontai élőhelyek , amelyek a legfontosabbak a túzoknak, így tevekénységeinkkel elsősorban ezekre az 
élőhelyekre koncentrálhatunk. Néhány esetben röpképtelen fiókákat vezető tyúkokat is megfigyeltünk, így a faj nagyszalontai 
költése is bizonyított annak ellenére, hogy konkrét fészket nem találtunk. Számos, a túzokok élőhelyeit veszélyeztető tényezőt 
tártunk fel és előztünk meg. Kiemelt sikerként könyveltük el, hogy nemzetközi összefogást szorgalmazva egy olyan szélerőmű 
projekt megvalósítását akadályoztuk meg, amely kettévágta volna a szélturbinák jelenlétét egyáltalán nem toleráló túzokok 
élőhelyét, még kisebbé zsugorítva azt. 
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28 Fehér gólya 
A fehér gólya (Ciconia ciconia) az egyik legismertebb, legszeretettebb madarunk. Ez a bizalmas madár nagyon régóta az ember 
közelében fészkel - régebben főleg istálókon, csűrökön, fákon - ma szinte kizárólag villanyoszlopokon. Ez a fészkelőhely-váltás 
evoluciós léptékben hihetetlen gyorsan zajlott le, Romániában az első oszlopra épült fészket 1971-ben találták, ma pedig az 
állomány 93%-a fészkel ilyen módon. A fehér gólyák védelme tehát szorosan kapcsolódik az elektromos hálózatokhoz: nemcsak 
amiatt, hogy az alacsony-feszültségű elektromos hálózatok oszlopai fészekel, hanem azért is, mert a legtöbb gólya áramütés miatt 
pusztul el - főként vonulás közben - a középfeszültségű elektromos hálózatok oszlopain. A hálózaton levő fészkek sok problémát 
okozhatnak az áramszolgáltatóknak valamint a gólyáknak is, hiszen a fészkek rövidzárlatot okozhatnak, kigyúlhatnak, stb. Mindkét 
problémára van megoldás - a hálózaton levő fészkek alá speciális állványt kell szerelni, az áramütést okozó középfeszültségű 
oszlopokat pedig burkolni kell vagy madárbarát fejszerkezetűre cserélni. 201 S-ben 1999 gólyafészek-állvány volt kihelyezve az 
országban és a középfeszültségű oszlopokon történő madárpusztulás megoldására is komoly előrelépések történtek. Ezekben a 
tevékenységekben a Milvus Csoport úttörő szerepet vállalt és folyamatosan dolgozik végleges megoldáson - részletek a Madarak és 
légvezetékek résznél. Kiadtunk a lakosság számára egy "Útmutató gólyafészek tartóállvány elkészítéséhez épületekre" című füzetet. 
Az áramszolgáltatók számára készült "Útmutató gólyafészek tartóállvány elkészítéséhez oszlopokra" című kiadványunk két kiadást is 
megért. 
Közkedveltsége ellenére az utóbbi 10 évben sajnos elszaporodtak a gólyák elleni panaszok is, főleg a fészkelő madarak piszkítása 
miatt. Az évek során számos népszerűsítő tevékenységet végeztünk - gólya rajz kiállítást szerveztünk (3 országból összesen több 
mint 8000 rajz gyűlt össze), gólyával kapcsolatos információs táblákat helyeztünk ki több településen (Sáromberke, Kereszténysziget, 
Csomaköz stb.). 
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30 
A gólyaszámolások szervezése, lebonyolítása fontos része a gólyavédelemnek, hiszen csak így kaphatunk képet arról, hogyan 
változik az állomány. Már 1994-től elkezdtünk gólyákat számolni különböző régiókban, lefedve egyes megyéket (Maros, Brassó stb.) 
vagy egyes folyóvölgyeket (pl. Küküllő-völgye) - ezekből számos publikáció is született. 2004-2005-ben a SOR-val közösen 
megszerveztük az országos gólyaszámolást, majd megismételtük ezt 2014-2015-ben. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az országos 
gólyaállomány 5500-6000 párból áll és stabil. 
Különös figyelmet fordítottunk egy számunkra kedves sokgólyás településre: Sáromberke a gólyák falva - néven sokrétű programot 

indítottunk 2004-ben ezen a településen. Többek közt gólyamúzeumot hoztunk létre, gólyafesztivált szerveztünk és megpróbáltuk 
fellendíteni a turizmust. Itt indítottuk el az első romániai gólya web-kamerát. Eleinte - 2006-tól 2009-ig - csak a gólyamúzeumban 
lehetett látni a gólyafészekből érkező egyenes adást, de 2010-től már on- line látható egy sáromberki gólyafészek és 2015 -től sokkal 
jobb minőségben követhetőek a gólyafészekben az események. 
A gólyák közismert vonuló madarak, de a vonulási útvonalak és telelőhelyek pontos feltérképezéséhez sokat segítenek a gyűrűzött 
madarak által szolgáltatott adatok. 2016-ig a Milvus Csoport több mint 1000 gólyát gyűrűzött meg, főként fiókákat. 



Szalakóta 31 
Csoportunk kiemelten foglalkozik a Partiumban és a Bánságban különféle veszélyeztetett madarakkal, mint például a szalakótával 
(Coracias garrulus) is. Rendszeres megfigyeléseken keresztül már a 90-es évekkel kezdődően próbáltuk megismerni a faj 
állománynagyságát, elterjedését, valamint populációdinamikáját, a térségben való fennmaradását pedig műodúk kihelyezésével --..___ 
igyekeztük segíteni. Az igazi áttörést azonban A szalakóta védelme a Kárpát-medencében nevű , az Európai Unió LIFE programja által ------
fina11szírozott pályázat jelentette. Ez egy öt éves, nemzetközi magyar-román projekt, melynek fő kedvezményezettje a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, és amelyben további három magyarországi, illetve két romániai partner (a Szatmár 
megyei környezetvédelmi hivatal és a Milvus Csoport) vesz részt. A pályázat célja a Kárpát-medence szalakóta populációjának 
megerősítése és hosszú távú, fenntartható védelmének megalapozása. Ezt a célt a következő főbb tevékenységekkel szeretnénk 
elérni: fészkelőhelyek kialakítása Natura 2000 területeken, az élőhelyek állapotának javítása három projekt területen, a mortalitás 
csökkentése, a hosszú távú fenntartható fajvédelem biztosítása a Farmers for Roller program keretében, a szalakótabarát 
g<:zdálkodási módszerek használatának népszerűsítése Natura 2000 területeken, szemléletformálás. Romániában, a pályázat 
munkaterülete 15, a célfaj szempontjából releváns Natura 2000 terület Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében. Itt az egyik 
legfontosabb tevékenység abból állt, hogy elvégeztük a szalakóta számára legfontosabb odúkészítő harkályfajok (zöld küllő és 
fekete harkály) állományának és élőhelyének állapotfelmérését, ami egy olyan javaslatcsomag alapját képezi, mely reményeink 
szerint segítséget nyújt majd a célzott érdekelt feleknek (terület-tulajdonosok és gazdálkodók, vízügyi hivatal, erdészeti, 
környezetvédelmi hivatalok) azért, hogy szalakótabarát módon végezzék tevékenységeiket. Ezen kívül kihelyezünk több száz 
költőládát, monitorozzuk a faj számára fontos hagyásfákat, pusztai facsoportokat ültetünk, hozzájárulunk a szalakótára nézve 
veszélyes középfeszültségű oszlopok szigeteléséhez, műholdas jeladókkal illetve színes gyűrűkkel jelöljük a szalakótákat stb. 
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32 Barna medve 
A romániai barna medve (Ursus arctos) állományt veszélyeztető tényezők közül a legfontosabbak az alacsony szintű társadalmi 
elfogadottság (elsősorban a károkkal és a széles körben elterjedt tévhitekkel hozható összefüggésbe, megnehezíti vagy éppenséggel 
ellehetetleníti a védelmet), a tudományos információk hiánya (ezek elengedhetetlenek a megfelelő védelmi és a fajjal való 
gazdálkodási tevékenységek tervezéséhez és kivitelezéséhez), illetve a természetes élőhelyek feldarabolódása (fragmentációja). A 
2006-ban elkezdődött Barna medve védelme és kutatása egy romániai mintaterületen című programunk keretében ezen három fő 
kérdéscsoporttal foglalkozunk. A kezdeményezés célterületei a Nyárád és Kis-Küküllő folyók felső vízgyűjtő medencéi, valamint a 
Görgényi-havasok központi része, bizonyos tevékenységeink azonban nincsenek ezekre a területekre korlátozva. 
A társadalmi komponens keretében eleinte villanypásztorokat adományoztunk medvék által károsított gazdáknak, illetve 
kisiskolásokat célzó nevelési tevékenységeket folytattunk. Manapság egy nagyléptékű közvélemény-kutatáson dolgozunk. További 
célkitűzésünk helyes információk eljuttatása a helyi lakossághoz a sajtó révén. 
Egymással párhuzamosan több kutatást is folytatunk. Azért, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy a medvék hogyan használják 
az élőhelyüket, melyek a fontos ökológiai folyosók, táplálkozó- és telelőhelyek, GPS nyakörvekkel ellátott medvéket követünk 
nyomon (eddig összesen 19 egyedet nyakörveztünk, ezek több tízezer GPS lokációt szolgáltattak). Helyi szakértők (erdészek, 
hivatásos vadászok) segítségével medvebarlangokat térképezünk fel, amelyeknek a méreteit is rögzítjük (eddig összesen 101 
barlangot és 7 nyílt fészket mértünk be). Mintegy 150 egyedtől gyűjtöttünk be genetikai mintákat, ezek több tanulmány alapját is 
képezik, amelyeket külföldi kutatóintézetekkel közösen végzünk. Lelőtt állatokból (eddig összesen 43 egyed), valamint begyűjtött 
ürülékmintákból (eddig összesen 211 darab) a medvék belső parazitáit vizsgáljuk, míg a külső parazitákat a nyakörvezéshez 
befogott állatokról gyűjtjük be. 
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Az. élőhelyvédelem terén két fő tevékenységet folytatunk. 6 új Natura 2000-es területet javasoltunk - ezek elfogadása révén 2011 -
ben összesen 1048,89 km2 új természetvédelmi terület lett létrehozva a medvék és egyéb fajok, illetve élőhelytípusok védelmére. 
Különböző módszerek alkalmazásával (nyomozás, szőrcsapdázás) a tervezett Marosvásárhely-Jászváros autópálya nyomvonalát 
tanulmányozzuk, hogy a későbbiekben megfelelő vadátjárók építését eszközöljük ki. Ezek a létesítmények létfontosságúak annak 
érdekében, hogy a medvék és egyéb fajok az autópálya megépítése és használatba adása után is el tudjanak jutni a számukra fontos 
táplálkozó- és telelőhelyekre, illetve hogy az új autópálya ne szabdalja majd fel a medveállományt. Az említett tevékenységeken 
túlmenően sürgősségi esetekkel is foglalkozunk. Az. elmúlt évek során összesen 10 medvét mentettünk ki vadorzók által állított 
hurkokból, illetve 14 árván maradt bocsot mentettünk meg és adtunk át a Nagyhagymásban működő Árva Medvebocs Rehabilitáló 
Központnak. Továbbá 3 emberhez szokott (habituált) medvét helyeztünk át. 
A jelen program egyik fontos pillére a hazai és a külföldi szakemberekkel való együttműködés, amely nélkül tevékenységeink 
jelentős részét lehetetlen lenne kivitelezni . Ezért Romániában köszönettel tartozunk Pál Károly, Illyés Károly és Pál Ágoston hivatásos 
vadőröknek, a Vets4Wild egyesületnek, a szovátai és parajdi magánerdészetek szakembereinek, Birtalan Istvánnak, Leonárd 
Marmureanu-Bíró-nak, Cristian Apetroaei-nek és Bereczky Leonardo-nak. Külföldi partnereink közül elsősorban Dr. Bogdan 
Cristescu-t, Dr. Majoros Gábort, Dr. Földvári Gábort és Peter Damerell-t említenénk, valamint a Senckenberg Research lnstitute 
keretében működő Conservation Genetics Group-ot. A medvés program évenkénti anyagi támogatását kizárólag külföldi 
alapítványok biztosítják. Ezek közül megemlítenénk a következőket: EuroNatur és Frankfurt Zoological Society (Németország), Bears 
in Mind (Hollandia), Bernd Thies Stiftung (Svájc), Columbus Zoo and Aquarium és az lnternational Association for Bear Research and 
Management - IBA (Amerikai Egyesült Államok), valamint a Nando Peretti Foundation (Olaszország). 
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34 Földikutya 
A földikutyák Európa keleti részének tipikus, viszont nagyon kevéssé ismert sztyeppi emlősei. Jellegzetességük, hogy szigorúan 
földalatti életmódot folytatnak. A Magyar Természettudományi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársaival 
vállvetve közel egy évtizede vizsgáljuk a Kárpát-medence és Románia földikutyáinak elterjedését, ökológiáját és rendszertanát. 
Egyebek mellett részt vettünk az eddig egy fajként kezelt bukovinai földikutya (Spalax graecus) fajcsoport részletes rendszertani 
újraértékelésében. 
A kutatás egyik taxonómiailag és természetvédelmileg is jelentős eredménye a mezőségi földikutya (Spalax antiquus) önálló fajként 
való leírása, ami az egyetlen ma ismert bennszülött erdélyi emlősfajjá teszi azt. Ugyanezen faj állományméretét túráscsoportjaik 
felmérésével kutattuk az Erdélyi Mezőség több helyszínén. 
Egy másik jelentős eredményünk, hogy a kutatóközösség tagjaiként értékeltük a Kárpát-medence összes földikutyafajának 
természetvédelmi helyzetét. Közülük a fent már említett fajon kívül további két faj él a régió romániai részén, az erdélyi 
(Nannospalax transsylvanicus) és a magyar földikutya (Nannospalax hungaricus). Mindkettő az úgynevezett „kis földikutyák" 
képviselője, és a „nyugati földikutya fajkomplexumba" (Nannospalax superspecies leucodon) tartoznak. Előbbit „sebezhető", utóbbit 
(hasonlóan a mezőségi földikutyához) „veszélyeztetett" kategóriába javasoltuk a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
követelményeinek megfelelően. 
Az elmúlt években továbbá aktív részt vállaltunk az erdélyi földikutya új állományainak magyarországi létrehozását célzó, ottani 
kollégáink által koordinált programban, és ami az első komolyabb aktív védelmi intézkedést jelenti a faj magyarországi állományai 
számára. 
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Vidra 
A vidra (Lutra lutra) vízi élőhelyeink csúcsragadozója, jellegzetes halspecialista menyétféle, ami régóta egyik célfajunknak számít. A 
vízi életközösségek állapotának egyik fontos indikátoraként, védelme közvetetten jól használható más folyó- és állóvízi fajok 
megőrzésére is. A Natura 2000 hálózat tudományos megalapozásának céljából 2009-2010 során (a Sustinerea eforturilor MMDD de 
a ráspunde cerintelor UE, prin identificarea ~i fundamentarea de noi situri de importantá europeaná - Natura 2000 projekt 
keretében) Románia csaknem minden nagyobb folyóvizét végigjártuk vidrák nyomában, összesen 4000 km-en mérve fel a faj 
jelenlétét és állandóságát. Az alkalmazott felmérési módszer a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vidra Szakértő Csoportja 
javaslatait követte, így elsősorban a vidra életjeleire (elsősorban nyom és hullaték) hagyatkoztunk a vizsgálatok során. Eredményeink 
alapján több mint 150 közösségi jelentőségű terület (Natura 2000 védett területet) javaslatát nyújtottuk be az állami hatóságokhoz, 
amelyeknek a rákövetkező évek során egy jelentős hányadát jóvá is hagyták. 
2013-2014-ben egy országos vidrakezelési terv kidolgozását vezettük (az Elaborarea seturilor de másuri de management, la nivel 
national, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra ~i Mustela lutreola projekt keretében), amihez egyebek mellett országos szinten 
felmértük a faj elterjedését. Ugyanezen projektben egy nagyszabású táplálkozás-vizsgálatot folytattunk halastavi környezetben, 
annak megállapítása érdekében, hogy a vidrák milyen arányban fogyasztanak gazdaságilag jelentős halfajokat. Emellett vizsgáltuk a 
faj szezonális aktivitását, az utak vidra általi átjárhatóságát folyóvízi környezetben, valamint javaslatokat tettünk a vidrák okozta 
károk kivédésére halgazdaságoknál és pisztrángtenyészeteknél. Ez utóbbi kérdéskörrel már korábban is foglalkoztunk, többek között 
ebből született meg Ragadozók és emberek. Lehetséges békésen együttélniük Romániában? című , szabadon hozzáférhető 
kiadványunk. 
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36 Ürge 
Az. ürge (Spermophilus citellus) , ez a ma már elterjedése nagy részén veszélyeztetett rágcsáló, több mint egy évtizede keltette fel 
természetvédelmi érdeklődésünket, és mára a Milvus Csoport egyik legkutatottabb állatfajává lépett elő. Jellegzetes sztyeppi 
emlősként, az alföldi nyílt területek rövidfüvű legelőit kedveli, így ezen élőhelyek beszántás vagy beépítés általi megszűnése vagy 
nem megfelelő kezelése nagy nyomást gyakorol az ürge állományaira. Az évek során sikeresen felmértük a faj országos 
elterjedését és a még létező élőhelyeinek meghatározó részét, majd adatainkra támaszkodva jelentősen megnöveltük az 
ürge megőrzése érdekében kijelölt Natura 2000 területek számát Románia különböző régióiban. Az. ország nyugati részén (a 
pannon biogeográfiai régióban) 2011 óta rendszeres monitoring jellegű munkát és fajvédelmi tevékenységeket is folytatunk, többek 
között az ürgék veszélyeztetett élőhelyekről való áttelepítésével. Ezek a tevékenységek a kerecsensólyom (Falco cherrug) védelmére 
irányuló erőfeszítéseink részeként is jelentős szerepet kaptak. Az Európai Unió LIFE+ programjának társfinanszírozásával 
megvalósuló A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében 
(RAPTORSPREYLIFE) című nemzetközi projekt keretében is folytatjuk ürgevédelmi tevékenységeinket. Ennek részeként a 
legjelentősebb folyamatban lévő, illetve tervezett intézkedéseink között megemlíthetjük a gyengébb állományok vérfrissítésére, 
erősítésére szolgáló betelepítéseket; az ürgetelepek genetikai összehasonlítását és a leromlott élőhelyeik feljavítását kaszálással; 
valamint a különféle tájékoztató és nevelési tevékenységeket. Az utóbbi években rendszeresen együttműködtünk egy, az ország 
keleti részén (Moldvában) ürgekutatással és védelemmel foglalkozó kutatócsoporttal. Ugyanakkor folyamatosan küzdünk az ürgés 
gyepek törvénytelen pusztítása ellen, a gazdákat pedig egy agrár-környezetgazdálkodási csomag-tervezettel szeretnénk az ürge 
élőhelyeinek megfelelő kezelésére buzdítani. 
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Vadmacska 
Az. európai vadmacska (Felis silvestris) a kontinens egyik természetvédelmileg sebezhető ragadozója, amelynek egyik legfontosabb 
veszélyeztető tényezője a házimacskákkal való hibridizáció és így a genetikai leromlás. Elsősorban a Kárpátokban és Erdélyben e 
fajnak még világszinten is kiemelkedő állományai élnek. Az. elmúlt években a hazai vadmacskák morfológiai és genetikai vizsgálatát 
indítottuk el, elsősorban a hibridizáció mértékének tisztázása céljából. Az egyedek genetikai tisztaságának morfológiai bélyegeken 
alapuló vizsgálatát elsősorban közutakon elütve talált egyedeken vizsgáljuk, a genetikai vizsgálatokhoz pedig az ilyenformán 
szerzett szövetmintákon kívül szőrcsapdázást folytatunk. A genetikai elemzéseket a Senckenberg Forschungsinstitut und 
Naturmuseum Frankfurt kutatóintézet végzi. Eddig biztató eredményeket kaptunk, úgy tűnik hogy legalábbis Erdélyben a 
házimacskákkal történő hibridizálás viszonylag ritka jelenség, ami egy egészséges vadmacska-állomány jelenlétét támasztja alá. 

Bagolyköpetek, táplálékmaradványok 
A baglyok táplálkozás utáni visszaöklendezett, emészthetetlen szőrből és csontokból álló köpetei fontos indirekt kutatási 
módszernek számítanak. Ezek fontos eszközként szerepelnek a Milvus Csoport kisemlősfaunisztikai kutatásaiban, hiszen az elhagyott 
épületekből , templomtornyokból, istállókból stb. összegyűjtött köpetek a különböző bagolyfajok (gyöngybagoly, kuvik, 
macskabagoly, erdei fülesbagoly, réti fülesbagoly, uhu, uráli bagoly és gatyáskuvik) vadászterületén élő kisemlősökről nyújtanak 
információt. Így sikerült újra felfedeznünk egy ritka kihaltnak vélt kisemlősfajt! 
A nappali ragadozómadarak táplálékmaradványainak elemzésével is foglalkozunk. Ezáltal pontos képet kapunk a kerecsensólyom, 
békászó sas, szirti sas, pusztai ölyv táplálékpreferenciájáról és élőhelyhasználatáról. 
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38 Szöcskeegér 
A szöcskeegerek az ugróegerek rokonai, kis testük, visszahúzódó életmódjuk, illetve az kutatások hiánya miatt jó ideig azt sem 
tudtuk, él-e még szöcskeegér Romániában? A jelenlegi rendszertani ismeretek alapján hazánkban három szöcskeegérfajt különítünk 
el: az északi szöcskeegeret (Sicista betulina), valamint a „csíkos szöcskeegér fajcsoporthoz" tartozó magyar (Sicista trizona) és 
Nordmann-szöcskeegeret (Sicista loriger). 2009-ig a magyar szöcskeegér romániai előfordulási adatai az irodalomból és múzeumi 
példányok alapján voltak ismertek. Erdélyből eddig egyetlen adat volt ismert, az 1900-ban, Orosz Endre által befogott apahidai 
nőstény, amelyet a Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteménye ő riz. 

2008-2010 során a Szamosmenti -dombságon vizsgált gyöngybagoly- és kuvikköpetekből a szöcskeegér több példánya került elő. 
Az ezt követő expedíciók során a Milvus Csoport a magyarországi Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesülettel közös 
kisemlősfaunisztikai felméréseken felkutatta a két faj irodalmi lelőhelyeit. Ennek eredményeként 2012-ben a magyar szöcskeegeret 
sikerült élve megfogni Kolozsvár szomszédságában, 2013-ben pedig a Nordmann-szöcskeegér példányai kerültek meg Jászvásár 
mellől. 

Az ezt kísérő genetikai vizsgálatok fényt derítettek a romániai csíkos szöcskeegér fajkomplexum helyzetére. Az erdélyi példányok a 
magyar szöcskeegérhez tartozó, a Kárpát-medence bennszülött fajának élő példányai, a Sicista trizona transylvanica. A 
moldvai sztyeppeken pedig a Nordmann-szöcskeegér (Sicista loriger) példányai fordulnak elő. 
Az elmúlt évtized során az élvefogó kismelőscsapdázások alkalmával az északi szöcskeegér több példányát sikerült megtalálnunk a 
Gyergyói -medence nyírfákkal benőtt láprétjein, kaszálóin. Hazánkból 4 irodalmi jegyzés ismert az 1943-1996 periódusból a Keleti - és 
Déli-Kárpátokból. Négy recens adata is ismert: 2006-ban egy megfigyelt példány a Görgény hegységből, illetve 2008-ban egy 
befogott példány a Gyergyói-medencéből , ahonnan a 2010-es csapdázások során újabb két példányt sikerült befognunk. 
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Nagyragadozó- és vidrafelmérések Natura 2000 területeken 
Emlőskutatási tevékenységeink egyik célcsoportját a nagyragadozó fajok képezték. Természetvédelmi célú kutatásaink során négy 
közösségi érdekeltségű (Natura 2000-es) ragadozó emlős, a barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus) , az eurázsiai hiúz 
(Lynx lynx) és a vidra (Lutra lutra) vizsgálatára törekedtünk. Elsősorban az említett fajok védelmi helyzetéről és 
állománynagyságáról szerettük volna ismereteinket bővíteni egy-egy Natura 2000 területen belül. Alacsony egyedszámuk és 
nagy területhasználati igényük miatt a nagyragadozók vizsgálata rendszerint időigényes és költséges feladat. Az általában rövid 
ideig tartó felmérési időszak miatt egymást kiegészítő, közvetlen vagy közvetett vizsgálati módszereket kellett alkalmaznunk. A 
pontos állománynagyságot csak a szezonális és alkalmi területváltások hosszútávú ismeretének birtokában lehet kikövetkeztetni -
ilyen költséges vizsgálatok a GPS-es nyomkövető nyakörvezés valamint a populációgenetikai vizsgálatok lehetnek. A jól 
megfigyelhető életjelek, mint pl. medvék által feltúrt hangyabolyok vagy a vidra állandó jelenlétét igazoló területjelző váladék az 
állománybecslések egy olcsóbb alternatíváját jelentették. A farkast és a hiúzt hóban történő nyomozás módszerével követtünk a téli 
időszakban. Sok esetben vizsgálatainkat helyi terepismerő emberek tudásával is kiegészítettük. A medve kutatása során fontosnak 
tartottuk a faj táplálkozási szokásainak, illetve az élőhelyek eltartóképességének vizsgálatát. Az ürülékek elemzésének módszerével 
többek között sikerült kimutatnunk, hogy a makktermés mellett a vadkörte vagy más hasonló cukortartalmú gyümölcsök is fontos 
szerepet játszanak a medve táplálékában. Hiányos ismereteinket továbbá 23 tápláléknövény terepi azonosításával és sűrűségének 
vizsgálatával is sikerült kiegészítenünk. 
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40 Ragadozók és emberek: lehetséges békésen együttélniük Romániában? 
A projekt 2004-2005 között futott, a Matra-KNIP program anyagi támogatásával (Holland Nagykövetség, Bukarest, Románia). Célunk 
a farkas, medve és vidra által okozott károk vizsgálata volt Erdélyben. Összesen 32 esetet vizsgáltunk meg, amikor farkasok és 9 
esetet, amikor medvék okoztak károkat esztenáknál; 27 esetet, amikor medvék okoztak károkat szántóföldi növényekben; 5 
medvetámadást és 7 esetet, amikor vidrák károsítottak halastavakat. Minden esetben megpróbáltuk feltárni azokat a tényezőket is, 
amelyek esetleg hozzájárulhattak a károkozás bekövetkeztéhez. A projekt keretében egy könyvecskét is kiadtunk (angolul, 
magyarul és románul), amelyben bemutattuk eredményeinket, illetve részleteztük a konkrét kármegelőzési lehetőségeket. 

Ragadozók és emberek: az ember-farkas viszony javítása 
A projekt 2005-2006 között futott, a romániai Polgár-Társ Alapítvány anyagi támogatásával. Céljai a farkasok által okozott károk 
tanulmányozása, kárelhárítási módszerek alkalmazása, nevelési tevékenységek folytatása és a farkasok biológiájával, ökológiájával 
kapcsolatos kutatások kivitelezése volt. Több, mint 30 esztenánál tanulmányoztuk a farkasok kártételeit. Összesen 6 esztenánál 
alkalmaztunk kárelhárítási módszereket: 4 helyszínen rémzsineget (fladry-t) szereltünk, 2 további esztena pedig villanypásztorral 
láttunk el (az összes eszközt a juhászoknak adományoztuk). Nevelési tevékenységeket folytattunk a helyi, vidéki iskolákban és 
Marosvásárhelyen egyaránt. 2005-2006 telén egy mintaterületen vizsgáltuk a falkanagyságot, territórium nagyságát, a farkasok 
területhasználatát és táplálékuk összetételét. A projekt keretében megjelentettünk egy ismertető füzetet (magyarul és románul) a 
farkas biológiájáról, eredményeinkről és a hatékony kármegelőzési módszerekről. A projekt elnyerte a Polgár-Társ Alapítvány által 
felajánlott romániai Central European Heritage Award című díjat is. 
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Rákosi vipera 
A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) jelenleg Európa legveszélyeztetettebb kígyó alfaja, melynek elszigetelt populációi, a 
természetvédelmi törvénykezés ellenére is, hanyatlóban vannak. Az egykor széles elterjedéssel rendelkező alfaj élőhelyeinek nagy 
része fokozatosan tűnt el, mikor az élőhelyéül szolgáló természetes gyepeket szántóföldekké alakították át. És ez a folyamat ma is 
tart. Romániában, a mezőgazdaság virágzása folytonos nyomást jelent a fennmaradt élőhelyekre. Évről évre további, helytelenül, 
szántóföldként nyilvántartott ősgyepek kerülnek beszántásba, és e folyamat sok esetben az agrárkörnyezetgazdálkodási 
programcsomagok támogatásával történik. A meglévő gyepek felégetése, illetve túllegeltetése - mely utóbbi ugyancsak a 
mezőgazdasági támogatások közvetlen hatása - az élőhely minőségének további romlását okozza. A helyiek ráadásul előszeretettel 
pusztítják el a véletlenül megtalált egyedeket és sajnálatos módon az illegális kereskedelem és tartás is érinti a rákosi viperát. 
A rákosi vipera utolsó élőhelyeit magyarországi és erdélyi sztyeppi pázsitjai jelentik. Míg Magyarországon több mint tíz élőhely 
folton fordul elő, Erdélyben öt területről ismerjük. Legutóbb megismert élőhelyét egy Milvus ösztöndíjasunk és társai fedezték fel 
2016-ban. Ritkasága és veszélyeztetett helyzete miatt a rákosi vipera, alfaji státuszban is bekerült a Natura 2000 területek kijelölése 
szempontjából figyelembe veendő taxonok listájára. Javaslatainkkal nagyban hozzájárultunk az élőhelyeit magába foglaló Natura 
2000 területek kijelöléséhez is és a meglévők határainak kiterjesztéséhez, ezáltal az első négy ismert populáció élőhelyei már a 
Natura 2000 hálózatban vannak. A fajt célzó tevékenységeink közé tartoznak továbbá az élőhelyeinek monitorizálása, a 
veszélyeztető tényezők feltérképezése és az illetékes intézmények bevonása az aktív védelmi tevékenységeibe, valamint a faj 
népszerűsítése és további lelőhelyeinek feltérképezése. A csengerpusztai (Cicard) illegális élőhely beszántások részben a mi 
felhívásunkra kerültek az illetékes EU-s intézmény napirendjére. Ennek eredményeképpen kérték fel a Román államot, hogy mérje fel 
a faj jelenlegi védelmi helyzetét és intézkedéseivel védje meg a fajt a kihalástól. 
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42 Mocsári teknős 
A mocsári teknős (Emys orbicularis) egyike azoknak a vízhez kötődő fajoknak, amelyre negatívan hatott az árterületek és a vizes 
élőhelyek XX. századi lecsapolása és funkcióinak átszervezése. Ez a változás főleg az Erdélyi-medence populációira mért hatalmas 
csapást. Mivel a faj állománya európai szinten is hasonló csökkenést mutat, a faj bekerült a Natura 2000 területek kijelölése 
szempontjából figyelembe veendő fajok listájára. Élve a lehetőséggel , több új Natura 2000 területet javasoltunk a faj számára is 
az évek folyamán, ugyanakkor több esetben is hozzájárultunk a fajt érintő kezelési tervek megírásához. A faj sajnálatos 
romániai helyzetére hívtuk fel a figyelmet a 2011-ben megjelenő kiadványban, amely az Asociatia Ecouri Verzi egyesület, a Holland 
Külügyminisztérium MATRA/KNIP 2009-2011 programjának keretén belül támogatott projektjében, A mocsári teknős védelme 
Erdélyben: útmutató a kis populációk és élőhelyeik monitorizálásához és menedzsmentjéhez, született meg. A kiadvány rövid 

változata itt is megtalálható: www.emys-ro.webs.com 
Európa-szerte, a házi kedvencként tartott idegenhonos teknősök szabadon engedését - jelenleg a problémás fajokat főleg az 
ékszerteknősök (Trachemys ssp.) jelentik - és ezáltal a természetes élőhelyeken való jelenlétét is a mocsári teknőst veszélyeztető 
tényezőként könyvelik el. Hiszen e fajok a még fennmaradt élőhelyfoltokon versengenek az őshonos mocsári teknőssel a különböző 
létfontosságú forrásokért, mint a táplálék, valamint a napozó és tojásrakó helyek. A fennálló helyzet ismertetésére egy online 
közösséget is létrehoztunk a Trachemys Adoption - Romanian Coalition (2008) név alatt, amely honlapja és facebook csoportja 
itt érhetők el: www.trachemysadoption.webs.com és www.facebook.com/groups/tarc08. Itt az érdeklődők megunt teknősöket 
fogadhatnak vagy adhatnak örökbe. Ugyanakkor 2012 óta egy általános herpetológiai csoportot is adminisztrálunk román nyelven, a 
Herping Romania név alatt, ahol a hazai kétéltű- és hüllőfajok népszerűsítését és védelmét tűztük ki fő célnak. 

Kapcsolattartó személy: Sos Tibor• tibor.sos@milvus.ro • 0735 878 519 
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Halak 
Igaz ugyan, hogy egyesületünk legtöbb tevékenysége a madárvédelem körül csoportosul, mindazonáltal fontosnak tartjuk a többi 
élőlénycsoport védelmét is. Emiatt, elsősorban a Natura 2000-es területek kijelölése alkalmával sokfelé végeztünk halfaunisztikai 
felméréseket az országban, majd ezen felmérések eredményei alapján ajánlottunk több folyószakaszt Natura 2000-es területnek 
(Maros, Nyárád, Nagy és Kis-Küküllő, Szamosok, Sajó, Fehér-Körös, Tőz, Temes, Olt, Feketeügy, ültet, Szeret, Neajlov, Néra, Szucsáva, 
Gilort, Zsil, Moldva, Motru, Teleorman, Vedea stb. folyók különböző szakaszait). Ezeknek jelentős részét elfogadták. Így például a 
dunai galóca (Hucho hucho) védelmére ajánlottuk a Maros, Déda és Szászrégen közötti szakaszát, melyet 2011-ben 
elfogadtak ugyan mint Natura 2000-es terület, de a terület adatlapjáról a halfajok hiányoztak. Többszöri lobbizás után az itt 
található hét védett halfaj is felkerült a védett terület adatlapjára. Az itteni dunai galóca védelme különös jelentőséggel bír 
csoportunk számára. Miután 2014-ben a Nagy-Küküllő Horgászegyesület és a GeoAccent munkatársaival közösen sikerült igazolni, 
hogy az itt található galócaállomány sikeresen szaporodik természetes körülmények között is, munkatársaink rendszeresen kijárnak 
monitorizálni a galócák élőhelyét, különös figyelmet fordítván a szaporodóhelyek védelmére. Jelen pillanatban a Milvus Csoport a 
Maros mentén található, elsősorban halak védelmére kijelölt négy védett terület kezelője. Célunk az itt található halfajok (és nem 
csak) hosszútavú megőrzése, melyben a Maros mentén elő horgászok nagy segítségünkre lehetnek, ugyanis célunk nem a horgászat 
megtiltása, hanem annak törvényes keretek közti egészséges gyakorlása. Reméljük, hogy tevékenységeinknek köszönhetően a 
jövőben sikerül visszaállítani a folyó természeti egyensúlyát, fenntartani és elérhetővé tenni a természetes szaporodóhelyeket 
(elsősorban működőképes hallépcsők építésével, máshol a holtágaknak, kavicskitermelésből visszamaradt nedves területeknek a 
tavaszi elárasztásával), így néhány évtizeden belül a Maros-menti horgászok újból egy olyan folyón horgászhatnak, ahol bőséges 
zsákmányra számíthatnak. 

Kapcsolattartó személy: Nagy András Attila• andrasattila.nagy@ milvus. ro • 0720 018 089 

43 





Környezeti nevelési programok 
A konkrét természetvédelmi tevékenységek mellett nagyon fontosnak tartjuk a fiatalokkal és a velük állandó kapcsolatban lévő 
pedagógusokkal való programok megvalósítását is. 
Már a '90-es évek közepétől látogattuk az iskolákat, vetítéseket tartottunk madarakról saját készítésű, ma már inkább 
megmosolyogtató diákkal. Azóta a nevelési tevékenységek szélesebb tárházával igyekszünk elérni a fiatal generációt. Alkalmi és 
rendszeres foglalkozásokból álló interaktív programot dolgoztunk ki az óvodás és iskolás korosztály számára. Mára közel ezer 
tevékenységünkön, több, mint 15 ezer gyerek vett részt az elmúlt években. A különböző kompetenciákat igénylő versenyeinkkel 
pedig szeretnénk megmozgatni a természeti értékek iránt nem közvetlenül érdeklődő gyereket is. Igyekszünk minél több olyan 
programot biztosítani, amikor terepen ismertethetjük és szerettethetjük meg a gyerekekkel a természet ajándékait. Ezeket különböző 
erdei iskolai programok, terepkiszállások, iskola másként hét programok keretében valósítjuk meg. Talán legnagyobb hatással a 
gyerekekre az erdei iskolai táboraink vannak. A Maros megyei Rigmányban kialakított táborhelyünkön, ahol a gyerekek jurtában 
laknak, immár 10 éve rendezünk táborokat. Itt a gyerekek a civilizációs hatásoktól elzárva, a természet szabályaihoz alkalmazkodva 
ismerkedhetnek meg az élővilág minden területével. A pedagógusok munkáját különböző típusú kiadványokkal és képzésékkel 
igyekszünk segíteni. A Natura 2000 természetvédelmi területeken tevékenykedő pedagógusoknak pedig olyan információkat 
igyekeztünk eijuttatni, amivel ezen területek értékeit mutathatják be, szerettethetik meg diákjaikkal. Több, mint 900 pedagógus vett 
részt képzéseinken. Számos kiadványunk jelent meg, amely segítheti a természet iránt érdeklődő fiatalokat és velük foglalkozó 
pedagógusokat: miniatlasz, lábnyom határozó, madaras kifestő, környezeti nevelési játékgyűjtemény, különböző pedagógia 
csomagok. Ezeknek az online változata megtalálható egyesületünk honlapján. 
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A legtöbb tevékenységünk Maros megyében zajlik, de az ország más részébe is igyekezünk eljutni: Kolozs, Szeben, Brassó, Arad, 
Temes, Bihar, Szatmár megyében zajlottak különböző nevelési vagy képzési programjaink. 
Környezeti nevelési programjainkat különböző pályázatoknak és önkéntes munkának köszönhetően valósíthatjuk meg. Eddig három 
alkalommal támogatta nevelési programjainkat a Környezetvédelmi Alap (AFM). Részt vettünk Natura 2000 területeken zajló, POS 
Mediu által támogatott projekt nevelési tevékenységeiben. Ezeken kívül partnerszervezeteink (pl. WWF Románia, Adept, ProPark) 
pályázataiban is folytattunk környezeti nevelési tevékenységet. Reméljük, hogy ezekkel hozzájárultunk ahhoz, hogy az ország sok 
részén a pedagógusok szívesen tartanak különböző „madaras" és más természetvédelmi tevékenységeket. A mellettünk 
felnövekedett nemzedékből néhányan kollégák, szakma-közeliek lettek, de elsődleges célunk az, hogy olyan generációk nőjenek fel, 
akik az élet bármely területén is tevékenykedve a természetet alapvető értékként, szükségletként kezelik. 



Milvus ösztöndíj 
Mindig is fontosnak tartottuk a fiatal biológusok bevonását a természetvédelembe és kutatásba. Ezzel a céllal hoztuk létre 2005-ben 
Milvus ösztöndíjat, amivel az évek során egyéni és csoportos kutatási projekteket finanszíroztunk. Az öt alkalommal (2005, 2006, 
2007, 2010, 2015) kiírt pályázatra összesen 62 kutatási terv érkezett, amiből egyesületünk 30-at finanszírozott. Egyetemisták és 
középiskolás diákok is voltak a sikeresen pályázók között. A pályázatok zöme az ország fontosabb egyetemi központjaiból 
érkezett,többek között Kolozsvárról, Bukarestből, Jászvásárból, Temesvárról. Egyes pályázók több évben is kutattak az ösztöndíj által 
nyújtott anyagi segítséget kihasználva. Az ösztöndíj számos ritka faj Romániai helyzetének jobb megismerését segítette elő és 
jelentős mértékben hozzájárult Románia Natura 2000-es védett területeinek kijelöléséhez. A természetvédelmi témájú projekteken 
kívül, ökológiai, taxonómiai, morfológiai és genetikai kutatásokat is támogattunk. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Milvus 
ösztöndíjnak nevelő hatása is van, mivel számos ösztöndíjjal támogatott biológus napjainkban is aktívan részt csoportunk 
tevékenységeiben és szoros kötődése van a természetvédelemhez. Néhány sikeres pályázat: 

A Ciupercenii Noi, Bistret tó és környéke kételtű és hüllő founójának feltérképezése - Manci Cosmin Ovidiu, 2015 
A nyugati sík ürge populácójának (Spermophilus citellus) felmérése Natura 2000-es területek kijelölése érdekében - Hegyeli 
Zsolt, 2006 
A To$orog barlang denevér populácóinak felmérése - Emanuel Baltag, 2007 
A réti csík (Misgurnus fossilis) populácójának kutatása a Csíki medencében egy hatékony védelmi terv elkészítése érdekében -
lmecs István, 2010 
A rákosi vipera lehetséges elterjedésének megbecslése ökologiai niss modellezés alapján - Paun Georgiana, 2015 

A nyertes pályázatok listája a www.milvus.ro honlapon megtekinthető . 
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Vadállatok Rehabilitációs Központja 
A sérült madarak gondozásával, rehabilitációjával az egyesület megalakulása óta foglalkozunk, hiszen tevékenységeink során mindig 
találkoztunk sérült, elkobzott, illegálisan árult példányokkal. A rehabilitáció helyszíne az első években az egyesületi iroda udvarán 
létesített rögtönzött ketrecek voltak, később, a madarak helyes tartásának megfelelő speciálisan kialakított röpdék látták el ezt a 
funkciót. A sérült madarak orvosi ellátását az első években több marosvásárhelyi állatorvosnál igényeltük, végül dr. Borka Levente 
lelkesedése eredményeképp létrejött a Vets4Wild állatorvosokból álló egyesület, mely szerves részét képezi a ma működő Milvus 
rehabilitációs központnak. A központ infrastrukturális fejlesztését a Milvus csoport és a Vets4Wild saját emberi és anyagi 
hozzájárulása mellett, pályázati forrásokból és adományokból sikerült elérni. Jelenleg a rehabilitációs központ két egységből 
áll, egy marosvásárhelyi és egy nyárádszentsimoni. A vásárhelyi egységünkben mindennapos ellátásban és kezelésben részesítjük a 
bekerült állatokat. Megerősödés és felépülés után a nyárádszentsimoni egységünkbe helyezzük át a példányokat. Szabadon engedés 
elött a nagyobb méretű röpdékben a madaraknak esélyük van megerősödésre és az izmok edzésére. Központunk nem csak 
madarakat lát el, hanem emlősöket és hüllőket is. A kialakított országos vadállat mentő hálózatnak köszönhetően a 
rendelkezésünkre álló több mint 20 röpdébe átlagosan minden második nap érkezik páciens. A sok száz telefonos tanácsadás és 
útbaigazítás mellett évente több mint 150 segítségre szorúlt vadállat kerül központunkba. A folyamatosan bővülő hálózat mellett 

egy éjjel-nappal hívható sürgösségi számot is működtetünk f\ Q? 22. S 33.B1 6 
ezzel is nagymértékben megnövelve a sérült állatok felépülésésnek esélyét. E~lefonszámon naponta több- alkalmanként akár 
több tíz hívás érkezik az ország minden pontjából útbaigazításért, tanácsokért valamint sérült vadállat megmentésére irányuló 
segítségért. A központ működtetése teljesen önkéntes alapon történik a két egyesület közös erőfeszítéseként. 

www.wildliferescue.ro 
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Ökoszisztéma szolgáltatások kutatása 
A természetvédelem nem csupán érzelmi kérdés, hanem gazdasági jelentősége is van. Fontosnak tartjuk, hogy a természetvédelmet 
kevésbé értékelők is érezzék ennek jelentőségét, ezért vállalkozott 2014-ben a Milvus Csoport, egy számára új terület, az 
ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálatára. Ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük azokat a létfontosságú szolgáltatásokat, 
amelyeket a természetes és természetközeli ökoszisztémák a társadalom számára nyújtanak. Az ökoszisztéma szolgáltatás koncepció 
a 2005-ös Millennium Ecosystem Assessment publikálása után került be a tudomány főáramába , és azóta számos meghatározó 
biodiverzitás-védelmi szakpolitika tűzte zászlajára nemzetközi és EU szinten. Mi is szeretnénk, az egyre fogyó, a természettől ma 
még ingyen kapott ajándékokra, javakra felhívni a gazdasági élet minden szereplőjének figyelmét és segíteni őket abban, 
hogy a természeti értékeket monetáris tényezőként vehessék figyelembe. 2014-ben egy Norvég Alap által támogatott az 
"Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és értékelése a Nyárád és Kis - Küküllő menti Natura 2000 területeken" című projektet 
indítottunk partnereinkkel, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjával és a CEEweb for Biodiversity-el. A projekt 
célja, hogy felmérjük és értékeijük a Nyárád és Kis-Küküllő mente ökoszisztéma szolgáltatásait a társadalmi csoportok széles körének 
bevonásával. A helyieknek 35 ökoszisztéma szolgáltatást sikerült azonosítaniuk és fényképekkel illusztrált rangsorolási felmérés 
során választottuk ki a vélt legfontosabbakat (fa, természetes takarmány, vadon termő növények és gombák, méz és megporzás, 
vízmegtartás, szén-dioxid megkötés, turisztikai vonzerő és helyi identitás). Ezek közül hat szolgáltatásnak gazdasági értékét is 
meghatároztuk, ezek évente 57 millió lejjel járulnak hozzá a helyi gazdasághoz. Ahhoz, hogy e szolgáltatások megőrzésére fel 
tudjunk készülni, azt is megbecsültük, hogy ezek kapacitása, hogyan változhat a jövőben . Azt magunk is sejtettük, hogy a 
természetbarát jogi keret lesz az egyik meghatározó ezek megőrzésében, de meglepetésként ért mindenkit, hogy a helyi 
véleményformálók szerint legalább ilyen jelentőséggel bír a természeti javak megőrzésében a helyi közösségek összetartó ereje. 
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Védett fajokkal való kereskedelem szabályozása - CITES 
Egyesületünk tagjai már a '90-es évek során szembesültek a vadonélő fajok kereskedelme által okozott természetvédelmi 
problémákkal. Ennek eredményeként a '90-es évek végétől rendszeresen ellenőriztük azon piacokat, ahol illegálisan befogott 
pintyfélékkel kereskedtek. Az első években a marosvásárhelyi piacokra koncentráltunk, majd egyre tágabb régióban dolgoztunk és 
végül 2003-ban létrehoztuk a vadonélő madarakkal szemben elkövetett bűntényeket visszaszorítani hivatott önkéntes hálózatunkat, 
melybe 15 nagyvárosból származó önkéntesek tömörűltek. A hálózat tagjai, csupán 2003-ban 117 ellenőrzést hajtottak végre, és 
ezáltal több száz védett madár szabadonengedéséhez járultak hozzá. A rendszeres ellenőrzések és információs kampányok hatására, 
a vadmadarak illegális kereskedelmének jelensége szinte teljes egészében megszűnt. Ugyancsak 2003-ban kezdtünk el egy 
nemzetközi projektet (Green Borders on the Balkans a GTZ és a REC támogatásával) a Green Balkans Egyesülettel (BG) közösen, és 
ennek köszönhetően formálisan is elkezdtünk foglalkozni, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről szóló egyezménnyel, a CITES-el. A projekt keretében speciális, a határátkelőkre szánt kiadványokat adtunk ki és 
képzéseket szerveztünk a vámosoknak és más, az egyezmény végrehajtásáért felelős intézmények munkatársainak. 2003 
augusztusában házigazdái és kezdeményezői voltunk annak a Marosvásárhelyen megszervezett eseménynek, melynek során 
megalakult a CEEweb CITES Munkacsoport, egy közép-kelet európai civilszervezeteket tömörítő nemzetközi hálózat. Végül ez a 
munkacsoport lett az a struktúra melynek keretében a legtöbb CITES-el kapcsolatos tevékenységünket bonyolítottuk. Végrehajtó 
intézmények és civilszervezetek munkatársait képeztük (Románia 2008, Lengyelo. 2011 , Kenya 2012), elemeztük a régió országainak 
végrehajtó kapacitását (CeeTES projekt 2008), vándorkiállításokat szerveztünk, felvilágosító kampányokat szerveztünk a régió 
nemzetközi repülőterein, valamint a CITES fajok online kereskedelmét is vizsgáltuk (2007 és 2010). Rendszeres résztvevői lettünk a 
részes felek konferenciáinak (2004 Bangkok, 2007 Hága, 2010 Doha, 2013 Bangkok, 2016 Johannesburg). 
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54 Policy 
Minden természetvédelemben érdekelt szervezet számára elkerülhetetlen, hogy előbb utóbb szakpolitikai kérdésekkel is elkezdjen 
foglalkozni, hiszen ez elengedhetetlen feltétele az eredményes természetvédelmi munkának. Szervezetünk a kilencvenes évek 
végétől , a kettőezres évek elejétől fektet kiemelt hangsúlyt ezekre a kérdésekre, és az eltelt időben tanulmányokat készítettünk, 
törvénytervezeteket véleményeztünk vagy készítettünk, helyi, országos vagy nemzetközi stratégiákon dolgoztunk, globális 
természetvédelmi konvenciók működését ellenőriztük és nem utolsó sorban lobby tevékenységet folytattunk. A Natura 2000-es 
hálózat kijelölése a Milvus Csoport kiemelt programjai közé tartozott, a kezdetekben (2006-tól) elsősorban a SPA-k kijelölésével 
foglalkoztunk. Az első biogeografiai szemináriumon azonban már az SCl-k kapcsán is a Milvus Csoport adta a civil képviselet 
gerincét és ezt követően jelentős mértékben hozzájárultunk a hálózat azonosított hiányosságainak kiküszöböléséhez. Az ember 
alkotta élőhelyek rendkívül fontosak természetvédelmi szempontból. Ezt felismerve, szervezetünk a kezdetektől hozzájárult a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Program, agrár-környezetvédelmi csomagjainak kialakításához. Többek között, jelentős mértékben 
hozzájárultunk a békászosas, túzok és ürge-földikutya védelmi csomagok megalkotásához és elfogadtatásához. Hozzájárultunk a 
természetvédelmi szempontból jelentős törvények jobbításához, módosításához. Fontos módosításokat tudtunk eszközölni a 
vadászati törvény előírásaiban , a vadászható fajok számát és a vadász-szezon hosszának a fajok ökológiájához való igazítását 
illetően. Jelentős mértékben növelnünk sikerült, a törvényben előírt vadászható és védett fajokra vonatkozó eszmei értéket, ezáltal 
egy hatásos elrettentő mechanizmust sikerült létrehozni az orwadászok és illegális állattartók ellen. Fennállásunk óta sokat 
foglalkoztunk különböző nemzetközi természetvédelmi egyezmények végrehajtásának elősegítésével , a legjelentősebb mértékben a 
vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó Washingtoni Egyezménnyel (CITES). A részes felek utolsó öt 
konferenciáján befektetett munka révén, globális vonatkozású természetvédelmi eredményeket is sikerült felmutatnunk. 
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Nemzetközi és országos együttműködés 
A Milvus Csoport mindig is törekedett arra, hogy másokkal együttműködve védje a természetet, mert így sokkal jobb eredményeket 
lehet elérni, mintha csak magunkban dolgoznánk. Az EUs LIFE projekten belüli kapcsolatokat egy tudományos publikációban 
elemezték (Nita, A., Rozylowicz, L., Manolache, S., Ciocanea, C. M., Miu, 1. V., Popescu, V. D. Collaboration Networks in Applied 
Conservation Projects across Europe. Xia C-Y, ed. PLoS ONE. 2016; 11(10):e0164503. doi:10.1371 /journal.pone.0164503.) és ebben is 
arra az eredményre jutottak a szerzők, hogy a Milvus Csoport Kelet-Európában fontos szerepet tölt be a természetvédelmi civil 
szervezetek közt, mert sok nemzetközi projektben vesz részt. 
Románián belül a legfontosabb természetvédelmi NGO összefogás a Natura 2000 Koalició, amely pár éve Federációvá nőtte ki 
magát. Ennek a létrehozása óta tagjai vagyunk és a vezetőségben is végig benne voltunk, több tagjával is közös projekteket 
hajtottuk végre. 
Nemzetközi szinten a Közép- és Kelet-európai természetvédelmi NGO-at összefogó CEEWEB tagjai vagyunk több mint 20 éve. A 
Ceeweb látja el ezen civil szervezetek brüxelli képviseletét, rajtuk keresztül tud eljutni a mi hangunk is a EUs döntéshozókhoz. 
Emellett a Ceeweb remek alkalmat ad a tagszervezeteknek az egymással való együttmüködésre. A teljesség igénye nélkül - két olyan 
civil szervezet akikkel sok éven keresztül eredményesen dolgoztunk együtt különböző témákon mint pl. a CITES vagy a Madár 
Rehabilitációs Központok -a bulgáriai Green Balkans vagy a lengyelországi Salamandra. 
Mindig is fontos volt számunkra a tudományos megalapozottság, emiatt is jó kapcsolatokat ápolunk a Babes-Bolyai Egyetemmel és 
sok mindenben együttműködünk. 
Büszkék vagyunk, hogy ilyen partnerekkel tudtunk együttműködni az évek során és reméljük folytatjuk az együttműködést a 
következő években is. 

UNIVERSITATEA 
BABES-BOLYAI 
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56 Mezőgazdaság és természetvédelem 
Első hallásra furcsának tűnhet, de az EU-ban a biodiverzitás csökkenésének talán legfontosabb oka a mezőgazdaság átalakulása, 
iparosodása. Pedig, ha figyelembe vesszük, hogy az EU teljes területének 40%-án folyik mezőgazdasági termelés, valamint az utóbbi 
évtizedekben itt végbement - természetre nézve káros - változások sokkal jelentősebbek voltak, mint pl. az erdőgazdálkodásban 
végbement változások, akkor érthető az összefüggés. Az. EU közös agrár-politikája és az innen érkező támogatások nagy része nem 
pártolja a kistermelőket és a természetbarát földművelést, ezáltal rendkívüli módon megváltoztatja a mezőgazdaságot. Egy 
természetközeli, emberléptékű, egészséges mezőgazdaságból (amely Erdélyben még nagyrészt megtalálható), ahol a falvak 
lakossága osztozik a földeken átalakul egy ipari jellegű , teljesen gépesített, maximálisan vegyszerezett, a rövid távú profitot az ember 
és a természet "egészsége" elé helyező, hatalmas területeket 1-2 tulajdonos kezébe összpontosító, embertelen mezőgazdasággá . Ez 
utóbbi nemcsak a természetnek árt a vegyszerezés és uniformizálás révén, hanem egy sokkal egészségtelenebb környezetet hoz 
létre az ember számára is (szennyezi a vizeket, vegyszerezett élelmiszereket állít elő stb.), ráadásul falvaink kihalásához vezethet. Az 
extenzív mezőgazdaság multifunkcionális tájat eredményez, amelyben a földek nem csak a betakarítható hasznokat nyújtják, hanem 
hozzájárulnak a terület turizmusához, vízmegtartó képességéhez vagy a talajerózió elleni védelemhez és táj természetességéhez, 
amely sok más ökoszisztéma szolgáltatásnak alapja. Ugyanakkor léteznek olyan támogatások is, amelyek az ember és természet 
számára is egészséges mezőgazdaság megtartásához vezethetnek. Az egyik legjelentősebb segítség agrár-környezetvédelmi 
csomagok formájában (agromediu) érkezik. Ezek a csomagok nagyrészt a természetbarátabb, hagyományos mezőgazdaságot 
támogatják, ezért azt szeretnénk, hogy minél több gazda használja őket. Azon dolgozunk, hogy a csomagok minél szélesebb körben 
legyenek hozzáférhetőek , minél kedvezőbbek legyenek a természet és a gazdák számára egyaránt. 
Ezért a gazdák véleményét is meghallgatva módosító javaslatokat dolgoztunk ki a meglévő csomagokra, ilyen csomagok 



a kékvércse védelmét célzó agrár-támogatás, mely főleg az alföldi régiókban elérhető, a haris-védelmi csomag, mely főként 
Belső-Erdélyben hozzáférhető. Emellett új agrár-környezetvédelmi csomagokat is kidolgoztunk, egyeseket saját kezdeményezésre, 
másokat a Mezőgazdasági Minisztérium felkérésére (pld. túzok-védelmi csomag), amelyek az ország több részén is elérhetővé 
teszik a gazdák számára ezeket. Reményeink szerint Erdély bizonyos részein már 2020 előtt lehet majd agrár-környezetvédelmi 
támogatást kapni szántóföldekre is, ezt a támogatási csomagot a békászó-sas védelmi programunk keretében dolgoztuk ki. Nem 
csupán javaslatokkal akarjuk segíteni a kisléptékű mezőgazdaságot, hanem igyekszünk a gyakorlatban is segíteni a gazdákat. Ezért 
csatlakoztunk az ADEPT alapítvány által koordinált „Vidékfejlesztés és a magas természeti értékű mezőgazdasági területek" 
projekthez. Ennek keretében négy közösségi képviselő vehetett rész képzéssorozaton. Velük közösen, Nyárád és Kis-Küküllő menti 
községekben tartottunk tájékoztató előadásokat a nyereséges természetbarát gazdálkodás lehetőségeiről. 
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58 Madarak és elektromos hálozatok 
A madarak közvetlen pusztulását okozó tényezők közül néhány közismert - pl. vadorzás, mérgezés stb. - másokat viszont csak 
néhány szakember ismer. Ilyen „ismeretlen" pusztulást kiváltó okok az áramütés és a légvezetéknek repülés. Mindkettő miatt sok 
ezer, tízezer madár pusztul el évente. Csak egy egyszerű példa - minden évben, a fészket elhagyó fiatal gólyáink 25% áramütésben 
pusztul el! Érthető tehát ha a Milvus Csoport madárvédőit mindig is érdekelte a madarak és elektromos hálózatok közti kapcsolat és 
már az 1990-es évektől úttörő szerepet vállaltunk a lehetséges technikai megoldások kidolgozásában. A madarak-elektromos 
hálózatok kapcsolatrendszerben vannak a madarak számára előnyös esetek is. Ilyen például a fehér gólyák fészkelése az alacsony
feszültségű hálózat oszlopain. Ha a fészek egyenesen a vezetékeken van, nagy a rövidzárlat kialakulásának esélye, a fészek 
meggyúl hat stb. - viszont ha a fészek állványon van, akkor a madarak nem fenyegeti veszély és az áramszolgáltatónak sincsenek 
gondjai. A Milvus Csoport kezdeményezte az első gólyafészek-állványok kihelyezését Romániában - Maros megyében -
köszönhetően az itteni áramszolgáltató vállalattal való jó együttműködésnek. Az első állványok Maros és Szatmár megyében lettek 
kihelyezve 1996-ban. Később, 1999-ben kiadtunk egy Útmutatót az áramszolgáltató vállalatok számára - hogyan készítsünk és 
helyezünk ki gólyafészek-állványokat. Ezt újra nyomtattuk 2004-ben és ennek is köszönhetően az ország összes megyéjében 
elkezdtek megjelenni az állványok - 2015-ben 1999 darabról volt tudomásunk. Áramütés általában a nagy- és közepes-méretű 
madarak szenvednek - gólyák, ragadozó-madarak, varjak stb. - a jelenség különösen azon ritka fajok számára nagyon veszélyes - pl. 
kerecsen-sólyom, rétisas, uhu -amelyek esetében néhány példány elvesztése is jelentős veszteséget jelent. Romániában több mint 
egymillió középfeszültségű hálózathoz tartozó oszlop van amelyen a madarak áramütést szenvedhetnek, a hálózat „madárbaráttá" 
tétele nem olcsó, de már sikerült elérni néhány biztató eredményt. Több tárgyalást folytattunk az áramszolgáltató-vállalatokkal, 
bemutattuk a külföldön sikerrel használt technikai megoldásokat és sikerült néhány ezer oszlopot áramütés-mentessé alakítani. 
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Watchdog 
A Milvus Csoport az elmúlt 25 évben számos esetben volt kénytelen élni a törvény erejével és feljelenteni a természet ellen eljáró 
cégeket, magánszemélyeket. Ez egy nagyon hálátlan feladat, mert az eljárás folyamán valaki büntetést kap és mi is úgy gondoljuk, 
hogy a megelőzés mindig jobb mint az utólagos büntetés, de ez sajnos néha elkerülhetetlen. A természet károsítás nagyon sokféle 
lehet és az évek során több mint száz feljelentést tettünk az illetékes szerveknél. Ezek közül most csak néhány jellemző típust 
sorolunk fel, valamint néhány érdekesebb esetről részletesen is beszámolunk. 

Szélerőmű-parkok 
A fő probléma nem a szélerőmű-parkkal van, hanem annak az elhelyezkedésével. 
A szélerőmű-parkok ugyanis, bármennyire is ők a szimbólumai a környezetvédelemnek az utóbbi időben, komoly természetvédelmi 
probléma forrásai lehetnek. Ha ugyanis rossz helyen vannak - amelyeket mi feljelentettünk, azok pl. a Macin Hegység Nemzeti Park 
szélén vannak, azokon a gyepeken, ahol sok madár fészkel, illetve ide járnak ki táplálkozni a Nemzeti Park erdeiben fészkelő 
ragadozó-madarak is. A szélerőművek felszerelése után, a gyepen fészkelő és az itt táplálkozó érzékenyebb fajok elkerülik a helyet, 
akik maradnak azok fokozottan ki vannak téve az ütközés veszélyének. Ha a szélerőműparkot min. 3 km-re építik az erdőtől (tótól) és 
nem gyepre, hanem szántóföldre - a hatása minimális lesz. A problémát az jelenti, hogy a szélerőmű-építők a tervezési fázisban, 
amikor a lokáció kiválasztásra kerül, nem veszik figyelembe a természetvédelmi elvárásokat. Ebben a témában is eljutottunk az EU 
Bizottsághoz. 
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60 Hegyvidéki vizeink és a zöld energia 
Az utóbbi két évtizedben Romániában a „zöld energia" előállítása egyre nagyobb teret hódított. Sajnos az emberek kapzsisága és 
hozzá nem értése miatt a legtöbb esetben ezek a „zöld" befektetések vörösekké váltak, ugyanis azon pozitív tulajdonságuk mellett, 
hogy a termelés során nem keletkezik széndioxid, a rossz tervezés, kivitelezés és működtetés miatt, a negatív hatásuk jóval nagyobb 
mint a pozitív. A legnagyobb problémát ezen befektetések esetén az élőhelyvesztés, illetve élőhelyfeldarabolódás okozza. A 
Natura 2000 és vidékfejlesztés Romániában című pályázat keretén belül a Milvus Csoport feladatai közé tartozott két árnyék
hatástanulmány (shadow assessment) elkészítése. Az egyiket egy Dobrudzsába, Greci település határába tervezett szélerőműpark 
befektetésre készíttettük míg a másikat a Fehérvíz (Raul Alb) folyón (Hunyad) megépítendő kis kapacitású vizierőműre készíttettük. A 
befektetők által megrendelt hatástanulmányok mindkét esetben azt a következtetést vonták le, hogy a befektetéseknek nem lesz 
negatív hatása a védett területekre. Az általunk megrendelt és szakértőink által felügyelt hatástanulmányok igazolták, hogy ezen 
befektetéseknek jelentős negatív hatása lehet a természetre. A Fehérvízre tervezett kis kapacitású vizierőmű esetében (amelynél 
időközben a munkálatok is elkezdődtek) a Natura 2000-es Federáció (melynek a Milvus Csoport is tagja) pert indított a Hunyad 
megyei Környezetvédelmi Ügynökség és a befektető ellen, annak érdekében, hogy a Környezetvédelmi Ügynökség vonja vissza az 
általa (téves következtetések alapján) kiadott engedélyt, ugyanis a szakértők által elkészített hatástanulmány rámutatott arra, hogy 
ennek a befektetésnek negatív hatása lehet a folyó faunájára azáltal, hogy egy majdnem S km-es szakaszon a folyó vizének nagy 
mennyiségét csövekbe vezetik illetve azáltal, hogy a vízbefogó gátolni fogja a gyenge úszóképességű fajok (például botos kölönte) 
szabad mozgását, ezáltal egy fragmentáló hatás keletkezik. Hosszas pereskedés után, a bíróság a Natura 2000-es Federációnak 
adott igazat és az engedély visszavonását írta elő. Tudomásunk szerint ez a második eset Romániában, amikor egy Környezetvédelmi 
Ügynökséget arra köteleznek, hogy egy kis kapacitású vizierőműre kiadott engedélyt visszavonjon. 
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Mérgezés 
Manapság sajnos gyakran találkozunk olyan mérgezéses esetekkel, amikor a szőrmés és tollas ragadozókat célirányosan mérgezik. A 
mérgezésben elpusztult ragadozómadarak sokszor a rókák, kóbor kutyák számára kihelyezett méreg áldozatai lesznek, de előfordul , 

hogy konkrétan egyes apróvaddal táplálkozó tollas ragadozók, például sasok ellen irányulnak ezek az illegálisnak minősülő 
tevékenységek. A kontinensünkön felderített mérgezéses esetek nagytöbbségénél a madarak pusztulását karbofurán okozza, 
amely egy rendkívül mérgező rovarirtó szer. A karbofurán tartalmú szerek használata 2008 óta tiltott az Európai Unióban. Bár az 
utóbbi években több térségből jelentettek mérgezett ragadozómadarakkal kapcsolatos eseteket, keveset tudunk arról, mekkora 
horderejű ez a probléma Romániában. Egy sok éve húzódó Bihar megyei ügy azt sugallja, hogy ez a jelenség nálunk is aktuális. Több 
mint tíz évre visszamenően rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek alapján biztosan állíthatjuk, hogy az egyik nagyszalontai 
(Salonta) vadászterületen sorozatos mérgezéses esettel állunk szemben. Az elkövetők a karbofuránt rendszerint sertéstüdőbe vagy 
tyúktojásba fecskendezik, majd a mérgezett csalit kijuttatják a természetbe. Mindezidáig negyvennél is több mérgezett madár került 
elő, és ez csak a jéghegy csúcsa. Sajnálatos módon olyan veszélyeztetett fajok egyedeit sem kímélte a méreg, mint a parlagi sas, 
amelynek ismert romániai költőállománya jelenleg egyetlen pár. Több alkalommal is kezdeményeztünk hatósági eljárást, és bár 
mindeddig elmaradt az elkövetők felelősségrevonása, a feljelentések hatására a mérgezés intenzitása visszaszorult. Azonban pozitív 
kimenetelű példa is akad, mint annak a rétisasnak az esete, amelyet Andrei Dinescu talált Calafat közelében, a Duna parton. A gyors 
közbeavatkozásnak köszönhetően a mérgezett madarat sikerült életben tartani. Mint kiderült, egyes helyi lakosok karbofuránnal 
kezelt kukoricával „fogják" a vadrécéket, fogyasztás céljából. A mérgezett, magatehetetlen récéket befogják, és a belső szerveik 
eltávolítása után fogyasztják el. A sürgősségi mentést követően a rétisas a Milvus Csoport Rehabilitációs Központjába került, és 
felépülése után sikeresen el lett engedve a megkerülés helyszínén. 
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62 Útmenti fasorok 
Románia síksági régióinak jelentős részét a fás vegetáció akut hiánya jellemzi. Több veszélyeztetett madárfaj, mint a kis őrgébics 
vagy a kék vércse, sokszor ezeken az élőhelyeken találtak menedékre. Ebbe az élőhelycsoportba tartoznak az útmenti fasorok, 
melyek természetvédelmi megítélése ellentmondásos. Egyrészt valóságos csapdaként működnek, hiszen a fátlan környezetben ide 
vonzzák a madarakat, ahol a járműforgalom áldozataivá válnak. Másrészt viszont, az említett térségekben helyenként annyira nincs 
más, hasonló élőhely, hogy az útmenti fasorok híján egyes madárfajok szinte teljesen hiányoznának az helyi madárvilágból. Az. 
útmenti fasorokat biztonságos élőhelyen létrehozott facsoportokkal kellene kiváltani, de amíg nincs alternatívájuk, fontos lenne 
megőrzésük. Sajnos a klasszikus nyárfasorok hamar elöregednek, és jelenlétük akár közlekedésbiztonsági szempontból is 
kifogásolható. A kék vércse védelme egyesületünk egyik kiemelt tevékenysége, és ennek a fajnak jelentős állományai használják a 
fasorokat költésre és őszi gyülekezésre. Az. évek során számos olyan esetet jelentettünk a felelős szakhatóságoknak, amikor is 
kék vércse telepeknek, illetve gyülekezőhelyeknek otthont adó facsoportokat terveztek kivágni. Sajnálatos módon a legtöbb 
esetben nem sikerült az adott fasoroknak még a legfontosabb szakaszait sem megkímélnünk, ugyanis a közlekedésbiztonsági érvek 
mellett a természetvédelmi megfontolások rendszerint háttérbe szorulnak. Így jártunk a bánsági Varjas és Kétfél közötti nyárfasor 
esetében is, amely a legnagyobb kék vércse gyülekezőhelynek bizonyult az egész Kárpát Medencében. A szakhatóság nem vette 
figyelembe az érveinket arra nézve, hogy legalább 150 m-en megkíméljék a nyárfákat. Ennek betudhatóan a költőtelep megszűnt, a 
kék vércsék Varjas település szélére szorultak vissza. Az őszi gyülekezési periódusban itt éjszakázó kék vércsék száma jelentősen 
megcsappant, az előző állománynak alig egyharmada (36%) választja a varjasi gyülekezőt. Szerencsére pozitív példa is akad, 2008-
ban például sikerült megmentenünk az Arad megyei Nagyzerind, illetve Kisjenő közötti országút mentén húzódó fasor legnagyobb 
részét. Az eredmény már csak azért is jelentős, mert beavatkozásunk óta a vetési varjak illetve a vércsék száma megtöbbszöröződött. 
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Gyepek védelme 
A füves területek biológiai sokfélesége kimagasló a természetes és természet közeli gyepek esetében. Ezen gyepek magas 
biodiverzitással, kiemelkedő gazdasági/társadalmi potenciállal rendelkeznek és tájképi értékük sem elhanyagolható. A gyepek 
biodiverzitásnak a megőrzésében kulcsfontosságú szerepet játszik a legeltetés/kaszálás. Jelenleg Románia mezőgazdasági 
területeinek több mint harminc százaléka gyep kategóriába esik (kaszáló, legelő) , e területek az Európai Uniós csatlakozás óta 
folyamatosan csökkenek. Például 2007 és 2013 között a legelők országos összterülete 56100 hektárral csökkent. Ezen csökkenés 
főleg a síkvidéken figyelhető meg, ahol jobbak a termőföldek, valamint nagyobb települések közvetlen közelében ahol az 
infrastrukturális terjeszkedés legegyszerűbb módja a gyepek megszüntetése. A tradicionális állattartás visszaszorulása és ezen belül 
is főleg a szarvasmarha állományának a hanyatlása következtében a gyepterületek elértéktelenedtek. Az EU-s csatlakozás után a 
mezőgazdasági szektor fellendült a támogatások révén, sok külföldi és belföldi nagy mezőgazdasági befektető számára vonzóvá 
váltak az úgymond értéktelen gyepterületek. Habár e gyepterületek sok esetben, azért maradtak fenn évtizedek/évszázadok óta, 
mert ideális volt az elhelyezkedésük vagy, mert amúgy sem voltak megfelelőek növénytermesztésre (szikesek, homokgyep). Főként 
az EU-s agrártámogatási rendszernek, a romániai törvénykezésnek és a különböző új kultúrnövény fajtáknak köszönhetően, e 
területek is sorra más mezőgazdasági megművelés alá kerülnek! Habár a gyepek beszántása/beépítése törvényellenes, erre számos 
országos és EU-s szabályozás van, mégis ezen szabályozások hiányosságai lehetővé teszik eme tevékenységet! A Milvus Csoport 
számos esetben észlelt gyepeket érintő illegális tevékenységet, melyet jelzett a megfelelő szerveknek. A feljelentéseink 
következtében több területen akadályoztuk meg a gyepek teljes vagy részleges felszámolását! Temes és Arad megyékben például 
több esetben jeleztünk gyepet érintő szabálytalanságot így megakadályozva összesen több mint 780 hektár gyep eltűnését! Ezek a 
gyepek sok esetben védett területen belül helyezkednek el és sok esetben maga a gyep is, mint élőhely, védett! 
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Milvus Nemzetközi Természetfotó Pályázat 
A 2009-ben első alkalommal megszervezett Milvus természetfotó verseny, az évek alatt, a Romániában szervezett legrangosabb 
és legtöbb éve megrendezésre kerülő természetfotó versennyé nőtte ki magát. A verseny zsűrizése mindig kihívást jelent a 
három zsűritagnak - Tamás András, AFIAP - zsűri elnök, Kerekes István, EFIAP/d1 és Dan Dinu, AFIAP, ugyanis minden alkalommal 
értékes fotók közül kell dönteni az utolsó körben. Gyakran felmerül a kérdés, miért mi, egy természetvédelmi egyesület szervezünk 
fotóversenyt. Válaszunk a lehető legegyszerűbb : szeretjük a természetet, és számunkra a legszebb képeket itt készítik. 
Meggyőződésünk, hogy a természetben készített fénykép elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy közelebb hozza az embereket e 
világ értékeihez. Hisszük, hogy a természetfotózás célja az érdeklődés felkeltése és az emberek közelebb hozása a körülöttünk zajló 
világ csodáihoz, a természethez. Kerekes István, a Milvus Csoport egykori önkéntese kezdeményezésére 2009-ben szerveztük meg 
először fotóversenyünket. Azóta zsűritagjaink több mint 4300 képet véleményeztek, a világ több mint 20 országából. Benevezési 

-------. kategóriáink évente változnak, így a természetfotózás különböző ágaiban tevékenykedő fotósok is esélyt kapnak a nagydij 
elnyerésére. Ösztönző pénzbeli dijakkal és egy egyedi trófeával jutalmazzuk nyerteseinknek. "A verseny első éve óta zsűrizek , és be 
kell vallanom, hogy minden alkalommal izgatottsággal és különösen nagy kíváncsisággal várom ezt a napot. Mindig is meglepődtem 
a beküldött képeket látva, és örülök, hogy az utóbbi időben egyre több érdekes és egyedi munkát láthatunk. Egy másik pozitívum, 
az elmúlt nyolc év során tapasztalható, hogy a benevezett hazai fotósok száma növekedett. Egy verseny során sokat lehet tanulni, 
mert ugyan a verseny szintje meglehetősen magas, a versenyző számára a részvétel fontos, mivel miután összehasonlította magát a 
többi benevezővel , megérti, mit kell változtatni a saját képein a jobb eredmény érdekében. Másfelől azonban, azt vesszük észre, 
hogy egyre gyakrabban díjaznak fiatal román fotósokat, ami hozzájárul az itthoni természetfotózás fejlődéséhez. Ha nem lennék a 
zsűriben , biztos ott lennék a résztvevők között" - vallja Dan Dinu. 
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66 Nagy díj 2009-2016 

2009 • Forrásy Csaba HU • Swanstart 
2010 • Csonka Péter HU • ln the rainstorm 

2011 • Gönye Csaba HU • Spring phototaxis 

2012 •Szőke Attila SK • Mimicry 

2013 • Gergely Zoltán Nagy RO • Winter visitor 
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2014 •Kiss Csaba HU • Light and fantasy 2015 • Lukács Gábor HU • Magic morning 
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2016 •Daróczi Csaba HU • Mosquito's highway 
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