
Raport anual al Centrului de reabilitare pentru păsări sălbatice MILVUS - 2014

Centrul nostru de reabilitare a obținut rezultate record în anul 2014, atât în ceea ce privește numărul
pacienților  cât  și  calitatea serviciilor  noastre.  Centrul  a  funcționat  aproape tot  anul  cu  maximă
capacitate, fapt care ne arată că este mare nevoie de dezvoltarea infrastructurală. 
Cele mai importante realizări al acestui an sunt următoarele:

- Am primit prin sponsorizare o ladă frigorifică de mare dimensiune de la SC Kék Hal SRL
din Odorheiu Secuiesc.

- Centrul nostru a semnat un contract de sponsorizare pe 5 ani tot cu firma sus amintită, prin
care  SC Kek  Hal  SRL se  angajează  într-o  sponsorizare  anuală,  anvergura  sponsorizării
depinzând de numărul pacienților intrate anual în incinta centrului de reabilitare. Acest pas
este foarte important în sustenabilitatea centrului de reabilitare în viitor.

- În Sînsimion s-a construit  o volieră pentru berze și un adăpost pentru mamifere de talie
mijlocie (căprioară, jder, iepure etc.)

- Am revizuit și reautorizat Centrul nostru din str. Crinului Tg. Mureș, în viitor acesta va fi
autorizat  să  accepte  și  animale  accidentale  din  herpetofauna  autohtonă  cât  și  specii  de
mamifere de talie mică.  

Numărul intrărilor/consultărilor aproape că s-a dublat față de anii precedenți. În anul 2014 centrul
nostru de reabilitare a adăpostit 151 de păsări, 14 de mamifere, o reptilă (Emys orbicularis), iar
echipa centrului a oferit consultanță în reabilitarea a 25 de păsări în plus. Numărul speciilor de
păsări intrate ca pacienți este 39. Mamiferele intrate/consultate au aparținut următoarelor specii:
veveriță (3) căprioară (2), arici (2) și urs (7) – acestea din urmă au fost ori pui orfani ori animale
braconate și salvate din laț.

Numărul mai mare de specii față de anul precedent (28) a adus după sine o provocare în ceea ce
privește  îngrijirea  pacienților  din  ordinele  Passeriformes,  Pelecaniformes,  Gruiformes,  cu  care
membrii echipei nu au avut experiență. Solicitările au venit din 42 de localități din 17 de județe.
Numărul mare al județelor de unde au sosit pacienți arată că centrul nostru continuă să rămână o
unitate cu caracter național. 
În diagrama de mai jos se văd rezultatele efortului nostru în centrul de reabilitate Milvus în anul
2013 privind ieșirile pacienților din incintă.

 
Lista păsărilor care au beneficiat de tratamente/consultanță în anul 2013 este următoarea:



Nr Denumire populară Denumire științifică Număr
1 Cufundar mic Gavia stellata 1
2 Corcodel mare Podiceps cristatus 1
3 Lebădă de vară Cygnus olor 2
4 Rață mare Anas platyrhynchos 1
5 Barză albă Ciconia ciconia 21
6 Stârc pitic Ixobrychus minutus 1
7 Uligan pescar Pandion haliaetus 1
8 Gaie neagră Milvus migrans 1
9 Codalb Haliaeetus albicilla 2
10 Acvilă țipătoare mică Aquila pomarina 2
11 Acvilă de munte Aquila chrysaetos 2
12 Șorecar comun Buteo buteo 16
13 Uliu păsărar Accipiter nisus 4
14 Uliu porumbar Accipiter gentilis 1
15 Vânturel roșu Falco tinnunculus 21
16 Șoim dunărean Falco cherrug 1
17 Lișiță Fulica atra 2
18 Bătăuș Philomachus pugnax 1
19 Pescăruș cu picioare galbene Larus michahellis 3
20 Guguștiuc Streptopelia decaocto 2
21 Prigorie Merops apiaster 2
22 Cuc Cuculus canorus 1
23 Huhurez mare Strix uralensis 5
24 Huhurez mic Strix aluco 10
25 Ciuf de pădure Asio otus 16
26 Cucuvea Athene noctua 26
27 Ciuș Otus scops 1
28 Ciocănitoare pestriță mare Dendrocopos major 5
29 Drepnea neagră Apus apus 1
30 Lăstun de casă Delichon urbica 1
31 Mierlă Turdus merula 3
32 Pițigoi mare Parus major 2
33 Țiclean Sitta eurpaea 1
34 Gaiță Garrulus glandarius 1
35 Stăncuță Coleus monedula 8
36 Cioară grivă Corvus cornix 2
37 Cioară de semănătură Corvus frugilegus 2
38 Corb Corvus corax 1
39 Vrabie de casă Passer domesticus 2

total 176

Din cele 197 de animale intrate au avut loc 35 intervenții chirurgicale, 32 de păsări au beneficiat de
tratament  medicamentos.  Restul  pacienților  a  trecut  doar  prin  îmbunătățirea  stării  generale  și
reabilitare. 
La  sfârșitul  anului  am predat  cu  succes  o  cerere  de  finanțare  pentru  un  proiect  care  vizează
dezvoltarea rețelei,  proiect care va ajutora animalele accidentate să ajungă în timp util în mâini
corespunzătoare. Proiectul are și modul de campanie cât și dezvoltare infrastructurală. Ea va începe
anul viitor și va ține 13 luni.



Pe această cale am dori să mulțumim domnului Pál Lajos pentru încrederea și ajutorul acordat.

În numele echipei centrului de reabilitare
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