Ghid pentru confecþionarea
ºi montarea suporturilor
pentru cuiburile de berze
aflate pe clãdiri

Grupul de lucru pentru Protecþia berzei
albe funcþioneazã în cadrul Grupului
Milvus ºi are ca scop monitorizarea ºi
studiul populaþiei de berze albe din
România ºi elaborarea mãsurilor necesare
pentru protecþia ºi conservarea acestei
specii.

2

Introducere
Barza albã este o specie ocrotitã de lege pe
întregul ei areal de rãspândire. Specia a suferit o
descreºtere numericã semnificativã, populaþia
înjumãtãþându-se în ultimul secol. Doar în
ultimele douã decenii efectivul s-a mai stabilizat
datoritã acþiunilor ample de
protecþie. Scãderea
numãrului de berze se datoreazã pe
deoparte diminuãrii locurilor de hrãnire,
iar pe de o altã parte dispariþiei locurilor
tradiþionale de cuibãrit. Din acest motiv
gãsim tot mai rar cuiburi construite pe
hornuri, pe acoperiºuri din stuf sau paie,
pe ºuri, pe copaci sau pe cãpiþe.
Existã douã modalitãþi principale prin
care pot fi ameliorate problemele menþionate: prin
protejarea zonelor umede (pajiºti,
fânaþe, zone inundate) folosite ca
locuri de hrãnire, respectiv prin
asigurarea locurilor de cuibãrit
necesare prin confecþionarea ºi
montarea de suporturi speciale pentru
cuiburile de barzã.
Cu ajutorul acestui ghid vã ajutãm sã
confecþionaþi ºi sã montaþi un suport
pe acoperiºuri sau hornuri pentru
cuiburile de berze.
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Cuibul de barza
joacã un rol central în viaþa berzelor,
pãsãrile de obicei folosesc mai mulþi ani
la rând acelaºi cuib. Berzele se întorc la
locurile lor de cuibãrit la sfârºitul lui
martie, începutul lui aprilie. Prima datã
ajunge masculul, care ocupã imediat
cuibul, iar la câteva zile dupã el soseºte
ºi femela. Dupã aceasta începe
activitatea de renovare a cuibului.
Deoarece în fiecare ani se adaugã
crengi, fân ºi paie, rãdãcini, pãmânt etc. la cuibul existent,
acesta poate sã atingã un diametru de 1-1,5 m, o înãlþime de
0,5-1,5 m ºi o greutate de pânã la o tonã! În cazul în care
trebuie construit un cuib nou, ambii parteneri participã la
aceastã activitate. Un cuib nou poate fi construit în circa opt
zile.
În ce situaþii trebuie sã
confecþionãm ºi sã montãm
suporturi?
Când:
- cuibul construit pe clãdire a fost
doborât de furtunã;
- vrem sã schimbãm acoperiºul
clãdirii pe care se gãseºte cuibul;
- acoperiºul rezistã cu greu la
greutatea cuibului ºi trebuie
inter venit pentru prevenirea
accidentelor.
- vrem sã încurajãm berzele sã se
stabileascã pe casa sau ºura noastrã.
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Confectionarea suporturilor
În figurile alãturate veþi gãsi desenele tehnice necesare
confecþionãrii unor suporturi ce pot fi montate pe clãdiri.
În cazul suporturilor ce se vor monta pe acoperiºuri, ºure,
grajduri acestea se confecþioneazã dintr-o esenþã de lemn
tare (stejar, fag), care va putea rezista la greutatea
crescândã a cuiburilor. Elementele prin care suportul
confecþionat din lemn se sprijinã pe acoperiº trebuie sã
aibã o grosime de 10 cm. Pentru partea orizontalã a
suportului (platformã) putem folosi ºi elemente lemnoase
mai subþiri (3 cm).
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Suporturile ce se monteazã pe hornuri se confecþioneazã
din metal. În cazul acestora, confecþionarea suportului se
face în aºa fel încât dupã montare sã rãmânã o distanþã de
cel puþin 40 cm între partea superioarã a hornului ºi planul
platformei.
Diametrul/lãþimea platformei celor douã tipuri de suporturi
trebuie sã fie de 1,3-1,5 m. Platformele suporturilor
prezentate în figuri sunt astfel concepute încât asigurã
scurgerea apei de ploaie prin elementele acestuia, astfel
apa nu se va aduna în cuib.
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Montarea suporturilor
Perioada:
Berzele se întorc de pe locurile de
iernat aflate în Africa la sfârºitul lunii
martie, începutul lunii aprilie ºi
pãrãsesc locurile de cuibãrit la sfârºitul
lunii august. Din aceastã cauzã
lucrãrile de montare a suporturilor
trebuie realizate numai în afara
perioadei de cuibãrit, în luniile
septembrie - martie.
Locul:
Trebuie respectatã o regulã foarte simplã: suportul se
monteazã exact pe acelaºi coº, acelaºi parte a acoperiºului de
pe care a cãzut sau a fost luat cuibul.
Metoda:
Pentru a determina berzele sã
revinã în suportul montat de
noi, trebuiesc luate câteva
mãsuri simple: în suportul
finisat trebuie montate cãteva
crengi care sã aminteascã de
cuib ºi aceste crengi trebuie
stropite cu var. (În cazul
cuiburilor doborâte de vânt
putem folosi în acest scop
materialul provenit din vechiul
cuib.) Experianþa din alte þãri aratã cã astfel "amenajat",
suportul este ocupat cu o probabilitate foarte ridicatã.
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În cazul în care vrem sã montãm suporturi pe clãdiri pe care
n-au mai cuibãrit berze trebuie sã avem în vedere
urmãtoarele:
- clãdirea aleasã sã nu fie
înconjuratã de multe fire electrice
sau copaci înalþi pentru cã acestea
împiedicã zborul pãsãrilor la ºi de
la cuib;
Dupã montarea suporturilor nu
vã mai rãmâne decât sã aºteptaþi
venirea primãverii ºi sã vã
bucuraþi de reuºita muncii Dvs.
Noi vã dorim mult succes.
În Romãnia barza albã este ocrotitã prin urmãtoarele legi:
Legea nr. 13/1993, Legea nr. 137/1995, Legea nr. 103/1996,
Legea nr. 13/1998. Omorârea pãsãrilor, a puilor, distrugerea
a ouãlor ºi a cuiburilor se pedepsesc conform legii cu o
amendã de 1 000 000 lei. Tot în sprijinul ocrotirii berzelor vin
ºi convenþiile internaþionale la care au aderat ºi þãrile
noastre. Asemenea convenþii sunt de exemplu cele încheiate
la Berna ºi la Bonn.
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