Înfiintarea

Primului Centru de
Reabilitare a Berzelor si
Pasarilor Rapitoare
din România
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Păsările mor destul de des din cauza unor răni pricinuite de om.
O parte a acestor
păsări ar putea
fi salvate...

© Dr. Kalotás Zsolt

N

atura din jurul nostru are de suferit
din pricina modului de viaţă al
omului. Distrugem din ce în ce mai
mult mediul care ne înconjoară, epuizăm
resursele neregenerabile ale Terrei, ocupăm
mediul de viaţă al vieţuitoarelor sălbatice. Nici
păsările nu fac excepţie, au de suferit chiar şi
specii strâns legate de om, cum ar fi barza albă.
Pe lângă multe alte pericole, păsările mor destul
de des din cauza unor răni provocate de om. O
parte a acestor păsări ar putea fi salvate, dar în
România nu există deocamdată un centru
specializat în reabilitarea păsărilor.
Drept soluţie pentru această situaţie,
Asociaţia „Grupul Milvus” din Tg.-Mureş
doreşte să înfiinţeze un centru de reabilitare a
păsărilor, (specializat în berze şi păsări
răpitoare) în satul Dumbrăvioara.

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a
Naturii „Grupul Milvus” este una dintre cele mai
importante organizaţii neguvernamentale, de
protecţia naturii, din România. Activităţile
noastre sunt diverse, conservarea berzei albe şi
a păsărilor răpitoare fiind de o importanţă
deosebită pentru noi. De-a lungul anilor, am
dobândit reputaţia unei echipe care, pe lângă
furnizarea diverselor informaţii despre păsări,
este capabilă şi să îngrijească păsările care au
nevoie de ajutor. Tot mai multe păsări rănite
ajung la noi, încât înfiinţarea unui centru de
reabilitare - un vechi vis de-al nostru - este o
cerinţă cât se poate de actuală.
Dumbrăvioara - Satul berzelor se
găseşte la 14 km de Tg.-Mureş, în direcţia
Reghin. În anii 1960 aici au cuibărit 27 de perechi
de berze, iar în 2004 locuitorii implicaţi în

Grupul Milvus doreste sa infiinteze un
Centru de Reabilitare a Pasarilor, la Dumbravioara –
Satul Berzelor . Acest centru va fi unic in Romania.

programul „Dumbrăvioara - Satul berzelor” se bucurau încă de
existenţa a 14 perechi de berze. Suntem convinşi că prezenţa
berzelor va aduce un beneficiu (chiar şi economic) locuitorilor, având
exemplul altor ţări din Europa (Germania, Polonia), unde numărul
mare de berze a devenit o atracţie turistică.
Câteva exemple din istoria protecţiei de către Grupul Milvus a
berzelor în Dumbrăvioara:
-la îndemnul nostru, începând din anul 1995, cuiburile sunt înălţate
pe suporturi speciale de către S.C. Electrica SA
-în data de 2 iulie 2005 am organizat, în premieră, „Festivalul
Berzei” din Dumbrăvioara, un eveniment care a mobilizat întreaga
comunitate, şi pe care în viitor îl vom organiza anual
-de peste 10 ani, puii care părăsesc cuibul sunt inelaţi
-în şcoala locală susţinem prezentări periodice despre protecţia
naturii
-la intrarea în localitate am plasat panouri care ne anunţă că ne
vom afla în localitatea cu cele mai multe cuiburi de barză din regiune
-sub fiecare cuib este instalat un mic panou, pe care localnicii
notează data când „proprietarii” cuibului sosesc primăvara, când
pleacă şi câţi pui părăsesc cuibul
-din 2007 veti putea urmari direct prin Internet viata acestei
perechi
- din curtea muzeului
porneste Traseul Berzei, cu
patru panouri continand
informatii despre berze
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Acest complex, denumit "Teleki Samu" va avea
următoarele componente:
- centru de reabilitare a berzelor şi păsărilor
răpitoare (va funcţiona în viitor şi ca centru CITES *)
- muzeul berzei
- bibliotecă de specialitate
- sală de conferinţe
Finanţatorii actuali ai programului sunt: Fundaţia pentru
Parteneriat din Miercurea Ciuc şi Programul GEF de
Granturi Mici.
* CITES = Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora.
Convenţia care regularizează comerţul cu specii de animale şi plante periclitate.
Animalele care sunt confiscate la graniţă ar trebui adăpostite într-un centru special CITES,
ceva ce încă nu există în România.

