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Viziune
Ne dorim o lume în care omul trăiește într-o 

veritabilă armonie cu natura, fără să o exploateze, 
unde natura e apreciată ca valoare fundamentală, 

iar aceasta se reflectă în acțiunile fiecăruia.

Misiune
Ne dedicăm toată activitatea pentru a conserva patrimoniul natural. 

Desfășurăm acțiuni de conservare a speciilor periclitate, de cercetare 
aplicată, de conștientizare și educație, veghem asupra respectării legilor 

și încercăm să influențăm procesul legislativ de partea naturii.

Valori
expertiză:

din echipa noastră fac parte biologi, ecologi,
cu o experiență îndelungată în protecția naturii

credibilitate:
în luarea deciziilor, ne bazăm deopotrivă

pe experiența de pe teren

Perseverență:
suntem la fel de hotărâți în a ne urma misiunea 

ca în momentul înființării organizației, în 1991.

Despre noi

Horia Bogdan
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Dragi iubitori ai naturii, simpatizanți!

În context global nu putem vedea acele schimbări 
pe care le așteptăm de mult, dar unele tendințe po-
zitive se văd în conservarea biodiversității. Schimba-
rea nu este semnificativă încă, dar este importantă. 
Lumea a început încet – prea încet din păcate – să-
și dea seama că pierderea drastică a biodiversității 
pe plan global este o problemă la fel de serioasă 
ca și schimbarea climei. Ambele fenomene sunt in-
duse de om, interconectate și ambele o să aibă o 
influență negativă uriașă asupra viitorului omenirii.

Am vrea să vă prezentăm schimbări pozitive în ad-
ministrarea patrimoniul natural al României, dar din 
păcate din 2018 avem mai mult vești negative. Gu-
vernul a luat decizia ca organizațiile de protecția 
naturii să nu mai aibă voie să administreze arii pro-
tejate, desființând astfel un sistem care funcționa 
de 15 ani. 

Justificarea acestei decizii se găsește în partea de 
„motivare” a ordonanței de urgență – și anume că 
în unele cazuri custozii au încetinit sau au blocat 
unele investiții majore. Ca să înțelegem mai bine, se 
ia dreptul de administrare de la cei care încearcă 
să protejeze moștenirea naturală a țării de către 
cei care, conform normelor impuse de UE, au ce-
rut investiții cu impact minim posibil asupra natu-
rii. Toate acestea pentru ca unii să poate să facă ce 
doresc, unde doresc. Acesta în ciuda faptului că nici 
o construcție de autostradă nu a fost abandonată 
– cert este că unele au fost întârziate din cauza fap-
tului că cei responsabili de infrastructura rutieră nu 
au început din timp procurarea autorizațiilor. Și să 
recunoaștem – este mult mai convenabil să declari 
în presă că din cauza liliecilor, popândăilor, casto-
rilor sau a urșilor nu se poate construi autostrada, 
decât să recunoști că întârzierea vine din cauza 

faptului că nu s-a respectat procedura de autori-
zare impusă de UE. Dacă autoritatea responsabilă 
de construcția autostrăzii planifică din timp toți pașii 
– atunci construcția autostrăzii nu va întârzia niciun 
minut din cauza procedurilor impuse de legislația 
privind natura. Acesta este faptul pe care  încercăm 
să-l dovedim în cazul autostrăzii Târgu Mureș - Iași 
– mai multe despre munca noastră în acest sens 
puteți citi în acest raport anual.

Am continuat multiplele activități începute în anii 
precedenți. Ne străduim în fiecare an să oferim ma-
ximul posibil pentru protecția naturii. Aflați din acest 
raport cum am reușit în anul 2018. Din fericire avem 
motive și de bucurie – în ultimii ani am investit foar-
te mult în protecția concretă a mai multor specii de 
păsări periclitate din Câmpia de Vest – iar rezultate-
le nu întârzie să apară. Populațiile de dumbrăveancă 
și de șoim dunărean sunt în creștere de la an la an, 
iar la dropie am înregistrat primul cuibărit sigur în 
România din ultimele decenii. Pe nivel administrativ 
am avut o evoluție bună, am reușit să angajăm o 
persoană cu normă întreagă la Centrul de reabilita-
re a animalelor sălbatice (mulțumim sponsorilor și 
donatorilor), am reușit să montăm încă două came-
re web la cuiburi de berze din Dumbrăvioara, con-
cursul foto Milvus a primit o nouă pagină web, iar 
despre celelalte realizări de-ale noastre puteți afla 
citind acest raport anual. 

                                     Papp Tamás
                                      președinte

Prefață
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30 271

2 870

443

14 310

Munca noastră în cifre

aici am lucrat
în 2018

Munca 
noastră 
în cifre

colegii noștri 
au petrecut 
zile pe teren

și au petrecut 
km pe jos

de prezentări științi- 
fice, educaționale 
și seminarii.

de oameni au 
participat la cele
de evenimente 
organizate de noi

angajați

Voluntarii noștri 
au petrecut
zile pe teren

și au parcurs
km pe jos

voluntari

Intensitatea activităților

zile pe teren

km parcurși pe jos

de zile am 
petrecut cu 
gestionarea 
ariilor protejate.  

1 017
4 740

1 853
9 570

48 3 856
173



6

activități de 
conserVare a 
speciilor 
periclitate

actiVități De conserVare a sPeciilor Periclitate
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1 E-Distribuție Banat, www.e-distributie.com

actiVități De conserVare a sPeciilor Periclitate

am plantat în total 2241 puieți de plopi în anu-
mite habitate propice speciei țintă, unde nu 
există în prezent locuri de cuibărit

am montat 64 cuiburi artificiale noi

cu sprijinul companiei de distribuției a ener-
giei electrice din Banat1, respectiv cu ajutorul 
unui expert în domeniu, am selectat peste 
1000 de stâlpi de medie tensiune periculoși 
care urmează să fie izolați

am efectuat 18 ieșiri de control pentru depis-
tarea tăierilor ilegale

am inelat 378 de dumbrăvence cu inele orni-
tologice respectiv inele colorate unice

am echipat 25 de dumbrăvence cu geoloca-
tor și un alt exemplar cu transmițător satelitar

am verificat 640 de cuiburi artificiale

Conservarea și CerCetarea 
dumbrăvenCei

Viitorul populației de dumbrăveancă depinde 
și de pâlcurile de arbori din câmpia de Vest

Prin plantarea arborilor încercăm să asigu-
răm dumbrăvencei o cuibărire adecvată pe 
termen lung. împreună, forăm găuri, apoi...

...în jurul puieților de arbori bătătorim 
pământul. îi vom uda regulat și sperăm că 
generația viitoare va observa dumbrăvence 
cuibărind în acești arbori
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am reușit să observăm dropii în 12 zile de te-
ren diferite, însumând 195 de exemplare

am reușit pentru prima oară să obținem do- 
vezi indirecte, dar elocvente, asupra cuibări-
tului speciei la Salonta

am efectuat 4 instruiri pentru cadrele didacti-
ce din județul Bihor

am participat la întâlnirea anuală a Grupului 
de Lucru pentru Protecția Dropiei din Ungaria

actiVități De conserVare a sPeciilor Periclitate

am montat 45 de cuiburi artificiale noi, am re-
parat alte 17 și am verificat 101 în perioada de 
cuibărit

am inelat 14 vânturei de seară

în cadrul observațiilor sincronice de toamnă, 
în 6 săptămâni consecutive, respectiv 6 locuri 
diferite, am înregistrat în total 10.954 de vân-
turei de seară

împreună cu partenerii noștri, am îmbunătățit 
propunerea noastră de proiect LIFE, după ce 
în 2017 aplicația noastră nu a fost acceptată 
spre finanțare

am verificat 35 de cuiburi de acvile cunoscute 
în 25 de teritorii diferite, însă, deoarece locu-
rile cuiburilor de schimb sunt necunoscute în 
cazul multor perechi, am găsit acvile cuibări-
toare în doar 9 cuiburi

am găsit 7 perechi cuibăritoare cu succes și 
am inelat puii cu inele ornitologice și colorate 
în 2 cuiburi

Conservarea și CerCetarea 
vânturelului de seară

Conservarea și CerCetarea 
aCvilei țipătoare miCi

Conservarea și CerCetarea 
dropiei

Vânturelul de seară este singura specie din 
regiunea noastră care cuibărește colonial și 
este migratoare

în fiecare an monitorizăm cuiburile de 
acvilă țipătoare mică

anul acesta, pentru prima oară în 
românia, am început un proiect pen-
tru conservarea dropiei

Motkó Béla



9

în 2018 am reușit să inelăm puii de berze într-
un număr record de localități (31) din județele 
Mureș, Cluj și Harghita

am inelat 273 pui de berze cu inele colorate

actiVități De conserVare a sPeciilor Periclitate

partenerul nostru a fost „Clubul de Ecologie și 
Turism Montan Albamont”

în 49 zile de teren am verificat 30 de teritorii 
de acvile de munte

dintre acestea, în 18 cazuri am reușit să iden-
tificăm dacă cuibăritul a fost sau nu de suc-
ces, în 10 cazuri nu ne-am putut decide cu si-
guranță asupra acestui aspect, iar la 2 cuiburi 
nu am reușit să observăm acvile

în cele 18 teritorii au fost crescuți cu succes 
doar 5 pui. Acest rezultat slab se datorează în 
special populației din Munții Apuseni, unde 
13 perechi au reușit să crească doar 2 pui. În 
Carpații Orientali reușita de cuibărit a fost una 
mediocră, cu 3 pui la 5 perechi

Conservarea și CerCetarea 
aCvilei de munte

CerCetarea berzei albe

acvila de munte este a doua cea mai mare 
pasăre cuibăritoare din românia

Șoimul dunărean cuibărește în cuiburile 
altor păsări, în lipsa acestora, păsările se 

adaptează ușor la cuiburile artificiale

interesantele inelări ale păsărilor pot fi 
observate de aproape de copii

am identificat 19 perechi de șoimi dunăreni în 
cuiburi artificiale care au cuibărit cu succes, 
având în medie 3,4 pui

am inelat 46 de pui în 13 cuiburi, atât cu inele 
ornitologice, cât și cu inele colorate unice

am efectuat evaluarea bazei de hrană cu aju-
torul capcanelor foto la 6 cuiburi ocupate de 
șoimi, obținând aproape 214.000 de imagini

am participat cu 3 prezentări, respectiv 1 pos-
ter, la conferința de închidere a proiectului 
LIFE+ intitulat „Asigurarea surselor de hrană 
pentru populațiile periclitate de șoim dună- 
rean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic”

Conservarea și CerCetarea 
șoimului dunărean
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prin identificarea locurilor de reproducere și 
prin controlarea sistematică a acestora, am 
pus accent sporit pe protecția populației de 
lostriță (Hucho hucho) din valea Mureșului în 
perioada de reproducere. Pe baza datelor 
obținute putem afirma că lostrița s-a reprodus 
cu succes în anii 2017-2018

colegul nostru specialist în domeniu a efec-
tuat multiple evaluări ihtiologice în Transilva-
nia, ca parte integrantă a cercetărilor făcute 
în cadrul studiilor universitare de doctorat. 
Aceste cercetări au relevat diverse rezultate 
ihtiologice importante cu privire la mai multe 
râuri din Ardeal. Ca exemplu, s-a identificat cu 
succes prezența chișcarului carpatic (Eudon-
tomyzon danfordi) în tronsonul râului Mureș 
din aval de Reghin

în colaborare cu Asociația de pescuit sportiv și 
vânătoare din Târgu Mureș, am salvat o bună 
parte a peștilor din lacul de agrement golit de 
la complexul Weekend, translocându-i în râul 
Mureș

am translocat 95 de popândăi în situri Natura 
2000 (49 de exemplare în județul Timiș, 46 în 
județul Arad)

am efectuat evaluări în cazul a 44 de pajiști po-
pulate de popândăi prin identificarea și număra-
rea vizuinilor

am monitorizat sistematic o zonă care a pre-
zentat gradație de hârciogi. Am evaluat hâr-
ciogii călcați de mașini cu ocazia a 11 ieșiri și 
am identificat vizuinile de-a lungul a 15 tran-
secte

Conservarea și CerCetarea 
popândăului și hârCiogului

Conservarea și CerCetarea 
speCiilor de pești

capcane de prins animale vii folosite pentru 
a prinde o populație de popândăi periclitată 
de construcții. animalele au fost relocate 
pe un teren sigur

lostrița, aflată pe lista roșie a iucn, se 
poate observa încă în râurile montane 
din românia
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în anul 2018 am participat la întocmirea planu-
rilor de management pentru 5 situri, iar aceste 
documente sunt importante pentru protecția 
speciilor de reptile și amfibieni care trăiesc 
în aceste zone. Una dintre aceste arii Natura 
2000 este cea desemnată pentru conserva-
rea viperei de fâneață

am continuat colectarea datelor de distribuție 
a speciilor din fauna herpetologică din Româ-
nia. Aceste date vor fi accesibile în viitorul a- 
propiat prin baza de date a Grupului Milvus

am contribuit cu noi fotografii la colecția de 
imagini necesare determinatorului de amfibi-
eni și reptile, aflat în curs de elaborare. Cea 
mai interesantă realizare este seria de imagini 
făcute în partea estică a Carpaților Meridionali 
despre hibrizii tritonului comun cu tritonul car-
patic

Conservarea și CerCetarea 
reptilelor și amfibienilor

Conservarea și CerCetarea 
ursului brun

efectuăm măsurători și la reptile, în acest caz 
șarpele lui esculap, pentru a primi date 

referitoare la condiția populațiilor

Programul doreşte să contribuie la 
conservarea populaţiei de urs brun din 
românia

am capturat 2 urși cărora le-am montat siste-
me de monitorizare (coliere GPS-GSM)

am salvat 4 pui de urși orfani, pe care ulterior 
i-am predat Centrului de Reabilitare pentru 
Urși Orfani de lângă Bălan

am eliberat 1 urs prins într-un laț întins de bra-
conieri

am capturat și translocat 2 urși care aveau 
tendința să intre în zona intravilană a orașului 
Sovata

am continuat monitorizarea urșilor echipați cu 
coliere în cursul anilor precedenți 
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Programe de 
Monitorizare 
a Păsărilor
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 ▪ Numărul observațiilor încărcate în 2018, în baza 
de date OpenBirdMaps, a depășit 118.000, ast-
fel numărul total al observațiilor a atins pragul 
de 700.000 de date. Concomitent a crescut și 
numărul utilizatorilor fideli ai bazei de date

 ▪ Anul acesta am lansat, pe moment doar în cir-
cuit închis, baza de date OpenMammalMaps de-
dicat mamiferelor, în care au fost încărcate până 
la sfârșitul anului aproximativ 2.000 de observații

 ▪ Motorul celor două baze de date, software-ul 
OpenBioMaps, a fost dezvoltat în mod continuu 
în anul 2018 cu participarea și sprijinul Asociației 
Grupul Milvus. În același timp a fost finalizată pri-
ma versiune a aplicației mobile pentru OpenBio-
Maps, pentru platforma android

Bazele de date 
OpenBirdMaps și 
OpenMaMMalMaps

 ▪ În 2018 au fost monitorizate 10 cvadrate de 10x10 
km, aflate mai ales în regiunea de est a Transilva-
niei, dar au fost completate cvadrate și din vestul 
și sudul țării. Evaluatorii noștri au efectuat obser-
vații din 30 de puncte, de câte două ori în cursul 
sezonului de cuibărit (în aprilie-mai și în iulie).

 ▪ În cursul evaluărilor au fost observate aproape 
700 de exemplare de răpitoare din 16 specii. 
Adițional, au fost înregistrate și 7 berze negre, 
respectiv 275 de corbi, alte două specii țintă ale 
programului. 

Monitorizarea 
păsărilor răpitoare de zi 
cuibăritoare din românia

 ▪ În sezonul de iarnă 2017-2018, voluntarii noștri au 
efectuat 100 de ieșiri de teren în 11 județe. Au fost 
completate 54 de trasee de evaluare, dintre care 
la 47 au fost efectuate ambele ieșiri. Lungimea 
totală a traseelor de evaluare a fost de 914 km

 ▪ În cursul ieșirilor de teren, evaluatorii au înre-
gistrat 1681 de exemplare din 10 specii de răpi- 
toare de zi, respectiv 99 de exemplare de sfrân-
cioc mare

Monitorizarea 
efectivelor de iarnă 
ale păsărilor răpitoare

accesul gratuit la informații este unul dintre factorii 
care contribuie semnificativ la dezvoltare științei și 
a domeniilor sale aplicate. astfel, datele colectate 

chiar și în perioada rece sunt disponibile tuturor.

sfrânciocul mare este un oaspete de iarnă obișnuit

acvila de câmp 
descoperită în 
2016 a cuibărit și 
în acest an (spe-
cia era conside-
rată dispărută 
din românia)
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 ▪ În sezonul de iarnă 2017/2018, au fost verificate 
45 de localități, din 11 județe, în căutarea locurilor 
de iernare a ciufurilor de pădure

 ▪ În cele 40 de locuri de aglomerare, evaluatorii au 
numărat în total 909 de exemplare de ciufi de pă-
dure, iar în 5 localități nu au fost identificate locuri 
de iernare

 ▪ Programul este coordonat de Asociația Grupul 
Milvus și implementat în colaborare cu Societa-
tea Ornitologică Română

 ▪ În 2018 am primit date din 268 de puncte de ob-
servație din cadrul a 24 de cvadrate de evaluare 
de 10x10 km

 ▪ 2018 a fost un an foarte nefavorabil pentru una 
dintre speciile țintă ale programului, numărul 
cristeilor de câmp înregistrând un record nega-
tiv. Acest fenomen se datorează cel mai probabil 
vremii excepțional de uscate din cursul lunii ap-
rilie

 ▪ Programul este coordonat în comun de către 
Asociația Grupul Milvus și de Societatea Ornito-
logică Română

 ▪ În 2018, am finalizat faza prelucrării datelor și am 
lucrat la pregătirea textelor necesare atlasului 
național. Concomitent, am asigurat datele ne-
cesare pregătirii celei de-a doua ediții a Atlasului 
Păsărilor Cuibăritoare din Europa (EBBA2)

Monitorizarea păsărilor 
nocturne din habitate 
deschise și seMideschise

AtlAsul păsărilor 
cuibăritoAre din româniA 
și europA

Monitorizarea 
efectivelor de iernare 
a ciufului de pădure

cristelul de câmp își face cunoscută prezența 
prin sunete asemănătoare pârâiturilor

în atlasul care este în pregătire, astfel de 
hărți model vor indica aria estimată de 
răspândire a speciilor

Programul ne dă informații despre 
numărul ciufilor de pădure din locurile 
de iernare, factorii perturbatori, dar și 
despre noile teritorii de iernare
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 ▪ Programul este coordonat de Societatea Ornito-
logică Română și implementat în colaborare cu 
Asociația Grupul Milvus.

 ▪ În 2018, membrii Asociației Grupul Milvus, au 
efectuat evaluări în 19 cvadrate de evaluare de 
câte 2x2 km

 ▪ Programul este coordonat de Societatea Ornito-
logică Română și implementat în colaborare cu 
Asociația Grupul Milvus

 ▪ În ianuarie 2018, evaluatorii asociației noastre au 
efectuat recensământul păsărilor de apă în 150 
de zone umede din 19 județe

 ▪ Au fost înregistrate peste 146.000 exemplare de 
păsări, din care aprox. 107.000 erau păsări de apă 

 ▪ Recensământul pescărelului negru în defileul 
superior al Mureșului a avut loc  în luna ianuarie. 
Anul acesta voluntarii noștri au înregistrat 173 de 
pescărei, un număr similar cu efectivele număra-
te în anii 2016 și 2017, dar semnificativ mai mic 
față de efectivele din 2015

Recensământul de iaRnă 
al păsăRiloR de apă 
(midwinteR)

Recensământul de iaRnă al 
pescăRelului negRu în defi-
leul supeRioR al muReșului

Monitorizarea păsărilor 
comune din România

una dintre cele mai comune specii 
observate în program este ciocârlia de 
câmp

anul acesta, 21 de voluntari și 13 angajați au luat 
parte la activitățile din program

stând pe pietre, pescărelul negru își 
pândește hrana - nevertebratele din apă
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tabăra de 
inelare de Pe 
grindul chituc 
și alte activități 
de inelare

Inelatorii noștri au marcat în 2018 în total 
19285 exemplare de păsări a 146 specii. 
Majoritatea păsărilor (93%) au fost inelate 
în tabăra noastră, repornită după o ab-
sență de 17 ani și organizată din nou în 
fiecare an începând din 2014 pe Grindul 
Chituc, iar restul de 7% provin din diferite-
le programe de protecție a speciilor, ac-
tivități de educație ecologică și inelările 
centrului nostru de reabilitare.

În anul 2018, activitatea de inelare de 
pe Grindul Chituc a durat 111 de zile, 
la finalul cărora am marcat un total de 
17889 exemplare. Printre raritățile avi-
faunistice capturate în 2018 se numără 
pitulicea de ienupăr (Phylloscopus ni-

tidus, a 2-a observație națională), pitu-
licea de munte orientală (Phylloscopus 
orientalis, a 3-a observație națională), 
pitulicea de Himalaya (Phylloscopus 
humei, a 2-a observație națională), 
măcăleandrul albastru (Tarsiger cya-
nurus, a 2-a observație națională) și pi-
tulicea cu sprânceană galbenă (Phyl-
loscopus inornatus, mai puțin de 10 
observații pe an).
Un lăcar de stuf (Acrocephalus scirpa-
ceus) inelat de noi a fost recapturat în 
Israel, iar o pitulice fluierătoare (Phyl-
loscopus trochilus) inelată în 2017 în Is-
rael a fost recapturată în tabăra noas- 
tră de inelare pe data de 15 octombrie 
2018. Ambele exemplare au fost elibe-
rate într-o condiție fizică bună.

Lista speciilor și numărul exemplarelor 
inelate în anul 2018 pot fi vizualizate pe 
pagina noastră web1.

PrograMe De Monitorizare a Păsărilor

1 www.milvus.ro/Hu/
activitatea-noastra-de-inelare-din-2018/

acest an a fost 
unul record în ceea 
ce privește numărul 
de păsări inelate de 

grupul Milvus!
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Cele mai comune specii de păsări inelate 
în anul 2018, în cadrul programelor de con-
servare și cu ocazia inelărilor individuale

Cele mai comune specii de păsări inelate în anul 2018 în tabăra de pe Grindul Chituc
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centrul de  
reabilitare a 
aniMalelor 
sălbatice

În anul 2018 centrul nostru de rea-
bilitare a adăpostit 162 de păsări, 10 
mamifere și 4 amfibieni. Pe parcursul 
anului păsările din incinta centrului au 
consumat mai mult de 2,5 tone de ali-
mente. Am eliberat cu succes 66 de 
păsări, 39 încă sunt în incinta centru-
lui sub supraveghere sau în proces 
de vindecare. Ami primit mai mult de 
o mie de solicitări telefonice din 27 de 
județe.  La sfârșitul anului am reușit 
să cumpărăm un birou - container pe 
care îl putem folosi drept cameră de 
consultanță. Acest lucru facilitează 
munca noastră și oferă condiții mai 
bune pentru animale.
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Șase lebede de vară, pline de ulei au ajuns la noi de pe un batal plin de reziduuri 
petroliere din suplacul de barcău. la centrul de reabilitare am încercat mai multe 
modalități de a îndepărta uleiul. Din păcate, trei păsări tinere au pierit, iar cele trei 

rămase în viață au fost reabilitate timp de câteva săptămâni, 
mai apoi eliberate în sălbăticie

Povestea celor
șase lebede
de vară

am reabilitat și eliberat o țestoasă de 
uscat dobrogeană în habitatul ei, asta 
după ce o persoană „incompetentă” a 
eliberat-o în munți, cu mai multe găuri 
în carapace

cu toate eforturile depuse pentru a le 
salva, trei lebede au murit
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dezvoltarea 
infrastructurii 
ecologice

Impactul negativ al infrastructurii ruti-
ere asupra naturii este arhicunoscut și 
publicului larg.
 
Scopul proiectului TRANSGREEN 
(Planificare integrată a infrastructurii 
de transport și a infrastructurii verzi 
în regiunea Dunăre-Carpați în benefi-
ciul oamenilor și al naturii) început în 
2017, a fost conștientizarea asigurării 
unei infrastructuri verzi, prietenoase 
cu mediul și sigure în regiunea Dună-
re-Carpați. Altfel, vom pierde multe 
valori naturale, pe care momentan 
încă le avem.
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Colectarea continuă a datelor privind speciile care 
intersectează traseul autostrăzii planificate Târgu 
Mureș-Iași s-a realizat pe o distanță de 39 km prin 
amplasarea camerelor capcană. Prin această acti-
vitate am identificat mai mult de șase mii de traver-
sări a traseului planificat al autostrăzii. 

Pe baza datelor colectate timp de un an, anul ur-
mător vom realiza o serie de propuneri pentru di-
minuarea efectelor negative ale viitoarei autostrăzi 
asupra faunei locale.

La sfârșit de an, la Praid (Harghita) împreună cu 
Fundația ProPark, am organizat o sesiune de instrui-
re cu tema Utilizarea EIA în dezvoltarea unei rețele 
naționale de transport responsabile față de mediu. 
Este imperativ ca actorii din procesul de evalua-
re al impactului asupra mediului (EIA), specialiștii 
din cadrul structurilor administrative, a firmelor de 
proiectare și construcții, a agențiilor de protecția 
mediului etc., să conștientizeze importanța acelor 
măsuri, care de exemplu, pot asigura în continuare 
deplasarea liberă și în siguranță a diferitelor specii. 

timp de un an, pe itinerariul viitoarei 
autostrăzi, în 40 de puncte am obser-
vat 6604 treceri ale animalelor sălba-
tice. acestora trebuie să le asigurăm 
coridoarele ecologice și în viitor

infrastructura verde trebuie să se bazeze pe date concrete. cartarea coridoarelor 
ecologice a fost una dintre cele mai importante activități din proiect
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al X-lea 
concurs inter-
național de 
FotograFie de 
natură „milvus”

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de 
când asociația noastră organizează 
unul dintre cele mai longevive și ap-
reciate concursuri de fotografie de 
natură din România, iar această ediție 
aniversară a reunit peste 700 de ima-
gini de la aproape 150 de fotografi din 
10 țări. Acest concurs a ajutat la matu-
rizarea fotografilor de natură din țară, 
iar drept dovadă, anul acesta au exis-
tat în expoziție mai multe imagini ale 
fotografilor români decât ale celor din 
alte țări, lucru care ne bucură foarte 
mult. De anul acesta concursul are și 
o pagină de web dedicată, unde sunt 
prezentate toate imaginile câștigătoa-
re din edițiile anterioare.

www.photocompetition.milvus.ro
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această fotografie a unui piciorong a fost aleasă de juriu pentru a fi 
expusă în expoziție

a zecea aniversare a concursului de 
fotografie a fost sărbătorită și cu 
un tort

anul acesta, pentru prima oară, mai 
mult de jumătate dintre fotografiile 
expuse au fost realizate la noi în țară 
de fotografi români

Szabó Irma

Mândru Cantemir
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activități de 
conștientizare 
și educație

În anul 2018, în afară de activitățile 
destinate copiilor, ne-am străduit să 
ajungem cu mesajele noastre și la ge-
nerațiile adulte. 
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Proiectele noastre au fost finanțate de Fundația 
pentru Parteneriat – Programul Spații Verzi, Eras-
mus+ și de International Investment Bank.

Începând cu luna septembrie am inițiat și un prog-
ram de educație ecologică contra cost pentru a asi-
gura capacitatea necesară cererii  manifestate. 

În programele noastre, pe lângă transmiterea de in-
formații copiilor am pus accent și pe cunoașterea în 
teren a valorilor naturale.

Adulții au fost implicați prin diverse moduri: de la 
festivaluri la seminarii de informare, de la prezentări 
științifice la evenimente deschise de inelare a ber-
zelor.

uită-te din perspectiva animalelor!

2560 
de copii au luat parte 
la activitățile noastre 

ocazionale sau 
sistematice 

1296 
de adulți au fost 

implicați în diverse 
evenimente 

173
activități pentru 

copii și adulți

fii mândru că trăiești aproape de natură!
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1 www.sor.ro

bursa MilVus

La fel ca și în anii precedenți am pus 
accent pe sprijinirea proiectelor de 
studii de cercetare derulate de tineri 
biologi prin programul Bursa Milvus. 
La a șaptea Bursă Milvus s-au trimis 11 
planuri de cercetare din care 2 au fost 
selectate pentru a fi finanțate cu suma 
de 9305 ron.

Proiecte câștigătoare:

 ▪ Alina Georgiana Cislariu - Studii corolo-
gice și populaționale ale relictelor gla-
ciare Ligularia sibirica și Ligularia glauca 
în flora României - (Universitatea Ale-
xandru Ioan Cuza, Iași)

 ▪ Slejiuc Ionela Marilena - Studiul distri-
buției speciilor de herpetofaună din ju-
dețul Timiș (România) – (Universitatea 
de Vest din Timișoara)

Brin bursa acordată, în cadrul proiec-
tului de studiu corologic s-a confirmat 
prezența speciei protejate, aflată pe 
listă roșie Ligularia glauca în zonele 
unde a fost semnalată încă în anii 1950-
1970. Populația cea mai importantă a 
acesteia se află în Munții Bucegi, unde 
nu a mai fost semnalată până acum. 
Tot protejată este și specia Ligularia 
sibirica în cazul căreia s-a identificat 
o nouă arie de răspândire în Munții 
Bucegi.
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Din toamna anului 2018, prin ordonanța de urgență 2018/75 
societatea civilă a fost eliminată din custodia ariilor protejate. 
Cele 20 de arii protejate aflate în custodia Grupului Milvus au 
fost preluate de către Agenția Națională pentru Arii Naturale 
Protejate (ANANP).

Pentru toate cele 54 de cereri de avize cerute Organizației 
noastre în 2018 am oferit răspunsuri favorabile. Marea majo-
ritate a avizelor au inclus restricții, cum ar fi eliminarea facto-
rilor tulburători în perioada de cuibărire a păsărilor, pentru a 
asigura măsuri de conservare în ariile protejate.

Ne-am menținut, în continuare, opinia de a refuza două in-
vestiții în ariile noastre protejate: pentru lucrări de amenaja-
rea râurilor - deja începute - fără măsuri corespunzătoare, și 
construirea unui centru logistic la numai 500m de o colonie 
de vânturei de seară.

Prin programul Spații Verzi, componenta Arii Naturale Pro-
tejate a Fundației pentru Parteneriat am reușit să ducem la 
bun sfârșit un proiect pe diferite arii protejate din județele 
Mureș și Cluj.

ManageMentul 
ariilor 
protejate
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legislația de 
mediu, lobby

Conform unui studiu recent publicat 
de Programul Națiunilor Unite pentru 
Mediu, numărul actelor de reglemen-
tare din domeniul protecției mediului 
și al naturii a crescut de mai multe ori, 
dar cu toate acestea distrugerea na-
turii s-a intensificat deoarece legile 
nu sunt respectate. Din păcate acesta 
este trendul global. În consecință, im-
punerea legilor existente trebuie să fie 
prioritară, dar,  noi punem accent și pe 
îmbunătățirea lor, deoarece de multe 
ori portițele din aceste legi fac posibilă 
nerespectarea lor. 
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LegisLație în 
managementuL apeLor

Infrastructură de trans-
port șI carnIvore marI

Politica agrară

Regularizarea excesivă a râurilor sub denumirea de 
lucrări împotriva inundațiilor este încă printre cele 
mai mari pericole pentru râurile din România. Îm-
potriva acestor abuzuri am acționat de mai multe 
ori, câteodată cu alți parteneri sau în cadrul Fede-
rației Natura 2000. Astfel de cazuri au fost de ex. 
lucrările ilegale pe Mureș lângă Brâncovenești, pla-
nul de regularizare a râului Bistrița, etc.

în 2018 am activat în următoarele 
domenii:

În cadrul proiectului Transgreen, am conștientizat 
majoritatea instituțiilor asupra faptului că natura și 
animalele nu sunt neapărat o piedică în construcția 
autostrăzilor. Obstacolul  adevărat este planificarea 
greșită, incompletă a infrastructurii de transport 
din punct de vedere al naturii – când proiectantul 
omite realitatea din teren și nu include în plan tre-
ceri pentru animale. Ultima sesiune de informare a 
fost la Iași, cu membrii inițiativei civice pentru au-
tostradă și politicienii locali.

În anii anteriori am reușit să realizăm mai multe pa-
chete de agro-mediu care au fost preluate și puse 
în practică de Ministerul Agriculturii. Am populari-
zat pachetul acvila țipătoare mică în 8 comune din 
Valea Nirajului și a Târnavei Mici – îndemnând fer-
mierii să aplice la acest pachet. 

AdministrAreA Ariilor 
protejAte

În ciuda eforturilor noastre situația este foarte tristă. 
Recentul înființat ANANP (Agenția Națională de Arii 
Naturale Protejate), chiar înainte să-și întemeieze 
propriile structuri, și-a început activitatea prin re- 
tragerea dreptului de custodie și administrare de la 
toate asociațiile și fundațiile implicate în protecția 
ariilor protejate. Toate eforturile depuse de Fede-
rația Natura 2000 de a schimba atitudinea noii in- 
stituții au fost în zadar. O strategie de colaborare ar 
fi fost în favoarea ariilor protejate, pe când politica 
actuală de excludere a foștilor custozi este clar în 
defavoarea naturii. 

legislația De MeDiu, lobby
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inFormare și 
coMunicare
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 ▪ Cititorii noii pagini web au mereu la îndemână 
știri  noi despre acțiunile, proiectele și evenimen-
tele noastre. 

 ▪ 180 444 vizionări ale materialelor

 ▪ 33 893 persoane interesate de articolele noastre 
în acest an

 ▪ Publicul nostru din țară:

 ▪ provine în primul rând din mediul urban (Tîr-
gu Mureș, Cluj, București)

 ▪ Publicul extern:

 ▪ cititorii noștri sunt din țări precum Ungaria, 
Germania, Italia, Statele Unite

 ▪ Trei camere web cu transmisii live:

 ▪ două cuiburi de berze din Dumbrăvioara, ju-
dețul Mureș

 ▪ un cuib de vânturei roșii de la etajul unui bloc 
din Tîrgu Mureș

 ▪ 23 834 de vizualizări

 ▪ 264 postări

 ▪ 6 902 like-uri

 ▪ Cele mai citite postări – teme:

 ▪ lebedele de la Suplacu de Barcău eliberate 
după o lungă reabilitare au sensibilizat 36 938 
de persoane

 ▪ poziția noastră fermă împotriva retragerii de 
la organizațiile nonguvernamentale a custo-
diilor siturilor Natura 2000

 ▪ îndemnul de a nu salva fără rost puii de 
căprioară, mamele au grija lor

 ▪ Luna cu cel mai mare impact: iulie, cu 94 442 per-
soane interesate de materialele noastre

 ▪ 33 video-uri noi

 ▪ Cel mai vizionat material a fost cel dedicat ani-
malelor sălbatice înregistrate de camerele video 
declanșate de mișcare în Munții Gurghiului

 ▪ 208 materiale apărute în presa scrisă, audio-vi-
deo și online 

Pagina web Facebook

Canalul 
Youtube Milvus

Presă

conferințele de presă sunt cadrul perfect pentru 
a disemina informații noi

inforMare Și coMunicare

https://www.facebook.com/MilvusGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCCEQnbdLumUmPyi1TsxM1Zg
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raport 
financiar

Activitățile noastre și funcționarea aso-
ciației au fost asigurate din proiecte 
naționale și internaționale, asemenea 
anilor precedenți. Din cele 10 proiecte 
derulate în anul 2018, șase dintre ele 
au fost inițiate în anii anteriori și patru 
proiecte noi au fost începute în acest 
an. Nouă din cele zece proiecte sunt 
finanțate de UE sau din surse inter-
naționale.
Anul acesta am pus accent și pe asigu-
rarea unor surse financiare indepen-
dente de proiecte. Astfel, am încer-
cat să sensibilizăm responsabilitatea 
socială prin diferite căi de abordare. 
Rezultatul nu s-a lăsat mult așteptat, 
am reușit să dublăm suma provenită 
din sponsorizările firmelor, din donați-
ile persoanelor fizice, din redirecțio-
narea celor 2% din impozitul pe venit, 
precum și din cotizațiile membrilor. 
Aceste sume au fost folosite pentru 
continuarea unor programe care mo-
mentan nu beneficiază de finanțări 
prin proiecte.
Mulțumim persoanelor juridice și fizice 
pentru aceste contribuții!
 
În anul 2018, asociația a beneficiat de 
venituri totale în valoare de 1 348 006 
lei, dar cheltuielile au fost de 2 290 976 
lei. Diferența nu reprezintă un minus 
real în bugetul nostru, deoarece multe 
proiecte beneficiază de finanțare ulte-
rioară.
 
Trei sferturi din cheltuielile noastre au 
fost efectuate în scopul  protecției na-
turii, iar un sfert pentru asigurarea lo-
gisticii și a bunei funcționări.
Activitățile noastre au fost realizate de 
30 de angajați cu ajutorul a 271 de vo-
luntari. Munca voluntarilor a contribuit 
semnificativ la realizarea activităților 
de protecția naturii. Le mulțumim și 
suntem mândri de ei!

raport financiar
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1

Proiecte finanțate prin programul life al comisiei europene:

 ▪ Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic  (LIFE13/NAT/HU/000081)

 ▪ Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de 
câmp din Bazinul Carpatic (LIFE13 NAT/HU/000183)

2
Programul transnațional dunărea:

 ▪ TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) 

4
societatea ornitologică elvețiană Mava:

 ▪ Atlasul păsărilor cuibăritoare din România și Europa

5
erasMus+ Programme of the european union:

 ▪ Learning Humanity from Animals

6
bears in Mind, bernd thies foundation, columbus zoo & aquarium, fresno chaffee zoo:

 ▪ Conservarea și cercetarea ursului brun

7

Programul operațional infrastructură Mare (PoiM) – 2014-2020:

 ▪ Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 
0369

8
Prin programul spații verzi

 ▪ Promovarea ariilor protejate Natura 2000 aflate în custodia Asociației Grupul Milvus

9

Programul ro-hu14 interreg v-a românia-ungaria:

 ▪ The Nature Corner - Conservarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră 
Salonta-Békéscsaba

10

servicii contractuale:

 ▪ Fundația Conservation Carpathia: Monitorizarea păsărilor de pădure în Valea Dâmboviței

 ▪ Banca Internațională de Investiții: Program de educație în Valea Nirajului și regiunea Târnavei 
Mici prin propunerea zonei ca parte a rețelei Natura 2000

Proiecte Și serVicii contractuale în anul 2018

Proiecte și servicii contractuale în anul 2018

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.learningfromanimals.eu/index.php/en/
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centrul de reabili-
tare a animalelor a 
fost susținut de: 

Programele de 
monitorizare au 
fost susținute de: 

tabăra de inelare de 
pe grindul chituc a 
fost susținut de:

Continental Commerce 
Import & Export SRL

Kék Hal SRL

Depo Mures SA

Bioclinica SRL

Maurice Ward SRL

Intercoop SRL

Direct Call SRL

Total Control SRL

Lampart SRL

Consult Company SRL

AAGES SA

Sartorom SRL

Dentotal Protect SRL

AutoCom Total SRL

Matei Conf SRL

Adonis SRL
Venena SRL

Kék Hal SRL
Rompetrol Downstream 
SRL

Mulțumim sponsorilor pentru contribuțiile aduse 
la menținerea programelor noastre.

Mulțumim persoanelor fizice pentru donații și 
pentru redirecționarea celor 2% din impozitul 
anual pe venit. 

SponSori și SuSținători

sPonsori Și susținători



anul acesta 271 de voluntari ne-au ajutat în munca noastră

aportul voluntarilor 38

Aportul 
voluntArilor 

În 2018 am fost ajutați de 271 de voluntari. Cei mai 
mulți au participat la tabăra de inelare de pe Grindul 
Chituc (164) sau au ajutat programele de monitor-
ing (99 - Monitorizarea de iarnă a păsărilor răpitoa-
re, Monitorizarea de iarnă a păsărilor de apă, etc.) Și 
programele de educație și conștientizare s-au bu-
curat de ajutorul voluntarilor. Cu toate că și angajații 
prestează multă muncă voluntară, aceasta nu a fost 
socotită în calculele de mai sus. 

Mulțumim tuturor voluntarilor pentru munca 
asiduă depusă în conservarea moștenirii na-
turale!
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Bucurii și necazuri
bucurii Și necazuri

am mutat 95 de 
popândăi de pe pajiști 

periclitate în locuri 
sigure în județele 

arad și timiș.

am reușit 
să surprindem 

dihorul de stepă 
cu camere 
capcană.

o barză inelată la 
ernei, jud. Mureș 
a fost revăzută în 
sharm-el-sheik, 

egipt. 

ariile natura 
2000 protejate 

de noi au trecut 
în administrația 

statului.

am inelat 46 de pui 
de șoim dunărean!

(acum 8 ani cuibărea 
doar o singură pereche 

la noi în țară)

am apărut 
în national 

geographic.

am plantat 2241 de puieți 
pentru a asigura locuri 
naturale de cuibărire 

dumbrăvencelor 
(proiect life).

am găsit colierul 
pierdut cu trans-

mițător al ursului f6, 
astfel datele stocate 

nu s-au pierdut.

datorită muncii în 
echipă, înainte de 
revelion am reușit 

să ne mutăm în noul 
nostru sediu într-o 

singură zi.

am inelat 
150 de pui de 

barză albă.

am câștigat o 
finanțare PoiM 

pentru ariile protejate 
natura 2000
de pe Mureș.

unul dintre colegii 
noștri a reușit să 

completeze pentru 
prima dată un ordin 
de deplasare fără 

nicio greșeală.

am reușit să curățăm 
lebedele salvate din 
batalul de reziduuri 

petroliere de la 
suplacu de barcău.

concursul nostru 
foto care a împlinit 
10 ani are propria 

pagină web.

datele noastre 
telemetrice ale urșilor 

au fost integrate în 
proiectul bearconnect, 
contribuind la un studiu 

pe plan european.

după mai multe 
decenii, am găsit 

dovezi asupra 
cuibăritului dropiei 

în românia.

în sfârșit 
am văzut un 

Milvus milvus!

am capturat 
dumbrăvence 

inelate în 
străinătate.
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