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Despre noi

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
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 și ecologi,
cu o experiență îndelungată în protecția naturii
Credibilitate:
în luarea deciziilor ne bazăm deopotrivă pe modelele
de bună practică și pe experiența proprie din teren
Perseverență:
suntem la fel de hotărâți în a ne urma misiunea
ca în momentul înființării organizației, în 1991.

Daniel Mîrlea
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Prefață

Prefață

László Potozky

Dragi iubitori ai naturii!

Anul 2019 nu a fost un an extraordinar pentru protecția naturii, dar totuși am avut unele semne pozitive.
În Uniunea Europeană opinia publică și sfera politică au devenit mai interesați de problemele naturii, iar această tendință se manifestă și în România,
chiar dacă mai puțin. Această „conștientizare verde“
la nivel european se datorează în parte, mediatizării
excesive a catastrofei climatice.
Comisia Europeană a promovat Pactul Ecologic
European (European Green Deal) și niciodată până
acum protecția naturii nu a figurat într-o poziție atât
de importantă în agenda Comisiei și a Parlamentului European. Aceste promovări și poziționări însă
trebuie să se materializeze în fapte concrete, altfel rămânem la nivelul declarațiilor, la fel ca până
acum.
Pentru mine personal, reforma Politicii Agricole Comune reprezintă punctul de cotitură – dacă acesta
nu este reformată, Green Deal-ul nu-și va atinge
scopul. Dar acest lucru îl vom afla abia în anul 2020.

Nevoia schimbării mentalității semnalată pe plan
global a ajuns și în opinia publică din România, dar,
cu mici excepții, mai puțin la politicieni. Guvernul în
continuare nu apreciază valorile naturale fantastice
ale țării, ci vede în ele o piedică în calea dezvoltării.
Numai obligativitățile rezultate din apartenența țării
la UE forțează politicienii să ia măsuri în favoarea
naturii.
Noi suntem la fel de hotărâți ca și până acum, să
atragem atenția opiniei publice și a sferei politice
asupra importanței protecției naturii. Am continuat
activitățile noastre concrete de protecția naturii –
despre care puteți citi în acest raport – și sperăm
că și în acest an am contribuit puțin la schimbarea
mentalității în direcția cea bună.

Papp Tamás
președinte
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Munca noastră în cifre

1 184

Colegii noștri
au petrecut
zile pe teren

3 984 km pe jos

și au parcurs

Am susținut

48 de prezentări științifice, educaționale
și seminarii.

32 angajați

Aici am lucrat
în 2019

Intensitatea
activităților noastre

1 201

Voluntarii noștri
au petrecut
zile pe teren

6 152 km pe jos

și au parcurs

3 650 de oameni au
participat la cele
148 de evenimente

organizate de noi

206 voluntari

2 385

zile pe teren

10 136

km parcurși pe jos

1 528
41

Am lucrat în
de localități
din
de județe.

Munca
noastră
în cifre
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Activități de conservare a speciilor periclitate

Activități de
conservare a
speciilor
periclitate
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Activități de conservare a speciilor periclitate

Conservarea și cercetarea
dumbrăvencei

1536 de puieți de plopi plantați în Câmpia de
Vest în habitatul speciei, de unde lipsesc arborii
79 scorburi noi, confecționate din betonită
au fost montate pe stâlpi de medie tensiune,
izolați anterior
40 de scorburi de scândură amplasate în cadrul activității „Fermieri pentru dumbrăvence”
cu ajutorul companiilor electrice și cu implicarea specialistului extern, în Banat s-au izolat
un număr de 350 de stâlpi de medie tensiune
18 controale efectuate, care vizează tăierile
ilegale în habitatele speciei
275 de păsări au fost marcate cu inel ornitologic și inel color, respectiv au fost recapturate
4 exemplare echipate în anul anterior cu geolocatoare

Dumbrăveancă marcată cu
inel ornitologic și inel color

Conservarea și cercetarea
șoimului dunărean

am identificat 31 de cuiburi ocupate de șoimi
dunăreni, din care 21 de perechi au cuibărit cu
succes, având în medie 3,3 pui. Populația este
în continuă creștere.
am inelat 14 pui în 5 cuiburi, atât cu inele ornitologice, cât și cu inele colorate unice
am efectuat evaluarea bazei de hrană cu ajutorul capcanelor foto la 2 cuiburi ocupate de
șoimi

Populația de șoimi dunăreni din Câmpia
de Vest este în continuă creștere, datorită
intervențiilor din proiectele LIFE.

un exemplar inelat cu inel color încă de când
era pui, a cuibărit cu succes în acest an
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Activități de conservare a speciilor periclitate

Conservarea și cercetarea
vânturelului de seară

în 3 colonii de cuibărit din Crișana, am montat 33 de cuiburi artificiale noi, am reparat și
curățat alte 48 și am verificat în total aproape
200 de cuiburi, majoritatea lor chiar de mai
multe ori
am montat pentru prima oară cuiburi artificiale în afara Arcului Carpatic. Într-o colonie din
Bărăgan au fost amplasate 24 de cuiburi noi
Vântureii de seară nu-și construiesc cuib, ei
folosesc cuibul ciorilor de semănătură

Conservarea și cercetarea
dropiei

am inelat 23 de vânturei de seară, iar 12 exemplare au fost revăzute și/sau recapturate
în cadrul observațiilor sincronice de toamnă,
în 6 săptămâni consecutive, respectiv 7 locații
diferite, am observat în total 11 760 de vânturei de seară

am reușit să observăm dropii în 37 de zile de
teren diferite, numărul maxim de dropii observate concomitent la Salonta fiind de 12
exemplare în perioada de rotit, respectiv 37
iarna
am organizat pentru prima oară mai multe
evaluări sincronizate în perioada de rotit împreună cu Parcul Național Körös-Maros, Ungaria
dropiile folosesc acel teren unde arabilul a
fost transformat în pajiște în cadrul programului de agromediu destinat dropiilor, pachet
inițiat de Grupul Milvus
un fermier local entuziasmat de dropii, ne-a
furnizat informații valoroase legate de apariția
dropiei la Salonta, respectiv Mărțihaz
am dat start concursului nostru interșcolar
intitulat „Natură fără frontiere”, la care s-au
înscris peste 500 de elevi din Bihor
am vizitat proiectul de reintroducere a dropiilor din Marea Britanie

Specie în pragul dispariției, dar încă cuibărește la Salonta
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Activități de conservare a speciilor periclitate

Conservarea și cercetarea
acvilei țipătoare mici

am verificat 24 cuiburi de acvile cunoscute din
17 teritorii diferite, însă, deoarece locurile cuiburilor de schimb sunt necunoscute în cazul
multor perechi, am găsit acvile cuibăritoare în
doar 6. Am inelat puii cu inele ornitologice și
inele colorate în 4 cuiburi
ca și în anii precedenți, și anul acesta am
instalat capcane foto la trei cuiburi, de data
aceasta în valea Mureșului. Camerele au fost
instalate odată cu inelarea puilor și au fost îndepărtate după ce acestea au părăsit cuibul.
Scopul acestei activități este cunoașterea
speciilor de pradă a acvilelor

Cuib de acvilă țipătoare mică bine ascuns
în desișul frunzelor
Observații la cuiburi de
acvilă de munte în Munții Trascăului

Conservarea și cercetarea
acvilei de munte

partenerul nostru a fost „Clubul de Ecologie și
Turism Montan Albamont”
am verificat 27 de teritorii ale acvilei de munte
petrecând 42 de zile pe teren
dintre acestea, în 21 de cazuri am reușit să
identificăm succesul cuibăritului, în 4 cazuri
rămânând incert acest aspect
2 teritorii, unde nu au fost observate acvile
timp de mai mulți ani, au fost considerate anul
trecut definitiv părăsite
succesul reproductiv a fost ușor mai ridicat
decât în 2018, care a fost un an excepțional de
slab, dar se află, și așa, sub media multianuală
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Activități de conservare a speciilor periclitate

Conservarea și Cercetarea
berzei albe

am inițiat o nouă rețea de voluntari, cea a custozilor de berze, care constă din localnici, care
vor observa cuiburile de berze din preajma
lor și ne vor furniza date despre cuibărit și ne
vor semnala eventualele probleme legate de
acestea
am marcat cu inele colorate 549 de pui din 31
de localități, din 3 județe: Mureș, Harghita și
Satu Mare
am produs 4 filme documentare de scurt
metraj și podcast
Cea mai îndrăgită și cunoscută pasăre de la noi:
barza albă

două camere web au transmis în direct, din
două cuiburi din Dumbrăvioara. Din păcate,
numai într-unul dintre acestea, barza a cuibărit cu succes.

Conservarea și cercetarea
ursului brun

am capturat 4 urși, cărora le-am montat sisteme de monitorizare (zgărzi GPS)
am salvat 4 pui de urși orfani, pe care, ulterior i-am predat Centrului de Reabilitare pentru
Urși Orfani de lângă Bălan; 3 dintre aceștia au
necesitat tratament medical veterinar înainte
de predare
am eliberat 1 urs prins într-un laț întins de braconieri
am publicat un articol științific
am realizat și am distribuit 4 filme scurte despre urși (primele 4 episoade din miniserialul
Factual despre urs), cu scopul de a comunica
informații reale despre specie. Filmele au fost
vizionate de mai mult de 400 000 de oameni.
am continuat monitorizarea urșilor echipați cu
zgărzi în cursul anilor precedenți

Unul dintre puii de urși orfani aflat sub
tratament medical la veterinarii de la
Vets4Wild
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Activități de conservare a speciilor periclitate

Conservarea și cercetarea
speciilor de pești

În 2019 am încercat să susținem, din fonduri proprii și cu ajutorul voluntarilor, activitățile de protejare și conservare a speciilor de pești. În perioada de
reproducere am acordat o atenție deosebită protejării și supravegherii locurilor de reproducere ale
lostriței (Hucho hucho) din bazinul Mureșului. Pe de
altă parte, colegul nostru ihtiolog efectuează cercetări sistematice cu privire la ihtiofauna râurilor din
Ardeal, în primul rând în cadrul cercetărilor efectuate pentru lucrarea sa de doctorat.
rezultatele ne arată că populația de lostriță din
bazinul Mureșului arată o tendință de scădere.
Datorită în special braconajului, sunt din ce în
ce mai puține exemplare adulte, capabile de
reproducere. Totodată, lucrările de exploatări
forestiere efectuate în perioada de reproducere a lostriței afectează și ele reproducerea
acestei specii. În 2019, prin implicarea angajaților și voluntarilor, am reușit să organizăm
o acțiune de 20 de zile în vederea protejării
și supravegherii locurilor de reproducere ale
speciei.
În decembrie 2019, prin intervenția colegilor noștri, cu sprijinul reprezentanților Gărzii
de Mediu (Comisariatul Județean Mureș) și

Țigănușul - specie endemică rară
în bazinul hidrografic al Dunării

Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (Serviciul Teritorial Mureș), s-a reușit reconectarea la Mureș al unui loc important de
iernare a lostriței, loc izolat în urma unor intervenții asupra albiei minore a Mureșului.
În partea de vest a țării, am identificat un exemplar de țigănuș (Umbra krameri), specie
endemică pentru bazinul Dunării, care a devenit foarte rară în ultimele decenii. Din nefericire, am reușit să identificăm și guvidul de
Amur (Perccottus glenii) în partea de nord-est
a țării, o specie invazivă care reprezintă un
mare pericol pentru o specie endemică, așa
cum este țigănușul.

Conservarea și cercetarea
reptilelor și amfibienilor

în anul 2019 am participat la întocmirea planurilor de management pentru 13 noi situri,
deoarece realizarea acestor planuri este primul pas important în conservarea speciilor de
reptile și amfibieni

Vipera de fâneață moldavă trăiește
doar în câteva areale din Delta Dunării

am contribuit cu noi fotografii la colecția de
imagini a determinatorului de amfibieni și reptile, aflat în curs de elaborare. Cea mai interesantă realizare este seria de imagini a viperei
de fâneață moldavă (Vipera ursinii moldavica)
din Delta Dunării
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Programe de monitorizare

Programe de
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Programe de monitorizare

Monitorizarea
efectivelor de iarnă
ale păsărilor răpitoare

▪▪ În iarna anului 2018-2019, voluntarii noștri au ieșit
pe teren de 120 de ori, parcurgând 63 de transecte din 16 județe. 57 dintre aceste transecte au
fost efectuate de două ori (decembrie și februarie). Participanții au parcurs în total 1 168 km.
▪▪ S-au observat 146 exemplare de sfrâncioc mare
și 2 384 indivizi ai 13 specii de răpitoare.

Eretele vânăt este doar oaspete de iarnă la noi

Rezultatele monitorizării păsărilor comune
ne pot atrage atenția asupra unor probleme
grave de sistem. De ex. scăderea numărului
păsărilor din terenurile agricole din toată UE
ne arată că Politica Agricolă Comună este
total greșită și trebuie schimbată radical.

Monitorizarea păsărilor
nocturne din habitate
deschise și semideschise

Monitorizarea păsărilor
comune din România

▪▪ Programul este coordonat de Societatea Ornitologică Română și implementat în colaborare cu
Asociația Grupul Milvus.
▪▪ În 2019, membrii Grupului Milvus au efectuat
evaluări în 14 pătrate, de câte 2x2 km.

Ciușul este singura specie dintre
răpitoarele de noapte care migrează în Africa
▪▪ Programul este coordonat de Asociația Grupul
Milvus și implementat în colaborare cu Societatea Ornitologică Română.
▪▪ În anul 2019, au fost colectate date din 288 de
puncte de observare din 26 de pătrate de evaluare, de câte 10x10 km. Din păcate în acest an,
nicio observație nu a fost înregistrată în Moldova, în schimb, pentru prima dată de la inițierea
programului de voluntari, am primit date dintr-un
cvadrat din Dobrogea.

Imran Shah
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Programe de monitorizare

Monitorizarea
păsărilor răpitoare de zi

▪▪ În 2019 au fost monitorizate 9 cvadrate de 10x10
km, aflate mai ales în regiunea de est a Transilvaniei, dar au fost completate cvadrate și din vestul
și sudul țării. Evaluatorii noștri au efectuat câte 2
observații în 26 de puncte, pe parcursul sezonului de cuibărit (în perioada aprilie-mai și în iulie).

Șorecarul comun este cea mai des observată
pasăre răpitoare din România

▪▪ În cursul evaluărilor, cei 11 participanți au observat aproape 500 de exemplare de răpitoare din
12 specii. În plus, au fost înregistrate informații
privind alte 2 specii țintă, și anume, 5 berze negre
și 255 de corbi.

Monitorizarea efectivelor
de iernare a ciufului
de pădure

▪▪ În sezonul de iarnă 2018-2019, au fost verificate
104 de localități, din 18 județe, în căutarea locurilor de iernare a ciufilor de pădure.
▪▪ În cele 59 de locuri de aglomerare, evaluatorii au
numărat în total 1 540 de exemplare de ciufi de
pădure și unul de ciuf de câmp. În 45 de localități
nu au fost identificate locuri de iernare.

Am constatat că populația
pescărelului negru este în scădere

Iarna ciufii de pădure se aglomerează
în localități

Recensământul de iarnă al
pescărelului negru în defileul superior al Mureșului

▪▪ Participanții la recensământul din anul 2019 au
observat cel mai mic număr de pescărei negri înregistrat vreodată pe ruta Deda-Toplița.
▪▪ Cu ajutorul a 11 voluntari, s-au observat 143 de
pescărei negri. La începutul anilor 2000, acest
număr a fost de două ori mai mare.
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Programe de monitorizare

Recensământul de iarnă
al păsărilor de apă
(Midwinter)

Asociația Grupul Milvus participă deja de două decenii la Recensământul Internațional al Păsărilor
de Apă (International Waterbird Census), care este
organizat și coordonat la nivel mondial de către
Wetlands International. În România evenimentul
este coordonat de către Societatea Ornitologică
Română (SOR) și Asociația Grupul Milvus.
▪▪ Recensământul s-a desfășurat preponderent în
perioada 10-20 ianuarie, implicând 12 membri ai
asociației și un număr de 35 de voluntari.
▪▪ S-au efectuat observații pe raza a 23 de județe, în
138 de zone umede.
▪▪ În anul 2019, observatorii au numărat 148 466 de
păsări, aparținând la 128 de specii, dintre care
126 136 de exemplare fiind specii acvatice.

În România, Dunărea și Oltul sunt probabil
cele mai importante locuri pentru
iernarea păsărilor de apă

Monitorizarea
popândăului

▪▪ Am monitorizat populațiile popândăilor relocați
în județul Arad și Timiș;
Popândăul este o specie periclitată pe
plan mondial

▪▪ Am evaluat densitatea speciei de popândău în 12
pajiști monitorizate din județul Arad și Timiș;
▪▪ Am efectuat evaluări de densitate în 3 zone noi
de pajiște, din județul Timiș

Monitorizarea
victimelor traficului
Acvilele țipătoare mici își hrănesc
puii și cu hârciogi

▪▪ De 3 ori pe an, am evaluat animalele vertebrate
căzute victime ale traficului, pe 4 șosele, într-o
zonă model din județul Timiș.
▪▪ Cu scopul monitorizării dinamicii populației de
hârciog, în perioada martie-octombrie, am estimat numărul hârciogilor călcați de vehicule pe 3
secțiuni de șosea, într-o zonă cu explozie populațională din județul Arad..
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baze de date

baze de date

baze de date

Motorul bazelor de date - software-ul OpenBioMaps, a beneficiat de o serie de îmbunătățiri majore în cursul anului 2019. Grupul Milvus a contribuit
semnificativ la aceste modificări care, deși, nu sunt
evidente pentru utilizatori, îmbunătățesc funcționalitatea bazei de date.

OpenMammalMaps și proiectul Atlasul european al
mamiferelor (EMMA2)
Orice observație înregistrată în bazele de
date poate fi utilă în conservarea naturii!

7 000 de observații despre mamifere, au fost încărcate în baza de date deschisă OpenMammalMaps,
care constituie una dintre bazele Atlasului european al mamiferelor din România.
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baze de date

OpenBirdMaps

În cursul anului 2019, numărul de date încărcate în
această bază de date a depășit 140 000, însumând
un total de 840 000 de observații. A crescut și numărul observatorilor care ne furnizează date.
O îmbunătățire remarcabilă este faptul că am creat
un program de monitorizare a cuiburilor, respectiv
faptul că se pot solicita unitățile de eșantion. Ambele dezvoltări facilitează foarte mult coordonarea
recensămintelor și a programelor de monitorizare.

Openherpmaps:
O nouă bază de date

Cu toate că noua bază de date a amfibienilor și reptilelor a fost lansată în vara anului 2019, la sfârșit de
an, numărul datelor de distribuție încărcate a depășit 20 000. Acest număr mare se datorează mai
ales datelor din observații mai vechi, depășind volumul de încărcări pe care ne așteptăm să îl avem
în anul viitor.
Toate speciile autohtone din România – 45 la număr
– chiar și cele rare, au cel puțin câteva puncte în
baza de date. Unele specii străine, recent introduse,
au și ele deja câteva puncte de distribuție.
Proiectul are în acest moment 50 de membri înscriși.
Membrii noi pot fi adăugați pe baza unor invitații.
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Tabăra de inelare de pe grindul Chituc

Tabăra de
inelare de pe
grindul Chituc
și alte activități
de inelare

▪▪ În 2019, inelatorii noștri au marcat în total
25 220 exemplare de păsări aparținând
a 162 de specii. Majoritatea păsărilor
(79%) au fost inelate în tabăra noastră,
repornită după o absență de 17 ani și organizată din nou în fiecare an începând
din 2014 pe Grindul Chituc. Restul de
21% provin din diferitele programe de
protecție a speciilor, activitățile de educație ecologică și inelările centrului
nostru de reabilitare. În anul 2019, activitatea de inelare de pe Grindul Chituc
a durat 99 de zile, la finalul cărora am
marcat un total de 19 927 exemplare de
păsări, ceea ce reprezintă un record absolut pentru tabără și pentru România.
Cele mai multe exemplare inelate din
istoria taberei au fost marcate în săptămâna 13-19 octombrie (4 231 exemplare), iar noul record de păsări inelate
într-o singură zi este de 876 exemplare
(20 octombrie 2019).
▪▪ Un muscar sur inelat de noi pe Grindul
Chituc, a fost regăsit mort, două luni mai
târziu. în Africa de Sud, la circa 8 000
km de la locul inelării. În 2019 am recapturat o presură de stuf inelată în Grecia
în 2018, iar un lăcar mare inelat de noi
în 2019 a fost recapturat în Bulgaria.
Pe scară națională, colegii inelatori de
la Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr.
Ioan Borcea” de la Agigea au recapturat
un pițigoi albastru inelat de noi, iar noi la
rândul nostru, am recapturat un pițigoi
albastru inelat de colegii de la Agigea.
▪▪ Dintre recapturările locale din acest an,
menționăm un pietruș inelat în august
2014 și fotografiat lângă tabără în august 2019; o presură de stuf inelată în
iulie 2015 și un nisipar inelat în 2016.

Lista speciilor și numărul exemplarelor
inelate în anul 2019 pot fi vizualizate pe
pagina noastră web.

Anul acesta
a doborât recordul
anului trecut în ceea
ce privește numărul
de păsări inelate de
Grupul Milvus!
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Tabăra de inelare de pe grindul Chituc

Speciile inelate cel mai frecvent în Tabăra de inelare de pe Grindul Chituc din 2019

25220
păsări inelate

Speciile cele mai des inelate în cadrul programelor de conservare, educație ecologică și reabilitare din 2019
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Centrul de reabilitare a animalelor sălbatice rănite

Centrul de
reabilitare a
animalelor sălbatice rănite

Salvarea animalelor sălbatice rănite
a continuat să fie o activitate zilnică și
necesară. Mulțumim tuturor celor care
ne-au contactat prin cele peste 1100
de solicitări telefonice din 30 de județe,
apeluri care fie au căutat soluții, fie
s-au rezolvat prin trimiterea animalelor
spre recuperare în Tîrgu Mureș. Astfel,
am găzduit de-a lungul anului 142 de
păsări, 15 mamifere și 6 reptile. Animalele au avut parte de examinare medicală din partea asociației Vets4Wild, iar
61 de cazuri s-au soluționat pozitiv prin
eliberarea animalelor în natură. Per total, Centrul a continuat să mențină trendul în ceea ce privește consumul de
hrană, vizitatorii noștri consumând mai
mult de 2,5 tone de alimente. Dezvoltarea noului centru a continuat prin introducerea apei, canalizării și electricității
pe noul teren, dar și prin dezvoltarea
rețelei naționale de acordare de prim
ajutor prin atragerea a trei medici veterinari din zone neacoperite până acum
(Moldova și Timiș) și șase voluntari.

Centrul de reabilitare a animalelor sălbatice rănite

Povestea
lui juan

După o lună de zile de reabilitare, vulturul negru, Juan s-a reîntors în Bulgaria

Primăvara ne-a pregătit o surpriză de proporții, un
vultur negru, o specie dispărută din țara noastră, a
survolat mai multe teritorii, și obosit fiind, a decis să
se odihnească în zona Sibiului. După consultări cu
partenerii bulgari - Federația Green Balkans, pasărea a fost prinsă și transportată la Tîrgu Mureș, unde
medicul Borka Levente de la Asociația Vest4Wild,
observând că pasărea este foarte slăbită și deshidratată, a decis să-i administreze o perfuzie.

Huhurez mic așteptând micul dejun

Juan, vulturul negru s-a aflat în grija Centrului de
Reabilitare aproape o lună. Specialiștii de la Federația Green Balkans (ornitologi din Bulgaria, de altfel
cei care depun eforturi consistente de a reintroduce
specia în zona balcanică) au sosit în România și au
recuperat pasărea pentru a fi ținută sub observație
o vreme și eliberată din nou în Bulgaria.

Dintre mamifere, puii de căprior sunt cei
mai comuni pacienți ai Centrului, în ciuda eforturilor noastre de conștientizare

21

22

evaluarea ariilor protejate Natura 2000

Evaluarea
ariilor
protejate
Natura 2000
de-a lungul
Mureșului
între Deda și
Lechința
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evaluarea ariilor protejate Natura 2000

Cercetarea și evaluarea populațiilor de pești din râul Mureș

În cursul anului 2019, proiectul nostru “Planuri de
management pentru ariile protejate ROSCI 0210,
ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369” a continuat
cu o serie importantă de activități de monitorizare, evaluare și raportare a muncii de teren din cele
patru situri vizate de proiect. În acest sens, 25 de
experți au lucrat de-a lungul anului la inventarierea
și cartarea a mai multor specii de mamifere, pești,
moluște, nevertebrate, plante, amfibieni și reptile,
precum și la evaluarea parametrilor fizico-chimici ai
apei. Rostul celor 150 de deplasări pe teren a fost
dobândirea de informații despre biodiversitatea locurilor studiate, concretizate în 50 de rapoarte.
Educația este cheia viitorului, motiv pentru care am
organizat și susținut ore de educație despre natură
și protecția acesteia în școlile din cele patru situri
Natura 2000. Peste 458 de elevi au descoperit elemente noi despre natură și au învățat ce înseamnă
o arie protejată. 26 de elevi au participat la tabăra
de educație ecologică organizată în cadrul proiectului.
Una dintre bucuriile noastre din anul 2019 a fost reapariția castorului în ariile protejate vizate de proiect
pentru care ne străduim să elaboram planuri de
management.

Speciile de amfibieni sunt grav afectate de alterarea mediului de către om
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Dezvoltarea infrastructurii ecologice

Dezvoltarea
infrastructurii
ecologice

În 2019 am finalizat cu succes proiectul TRANSGREEN - Planificare integrată a infrastructurii de transport și a infrastructurii verzi în regiunea DunăreCarpați, în beneficiul oamenilor și al naturii. Obiectivul său principal a fost asigurarea unei infrastructuri verzi, prietenoase cu mediul și sigure în regiunea
Dunăre-Carpați. În cadrul proiectului
organizațiile și instituțiile partenere, direct implicate fie în dezvoltarea planurilor de infrastructură lineară (șosele,
autostrăzi), fie în conservarea naturii,
au conlucrat pentru dezvoltarea unor
soluții concrete de reducere a impactului negativ asupra mediului al drumurilor și autostrăzilor construite.
Astfel, probabil cel mai important
rezultat din proiect este chiar Ghidul
privind integrarea măsurilor de conservare a biodiversității în planificarea,
pregătirea, evaluarea, implementarea
și monitorizarea proiectelor de transport rutier și feroviar. Ca de exemplu,
o astfel de măsură care poate reduce
cu mult impactul negativ al unei autostrăzi sau a unei alte infrastructuri lineare, dar ignorată în continuu de
autorități, este chiar includerea unor
structuri verzi cum ar fi ecoductele.
Documentul final poate fi descărcat
aici (RO) și aici (EN).
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Dezvoltarea infrastructurii ecologice

Echipa Milvus la conferința finală a proiectului

Pe baza datelor colectate din teren am realizat un
set de măsuri concrete pentru sectorul Ungheni
(Mureș) – Ditrău (Harghita) al autostrăzii Tîrgu Mureș - Iași. Comparând traseul propus al autostrăzii,
precum și structurile planificate pe acest sector –
podețe, poduri, viaducte, tuneluri – cu datele din
teren privind folosința zonei de diferitele specii de
animale identificate, am constatat că, în mai multe
areale, structurile propuse nu vor menține permeabilitatea autostrăzii pentru aceste specii. Pentru
aceste sectoare am venit cu o serie nouă de propuneri, cum ar fi realizarea unor ecoducte pentru
faună în mai multe locuri. Propunerile noaste pot fi
descărcate aici (EN).

Nu în ultimul rând, la Colțești (Alba) am organizat
împreună cu Fundația ProPark o altă sesiune de
instruire cu tema Utilizarea EIA în dezvoltarea unei
rețele naționale de transport responsabile față de
mediu. Este imperativ ca actorii din procesul de
evaluare a impactului asupra mediului (EIA), specialiștii din cadrul structurilor administrative, ai firmelor de proiectare și construcții, a agențiilor de protecția mediului, administratorii de arii protejate, să
conștientizeze importanța acelor măsuri, care pot
asigura în continuare deplasarea liberă și în siguranță a diferitelor specii. Manualul, un alt rezultat al
proiectului poate fi descărcat aici (EN).
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Influențarea legislației de mediu, activism

Influențarea
legislației de
mediu, activism
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Influențarea legislației de mediu, activism

Infrastructură de
transport și coridoare
pentru animale
Principalul merit al proiectului Transgreen, finalizat
în acest an, este faptul că instituțiile statului responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
și feroviare (Ministerul Transporturilor, CNAIR, CFR,
etc.) au conștientizat că protecția naturii și ariile
protejate nu sunt un inamic al dezvoltării. În cadrul
numeroaselor întâlniri interdisciplinare organizate
de partenerii din proiect (WWF, Asociația Zarand,,
Fundația ProPark) am reușit să găsim metode de integrare a necesităților naturii în proiectele de infrastructură mare. Aceste metode au fost identificate
împreună cu instituțiile statului, agreate de fiecare
parte și publicate în “Ghidul privind integrarea măsurilor de conservare a biodiversității în planificarea,
pregătirea, evaluarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de transport rutier și feroviar”.
Sperăm ca acestea să fie folosite de către cei care
planifică și construiesc autostrăzi, căi ferate, etc.

Este foarte important ca instituțiile statului să
conștientizeze că protecția naturii nu este un
inamic al dezvoltării infrastructurii rutiere
și feroviare. Totul depinde de planificare.

Vânătoarea de ciocârlie –
suspendarea cotelor

Râurile sunt printre cele mai afecate
habitate. E timpul ca autoritățile să-și
schimbe mentalitatea și să le aprecieze
adevărata valoare.

Activism
Faptul că nu mai putem fi custozii ariilor protejate,
nu înseamnă că nu ne pasă! În 2019 am înaintat mai
multe plângeri la Garda de Mediu și alte instituții
privind activități cu efecte negative asupra naturii
în arii protejate sau în habitate naturale – cele mai
numeroase privind exploatarea balastului și decolmatarea în albia minoră a râului Mureș.

Am semnalat de foarte multe ori în presă dezacordul nostru privind vânătoarea acestei specii de
păsări cântătoare, a cărei populație este în declin
în toată Europa. Această vânătoare nu are tradiție
la noi și singura motivație pentru vânătoarea ei sunt
banii plătiți de vânătorii din străinătate administratorilor fondurilor de vânătoare. Cu toate acestea, s-a
aprobat o cotă de 440 000 de exemplare, fără nici
o bază științifică. Ne-am bucurat, că și noi am putut
contribui la acțiunea în instanță a Asociației “Alianța
pentru Combaterea Abuzurilor” – în urma căreia ordinul de ministru prin care se stabileau cotele a fost
suspendat.

Cotă pentru 440 000 de ciocârlii,
fără bază științifică, de dragul banilor.
Acest tip de legiferare trebuie să înceteze!
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Al XI-lea Concurs Internațional de Fotografie de Natură „Milvus”

Al XI-lea
Concurs Internațional de
Fotografie de
Natură „MiLvus”

Cei 11 ani dedicați fotografiei de natură
ne-au învățat să fim consecvenți, dar și
inovativi. Pas cu pas am încercat să îmbunătățim experiența celor interesați
de concursul nostru de fotografie.
Expozițiile noastre au un rol de conștientizare, sărbătorim fotografii și invităm oamenii să învețe să trăiască
împreună cu natura. Mulțumim fotografilor amatori și profesioniști care
s-au înscris și au concurat în această
competiție, care în acest an a adunat
aproape 900 de imagini din 15 țări.
Lucrările înscrise în 3 categorii (general, animale sălbatice, natura din
România) au fost jurizate de Tamás
András, Dan Dinu și Kerekes István.
Lucrările expuse se pot vizualiza pe
pagina web a concursului:

www.photocompetition.milvus.ro
În acest an ne putem mândri cu cel
mai tânăr concurent premiat din istoria
noastră de 11 ani. Locul 1 în categoria
Peisaj a fost câștigat de adolescentul
Tamás Koncz-Bisztricz din Ungaria cu
vârsta de 15 ani.

Am
împlinit
11 ani!

Al XI-lea Concurs Internațional de Fotografie de Natură „Milvus”

Marele Premiu al concursului a fost acordat lui Csaba Daróczi,
fotograf din Ungaria care participă de ani de zile la această competiție

Locul 1 la categoria Peisaj a fost câștigat de Tamás Koncz-Bisztricz, cel mai
tânăr premiat de până acum (15 ani).

Locul 1 la categoria Natura din România câștigat de Vladimir Negru, care a
participat pentru prima dată la concursul nostru
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Activități de educație

Activități de
educație

Și în acest an, ne-am străduit să ajungem la cât mai mulți copii prin diverse
activități: tabere, activități sistematice și ocazionale la clasă, activități din
Școala Naturii, concursuri interșcolare.
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Activități de educație

Cu cât cunoaștem mai bine natura din jurul nostru,
cu atât impactul nostru asupra ei va fi mai puțin distrugător!
În instituțiile școlare, am organizat peste o sută
de activități. Participanții au avut norocul să-și însușească noțiuni despre migrația păsărilor, urmele animalelor, salvarea și reabilitarea animalelor
sălbatice, dar au putut să participe și la inelări de
păsări. În cele două tabere de câte o săptămână,
am asigurat un program diversificat, unde prin intermediul jocurilor, copiii au învățat despre valorile
naturale din jurul nostru.
În proiectul dedicat ariilor protejate Natura 2000
de-a lungul Mureșului, am organizat activități de
educație ecologică în școlile din 10 localități, în care
s-a pus accent pe viețuitoarele care se pot întâlni
de-a lungul Mureșului.
La concursul interșcolar din județul Bihor, dedicat
dropiei și valorilor naturale din jurul Salontei, s-au
înscris peste 500 de elevi.
Prin intermediul activităților noastre, am fost prezenți în peste 50 de instituții, ajungând la un total de
aproximativ 2000 de copii.

122

activități pentru
copii

Hrănirea păsărilor se învață de la cea
mai fragedă vârstă!

1920

de copii au participat la programele
noastre

55

de instituții de
învățământ din 28
localități
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Bursa Milvus

Bursa Milvus

Începând din anul 2005, am sprijinit
aproape 40 de studenți interesați de
conservarea naturii, ecologie sau zoologie.
În anul 2019 au fost depuse 7 proiecte.
Am acordat o sumă de 3 780 lei pentru
susținerea activității de cercetare a celor 2 biologi selectați.
Alex Birău a ales să studieze păsările
dintr-o arie protejată din județul Dolj.
Scopul lui este cartarea locurilor de
popas, de iernare și hrănire, studierea
compoziției faunei de păsări și etologiei diferitelor specii de păsări, precum:
șorecarul mare, pasărea ogorului, barza neagră, lebăda mică, gâsca cu gât
roșu.
Brigitta Ildikó Simon va elabora o
metodologie pentru identificarea prezenței și detectabilitatea diferitelor
specii de reptile. Cercetarea ei va fi de
folos pentru herpetologi, în monitorizarea diferitelor specii de reptile.

Alex Birău
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Bursa Milvus

Alex Birău

Considerăm că este foarte important ca tinerii biologi interesați de conservarea
naturii să beneficieze de un suport financiar, ca să-și urmeze planurile.
Ei sunt cei care pot schimba lumea în bine!

Simon Brigitta

Simon Brigitta
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Activități de conștientizare

Activități de
conștientizare

Anul acesta am pus accent pe implicarea a cât mai mulți adulți în activitățile noastre de conștientizare. Am
organizat diverse evenimente, dar am
participat și la conferințe, festivaluri,
evenimente din evenimente citadine.

1730

adulți au fost
implicați în 26 de
evenimente
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Activități de conștientizare

Plimbări cu cântec
de păsări
Am inițiat o nouă serie de evenimente pentru toți
iubitorii de natură care doresc să se familiarizeze cu
sunetele păsărilor. Am ghidat scurte plimbări în parcurile din orașe, unde participanții au avut șansa să
învețe sunetele păsărilor. În 5 localități ne-am întâlnit de 8 ori cu cei pasionați de păsări (Tîrgu Mureș
2 evenimente, Cluj Napoca 3, Brașov 2 și la Făgăraș
Fest comuna Lerești 1).

Plimbările cu cântec au creat o oportunitate
pentru amatorii pasionați de păsări
să-și îmbunătățească cunoștiințele

Barza albă - ambasador al
ariilor protejate

Camerele web amplasate la locul de cuibărit al păsărilor ne oferă șansa unică de
a fi prezenți fără niciun deranj la fiecare
moment din viața lor

Grupul Milvus și Societatea Carpatină Ardeleană
Satu Mare au adus berzele în prim plan în vara anului 2019 prin proiectul ”Barza albă - ambasador al
ariilor naturale”. Am reușit să inelăm 431 de berze în
31 de localități din județele Mureș, Harghita și Satu-Mare, în prezența și cu cooperarea localnicilor.
Cu această ocazie, a fost înființată o rețea de custozi voluntari, cu misiunea de a monitoriza cuiburile și de a aduna informațiile despre păsări. Concomitent, au fost pregătite și patru video-uri despre
sezonul 2019 al berzelor, care pot fi vizionate pe canalul YouTube al organizației noastre.

Inelări de păsări pentru
publicul larg
Am organizat evenimente deschise publicului larg
în Tîrgu Mureș (1) și la Săvădisla (3), unde participanții s-au familiarizat cu motivele și metodele de
marcare ale păsărilor.

Întâlnirea anuală
de monitoring
Anul acesta am organizat la Cluj cea de-a XII-a
ediție a acestei întâlniri în colaborare cu SOR Cluj.
Participanții au primit informații despre programele de monitorizare ale păsărilor din România și s-au
organizat mai multe workshop-uri despre folosirea
bazelor de date.

Momente unice: eliberarea păsărilor
după ce, acestea au fost inelate
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Activități de conștientizare

Maraton ornitologic
După o pauză mai îndelungată, am organizat cea
de-a V-a ediție al maratonului, în colaborare cu Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare. În acest
an, 33 de ornitologi organizați în 11 echipe au observat 92 de specii de păsări în Ariile Protejate Râul Tur.

Echipa care observă cele mai multe
specii de păsări în 24 de ore - câștigă
Maratonul Ornitologic.

Conferința Uniunii Ornitologice Europene (EOU)
Între 26 -30 august a fost organizată la Cluj cea
de-a 12-a conferință bienală. Organizatorii acestei
conferințe de înalt nivel științific au fost Universitatea Babeș-Bolyai, Asociația Grupul Milvus și SOR.
Au fost prezentate rezultatele celor mai proaspete
cercetări din domeniul ornitologiei.

Conferința EOU de la Cluj a adunat
aproape 400 de ornitologi cercetători
din 37 de țări ale lumii

Alte evenimente
Am participat la mai multe festivaluri cu programele noastre dedicate atât copiilor, cât și adulților.
Ne-am întâlnit cu simpatizanții noștri la Vâltoarea
din Tîrgu Mureș, la Sânsimion la Concursul de tir cu
arcul tradițional “Kakasvész”, la Noaptea Muzeelor
din Salonta, la Târgul ONG din Tîrgu Mureș, dar am
onorat și invitațiile comunității reformate din Biserica din Cetate, respectiv al spațiului comunitar K+
Cluj unde în afară de prezentări pe tema protecției
mediului, participanții au beneficiat și de o introducere în domeniul ihtiologiei.

Activitățile noastre de cunoașterea naturii
dedicate copiilor întotdeauna au un mare
succes la diferitele festivaluri, evenimente

Am încercat să sensibilizăm reprezentanți ai cât mai
multor sectoare: am fost invitați la Universitatea Sapientia Tîrgu Mureș, la expoziția agrară Agromania
din Dumbrăvioara, la Facultatea de Artă a Universității Creștine Partium.
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Informare și comunicare

Informare și
comunicare
Emisiunile TV asigură un cadru ideal pentru
diseminarea informațiilor corecte

Pagina web

Facebook

▪▪ reprezintă o fereastră deschisă către activitățile
noastre, unde puteți citi informații despre programele și proiectele Milvus

▪▪ 260 postări

▪▪ 106 articole

▪▪ cele mai vizionate postări au fost cele dedicate
seriei Factual despre urs, cel mai vizionat episod
- numărul 4 cu 155 673 utilizatori

▪▪ 111 795 sesiuni din partea a 31 568 de utilizatori

▪▪ 9 700 like-uri atribuite

▪▪ 313 927 afișări de pagină a materialelor noastre
▪▪ publicul nostru din țară provine din mediul urban
(Tîrgu Mureș, București, Cluj Napoca, Brașov, Timișoara)
▪▪ publicul extern provine din țări precum: Ungaria,
Germania, Polonia, Statele Unite, Italia

Media generală și online
▪▪ 213 apariții media

Canalul Youtube
▪▪ 33 de video-uri

Conferință de presă la sediul nostru

38

Publicații și conferințe

Publicații și
conferințe

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
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for honey bees. European Journal of Geography 10(2): 89–106.
Cristescu, B., Domokos, C., Teichman, K. J., Nielsen, S. E. 2019. Large carnivore habitat
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REZUMATE DE CONFERINȚE
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Statistical power of bird trend models of the Romanian common bird monitoring
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D., Veres-Szászka, J. 2019. Romanian Breeding Bird Atlas – methodology and results.
In Rabaça, J. E., Godinho, C., Roque, I. (eds.). Bird Numbers 2019: counting birds counts.
Book of Abstracts of the 21st Conference of the European Bird Census Council.
University of Évora, Évora, Portugal.

Bird Numbers 2019
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Counting birds counts
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21st Conference of the
European Bird Census Council
ISBN: 978-989-8550-85-9

Hegyeli, Zs., Birău, A. C., Daróczi, Sz. J., Hodor, C., Nagy, A. 2019. New records reveal
a wider range of the steppe polecat Mustela eversmanii in Romania. In Book of
Abstracts of the 33rd European Mustelid Colloquium, Lisbon, 8–11 October 2019.
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Sos, T., Horváth, G., Herczeg, G., Pap, P. L. 2019. “Thermal type” in viviparous lizard
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ALTE PUBLICAȚII
Kelemen, K., Nagy, A., Papp, J. 2019. Misterioasa dropie la Salonta. Editat de Milvus
Transilvania Vest în cadrul proiectului ROHU-14 – The Nature Corner.
Domokos, C., Sos, T. 2019. Catalogue of Measures. Tîrgu Mureș - Iași Pilot area
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Primarul Clujului, dl. Emil Boc la deschiderea
conferinței EOU, admirând dumbrăveanca
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Raport
financiar
Asemenea anilor precedenți, funcționarea
Asociației a fost posibilă și în anul 2019,
datorită accesării cu succes a diferitelor
fonduri puse la dispoziție de UE. Aceste
fonduri creează baza bugetului, la care
se adăugă venituri de la diferite fundații
și alte entități din străinătate și din România. Cum intenția noastră este să devenim
mai puțin dependenți de proiecte, ne bucură mult faptul că, o parte tot mai semnificativă din buget o reprezintă sursele
independente de proiecte – sponsorizări,
servicii contractuale, donații din partea
persoanelor fizice, 2%, cotizații, etc. Aceste
sume ne ajută să continuăm programele
începute și după terminarea proiectelor
(ex. monitorizarea mai multor specii de
păsări răpitoare ca șoimul dunărean) și
să susținem activități pentru care nu sunt
fonduri din proiecte (ex. Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice). În anul 2019,
Grupul Milvus a beneficiat de venituri totale în valoare de 4 249 427 lei.
Guvernul României, structurile sale teritoriale, respectiv Consiliile Județene și
Locale nu alocă bani pentru organizații
de protecția naturii. Ultima sursă de acest
gen – Fondul de Mediu – nu a mai avut finanțări pentru ONGuri de peste 10 ani. Nu
ne plângem, am învățat să existăm fără
fonduri guvernamentale. Dar ne supără
foarte mult faptul că, de 5 ani guvernul refuză să acorde și contribuția proprie (25%)
din proiectele LIFE pentru ONG-uri. Acest
lucru are ca rezultat o activitate mult
mai redusă în protecția naturii din România și înseamnă, efectiv, pierdere de bani
europeni, care s-ar putea cheltui în România, dar sunt redistribuite între țările care
scriu proiecte și asigură contribuția proprie.
Cheltuielile sunt și ele asemănătoare
anilor anteriori, în anul 2019 acestea ridicându-se la 4 281 410 lei. Peste 70% din
buget au fost cheltuiți pe protecția naturii,
iar restul se împart între administrativ, comunicație și cheltuielile de birou. Costurile
administrative au fost dublate față de anii
precedenți, din cauza costurilor organizării
conferinței EOU de la Cluj.
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Proiecte și servicii contractuale în anul 2019
Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

1

2

3

Programul Life+ al Comisiei Europene
▪▪ Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic (LIFE13/NAT/HU/000081)
Programul Transnațional Dunărea:
▪▪ TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN)
Bears in Mind, Bernd Thies Foundation, Columbus ZOO & Aquarium, Fresno Chaffee Zoo:
▪▪ Conservarea și cercetarea ursului brun
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) – 2014-2020:

4

5

▪▪ Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI
0369
Prin programul Spații Verzi, componenta Arii Naturale Protejate al Fundației pentru Parteneriat:
▪▪ Barza Albă - ambasadorul ariilor protejate
Programul RO-HU14 Interreg V-A România-Ungaria:

6

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

Servicii contractuale

7

Servicii contractuale:
▪▪ Fundația Conservation Carpathia: Monitorizarea păsărilor de pădure în Valea Dâmboviței
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:

8

▪▪ Servicii de consultanță pentru monitorizarea speciilor de păsări conform Art.12 din Directiva
Păsări, în cadrul proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes
comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE”
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Sponsori și susținători

Centrul de Reabilitare
a Animalelor a fost
susținut de:
AAGES SA
Big Consulting SRL
GLS - General Logistics
Systems Romania SRL
Kék Hal SRL
Maurice Ward & Co SRL
MS Masini pentru fabricarea
mobilei SRL
Pécsi Transforest SRL
Realworld Eastern
Europe SRL
Tractor Proiect Comert SRL
Total Control SRL
și alte persoane juridice
anonime

Programele de
monitorizare au fost
susținute de:
Adonis SRL

Tabăra de inelare de
pe Grindul Chituc a
fost susținut de:

Izolarea stâlpilor de
medie tensiune a fost
susținută de:

Kék Hal SRL
Cotorogea Cornel
Böndi László
Asociația Studenților
Ecologi de la ULB

Brial Nav Construct SRL
Elmont Construct SRL
Rewna Prest SRL
Uniglass Glasswork SRL

Activitățile de bază au
fost susținute de:
Cristalex 94 SRL
Intercoop SRL
Probrands SRL

Dorim să le mulțumim și:
▪▪ sponsorilor pentru contribuțiile aduse la menținerea programelor noastre.
▪▪ persoanelor care ne-au susținut proiectul la evenimentul de strângere
de fonduri Swimathon Mureș.
▪▪ persoanelor fizice pentru donații și pentru redirecționarea celor 2% din
impozitul anual pe venit.
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Aportul
voluntarilor

În anul 2019 am fost ajutați de 206 voluntari.

Cei mai mulți au participat la tabăra de inelare de
pe Grindul Chituc (104), dar foarte mulți ne-au ajutat și în programele de conservare și monitorizare a
speciilor. De asemenea, centrul de reabilitare a animalelor sălbatice rănite, precum și programele de
educație și conștientizare s-au bucurat 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 naturale! Și
sperăm că, în afară de faptul că munca lor contribuie la protecția naturii, ei se simt bineveniți în marea noastră familie.
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Am câștigat
proiectul
internațional DEAR
de comunicare a
schimbărilor
climatice

Bucurii și necazuri

Mi-a trebuit
90 de minute
să-mi pornească
laptopul

Am văzut
un cocor la
heleșteele de
la Iernut

Am supraviețuit la
două furtuni de cod
roșu în tabăra de
inelare de pe
Grindul Chituc

În sfârșit am
părăsit patul după
2 săptămâni de
concediu
medical

Am completat
prima mea listă de
specii de păsări
văzute din
fereastră

Am participat la
organizarea cu succes
a unei conferințe internaționale cu mai multe
sute de participanți

Am montat într-o
singură zi 6 birouri
și 2 bibliorafturi în
noul sediu

Într-una dintre
publicațiile despre
răspândirea actuală
a dropiei am folosit
o hartă pe care a
apărut Iugoslavia

Am găsit o
pajiște cu
popândăi în
jurul Salontei

M-a surprins cât
de multe specii
interesante de plante
am găsit în aria protejată Natura2000 de
la Lechința (Mureș)

Învăț să mă cațăr
pe frânghie și am
reușit să urc la un
cuib de acvilă
țipătoare mică

După o aștepare
de 8 luni, în sfârșit,
ministerul a semnat
un contract

Au început
lucrările de izolare
a stălpilor de medie
tensiune periculoși
pentru păsări

Am publicat în
jurnalul științific
Peer-J un articol
despre carnivorele
mari din ariile
protejate din
România

Am reușit să
salvăm și să
trimitem acasă în
Bulgaria un
vultur negru

Am trimis primul
meu raport de
evaluare al unui
proiect

În sfârșit avem
responsabil HR,
care ne verifică
dacă lucrăm

Am inaugurat bucătăria
noului nostru
sediu

Am predat un
articol la Journal of
Mammalogy despre
bârloagele
urșilor
Am mult mai
multe activități
decât timpul
disponibil

Cea mai de seamă valoare a Asociației Grupul Milvus o constituie angajații
și voluntarii noștrii - oamenii dedicați protecției naturii! Mulțumim tuturor!

Asociația Grupul Milvus
Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 121,
540445, Tîrgu Mureș
Adresa de corespondență:
540600 Tîrgu Mureș OP1 CP40
Banca: ING BANK RO12INGB0000999901703336

urmăriți-ne pe
Tel/Fax: +40 265 264726
E-mail: office@milvus.ro
Web: www. milvus.ro

Milvus Group

