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Prefaţă 
25 de ani este o perioadă lungă ... 
Acest raport este în egală măsură o retrospectivă, o evaluare, o elogiere a rezultatelor obţinute (de ce nu?) şi un jurnal -
pentru că ne face plăcere să vedem o sinteză cu tot ce-am realizat în decursul acestui timp îndelungat. 
Mă preocupă mai puţin numărul realizărilor, pe când ceea ce mi-aş dori să şt i u este dacă ele vor mai fi vizibile în mai 
puţin de 25 de ani. Eu sper că da, deşi e destul de dificil de preconizat. Şi asta deoarece Pământul va trebui să susţină 
până atunci aproape 9 miliarde de oameni, în condiţiile în care climatul se schimbă cu paşi repezi, iar în pofida multor 
bune intenţi i declarate şi a mai multor convenţii internaţionale, distrugerea naturii se amplifică . În acest context global, 
ceea ce-am făcut şi facem rep rezintă doar o picătură într-un ocean. Suntem conştienţi de asta. Cu toate acestea, nu 
putem schimba felul nostru de a acţiona sau de a fi. Ceea ce facem, facem din convingere ş i îi vedem rostul. Asociaţia 
„Grupul Milvus" a fost fondată de oameni care doreau să facă ceva pentru natură . Ani de zile ne-am desfăşurat 
activitatea pe bază de voluntariat, dar şi acum - când putem să lucrăm pentru o remuneraţie - stabilim priorităţile în 
funcţie de importanţa activităţilor de conservare a naturii (iar când vine vorba de proiecte, uneori întâmpinăm 
probleme). Am reuşit să păstrăm acest principiu în cadrul organizaţiei şi e foarte bine aşa , întrucât numai oamenii 
dedicaţi îşi pot face treaba cu trup şi suflet, iar acest gen de muncă numai astfel îşi are rostul. lată şi motivul pentru 
care sunt mândru de echipa în numele căreia scriu aceste rânduri, colegi şi prieteni, deopotrivă: ceea ce am obţinut, am 
obţinut împreună . Sunt mândru de rezultate, de tot ce-am făcut şi facem pentru natură, păsări . Esenţa acestora ne-am 
străduit să o concentrăm în acest material. 
Credem cu tărie în conservarea naturii pe baze ştiinţifice. Sună destul de simplu, dar nu e nici pe departe. Conservarea 
naturii în sine reprezintă deja un domeniu extrem de conflictual. Iar din cauza noutăţii sale, se loveşte de aproape toate 
celelalte ramuri ale economiei - administraţia apelor (ex. regularizarea cursurilor apelor curgătoare) , construcţia de 
drumuri, diversele investiţii de energie regenerabilă, extinderea necumpătată a aşezărilor, administraţia pădurilor ş.a . 

Ideal ar fi ca fiecare dintre aceste ramuri să includă protecţia naturii în modul lor de gândire, nu să modeleze cerinţele 
de protecţia naturii după propriile interese. Până când nu se va produce această schimbare, acest domeniu va rămâne 
unul conflictual. Mai ales în cazul unei democraţii "noi" cum este cea a României, unde investitorii văd în fiecare 
autorizaţie necesară un obstacol de trecut. Nici măcar nu le trece prin cap că vreo autorizaţie le-ar putea spune că nu 
este permisă realizarea a ceea ce-au proiectat. Deşi chiar există asemenea cazuri şi , de regulă , din partea protecţiei 
naturii. 
Uneori, poţi intra în conflict şi cu cei mai buni susţinători ai tăi atunci când iei decizii pe baze ştiinţifice. Cei mai buni 
susţinători ai conservării naturii sunt oamenii sensibili faţă de protecţia ei. De regulă, abordarea lor este una 
emoţională, iar ea nu va putea fi schimbată nici atunci când va lipsi baza ştiinţifică . De pildă , hrănirea păsărilor acvatice 
(lebede, raţe, pescăruş i ) este chiar dăunătoare şi în ceea ce priveşte păsările hrănite . Dar cum să ne creadă cineva care 
face asta de ani de zile? Cu toate acestea, noi trebuie să le comunicăm, căci numai aşa ne putem menţine pe termen 
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lung, numai aşa putem fi credibili. 
Conservarea naturii bazată pe argumente reale, ştiinţifice este dificil de realizat, deoarece în multe cazuri priorităţile nu 
sunt aceleaşi cu cele gândite de ecologistul obişnuit. Desigur, e şi vina noastră că nu putem trage destule semnale de 
alarmă asupra celor mai mari probleme. Şi ca să dau un singur exemplu - toată lumea ştie că în România este o mare 
problemă cu gestionarea pădurilor. De altfel, aşa şi este. Dar, din punctul de vedere al naturii, amploarea acesteia nici 
măcar nu se apropie, cu toate schimbările care au loc, de a celei din agricultură . Se iniţiază nenumărate petiţii şi se scriu 
articole în presă cu privire la problemele legate de păduri (tăieri rase sau din păduri virgine etc.), dar până acum 
aproape nimeni nu s-a arătat indignat pentru o pajişte arată sau pentru dispariţia micilor parcele agricole din zonele de 
câmpie ale ţării şi înlocuirea acestora cu monoculturi tratate chimic, adevărate deşerturi pentru biodiversitate. Iar 
agricultura a suferit schimbări mult mai drastice decât silvicultura. România a pierdut nenumărate pajişti valoroase, ce 
găzduiau multe specii de plante şi animale, odată cu transformarea lor în teren arabil sau în amplasamente pentru 
diverse construcţii. Acest lucru este indicat şi de populaţiile păsărilor ce-şi au habitate în păduri , a căror număr nu a 
scăzut semnificativ la nivel european, pe când a celor din zone agricole scade în mod drastic. lată şi motivul pentru 
care, cu toate că mulţi se aşteaptă de la noi să ne împotrivim tăierilor de păduri , preferăm să ne ocupăm de 
îmbunătăţirea agriculturii . Nu se bucură de popularitate? Ştim . Nu e vandabilă? Din păcate, nu. Cu toate acestea, e 
importantă . 

Papp Tamas 
Preşedinte 



O scurtă istorie a organizaţiei 
În toamna anului 1991 , câţiva entuziaşti ai păsărilor au fondat Asociaţia „Grupul Milvus" în bucătăria 
lui nenea Zoli Szombath. lată cele mai importante perioade din viaţa asociaţiei fondate în acea zi: 
Naşterea - 1991-1993: Vârsta medie a membrilor: 17 ani, entuziasmul la maxim. Activităţi: 
observarea păsărilor în mod organizat, sistem comun de colectare a datelor. Un grup vesel de 
prieteni. 
Copilăria - 1993-2001: Aproape lipsită de griji, aşa cum trebuie să fie o copilărie, o perioadă 
optimistă şi prolifică . Membrii devin adulţi (oficial, cel puţin) , dar nu şi copţi . Pe lângă studiile 
universitare, se derulează primul proiect relevant - am continuat să organizăm tabere de inelare a 
păsărilor în Munţii Gurghiului timp de 1 O ani, pe Grindul Chituc timp de doi (nici până azi nu înţeleg 
cum, cu atât de puţine resurse). În mare parte sub influenţa anilor de studiu, atenţia noastră s-a 

orientat către cercetare. Rămâne atmosfera prietenească, căreia i se adaugă nişte structuri tribale destul de solide. Totul se 
desfăşoară pe bază de voluntariat. 
Adolescenţa - 2002-2010: Nesigură şi cu multiple schimbări , cume adolescenţa de obicei. Membrii sunt adulţi , dar se pare că nu se 
vor maturiza niciodată. Datorită şi acestui fapt, obţinem rezultate extraordinare în domeniul protecţiei naturii. Pentru noi, cel puţin. 
Atmosfera prietenească se menţine, dar nu mai face voluntariat toată lumea - pentru câteva persoane putem plăti salarii. După 
aderarea la Uniunea Europeană , fiind încă o organizaţie tânără, dobândim cel mai mare succes al nostru în domeniul protecţiei 
naturii: ne-am concentrat ani de zile pe desemnarea siturilor Natura 2000 şi , sub influenţa muncii noastre, reţeaua de arii protejate 
din România acoperă azi 24% din suprafaţa ţării. Barza albă şi păsările răpitoare ocupă un loc important în rândul activităţilor 
noastre - ne ocupăm în mod intens de: acvila ţipătoare mică , vânturelul de seară , acvila de munte, şoimul călător etc. Ne lărgim 
cercul de interese - organizaţia nu se ocupă doar de păsări , ci şi de mamifere, amfibieni, reptile, peşti - de orice legat de conservarea 
naturii. Demarăm şi programul nostru de educaţie ecologică. 
Vârsta adultă - 2010-2016: Câţiva membri încep să încărunţească şi avem o certitudine: nu se vor maturiza niciodată. Graţie 
fondurilor UE, realizăm că , totuşi, se poate trăi din conservarea naturii, că atâta timp cât faci ceea ce iubeşti şi crezi în ceea ce faci. 
Dar apare birocraţia în viaţa noastră şi ne consumă din ce în ce mai mult timp. Încet, realizăm că nu putem rezolva toate problemele. 
Cu toate acestea, încercăm să le rezolvăm pe toate. După desemnarea ariilor protejate, ne angajăm în administrarea mai multor 
situri, ceea ce ne consumă enorm de multă energie. De multă vreme ne ocupăm de salvarea păsărilor şi trecem la următorul nivel -
împreună cu Vets4Wild, creăm o reţea naţională şi construim voliere profesionale. Cu mai mult sau mai puţin succes, influenţăm 
ramurile economiei cu cele mai mari efecte asupra naturii. De pildă, încercăm să transformăm sistemul de sprijin financiar din 
sectorul agricol pentru a-l face mai prietenos cu natura şi cu micii producători, elaborând noi pachete de agro-mediu. Ne străduim 
să reprezentăm natura şi în alte politici: gestionarea fondului forestier ş i cinegetic. Derulăm proiecte ce vizează conservarea mai 
multor specii: acvila ţipătoare mică , şoimul dunărean , dumbrăveanca ş.a. Avem câteva realizări memorabile în anii ăştia - peste 15 
perechi de şoim dunărean (una dintre speciile cuibăritoare aproape dispărute), ocupând cuiburi artificiale amplasate de noi, 
cuibăresc în partea de vest a ţării. Am început şi câteva programe de monitorizare, singuri sau împreună cu Societatea Ornitologică 
Română (SOR). Facem nenumărate recensăminte şi aflăm mai multe despre răspândirea şi populaţiile păsă rilor (dar şi ale altor specii 
- popândăul) din România. Prin programul nostru de educaţie ecologică, ţinem cursuri pentru pedagogi în mai multe colţuri ale ţării, 

redactăm multe publicaţii. Bursa Milvus sprijină munca de cercetare din domeniul conservării naturii a peste zece studenţi. 
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Desemnarea siturilor Natura 2000 
La temelia conservării naturii din Uniunea Europeană există două directive: Directiva Păsări (79/ 409/ CEE, 1979) şi Directiva Habitate 
(43/ 92/ CEE, 1992). Acestea conţin normele pentru protejarea naturii din UE, iar statele membre şi-au desemnat Ariile de Protecţie 
Specială Avifaunistică (SPA) şi Siturile de Importanţă Comunitară (SCI) în baza acestor directive. Totalitatea acestor arii alcătuiesc 
reţeaua Natura 2000, cea mai mare reţea de arii protejate din lume, reprezentând 18% din suprafaţa terestră, respectiv 6% din 
zonele marine, ale celor 28 de state membre. 
Desemnarea siturilor Natura 2000 a reprezentat un punct de referinţă pentru conservarea naturii din România, deoarece astfel 
procentul ariilor protejate a crescut de la 7% la aproape 23%. Asociaţia „Grupul Milvus" a contribuit semnificativ la desemnarea 
ambelor tipuri de situri Natura 2000. Conform datelor oficiale, în anul 2016, în România, au fost desemnate 162 de arii tip SPA, ce 
acoperă 15,31 % din suprafaţa ţării. Aproximativ o jumătate din ele au primit statutul de protecţie în baza recomandărilor noastre, 
având date de pe teren colectate de către angajaţii şi voluntarii Grupului Milvus din 2007 şi 2011. La aceasta a contribuit şi 
publicarea cărţii „Arii Importante pentru Păsări " (Important Bird Areas). Ne-am asumat un rol semnificativ şi în desemnarea ariilor de 
tip SCI, deoarece bazându-ne pe datele colectate pe teren, am propus 397 de arii noi, care din 201 O pot fi găsite şi pe pagina 
www.natura2000proposals.ro. 
Această realizare nu ar fi fost posibilă dacă nu am fi reprezentat de două ori Coaliţia Natura 2000 la Seminariile Biogeografice, unde 
am putut demonstra reprezentanţilor Comisiei Europene, cu date de pe teren, că desemnările de până atunci nu erau suficiente. E o 
mare bucurie pentru noi faptul că unele situri au deja şi planuri de management. Pentru noi, aceasta este cea mai importantă 
realizare în prezent a organizaţiei , întrucât am contribuit pe deplin ca suprafaţa reţelei ariilor protejate din România să fie de peste 
trei ori mai mare. Profităm de ocazie pentru a le mulţumi şi voluntarilor care ne-au ajutat în obţinerea acestui rezultat minunat. 
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Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) propuse 
de Grupul Milvus şi ulterior desemnate în România. 

Siturile de Importanţă Comunitară (SCI) propuse de 
Grupul Milvus ş i desemnate în totalitate (verde închis) 
sau doar parţial (verde deschis) acceptate de minister. 





10 Administrarea ariilor protejate 
Din păcate, administrarea ariilor protejate nu este soluţionată la nivel de stat în România. În pofida faptului că , în prezent, 23% din 
suprafaţa ţării este protejată, Delta Dunării este singura arie protejată pentru susţinerea căreia sunt alocate fonduri de la bugetul de 
stat. Administrarea ariilor protejate poate fi preluată de către organizaţii neguvernamentale, instituţii sau firme private, fără a 
beneficia de sprijin financiar. Grupul Milvus este custodele mai multor arii naturale protejate - arii de protecţie specială 
avifaunistică (SPA), situri de importanţă comunitară (SCI) sau alte tipuri de arii protejate, singur sau în parteneriat cu alte 
entităţi. 

Aceste arii naturale protejate sunt următoarele: 
ROSPA0041 Heleşteiele din lernut-Cipău , 

ROSPA0067 Lunca Barcăului , 

ROSPA0103 Valea Alceului, 
ROSPA0113 Cânepişti împreună au ariile naturale protejate ROSCI0223 Sărăturile şi Ocna Veche, 2.343 Sărăturile şi Ocna Veche şi cu 
suprafaţa din ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât se suprapune peste ROSPA0113 Cânepişti , 

ROSCI021 O Râpa Lechinţa 
ROSCI0367 Râul Mureş între Moreşti şi Ogra, 
ROSCI0368 Râul Mureş între Deda şi Reghin, 
ROSCI0369 Râul Mureş între lernuţeni şi Periş 
ROSPA0028 Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului împreună cu aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0186 Pădurile de 
stejar pufos de pe Târnava Mare şi rezervaţiile naturale 2.488 Dealul Firtus şi 2.634 Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana. 

Lunca Barcaului 
Valea Alceului 

Râul Mureş între Moreşti ş i Ogra 
Râul Mureş între Deda şi Reghin 
Râul Mures între lernuteni si Peris 
Râpa Lechlnţa · · · 
Eleşteiele Iernut - Cipău 

( 

Cânepişti • 

office@milvus.ro • 0265 264 726 

Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului 
Râul Târnava Mica 
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava 
Mare 
Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 
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Inelare de păsări 
lnelarea păsărilor este o activitate de cercetare importantă , prin intermediul căreia putem obţine informaţii despre: rutele de 
migraţie, pregătirile pentru migraţie, cartierele de iernare sau despre dispersia păsărilor migratoare. Totodată, inela rea joacă un rol 
însemnat şi în educaţia ecologică. Astfel, voluntarii care ne ni se alătură pot avea acces direct la activităţile de cercetare în domeniul 
conservării naturii. Din momentul înfiinţării, asociaţia noastră a organizat cele mai multe tabere de inelare din România. În 
cadrul acestora, au fost inelate peste 75.000 de păsări , dintre care 30.000 de către membrii grupului nostru între 1993-2015. De 
asemenea, coordonăm programe de marcare a păsărilor cu inele colorate: acvila de munte (Aquila chrysaetos), acvila ţipătoare mică 
(Aquila pomarina), vânturelul de seară (Falco vespertinus), vânturelul roşu (Falco tinnunculus), şoimul dunărean (Falco cherrug) şi 

dumbrăveanca (Coracias garrulus). Am organizat următoarele tabare de inelare: 
Munţii Gurghiului. Tabăra a existat între anii 1993-2002 şi , de-a lungul celor 10 ani de activitate, au fost inelate peste 1.200 de 
păsări. A fost prima tabără de lungă durată din România, unde a crescut o întreagă generaţie de ornitologi. 
Grindul Chituc. Cea mai însemnată tabără de inelare din România în ceea ce priveşte numărul de specii şi de exemplare inelate. S-a 
organizat pentru prima dată între 1996-1997. Faţă de celelalte tabere, unde se folosesc mai ales plase tip perdea pentru capturarea 
păsărilor, în cei doi ani, aici s-au folosit cu precădere plase tip Heligoland, ceea ce în România a fost o premieră . Tabăra şi -a reluat 
activitatea în 2014. De atunci se organizează în fiecare an. În cinci ani, 142 de specii şi peste 46.000 de exemplare au fost inelate. 
Comuna Sic. Obiectivul principal al taberei din Sic, din cei doi ani de funcţionare (2003-2004), a fost inelarea speciilor caracteristice 
sJ:ufărişurilor. În total, au fost inelate 6.500 de păsări . 
Munţii Retezat, Gura Zlata. Tabăra a fost organizată în 2005. Aici doar 447 de păsări au fost capturate. 
Comuna Glodeni. Între 2008-2012, cu două inelări pe săptămână , din august până în septembrie am inelat 5.000 de păsări . 
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Recensăminte naţionale şi programe de monitorizare 
Schimbările ce au loc în agricultură şi silvicultură, proiectele de infrastructură, turismul sau schimbările climatice pot avea efecte 
semnificative asupra lumii naturale, prin urmare, şi asupra păsărilor. De aceea, este esenţială monitorizarea schimbărilor la nivelul 
populaţiilor de păsări care cuibăresc, migrează şi iernează. Aceasta permite o detectare promptă a efectelor negative şi ajută în 
elaborarea măsurilor de conservare adecvate. Scopul recensămintelor naţionale şi ale programelor de monitorizare este de a 
aduna informaţii de pe teritoriul României în ceea ce priveşte: distribuţia speciilor de păsări, efectivele, precum şi 
schimbările populaţionale. Suntem coordonatorii, respectiv participanţii a mai multor programe naţionale de monitorizare: 

Monitorizarea naţională a păsărilor răpitoare. De la bun început am acordat atenţie deosebită păsărilor răpitoare, a căror 
cercetare reprezintă până în ziua de azi o prioritate maximă. Primul recensământ naţional al păsărilor răpitoare coordonat de noi a 
avut loc între anii 2005 şi 2007. Atunci specia-ţintă a recensământului a fost acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), dar am obţinut 
informaţii şi despre alte păsări răpitoare . Unul dintre cele mai importante rezultate ale recensământului a fost descoperirea că acvila 
ţipătoare mică , considerată rară până atunci (300 de perechi), are în România una dintre cele mai mari populaţii din lume (2.000-
3.000 de perechi). În 2014 am repetat recensământul adăugând şi alte specii-ţintă . 

Recensământul de iarnă al păsărilor de apă. În colaborare cu Societatea Ornitologică Română (SOR), organizăm de peste zece ani 
în România acest program ce se desfăşoară în întreaga Europă. Grupului Milvus îi revine un volum destul de mare de muncă, întrucât 
centralizăm date ce provin din 20 de judeţe ale României. Astfel, colectăm anual informaţii esenţiale din 50-60 de zone umede 
importante, unde iernează circa 100.000-160.000 de păsări. Relevanţa programului este dată de faptul că se fac observaţii în mod 
sincronic şi în alte ţări din Europa (dar şi de pe glob). Astfel, de la an la an obţinem o imagine clară a evoluţiei efectivelor păsărilor 

Persoană de contact Kovacs Istvan • istvan.kovacs@ milvus. ro • 0728 303 898 
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acvatice şi la nivel european. 

Monitorizarea efectivelor de iarnă ale păsărilor răpitoare. Cele mai multe cercetări au vizat populaţiile cuibăritoare şi migratoare, 
în schimb aveam foarte puţine date despre cele care iernează . Astfel, am demarat acest program, care din 2006 se face la nivel 
naţional şi funcţionează pe bază de voluntariat. Scopul este analiza pe termen lung a distribuţiei păsărilor răpitoare care iernează în 
România, a efectivelor şi a schimbărilor populaţionale. În cei 1 O ani ai programului, 144 de trasee - 1.316 km în total, s-au parcurs pe 
jos cel puţin o dată . Pe alte 50 de trasee, se fac observaţii în mod regulat. În timpul monitorizărilor din fiecare iarnă, cu cele două 
sesiuni de observaţii, se înregistrează anual, în medie, 1.200-2.000 de răpitoare . 

Monitorizarea naţională a vânturelului de seară (Falco vespertinus). Vânturelul de seară este o specie periclitată, cu distribuţia şi 
populaţiile cunoscute doar în anumite regiuni. În 2015, în colaborare cu Societatea Ornitologică Română, am demarat un program 
naţional de monitorizare, având analiza pe termen lung a schimbărilor la nivelul populaţiilor din ţară ca scop principal, dar adunăm şi 
informaţii despre locaţiile şi mărimile coloniilor de cuibărit. Întrucât vântureii de seară cuibăresc de cele mai multe ori în coloniile 
ciorilor de semănătură (Corvus frugilegus), obţinem informaţii importante şi despre această specie. 

Recensământul acvilei de munte (Aquila chrysaetos) şi al şoimului călător (Falco peregrinus). Acvila de munte este una dintre 
cele mai rare specii de păsări răpitoare din România, iar şoimul călător este o specie care a ajuns în pragul extincţiei în anii '60-70. 
Am realizat un recensământ minuţios între anii 2007-2011 într-o parte semnificativă a Munţilor Carpaţi (Munţii Apuseni, Munţii 
Banatului, Munţii Retezat, parţial în Carpaţii Orientali). Deşi sunt încă multe regiuni de cercetat, în zonele recenzate cunoaştem 
efectivele celor două specii şi, în multe cazuri, chiar şi locurile de cuibărit. Astfel, am documentat repopularea şoimului călător, dar şi 
creşterea efectivelor sale, care a fost chiar spectaculoasă în ultimii 15 ani. În 2003 s-a identificat prima pereche cuibăritoare din anii 
'70 încoace, iar în prezent cuibăresc sute de perechi pe teritoriul ţării . 

Monitorizarea păsărilor nocturne din habitate deschise. Acesta este unul dintre cele două programe nocturne pe care le 
coordonăm şi le derulăm împreună cu Societatea Ornitologică Română. Programul început în 2014 urmărea analiza distribuţiei , a 
abundenţei şi a schimbărilor populaţionale pe termen lung a câtorva specii-ţintă: cristel de câmp (Crex crex), ciuş (Otus scops) şi 

caprimulg (Caprimulgus europaeus). Au fost recenzate 164 de pătrate de câte 10x1 O km, iar în 30-50 dintre ele dorim să efectuăm 
anual recensăminte cu ajutorul voluntarilor. 

Recensământul naţional al huhurezului mic (Strix aluco) şi al huhurezului mare (Strix uralensis). Este cel de-al doilea program 
de monitorizare a speciilor nocturne coordonat de noi. A fost realizat pentru prima dată între 2013-2014 şi se repetă la fiecare şase 
ani. Am recenzat 164 de pătrate de câte 1 Ox1 O km şi am înregistrat 147 huhurezi mari şi 611 huhurezi mici. De asemenea, am 
obţinut clarificări în privinţa distribuţiei celor două specii pe teritoriul României, dar şi frecvenţa lor în anumite zone. 

Recensământul naţional al cucuvelei pitice (Glaucidium passerinum). Cucuveaua pitică este o specie de bufniţă activă ziua, de 
statură mică , care poate fi întâlnită în pădurile de conifere şi care are un stil de viaţă foarte discret. Până în 2010 au existat foarte 
puţine observaţii în ţară. Cu toate că după 201 O i-a fost semnalată prezenţa în mai multe locuri, n-am avut informaţii despre 
distribuţia şi frecvenţa speciei în mare parte a Munţilor Carpaţi. Acesta a fost motivul pentru care am efectuat un recensământ 
naţional al speciei în 2013-2014. Au fost realizate observaţii în peste o mie puncte de şi au fost înregistrate peste 236 de cucuvele 



pitice. Astfel, ni s-a confirmat că o populaţie însemnată a acestei specii cuibăreşte în pădurile de conifere ale României. 

Programul de monitorizare a ciufului de pădure (Asia otus) în locurile de iernare din România. Efectivele de ciufi de pădure 
care iernează pot fi observate şi monitorizate cu uşurinţă în lunile de iarnă în locurile de aglomerare, care adesea se află în localităţi. 
Programul cu prima sa versiune a pornit în 2009, urmând ca din 2015 să fie derulat sub o nouă metodologie. Scopul programului 
este identificarea locurilor de aglomerare, recenzarea şi monitorizarea pe termen lung a efectivelor, precum şi identificarea 
eventualilor factori de ameninţare. 

Atlasul păsărilor cuibăritoare din România. În România cuibăresc peste 200 de specii de păsări: În ultimii ani, mulţumită 
observatorilor voluntari şi a celor de profesie, s-au acumulat sute de mii de date cu privire la distribuţia şi efectivele acestor specii. 
Cele două organizaţii care au iniţiat acest program au fost Grupul Milvus şi Societatea Ornitologică Română. Conform planurilor 
noastre, prelucrând datele adunate între 2006-2017 se va realiza primul atlas detaliat de cuibărit din România. 

Monitorizarea păsărilor comune. Prezenţa păsărilor frecvente şi efectivele acestora reprezintă indicatori importanţi ai situaţiei 
mediului nostru înconjurător. lată de ce studierea distribuţiei şi a schimbărilor populaţionale ale anumitor specii are o importanţă 
deosebită. În acest scop a fost demarat programul de către Societatea Ornitologică Română, la care organizaţia noastră participă ca 
partener din 2007. Voluntarii noştri efectuează în fiecare an observaţii în apropierea locuinţei lor, iar în anumiţi ani, chiar şi în zone 
mai îndepărtate, care nu au fost recenzate de ornitologi, şi unde sunt parcurse mai multe pătrate-eşantion. 

Recensăminte şi programe de monitorizare cu caracter local 
Pentru administrarea ariilor protejate este esenţială cunoaşterea speciilor care trăiesc aici şi care trebuie protejate. Informaţiile 

despre distribuţia , efectivele, comportamentul, nevoile ecologice şi factorii de ameninţare ale acestora sunt indispensabile. În ultimii 
zece ani am participat la nenumărate recensăminte a căror rezultate au asigurat baza planurilor de management pentru 

aceste situri. Cele mai însemnate două recensăminte s-au făcut în zona Văii Hârtibaciului din sudul Transilvaniei (Podişul 
Hârtibaciului SPA - sit Natura 2000) şi în Munţii Trascăului (Munţii Trascău SPA - sit Natura 2000), dar am efectuat şi recensăminte 

mai mici în Munţii Măcinului , Munţii Maramureşului , lângă Şinca Nouă Uudeţul Braşov) , Munţii Făgăraşului , precum şi în Munţii 
Iezer-Păpuşa. În timpul deplasărilor pe teren, am adunat zeci de mii de date din ariile evaluate despre fauna păsărilor, 

despre specii de interes comunitar, dar şi despre specii care nu sunt protejate. 
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18 Cercetarea migraţiei păsărilor răpitoare 
În timpul migraţiei , păsările răpitoare şi cele care zboară pe curenţi termici evită mările şi lanţurile muntoase înalte. Drept urmare, în 
timpul rutei de migraţie se adună în număr mare în coridoare înguste mărginite de mări şi de masive muntoase. În Europa, 
asemenea coridoare se găsesc între Marea Neagră şi Munţii Carpaţi din România, respectiv deasupra Strâmtorii Bosfor din Turcia, 
unde pe o fâşie de 20-25 km migrează întreaga populaţie a mai multor specii ce cuibăresc în Europa Centrală şi de Est. Studiul 
migraţiei păsărilor răpitoare şi a celor care zboară pe curenţi termici este una dintre cele mai importante activităţi de-ale noastre de 
cercetare. Am organizat de-a lungul anilor mai multe tabere de cercetare: 
Munţii Măcinului. Tabăra a funcţionat între 2002-2007, în fiecare an, între mijlocul lunii august şi mijlocul lunii octombrie. Aici se 
numărau anual 8.000-14.000 de păsări răpitoare şi 10.000-40.000 de berze. Clarificările obţinute în privinţa dinamicii migraţiei 
speciilor-ţintă erau cele mai importante rezultate. 
Strâmtoarea Bosfor. În 2008, membrii au decis ca, în cele 21 de zile de migraţie a acvilei ţipătoare mici, să organizeze o tabără de 
cercetare a migraţiei păsărilor răpitoare deasupra Bosforului. Numărătoarea , pentru prima dată în istoria acestor recensăminte, s-a 
efectuat în paralel în patru puncte diferite de observare, acoperind astfel cea mai mare parte a strâmtorii . În decursul celor trei 
săptămâni, au fost observate în total 141 .000 de răpitoare, dintre care 58.000 acvile ţipătoare mici şi 74.000 şorecari comuni. 
Dobrogea. Experienţa din Munţii Măcinului , observaţiile ocazionale şi informaţiile oferite de transmiţătoarele satelitare montate pe 
păsări au indicat estul României şi întreaga Dobrogea ca fiind parte a unei importante rute de migraţie. Pentru o investigare în 
detaliu, am organizat o tabără în 2010, cu 15 puncte de observare în Dobrogea de Nord, respectiv 13 puncte în 2011 în Dobrogea 
de Sud. Numărătoarea s-a efectuat în paralel, în fiecare punct. Rezultatele au ajutat în evidenţierea celor mai importante coridoare 
de migraţie. Însă pentru rezultate mai precise, ar fi necesare cercetări similare. 

Persoană de contact: Kovacs Istvan • istvan.kovacs@milvus. ro • 0728 303 898 
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Ope~Maps: o bază de date online, cu acces liber 
În ultimii 25 de ani, membrii Grupului Milvus au colectat peste o jumătate de milion de observaţii ornitologice. Însă 
majoritatea acestor date se află în carneţele şi baze de date offline, ceea ce limitează utilizarea lor de către membrii organizaţiei şi a 
publicului larg. Iar cu trecerea timpului, devenise absolut necesară dezvoltarea unei baze de date care să permită stocarea şi 
gestionarea tuturor datelor noastre ornitologice. Pe de altă parte, ni s-a părut importantă publicarea acestor date pentru a oferi şi 
altora posibilitatea de a le utiliza în mod gratuit în domenii precum: ştiinţă , conservarea naturii, educaţie ecologică şi alte domenii 
non-profit. Nu în ultimul rând, ne-am dorit să creăm o platformă unde şi alţii ar putea proceda la fel. 
Bazându-se pe aceste trei principii, s-a născut OpenBirdMaps, o bază de date online, accesibilă tuturor. Scopul platformei 
OpenBirdMaps este de a aduna şi de a distribui informaţii despre răspândirea în timp şi spaţiu a păsărilor sălbatice din România. Prin 
publicarea datelor colectate de către ornitologii profesionişti şi amatori, dorim să asigurăm accesul la un volum mare de date (dar şi 
greu accesibile), pentru a putea fi astfel utilizate. În momentul de faţă, OpenBirdMaps conţine peste o jumătate de milion de date -
o parte poate fi accesată doar parţial din cauza unor restricţii contractuale, dar încărcarea datelor în baza de date este în curs 
procesare. 
Pe parcurs, intenţionăm să dezvoltăm baze de date similare OpenBirdMaps şi pe alte grupuri de animale. Deja se află în stadiul de 
dezvoltare o bază de date asemănătoare pentru mamifere, peşti şi herpetofaună. 
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Persoană de contact: Bone Gabor • gabor.bone@milvus. ro • 0722 533 815 
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Cercetarea şi conservarea păsărilor răpitoare 
Grupul Milvus se ocupă cu precădere de cercetarea şi conservarea păsărilor răpitoare încă din 1995. Primii pa ş i s-au făcut sub 
supravegherea unor profesionişti precum: Zoltan Szombath, Andras Libus şi Janos Bagyura, totodată oferindu-ne şi o garanţie 
pentru succesele ce-au urmat. Activităţile, în decursul celor 20 de ani, s-au diversificat. La început, ne-am străduit să găsim, să 

identificăm şi să protejăm cuiburile păsărilor răpitoare din aproprierea locuinţelor noastre. Apoi, implicând specialişti străini , am 

organizat recensăminte naţionale (acvila ţipătoare mică şi alte specii), am reuşit să oprim scăderea efectivelor anumitor spe~iiţ:~~- j 
chiar să le creştem numărul (vânturelul de seară în Crişana), iar în cazul şoimului dunărean - am reuşit repopularea speciei î~ 

Acvila de munte 
Acvila de munte (Aquila chrysaetas) este una dintre speciile de păsări răpitoare cu cele mai puţine exemplare în România. Până în 
2000, aveam la dispoziţie foarte puţine informaţii despre distribuţia ş i efectivele din ţară, numărul lor fiind estimat la doar 20-25 de 
perechi. Activităţile dedicate acestei specii au fost începute în 2001 în Munţii Trascăului. De atunci, urmărim de la an la an 
modificările populaţionale, rata de succes a reproducerii şi factorii de ameninţare în Munţii Apuseni ş i în anumite zone din Carpaţii 
Orientali. În cadrul mai multor proiecte, am efectuat recensăminte, pe lângă zonele amintite, ş i în Munţii Banatului şi Munţii Retezat, 
în urma cărora am reuşim să estimăm mult mai realist populaţia speciei la nivel naţional - la circa 90-150 de perechi. 
Transmiţătoarele GPS, pe care le-am montat mai recent pe pui, ne permit colectarea unor informaţii despre cum folosesc habitatul şi 
se deplasează păsările tinere. Dintre activităţile de conservare, cele mai importante sunt desemnarea siturilor Natura 2000 pentru 
conservarea speciei ş i ajutorul oferit în elaborarea planurilor de management, dar au fost instalate ş i multe cuiburi artificiale. 

Persoană de contact: Kovacs Istvan • istvan.kovacs@ milvus. ro • 0728 303 898 
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Acvila ţipătoare~ 
La începutul anilor 2000, am lansat mai multe proiecte finanţate de Fundaţia pentru Parteneriat şi care vizau conservarea păsărilor 
răpitoare din Transilvania. De atunci, acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) a devenit una dintre speciile noastre ţintă. Conform 
informaţiilor de la acea dată , populaţia ei din România era apreciată la 200-300 de perechi cuibăritoare, însă aceste cifre nu erau 
bazate pe vreo evaluare reală. În 2005, am efectuat un recensământ de talie aproape naţională - în zona Munţilor Carpaţi, având 
sprijin profesional din străinătate şi finanţare de la WWF şi CERI. Rezultatul a fost surprinzător: populaţia la nivel naţional cuprinde 
aproximativ 2000 de perechi, plasând astfel România ca fiind foarte importantă în conservarea acvilei ţipătoare mici. 
Recensământul a fost continuat în 2007, prin extinderea spre zonele rămase neacoperite, rezultând astfel prima evaluare naţională a 
speciei. Desigur, nu ne-am oprit aici . În 2010 s-a născut un Proiect naţional LIFE pentru conservarea acvilei ţipătoare mici. Proiectul 
de patru ani, realizat în colaborare cu Agenţia de Protecţia Mediului Sibiu şi Societatea Ornitologică Română, a câştigat 
recunoaşterea UE şi a fost inclus printre cele mai bune proiecte LIFE. Am elaborat planul de management al speciei în România şi am 
actualizat planul de management la nivel european (Species European Action Plan). Am evaluat şi factorii de ameninţare - întrucât 
acvila ţipătoare mică e o specie migratoare pe distanţă lungă , îşi petrece iernile în sudul Africii, prin urmare, problemele nu pot fi 
soluţionate doar la nivel naţional. Factorul de conservare cel mai important din România e menţinerea practicilor agricole actuale. 
Am elaborat un sistem de sprijin financiar, care va putea oferi venituri suplimentare fermierilor care îşi cultivă terenurile într-un mod 
prietenos cu acvilele. Un alt rezultat al proiectului este ghidul pentru administrarea adecvată a habitatului acvilei ţipătoare mici în 
România şi care poate fi consultat atât de către custozii ariilor protejate, cât şi de către amatori. Pagina de Internet a proiectului 
poate fi accesată aici: 

www.pomanna.ro 

Persoană de contact: Dar6czi J. Szilard • szilard.daroczi@milvus.ro • 0720 537 066 
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24 Vânturelul de seară 
Gaia roşie (Milvus milvus) şi vânturelul de seară (Falco vespertinus) nu se deosebesc unul de altul doar prin culoare, ci şi prin 
arealurile pe care le acoperă. Cu toate acestea, Milvus şi vânturelul de seară sunt inseparabili de aproape 20 de ani, căci Grupul 
Milvus a început monitorizarea coloniilor de cuibărit ale vântureilor de seară din Crişana, precum şi inelarea lor, încă din anii '90. 
Primul nostru proiect de conservare a speciei s-a desfăşurat pe o perioadă de un an şi avea un buget de cinci mii de dolari. Al doilea 
era deja un proiect LIFE internaţional , cu opt parteneri, de patru ani şi implica un buget de câteva milioane de euro. 
Vânturelul de seară este o pasăre răpitoare periclitată şi protejată. De regulă , ocupă habitate de câmpie din zone temperate. Iernile şi 
le petrece în ţările din sudul Africii. Ecologia sa de cuibărit se deosebeşte prin două aspecte de cea obişnuită : nu îşi construieşte cuib 
(pentru creşterea puilor foloseşte cuiburile altor păsări) şi , spre deosebire de alte păsări răpitoare din România, este o pasăre gregară 
şi se reproduce în colonii. Întrucât cioara de semănătură este cea mai des întâlnită pasăre colonială din zonele noastre de câmpie, 
vântureii folosesc, cu precădere, cuiburile lor abandonate. Ciorile încep să cuibărească încă din primele zile de primăvară, iar pe când 
se întorc vântureii, puii de cioară se pregătesc să-şi părăsească cuiburile. Aşadar, soarta vântureilor de seară depinde într-o mare 
măsură de populaţia cuibăritoare a ciorilor de semănătură. De aceea, programul nostru de conservare a vânturelului de seară vizează 
şi cioara de semănătură . Dar prezenţa ciorilor nu este întotdeauna pe placul oamenilor, iar protejarea locurilor de cuibărit ale 
vântureilor de seară devine o sarcină şi mai dificilă. 
La acest stil de viaţă al vântureilor se adaugă şi aşa-numitele „aglomerări " pe care le alcătuiesc în perioada premergătoare migraţiei 
de toamnă. În serile din luna septembrie, în zonele de câmpie se adună câteva sute, uneori chiar mii de vânturei în anumite pâlcuri şi 
aliniamente de arbori, la care păsările se întorc seară de seară şi de la an la an. Aceasta este perioada în care se pregătesc de drumul 
de câteva mii de kilometri. Astfel, locurile de aglomerare nederanjate şi asigurarea teritoriilor potrivite pentru hrană capătă un rol 



hotărâtor pentru ca rata de mortalitate din timpul migraţiei de toamnă să fie cât mai mică, iar numărul exemplarelor care se întorc 
primăvara cât mai mare. 
În ultimii 10 ani, Grupul Milvus s-a ocupat de cercetarea şi conservarea populaţiilor de vânture! de seară din România prin toate 
mijloacele posibile. În cadrul proiectului LIFE, între 2006-2009, am efectuat un recensământ al populaţiilor de vânture! de seară şi 
cioară de semănătură în Crişana şi Banat. Evoluţia celor mai importante colonii de cuibărit este monitorizată permanent. Ne-am 
străduit să identificăm şi să evaluăm populaţiile şi din sudul şi estul României. Am adunat informaţii detaliate cu privire la întreaga 
populaţie cuibăritoare din ţară . Împreună cu partenerii din Ungaria, monitorizăm în fiecare an dinamica efectivelor care trec prin 
locurile de aglomerare din perioada de toamnă, iar în 2016 am descoperit cel mai mare loc de adunare cunoscut până în prezent, la 
vest de Marea Neagră. Mai mulţi vânturei au fost echipaţi cu transmiţătoare satelitare, iar noi le putem urmări rutele de migraţie şi 
teritoriile unde ele iernează . Pentru a veni în completarea posibilităţilor naturale de cuibărit din Crişana şi Banat, am montat sute de 
cuiburi artificiale. De peste 1 O ani, am reuşit prin lobby să protejăm locurile de cuibărit ale vântureilor introducând o perioadă 
de prohibiţie privind vânătoarea la cioara de semănătură în perioada de cuibărit. Totodată, am contribuit la desemnarea a 
peste zece situri Natura 2000 din România pentru conservarea acestei specii. Pentru unele dintre ele, am elaborat şi planuri de 
management, iar trei sunt administrate de noi. În cadrul programului de inelare a vântureilor de seară implementat în Bazinul 
Carpatic, un număr de peste o mie de exemplare au fost marcate cu inele colorate şi , împreună cu partenerii maghiari, am demarat o 
cercetare genetică a speciei. Chiar dacă activităţile de conservare şi cercetare a vântureilor de seară sunt multiple, ele se extind de la 
an la an. 
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26 Şoimul dunărean 
Şoimul dunărean (Falco cherrug) este o pasăre răpitoare ameninţată cu dispariţia şi strict protejată. În urmă cu aproximativ 100 de 
ani, specia era prezentă pe întregul cuprins al României - cu excepţia Munţilor Carpaţi . Dar la începutul anilor 2000, numărul 
perechilor cuibăritoare a scăzut în mod dramatic şi se cunoşteau doar câteva perechi. Şoimul dunărean se hrăneşte, de regulă, cu 
mamifere mici care trăiesc pe terenuri arabile şi pajişti. Hrana preferată este popândăul , dar se poate observa destul de frecvent 
furând prada (şoareci de câmp) altor păsări răpitoare - vânturei, ereţi. Ocazional, în perioadele cu resurse de hrană limitată , meniul 
şoimului dunărean poate include şi păsări de talie mică sau medie, cum ar fi păsări care periodic formează grupuri mari: grauri, 
porumbei, corvide. Precum alţi şoimi , nici cel dunărean nu-şi construieşte cuib, ci ocupă cuiburile părăsite ale altor răpitoare sau 
corvide. Recent, am constatat că ocupă şi cuiburile artificiale, montate pe stâlpii de înaltă tensiune. Aria de răspândire a şoimului 
dunărean cuprinde zonele de câmpie cu arbori din Europa Centrală şi se extinde până în China. Spre deosebire de efectivele din 
Europa Centrală , populaţia la nivel mondial prezintă scăderi mari şi continue, şi se poate afirma că specia este periclitată în aproape 
întreaga sa arie de distribuţie. În ceea ce priveşte efectivele din Europa Centrală şi , în special, cele din Ungaria, prezintă creşteri 
progresive, ca urmare a mai multor decenii de activităţi de conservare. Având acest model pozitiv, s-a alăturat şi Grupul Milvus 
acestor eforturi colective internaţionale . Printr-un proiect internaţional derulat în patru ţări , între 2009-2013, s-a reuşit salvarea 
populaţiei de şoim dunărean din România, care până la acea dată era ameninţată cu dispariţia . În primul rând datorită amplasării 
cuiburilor artificiale, în 2016 am înregistrat 14 perechi în Banat şi Crişana, cu un număr de nouă ori mai mare de pui, faţă de 
2011, când se cunoşteau doar două perechi. În paralel cu această creştere populaţională, a crescut şi responsabilitatea noastră , 
deoarece o populaţie mai mare aduce mai multe şanse pentru supravieţuirea speciei . Aşadar, continuarea activităţilor de conservare 
- de pildă , reducerea ratei de mortalitate cauzate de electrocutare, va rămâne o prioritate şi pe viitor. 
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Dropia 
Dropia (Otis tarda) este cea mai mare pasăre zburătoare din Europa şi o specie periclitată la nivel global. În ultimele două secole, 
populaţiile din România au suferit o scădere dramatică , dropia ajungând aici în pragul extincţiei. Cele aproximativ 50-60 de 
exemplare, care au supravieţuit în zona Salontei din judeţul Bihor, reprezintă singura populaţie viabilă de dropii din România. De 
aceea, acordăm cea mai mare prioritate conservării ei . Păsările folosesc în egală măsură habitate din România (Salonta - zona de 
frontieră) şi din Ungaria (zona Mez6gyan). Aşadar, conservarea acestei populaţii poate fi realizată doar prin cooperare internaţională. 
Întrucât dropia este foarte legată de teritoriile sale, de habitatele ei tradiţionale, o astfel de populaţie mi că, izolată ş i , fireşte, 
vulnerabilă este ameninţată de orice schimbare negativă din habitatul ei . Conservarea dropiilor de la Salonta este, prin urmare, 
prioritatea noastră absolută . Până acum, programul Grupului Milvus de conservare a dropiei s-a manifestat îndeosebi în activităţi 

concrete, nu în proiecte. Temelia tuturor acţiunilor este urmărirea schimbărilor populaţionale, aşa - numita monitorizare, care ne 
permite să putem aprecia dacă o populaţie scade, creşte sau stagnează . Au trecut zece ani de când am participat la prima observaţie 
documentată de dropii la Salonta. De atunci, în cursul celor 81 de zile de teren au fost observate peste 1200 de exemplare. Desigur, 
aceste observaţii se referă la cele 50-60 de exemplare care trăiesc aici. În urma observaţiilor noastre, s-au evidenţiat cu 
exactitate acele habitate din Salonta care sunt cele mai importante pentru dropii . Astfel, am putut să ne concentrăm, în primul rând, 
pe aceste habitate. În câteva cazuri, au fost observate ş i femele cu pui inapţi de zbor. E ş i asta o dovadă a cuibăritului speciei la 
Salonta, chiar dacă nu am găs it până acum cuiburi de dropie. Am identificat şi contracarat mai mulţi factori care ameninţau 
habitatele dropiilor. Pentru noi e un mare succes că, bucurându-ne de sprijin internaţional , am împiedicat realizarea unui proiect de 
parc eolian, a căru i turbine eoliene ar fi tăiat în două habitatul dropiilor, reducându- l ş i mai mult. 
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28 Barza albă 
Barza albă (Ciconia ciconia) este una dintre cele mai cunoscute şi mai îndrăgite păsări din România. Această pasăre cuibăreşte de 
foarte multă vreme aproape de oameni - mai demult pe grajduri, şure, arbori, iar în zilele noastre aproape exclusiv pe stâlpi electrici. 
Această mutare a locului de cuibărit, din punct de vedere evoluţionist, s-a produs extraordinar de repede. În 1971 s-a consemnat în 
România primul cuib de barză aflat pe un stâlp electric, iar în zilele noastre 93% a populaţiei de berze cuibăreşte în acest fel. Aşadar, 
conservarea berzelor albe este strâns legată de reţeaua electrică : nu doar pentru că cuiburile lor se află pe stâlpi de joasă tensiune, ci 
şi pentru că cele mai multe berze mor din cauza electrocutării, în special în timpul migraţiei , pe stâlpii electrici de medie tensiune. 
Cuiburile de pe stâlpii electrici pot cauza multe probleme furnizorilor de energie, dar şi berzelor, deoarece acestea pot provoca 
scurtcircuite, pot lua foc, etc. Există soluţii pentru ambele probleme - trebuie montate suporturi speciale sub cuiburi, iar stâlpii de 
medie tensiune, care provoacă electrocutări, trebuie izolaţi sau schimbaţi cu stâlpi "prietenoşi " cu păsările. În 2015 au fost montate 
1999 de suporturi pentru cuiburile de barză din ţară şi s-au făcut progrese şi în ceea ce priveşte soluţionarea mortalităţii păsărilor 
cauzate de electrocutările de pe stâlpii de medie tensiune. Grupul Milvus şi-a asumat un rol de pionier în aceste activităţi şi lucrează 
încontinuu la o soluţie optimă - mai multe detalii în capitolul Păsări şi linii electrice aeriene. Am publicat un "Ghid pentru realizarea 
suporturilor pentru cuiburi de berze pe clădiri" adresat populaţiei locale şi un "Ghid pentru realizarea suporturilor pentru cuiburi de 
berze pe stâlpi" (publicat deja în două ediţii) destinat furnizorilor de energie. În ciuda popularităţii sale, din păcate, în ultimii 1 O ani 
s-au înmulţit şi plângerile împotriva berzelor, mai ales din cauza mizeriilor făcute de păsările cuibăritoare . De-a lungul anilor, am 
întreprins numeroase acţiuni de popularizare - am organizat o expoziţie despre berze, cu peste 8000 de desene din trei ţări, am 
montat panouri informative despre berze în mai multe localităţi (Dumbrăvioara, Cristian, Ciumeşti etc.). 
Organizarea şi derularea recensămintelor berzelor reprezintă o parte importantă a conservării lor, căci doar aşa putem vedea 
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30 
schimbările la nivel populaţional. Am început să numărăm berze în 1994 în diferite regiuni, acoperind câteva judeţe (Mureş, Braşov 

etc.) sau cursuri de râuri (Valea Târnavei), rezultând de-aici mai multe publicaţii. Între 2004-2005, împreună cu SOR, am organizat un 
recensământ naţional de berze, pe care l-am repetat în 2014-2015. În baza acestora, putem afirma că populaţia de berze din ţară 
este stabilă şi că ea cuprinde 5500-6000 de perechi. 
Am acordat o atenţie deosebită unei localităţi cu multe berze şi care ne e dragă - am demarat aici, în 2004, un program complex -
Dumbrăvioara, satul berzelor. Printre altele, am înfiinţat muzeul berzelor, am organizat festivalul berzelor şi am încercat să dezvoltăm 
turismul. Aici am amplasat prima cameră web din România montată pe un cuib de berze. La început, între 2006-2009, imaginile 
transmise în direct din cuib puteau fi văzute doar în muzeul berzelor, dar din 201 O cuibul din Dumbrăvioara poate fi urmărit on-line, 
iar din 2015 evenimentele din cuib pot fi urmărite la o rezoluţie mult mai bună. 
Se ştie că berzele sunt păsări migratoare, iar datele oferite de berzele inelate ne ajută mult în identificarea rutelor de migraţie şi a 
cartierelor de iernare. Până în 2016, Grupul Milvus a inelat peste 1 OOO de berze, mai ales pui . 



Dumbrăveanca 31 
Grupul nostru acordă o atenţie deosebită păsărilor care trăiesc în habitate periclitate din Câmpia de Vest, cum ar fi dumbrăveanca 
(Coracias garrulus). Începând cu anii '90, desfăşurând observaţii ale speciei în mod regulat, am încercat să apreciem aria de 
distribuţie, mărimea şi dinamica populaţiei, iar pentru a creşte rata de supravieţuire, am montat cuiburi artificiale. Un progres major ----..__ 
pentru conservarea speciei l-a reprezentat proiectul "Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic", finanţat prin Programul LIFE. -----
Bendiciarul principal al proiectului de cinci ani, româno-maghiar, este Societatea Ornitologică Maghiară, având trei parteneri în 
Ungaria şi doi în România (Agenţia pentru Protecţia Mediului - Satu Mare şi Grupul Milvus). Proiectul are un buget de 5.046.097€, 
din care 75% reprezintă contribuţia UE, scopul fiind întărirea populaţiei de dumbrăveancă în Bazinul Carpatic şi asigurarea 
conservării ei pe termen lung, într-un mod sustenabil. Enumerăm principalele activităţi prin care dorim să atingem acest obiectiv: 
crearea unor locuri de cuibărit în situri Natura 2000, îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor în trei locaţii de proiect, 
scăderea mortalităţii , asigurarea conservării speciei pe termen lung prin programul "Fermieri pentru dumbrăveancă ", popularizarea 
practicilor agricole, prietenoase cu dumbrăveanca, în siturile Natura 2000 şi campanii de conştientizare. Zona vizată din România se 
af:ă în Crişana şi Banat şi include cele 15 arii protejate din judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş. Cele mai importante activităţi: 
evaluarea efectivelor speciilor de ciocănitoare care fac scorburi (ghionoaia verde şi ciocănitoarea neagră), evaluarea stării habitatelor 
acestor specii şi întocmirea unui pachet de recomandări pentru conservarea dumbrăvencei adresate părţilor interesate (proprietari 
de terenuri şi fermieri, administraţia apelor, administraţia pădurilor, agenţiile pentru protecţia mediului). Alte activităţi: amplasarea a 
peste 1 OOO de cuiburi artificiale, monitorizarea arborilor importanţi pentru specie, iar în cazul tăierii acestora sesizarea autorităţilor 
competente, plantarea şi îngrijirea arborilor şi a pâlcurilor, izolarea stâlpilor de medie tensiune care prezintă un pericol pentru păsări , 

implicarea comunităţii locale în activităţile de conservare, echiparea unor dumbrăvence cu transmiţătoare etc. 
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32 Ursul brun 
Principalii factori care ameninţă populaţia de urs brun (Ursus arctos) din România sunt: nivelul scăzut de acceptare socială (cauzat, în 
primul rând, de pagubele pe care le pot produce şi de concepţiile greşite, larg răspândite, care îngreunează sau chiar împiedică 
conservarea speciei), lipsa datelor ştiinţifice (vitale pentru planificarea şi implementarea activităţilor de conservare şi gestionare a 
speciei), respectiv fragmentarea habitatelor naturale. În programul nostru, început în 2006, "Conservarea şi cercetarea ursului brun 
într-o zonă pilot din România" abordăm aceste trei probleme principale. Zonele-ţintă sunt bazinele hidrografice superioare ale 
râurilor Niraj şi Târnava Mică, respectiv partea centrală a Munţilor Gurghiu. Dar unele activităţi nu se limitează doar la aceste zone. 
În ceea ce priveşte componenta socială, la început, am donat garduri electrice fermierilor păgubiţi de urşi şi am desfăşurat activităţi 
pentru elevii din ciclul primar. Acum, lucrăm la un sondaj de opinie pe scară largă . Un alt obiectiv este să transmitem prin, mass
media, informaţii factuale către populaţia locală . 

Facem în paralel mai multe cercetări. Pentru a aduna detalii despre cum utilizează urşii habitatele lor, care sunt coridoarele ecologice 
importante, respectiv locurile de hrănire şi iernare, monitorizăm urşii echipaţi cu zgărzi GPS (până acum am montat zgărzi pe 19 
exemplare, care ne-au transmis zeci de mii de locaţii GPS). Cu ajutorul unor specialişti locali (silvicultori, paznici de vânătoare) cartăm 
bârlogurile de urs, pe care le şi măsurăm (am identificat până acum 101 bârloguri şi 7 cuiburi deschise). Am colectat mostre genetice 
de la aproximativ 150 de exemplare, ele fiind baza a mai multor studii pe care le efectuăm în colaborare cu instituţii de cercetare din 
străinătate. Examinăm paraziţii interni ai urşilor analizând mostre colectate de la exemplare recoltate (43 până în prezent), respectiv 
mostre fecale colectate din sălbăticie (până acum avem 211), iar paraziţii externi sunt colectaţi de pe urşii pe care-i echipăm cu 
zgărzi. 

Cât despre conservarea habitatelor, avem două activităţi principale. Am propus şase noi situri Natura 2000, care, după ce au fost 

Persoană de contact: Domokos Csaba • csaba.domokos@ milvus.ro • 0720 538 422 



desemnate oficial în 2011, au extins cu 1048,89 km2 aria naturală protejată pentru conservarea atât a urşilor şi a altor specii, cât şi a 
unor tipuri de habitate. Prin folosirea metodelor precum: marcare şi urmărire, capcane pentru păr, monitorizăm traseul pentru 
viitoarea autostradă Tirgu-Mureş-laşi, pentru a promova construirea unor ecoducte. 
Acestea sunt esenţiale din următoarele motive: pentru ca urşii şi alte specii să ajungă în continuare şi după construirea şi darea în 
folosinţă a autostrăzii la locurile lor importante de hrănire şi iernare, dar şi pentru ca populaţia de urs să nu fie fragmentată. Pe lângă 
activităţile deja menţionate, facem şi intervenţii în cazuri de urgenţă. În ultimii ani, am salvat în total 1 O urşi din laţurile braconierilor, 
respectiv 14 pui rămaşi orfani, pe care i-am predat Centrul pentru Reabilitarea Urşilor Orfani din Munţii Hăşmaş . Totodată, am 
relocat trei urşi obişnuiţi (habituaţi) cu omul. 
Un pilon important al programului îl reprezintă colaborarea cu specialiştii din ţară şi din străinătate, fără de care realizarea unei mari 
părţi a activităţilor noastre ar fi imposibilă. De aceea, din România, le suntem recunoscători lui: Pal Karoly, lllyes Karoly şi Pal Ăgoston 
(paznici de vânătoare) , Asociaţiei Vets4Wild, specialiştilor de la Ocoalele Silvice Private din Sovata şi Praid, Birtalan Istvan, Leonard 
Mărmureanu-Bir6, Cristian Apetroaei şi Bereczky Leonardo. Dintre partenerii străini , am dori să-i amintim în primul rând pe: Dr. 
Bogdan Cristescu, Dr. Majoros Gabor, Dr. Făldvari Gabor şi Peter Damerell, respectiv Grupul de Conservare Genetică din cadrul 
Institutului de Cercetare Senckenberg. Sprijinul financiar pentru program este asigurat în fiecare an exclusiv de fundaţii din 
străinătate, dintre care am dori să menţionăm: EuroNatur şi Societatea Zoologică din Frankfurt (Germania), Sears in Mind (Olanda), 
Fundaţia Bernd Thies (Elveţia) , Grădina zoologică şi acvariul Columbus şi Asociaţia Internaţională pentru Cercetarea şi 
Managementul Urşilor - IBA (SUA), respectiv Fundaţia Nando Peretti (Italia). 
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34 Orbeţii 
Orbeţii sunt mamifere de stepă, tipice pentru părţile răsăritene ale Europei, dar prea puţin cunoscute. Ceea ce-i caracterizează este 
că au un mod de viaţă subteran. Împreună cu colegii de la Muzeul Maghiar de Istorie Naturală şi de la Universitatea Ebtvi.is Lorand, 
cercetăm de aproape un deceniu distribuţia, ecologia şi taxonomia orbeţilor din Bazinul Carpatic şi din România. Printre altele, am 
contribuit la reevaluarea taxonomică a grupului de specii de orbete bucovinean (Spalax graecus), consideraţi până atunci o singură 
specie. 
Unul dintre rezultatele însemnate ale cercetării, sub aspectul taxonomiei şi al conservării, îl reprezintă descrierea ca specie distinctă a 
orbetelui lui Mehely (Spalax antiquus), devenind astfel singura specie de mamifer endemic al Transilvaniei de care ştim până azi . 
Am cercetat mărimea populaţiei acestei specii, prin inventarierea grupurilor de muşuroaie în mai multe locuri din Câmpiei 
Transilvaniei. 
Un alt rezultat important a fost că, făcând parte din comunitatea de cercetare, am realizat o evaluare a stării de conservare a tuturor 
speciilor de orbeţi din Bazinul Carpatic. Pe lângă specia deja menţionată, încă două specii trăiesc în partea românească a arealului: 
orbetele transilvănean (Nannospalax transsylvanicus) şi orbetele maghiar (Nannospalax hungaricus). Ambele specii fac parte din aşa
numitul grup al „ orbeţilor mici" şi aparţin „ansamblului de specii ai orbeţilor apuseni" (Nannaspalax superspecies leucodon). Am 
propus includerea primei specii în categoria „vulnerabil ", iar pe cea de-a doua (a orbetele lui Mehely) în categoria „ameninţat", 

potrivit criteriilor Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN). 
În ultimii ani, ne-am implicat şi în programul de repopulare cu orbete transilvănean în Ungaria, coordonat de colegii maghiari, 
aceasta însemnând, totodată, şi prima măsură semnificativă de conservare a populaţiilor speciei de pe teritoriul Ungariei. 
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Vidra 
Vidra (Lutra lutra), una dintre speciile noastre ţintă , este prădătorul de vârf al habitatelor acvatice din România. Aparţine familiei 
mustelidelor şi e specializat pe consumul de peşte. Fiind un indicator important al stării ecosistemelor acvatice, conservarea ei, în 
mod indirect, poate fi folositoare şi în conservarea altor specii care trăiesc în ape curgătoare şi stătătoare. Pentru fundamentarea 
ştiinţifică a reţelei Natura 2000 (prin proiectul "Susţinerea eforturilor MMDD de a răspunde cerinţelor UE, prin identificarea şi 
fundamentarea de noi situri de importanţă europeană"), între 2009-2010, am parcurs cursurile tuturor râurilor mari din România în 
căutarea vidrelor, evaluând prezenţa şi permanenţa speciei pe o lungime totală de 4000 km. Metodologia cercetării a avut la bază 
recomandările grupului de experţi în vidre din cadrul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Astfel, ne-am 
concentrat, în primul rând, pe semnele vitale ale speciei (în special urme şi excremente). În urma rezultatelor obţinute, am depus o 
listă cu peste 150 de propuneri pentru situri de importanţă comunitară (arie protejată Natura 2000) la autorităţi, care, în următorii 
ani, într-o mare măsură au fost aprobate. 
Între 2013-2014, am coordonat elaborarea unui plan naţional de management al vidrei (în cadrul proiectului "Elaborarea seturilor de 
măsuri de management, la nivel naţional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola") , care a inclus, printre altele, şi 
un recensământ naţional al răspândirii speciei. Tot prin acelaşi proiect, am realizat o amplă cercetare a hranei vidrelor din 
heleşteie, pentru a determina procentul speciilor de peşti de interes economic din dieta ei. De asemenea, am monitorizat activitatea 
sezonieră a speciei, posibilitatea traversării drumurilor rutiere de către vidre din imediata apropiere a cursurilor de apă, am formulat 
recomandări pentru prevenirea pagubelor provocate de vidre la ferme piscicole şi păstrăvării. Ne-am ocupat de această ultimă 
chestiune şi mai demult, când am publicat materialul "Carnivore şi oameni. Este posibilă convieţuirea lor paşnică în România?", 
accesibil şi acum tuturor. 
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36 Popândăul 
Popândăul (Spermophilus citellus) , acest mamifer rozător, periclitat în zilele noastre într-o mare parte a ariei sale de distribuţie, a 
trezit interesul nostru pentru conservarea lui în urmă cu mai bine de un deceniu. De atunci, a devenit una dintre cele mai cercetate 
specii ale Grupului Milvus. Ca mamifer tipic de stepă, preferă pajiştile cu ierburi scunde din zonele de câmpie. Iar dispariţia a acestor 
habitate cauzate de arat, proiecte de construcţii şi infrastructură, dar şi administrarea neadecvată exercită o presiune mare asupra 
populaţiilor sale. De-a lungul anilor, am realizat recensăminte care ne arată distribuţia speciei la nivel naţional şi o mare parte 
a habitatelor sale existente. Având aceste date, am extins semnificativ numărul siturilor Natura 2000, desemnate pentru 
conservarea popândăului, din diferite regiuni ale României . Din 2011 , desfăşurăm în mod regulat activităţi de monitorizare şi 
conservare a speciei în partea de vest a ţării (regiunea biogeografică panonică) , printre altele, prin relocarea popândăilor din 
habitate ameninţate. Aceste activităţi au avut un rol esenţial şi în eforturile noastre pentru conservarea şoimului dunărean (Falco 

cherrug). Continuăm activităţile de conservare a popândăului şi în cadrul proiectului internaţional „Asigurarea surselor de hrană 
pentru populaţiile periclitate de şoim dunărean şi acvilă de câmp din Bazinul Carpatic (RAPTORSPREYLIFE)", cofinanţat de UE prin 
Programul LIFE+ . Dintre cele mai importante activităţi amintim: introducerea unor exemplare noi pentru îmbunătăţirea statutului 
genetic al unor populaţii mai slabe, evaluarea comparativă a stării genetice a coloniilor de popândău, refacerea habitatelor 
degradate prin cosit, respectiv diverse activităţi educative şi de conştientizare. În ultimii ani, am colaborat frecvent cu un grup de 
cercetători care se ocupă de studiul şi de conservarea popândăului în partea de est a ţării (Moldova). Totodată , luptăm constant 
împotriva distrugerii ilegale a pajiştilor cu popândăi şi ne propunem să încurajăm fermierii şă se folosească de pachetul de agro
mediu, pentru a administra în mod adecvat habitatele speciei. 
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Pisica sălbatică 
Pisica sălbatică europeană (Felis silvestris) este una dintre carnivorele vulnerabile de pe continent, care, din cauza hibridizării cu pisici 
domestice, este ameninţată de deteriorare genetică. În Munţii Carpaţi şi în Transilvania, trăiesc populaţii însemnate raportate chiar şi 
la nivel mondial. În ultimii ani, am pornit un studiu morfologic şi genetic al pisicii sălbatice din România, în primul rând pentru a 
stabili gradul de hibridizare. Analizăm exemplarele în baza unor markeri morfologici ce indică puritatea genetică, iar probele de ţesut 
sunt prelevate mai ales de la victimele traficului rutier. Utilizăm şi capcane pentru colectarea părului tot în scopul analizei genetice. 
Acestea sunt realizate de către Institutul de Cercetare Senckenberg şi Muzeul de Istorie Naturală din Frankfurt. Rezultatele primite 
până acum sunt încurajatoare. Se pare că, cel puţin în Transilvania, hibridizarea cu pisica domestică este un fenomen relativ rar, 
ceea ce confirmă existenţa unei populaţii sănătoase de pisică sălbatică. 

lngluviile 
Analiza ingluviilor (cocoloaşe regurgitate de bufniţe după hrănire, ce conţin păr şi oase nedigerabile) reprezintă o importantă 
metodă indirectă de cercetare. lngluviile sunt colectate din clădiri abandonate, turnuri de biserici, grajduri ş.a . şi constituie 
instrumente remarcabile în studiul faunei de mamifere mici. Ele furnizează informaţii despre mamiferele mici care trăiesc pe teritoriul 
de vânătoare al diferitelor specii de bufniţă (strigă , cucuvea, huhurez mic, ciuf de pădure, ciuf de câmp, buhă, huhurez mare şi 
minuniţă). Am putut astfel redescoperi o specie rară de mamifer mic, considerată dispărută din Transilvania! Ne ocupăm şi de 
analiza resturilor de hrană ale păsărilor răpitoare de zi. Avem, aşadar, o imagine clară în ceea ce priveşte preferinţele de hrană şi 
modul de utilizare a habitatului de către şoimul dunărean, acvila ţipătoare mică, acvila de munte sau şorecarul mare. 

Persoană de contact: Hegyeli Zsolt • zsolt.hegyeli@milvus. ro • 0735 878 518 
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38 Şoarecii săritori 
Din cauza corpului de mici dimensiuni, a modului de viaţă retras, dar ş i din lipsa cercetărilor, multă vreme n-au existat informaţii 
certe despre prezenţa şoarecilor să ritori ai genului Za pus în România. Conform cunoştinţelor taxonomice actuale, în ţara noastră se 
disting trei specii: şoarecele săritor de pădure (Sicista betulina), şoarecele săritor maghiar (Sicista trizona) şi şoarecele să ritor 

Nordmann (Sicista loriger) , ultimele două fiind specii de stepă recent clasificate separat de taxonomi. Până în 2009, prezenţa în ţară a 
şoarecelui săritor maghiar a fost cunoscută în baza unui singur exemplar, o femelă capturată în 1900 de către Orosz Endre la 
Apahida, care se află în Colecţia de Mamifere a Muzeului Maghiar de Istorie Naturală . 

În ingluviile de strigă ş i cucuvea, colectate între 2008-201 O în zona Podişului Someşan, au fost găsite oase de şoareci săritori. Prin 
recensămintele mamiferelor mici, efectuate de Grupul Milvus împreună cu Societatea Mamalogică Bukk din Ungaria, au fost 
cercetate locaţiile cunoscute ale celor două specii de stepă în literatura de specialitate. În 2012 au fost prinse exemplare vii l â ngă 
Cluj-Napoca, iar în 2013 au fost capturate mai multe exemplare lângă laşi. 
Analizele genetice au scos la lumină situaţia taxonomică a şoarecilor de stepă din România. Exemplarele din Transilvania aparţin 
şoarecelui săritor maghiar (specie nativă pentru Bazinul Carpatic) şi reprezintă subspecia Sicista trizona transylvanica, iar pe 
stepele din Moldova întâlnim şoarecele săritor Nordmann (Sicista loriger) . 

Capturarea vie a micromamiferelor cu capcane speciale, din ultimii 10 ani, a permis descoperirea mai multor exemplare ale 
şoarecelui să ritor de pădure pe pajiştile umede ş i pe fâ neţele din Depresiunea Giurgeului. Între 1943-1996, sunt cunoscute patru 
însemnări ale acestei specii în ţară - în Carpaţii Orientali ş i Meridionali. Se cunosc şi patru observaţii mai recente: câte un exemplar în 
Munţii Gurghiu în 2006 şi în Depresiunea Giurgeului în 2008, precum şi alte două exemplare capturate tot aici în 2010. 

Persoană de contact: Hegyeli Zsolt • zsolt.hegyeli@milvus.ro • 0735 878 518 



Studiul carnivorelor mari şi al vidrei în siturile Natura 2000 
Carnivorele mari reprezintă una dintre categoriile-ţintă ale studiilor noastre despre mamifere. Cercetările noastre s-au axat pe 
conservarea a patru specii de mamifere de interes comunitar (tip Natura 2000): ursul brun (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), râsul 
eurasiatic (Lynx lynx) şi vidra (Lutra lutra). Ne-am dorit, în primul rând, să aflăm mai multe despre starea de conservare şi mărimea 
populaţiilor acestor specii din câteva situri Natura 2000. Numărul lor mic de exemplare şi nevoia unui teritoriu vast fac 
cercetarea carnivorelor mari să consume mult timp şi bani. Din cauza perioadei relativ scurte de recensământ, am fost nevoiţi să 
aplicăm metode de cercetare complementare - directe şi indirecte. Mărimea exactă a populaţiilor poate fi dedusă doar posedând o 
cunoaştere pe termen lung a alternanţei teritoriilor sezoniere şi ocazionale - astfel de cercetări costisitoare pot fi: aplicarea 
transmiţătoarelor GPS sau analizele genetice ale populaţiilor. Semnele vitale ce pot fi observate în condiţii optime, cum ar fi : 
muşuroaiele de furnici distruse de urşi sau excrementele vidrei cu care- şi marchează teritoriului, au reprezentat o variantă mai puţin 
costisitoare pentru estimarea populaţiilor. Am urmărit lupul şi râsul pe timp de iarnă prin urmele lăsate în zăpadă. De foarte multe 
ori, cercetările noastre s-au completat cu cunoştinţele unor localnici familiarizaţi cu terenul. Pe parcursul studiului efectuat pe urşi, 
am considerat cercetarea obiceiurilor de hrănire şi a sustenabilităţii habitatelor ca fiind esenţiale. Analizând excrementele, am arătat 
că, pe lângă ghindă , şi para pădureaţă sau alte fructe cu conţinut similar de zahăr au un rol important în alimentaţia ursului. În plus, 
ne-am îmbogăţit cunoştinţele evaluând pe teren 23 de specii de plante consumate de urşi . 
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40 Carnivore şi oameni: este posibilă convieţuirea lor paşnică în România? 
Proiectul a fost implementat între 2004-2005, cu sprijinul financiar al programului Matra-KNIP (Ambasada Olandei la Bucureşti). 
Scopul nostru a fost examinarea pagubelor cauzate de lupi, urşi şi vidre pe teritoriul Transilvaniei . În total, am analizat 32 de cazuri 
când lupii, respectiv 9 cazuri când urşii au provocat pagube în şeptel (la stâne); 27 de cazuri de pagube produse de urşi în culturi 
agricole; 5 atacuri de urşi asupra oamenilor, respectiv 7 cazuri de pagube provocate de vidre în heleşteie. În fiecare caz am încercat 
să identificăm şi circumstanţele care au putut contribui la producerea pagubelor. În cadrul proiectului, am publicat şi o cărticică 
(în engleză, maghiară şi română), în care am prezentat rezultatele noastre, dar şi metode concrete de prevenire a pagubelor. 

Carnivore şi oameni: îmbunătăţirea coexistenţei om-lup 
Proiectul s-a derulat între 2005-2006, cu sprijinul Fundaţiei pentru Parteneriat. Obiectivele proiectului au inclus examinarea 
pagubelor produse de lupi, implementarea unor măsuri de prevenire a pagubelor, desfăşurarea unor activităţi educative, studiul 
biologiei şi ecologiei lupilor. Am analizat pagubele produse de lupi la peste 30 de stâne. Am implementat măsuri de prevenire a 
pagubelor la un total de 6 stâne: în 4 locaţii am montat şnururi cu steguleţe (fladry), iar la 2 stâne am montat garduri electrice (toate 
echipamentele au fost donate ciobanilor). Am desfăşurat activităţi educative atât în şcolile din mediul rural din zona 
proiectului, cât şi în Tirgu Mureş. În iarna din 2005-2006 am studiat într-o zonă-model mărimea haitelor, mărimea teritoriului 
acestora, modul de folosire a habitatelor şi dieta lupilor. În cadrul proiectului, am publicat o broşură (în maghiară şi română) despre 
biologia lupilor, despre rezultatele proiectului şi despre metode eficiente de prevenire a pagubelor. Proiectul a primit şi premiul 
Central European Heritage Award din România, oferit de Fundaţia pentru Parteneriat. 
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Vipera de fâneaţă 
În prezent, vipera de fâneaţă (Vipera ursinii rakosiensis) se află pe lista celor mai ameninţate subspecii de şarpe din Europa, a cărei 
populaţii izolate sunt în declin, în pofida legislaţiei actuale de mediu. Habitatele subspeciei, ce odinioară cuprindeau întinderi 
considerabile, în mare parte, au dispărut treptat, când pajiştile naturale au fost transformate în terenuri arabile. Iar acest proces 
continuă şi-n zilele noastre. În România, dezvoltarea agriculturii aduce o presiune continuă asupra acestor habitate rămase. An de 
an, tot mai multe pajişti naturale, înscrise greşit (ca terenuri arabile) în registrele agricole, sunt arate ş i , în multe cazuri, acest proces 
are loc cu sprijinul programelor de agro-mediu. Incendierea pajiştilor existente, respectiv suprapăşunatul - care e tot o consecinţă 
directă a subvenţiilor agricole, provoacă degradări continue habitatului. Pe deasupra, localnicii ucid cu cruzime exemplarele întâlnite 
întâmplător şi, din nefericire, specia e ameninţată ş i de trafic şi deţinere ilegală . 

Ultimele habitate ale viperei de fâneaţă sunt pajiştile stepice din Ungaria şi Transilvania. În timp ce în Ungaria apare în 1 O locaţii 
izolate, în Transilvania în doar cinci. Cel mai recent habitat a fost descoperit în 2016 de către o bursieră Milvus şi de colegii ei. 
Datorită rarităţii şi vulnerabilităţii sale, vipera de fâneaţă a ajuns şi ca subspecie pe lista taxonilor, de care se ţine cont atunci când se 
desemnează un sit Natura 2000. Cu propunerile noastre, am contribuit semnificativ la desemnarea unor astfel de situri, dar şi la 
extinderea celor existente. Astfel, habitatele primelor patru populaţii cunoscute sunt deja incluse în reţeaua Natura 2000. Printre 
activităţile noastre care vizează subspecia, se numără monitorizarea habitatelor, identificarea factorilor de ri sc, implicarea 
autorităţilor competente în activităţile de conservare, respectiv popularizarea speciei şi identificarea de noi habitate. Habitatele arate 
ilegal de la Cicârd au ajuns pe ordinea de zi a instituţiilor competente ale UE, într-o oarecare măsură şi datorită sesizărilor pe care le
am depus. În consecinţă, i s-a so licitat României evaluarea stării actuale de conservare a speciei şi luarea unor măsuri pentru salvarea 
ei de la dispariţie. 
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42 Ţestoasa de apă europeană 
Ţestoasa de apă europeană (Emys orbicularis) este una dintre speciile care a fost afectată negativ de drenarea zonelor umede din 
secolul XX şi de reorganizarea funcţiilor acestora. Această schimbare a fost o lovitură grea, mai ales pentru populaţiile din Podişul 
Transilvaniei . Întrucât şi populaţia la nivel european a speciei arată o scădere, a ajuns pe lista speciilor de care se ţine cont atunci 
când se desemnează un sit Natura 2000. Am profitat de ocazie şi , de-a lungul anilor, am propus pentru conservarea speciei noi 
situri Natura 2000 şi am contribuit în mai multe cazuri la redactarea planurilor de management, care vizau specia. Am tras 
un semnal de alarmă cu privire la situaţia regretabilă a speciei în România prin publicaţia apărută în 2011 , realizată în cadrul 
proiectului "Conservarea ţestoasei de apă europene în Transilvania: ghid pentru monitorizarea şi administrarea populaţiilor ei mici şi 
a habitatelor sale", proiect implementat de Asociaţia Ecouri Verzi şi finanţat prin programul Ministerului Afacerilor Externe din 

Olanda - MATRA/ KNIP 2009-2011. Versiunea scurtă a publicaţiei poate fi găsită aici: WWW.emys-rO.WebS.COm 
În toată Europa, sunt eliberate în natură ţestoase invazive, deţinute ca şi animale de companie. Speciile problematice din zilele 
noastre sunt, mai ales, ţestoasele americane cu tâmple roşii şi galbene (Trachemys ssp.). Eliberarea şi prezenţa lor în habitatele 
naturale ale ţestoasei de apă europeană reprezintă factori de ameninţare la adresa ei, deoarece speciile invazive intră în competiţie 
cu ţestoasa autohtonă pentru resurse vitale, cum ar fi : hrană, locuri pentru expunere la soare şi locuri pentru depunerea ouălor. 

Pentru a populariza situaţia existentă, am creat o comunitate online denumită Trachemys Adoption - Romanian Coalition 
(2008), a cărei pagină de Internet şi grup Facebook sunt: www.trachemysadoption.webs.com şi www.facebook.com/ groups/ tarc08. 
Aici ţestoasele nemaidorite pot fi adoptate sau date în adopţie . Din 2012, administrăm un grup de herpetologie în limba română -
Herping Romania, ce are ca scop popularizarea şi conservarea speciilor autohtone de amfibieni şi reptile. 

fn obiectiv: 

Ţestoasa de apă europeană 
Emys orbicularis 



Peşti 
Chiar dacă cele mai multe activităţi ale asociaţiei noastre sunt legate de conservarea păsărilor, credem că e important să protejăm şi 
alte grupe de vieţuitoare. Cu ocazia desemnării unor situri Natura 2000, am realizat studii ihtiofaunistice în mai multe zone din ţară. 
Apoi, în baza rezultatelor obţinute, am propus ca noi situri o serie de alte sectoare ale râurilor: Mureş, Niraj, Târnava Mică şi Mare, 
Someşul Mic, Mare, Cald şi Rece, Şieu, Crişul Alb, Teuz, Timiş, Olt, Râul Negru, Olteţ, Siret, Neajlov, Nera, Suceava, Gilort, Jiu, 
Moldova, Motru, Teleorman, Vedea etc. În mare parte, ele au fost acceptate. De pildă , pentru protejarea lostriţei (Hucho hucho), 
am propus sectorul dintre Deda şi Reghin al Mureşului, care a fost acceptat în 2011 ca sit Natura 2000, dar lipseau speciile de 
peşti din fişa sitului. A fost nevoie lobby intens pentru ca cele şapte specii protejate de peşti să apară pe formular. Protejarea lostriţei 
are o importanţă deosebită pentru grupul nostru. În 2014, împreună cu colegii de la Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 
"Târnava Mare" şi Organizaţia GeoEcologică Accent, am reuşit să demonstrăm că populaţia de lostriţă din râul Mureş se reproduce 
cu succes pe cale naturală . De atunci, colegii noştri monitorizează habitatul lostriţei, acordând o atenţie deosebită protejării locurilor 
de reproducere. În prezent, Asociaţia "Grupul Milvus" este custodele a patru arii protejate situate de-a lungul râului Mureş, 
desemnate, în primul rând, pentru protejarea speciilor de peşti . Scopul nostru este conservarea pe termen lung a speciilor de peşti 
(şi nu numai) care trăiesc aici. Pescarii ne-ar putea fi de mare ajutor, întrucât noi nu ne propunem interzicerea pescuitului, ci 
practicarea adecvată a acestui sport în limitele legii. Sperăm că, în urma activităţilor noastre, echilibrul ecologic al râului se va 
restabili cu timpul şi că vom putea menţine şi asigura accesul la locurile de reproducere. Aceasta se va putea realiza, în primul rând, 
prin amenajarea unor scări de peşti funcţionale, dar şi prin inundarea periodică de primăvară a braţelor moarte, a zonelor umede 
rămase în urma exploatărilor de pietriş. Astfel, pescarii de pe malul Mureşului , în câteva decenii, ar putea avea parte de capturi 
bogate de peşte. 

Persoană de contact: Nagy Andras Attila• andrasattila.nagy@ milvus. ro • 0720 018 089 
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Programele de educaţie ecologică 
Pe lângă activităţile de conservare, credem că derularea unor programe educaţionale pentru tineri şi pedagogi sunt foarte 
importante. 
Am început să vizităm şcolile încă de la mijlocul anilor '90. Am ţinut proiecţii despre păsări cu ajutorul unor diapozitive, care azi ar 
stârni mai degrabă zâmbete. De atunci încercăm să ajungem la generaţia tânără cu o dotare mai bună. Am elaborat un program 
interactiv, ce conţine activităţi regulate şi ocazionale pentru preşcolari şi elevii din ciclul primar. Am ajuns până azi la aproape o mie 
de activităţi , la care au participat peste 15 mii de copii. Iar prin concursurile noastre, prin care pot fi stimulate diverse competenţe, 

dorim să-i atragem şi pe copiii care nu se arată interesaţi de valorile naturale în mod deosebit. Ne străduim să oferim cât mai multe 
programe în natură, unde copii să cunoască şi să îndrăgească comorile ei. Realizăm aceste activităţi în cadrul diferitelor programe: 
„Şcoala Naturii ", a ieşirilor pe teren sau în cadrul săptămânii "Şcoala altfel ". Totuşi, probabil cel mai mare impact asupra copiilor îl au 
taberele noastre educaţionale "Şcoala Naturii ". De peste 10 ani organizăm tabere la Rigmani, judeţul Mureş, unde copiii stau în iurtă. 
Aici, departe de influenţa civilizaţiei , copiii au ocazia de a cunoaşte mai bine lumea naturală, adaptându-se legilor naturii. Ne 
propunem să facilităm munca pedagogilor oferindu- le diverse publicaţii şi cursuri de formare. Iar celor care lucrează în arii protejate 
Natura 2000, ne-am străduit să le transmitem informaţii pentru a arăta valorile locale naturale în aşa fel încât şi elevii să le 
îndrăgească. La cursurile noastre de formare au participat peste 900 de pedagogi. Au văzut lumina zilei nenumărate publicaţii de-ale 
noastre, care le pot fi de folos tinerilor interesaţi de natură şi pedagogilor acestora: miniatlas, determinator pentru urme de animale, 
carte de colorat cu păsări , colecţie de jocuri ecologice, diverse pachete pedagogice. Varianta on-line a acestor materiale se află pe 
pagina de Internet a asociaţiei. 
Cele mai mule activităţi le organizăm în judeţul Mureş, dar încercăm să ajungem şi în alte părţi ale ţării. Am avut diverse programe 
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educative şi de formare în judeţele: Arad, Braşov, Bihor, Cluj, Satu-Mare, Sibiu, Timiş. 
Programele noastre de educaţie ecologică sunt posibile prin diverse proiecte şi prin muncă voluntară. Administraţia Fondului pentru 
Mediu (AFM) a sprijinit până acum de trei ori programele noastre educative. Am luat parte în activităţi educative, finanţate prin POS 
Mediu, în arii protejate Natura 2000. Pe lângă acestea, am desfăşurat activităţi educative şi în cadrul proiectelor unor organizaţii 
partenere (ca de exemplu, WWF România, Adept, ProPark). 
Sperăm că, prin toate acestea, am contribuit la motivarea pedagogilor în a organiza cu plăcere activităţi despre păsări şi pentru 
protecţia naturii . Din generaţia care a crescut alături de noi, avem câţiva colegi de organizaţie sau de breaslă, dar ţelul nostru 
principal rămâne creşterea unor generaţii care, pe orice domeniu ar activa, vor trata natura ca pe-o valoare şi o necesitate 
fundamentală . 



Bursa Milvus 
Întotdeauna am crezut că e important să implicăm biologii tineri în conservarea naturii şi în cercetare. Acesta a fost şi motivul pentru 
care, în 2005, am înfiinţat Bursa Milvus. Prin ea, am finanţat de-a lungul anilor proiecte de cercetare individuale şi de grup. La cele 
cinci apeluri deschise (2005, 2006, 2007, 2010, 2015), am primit în total 62 proiecte de cercetare, dintre care organizaţia noastră a 
finanţat 30. Printre premianţi, am avut atât studenţi, cât şi elevi de liceu. Majoritatea aplicaţiilor au sosit din marile centre universitare 
ale ţării - Cluj-Napoca, Bucureşti, laşi, Timişoara. Au fost bursieri care au efectuat cercetări timp de mai mulţi ani, profitând de 
sprijinul financiar. Bursa a stimulat cunoaşterea aprofundată a mai multor specii rare din România şi a contribuit semnificativ la 
desemnarea de situri Natura 2000 în România. Dincolo de proiectele pe tema conservării , am sprijinit şi cercetări ecologice, 
taxonomice, morfologice şi genetice. Putem afirma că bursa Milvus are şi un rol educativ, deoarece mulţi biologi bursieri participă 
activ şi astăzi în activităţile organizaţiei şi sunt legaţi de conservarea naturii. Câteva proiecte de succes: 

Cartarea faunei herpetologice şi ovifounistice din perimetrul Ciupercenii Noi şi Locul Bistreţ - Manei Cosmin Ovidiu, 2015 
Evaluarea populaţiei de popândău european (Spermophilus citellus) în Câmpia de Vest în vederea desemnării ariilor de 
protecţie Naturo 2000 - Hegyeli Zsolt, 2006 
Chiropterele din Peştero Toşorog - Emanuel Baltag, 2007 
Cercetări asupra populaţiei de ţipar (Misgurnus fossilis) în Bazinul Ciucului pentru elaborarea unui plan de conservare eficient 
- lmecs Istvan, 201 O 
Estimarea distribuţiei potenţiale a viperei de fâneaţă utilizând modele de nişă ecologică - Păun Georgiana, 2015 

Lista proiectelor premiate este disponibilă pe pagina de Internet organizaţiei : www.milvus.ro 
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Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice 
Ne ocupăm de îngrijirea şi reabilitarea păsărilor rănite încă de la înfiinţarea organizaţiei noastre, deoarece în timpul activităţilor 
noastre întâlnim mereu exemplare rănite, confiscate sau comercializate ilegal. În primii ani, locaţia de reabilitare era în curtea biroului 
asociaţiei, unde iniţial aveam cuşti improvizate, iar mai târziu voliere speciale. 
Îngrijirea medicală a păsărilor rănite se făcea în primii ani la mai mulţi medici veterinari din Tîrgu-Mureş. Apoi, mulţumită 
entuziasmului lui dr. Borka Levente, a luat naştere o asociaţie formată din medici veterinari - Vets4Wild, care azi reprezintă baza 
centrului de reabilitare Milvus. Dezvoltarea infrastructurii centrului este asigurată de Grupul Milvus şi Vets4Wild din resurse 
umane şi financiare proprii, din proiecte şi donaţii. În prezent, centrul de reabilitare cuprinde două unităţi : în Tîrgu Mureş şi în 
Sânsimion. În unitatea din Tîrgu-Mureş, animalele rănite primesc îngrijiri şi tratamente zilnic. După ce exemplarele s-au învrednicit, 
sunt transferate la unitatea din Sânsimion. Înainte de eliberare, păsările se pot recupera şi îşi pot antrena muşchii în volierele mai 
mari. 
Centrul nostru primeşte nu doar păsări , ci şi mamifere şi reptile. Mulţumită reţelei naţionale de salvare a animalelor sălbatice, în cele 
peste 20 de voliere, în medie, ajunge câte un pacient tot a doua zi. Dincolo de sutele de sfaturi şi indicaţii oferite telefonic, anual 
ajung în centrul nostru peste 150 de animale sălbatice. Pe lângă reţeaua care se extinde permanent, avem şi un număr de telefon 

pentru urgenţe, disponibil non-stop, f\ ~722 . 533 .816 
pentru a creşte astfel şansele de recuperare a animalelor rănite . ~ 
Primim zilnic apeluri, uneori câteva zeci, din diverse părţi ale ţării pentru sfaturi, informaţii sau pentru salvarea vreunui animal 
sălbatic. Funcţionarea centrului se desfăşoară pe bază de voluntariat, ca efort comun al celor două asociaţii. 

www.wildliferescue.ro 
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Studiul serviciilor ecosistemice 
Conservarea naturii nu e doar o chestiune sentimentală , ea are şi o semnificaţie economică. E important ca şi cei care apreciază mai 
puţin conservarea naturii să conştientizeze valoarea acesteia. lată de ce, în 2014, ne-am implicat într-un domeniu nou atunci pentru 
Grupul Milvus - studiul serviciilor ecosistemice. Serviciile ecosistemice sunt acele servicii indispensabile, pe care ecosistemele 
naturale (sau cele aproape naturale) le oferă societăţii. Conceptul serviciilor ecosistemice a ajuns în cercurile ştiinţifice de bază în 
urma publicării Millennium Ecosystem Assessment în 2005. De atunci, a fost introdus în numeroase politici de conservare a 
biodiversităţii la nivel internaţional şi comunitar. Dorim şi noi să atragem atenţia tuturor celor implicaţi în viaţa economică 
asupra serviciilor şi bunurilor primite de la natură - astăzi încă în mod gratuit, şi să-i ajutăm să poată aprecia valorile 
naturale din perspectivă monetară. În 2014, am pornit un proiect finanţat prin Fondurile SEE şi Norvegiene, derulat împreună cu 
Centrul de Cercetare Ecologică a Academiei Maghiare de Ştiinţe şi CEEweb for Biodiversity: "Cartografierea şi evaluarea serviciilor de 
ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj - Târnava Mică ". Prin proiect, ne-am propus să studiem şi să evaluăm serviciile 
ecosistemice ale zonei Văii Nirajului şi a Târnavei Mici, prin implicarea unor grupuri cât mai largi de categorii sociale. Localnicii au 
reuşit să identifice 35 de servicii ecosistemice şi , printr-un clasament ilustrat, le-am ales pe cele mai importante (lemn, nutreţuri 
naturale, fructe sălbatice şi ciuperci, miere şi polenizare, reţinerea apei, stocarea dioxidului de carbon, atracţie turistică şi identitate 
locală) . Am stabilit împreună şi valoarea economică a şase astfel de servicii, ele contribuind anual cu 57 milioane de lei la economia 
locală . Pentru a ne pregăti pentru conservarea acestor servicii, am estimat şi modul în care capacitatea acestora ar putea varia. Aşa 
cum ne aşteptam , un cadru juridic prietenos cu natura este unul dintre factorii decisivi pentru conservarea acestor servicii, dar, spre 
surpriza tuturor, conform formatorilor locali de opinie, şi solidaritatea comunităţilor locale are un rol cel puţin la fel de important. 

Persoană de contact: Kelemen Katalin • katalin.kelemen@milvus.ro • 0722 437 863 
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Reglementarea comerţului cu speciile protejate - CITES 
Membrii organizaţiei s-au confruntat cu probleme legate de conservarea naturii cauzate de comerţul cu speciile protejate încă din 
anii '90. În consecinţă, de la sfârşitul acelui deceniu verificăm în mod sistematic pieţele unde se făcea comerţ cu specii de Fringilide 
capturate ilegal. În primii ani ne-am concentrat asupra pieţelor din Tîrgu-Mureş, apoi ne-am extins asupra unei zone din ce în ce mai 
largi până când, în 2003, am înfiinţat reţeaua noastră de voluntari pentru combaterea infracţiunilor împotriva păsă rilor sălbatice, 

reţea formată din voluntari din 15 mari oraşe. Doar în 2003 au fost efectuate 117 controale de către membrii reţelei, contribuind 
astfel la eliberarea a mai multor sute de păsări protejate. În urma controalelor regulate şi a campaniilor de informare, fenomenul de 
comerţ ilegal cu păsări sălbatice a dispărut aproape complet. Tot în 2003 am demarat un proiect internaţional (cu sprijinul Green 
Borders on the Balkans, GTZ şi REC), care ne-a permis să ne ocupăm, împreună cu Green Balkans (BG), şi sub o formă oficială de 
comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie - CITES. În cadrul proiectului, am publicat materiale 
destinate punctelor de trecere a frontierei şi am organizat cursuri de formare pentru agenţii vamali şi angajaţii altor instituţii 
responsabile cu aplicarea acordului. În august 2003, am găzduit la Tîrgu Mureş un eveniment în cadrul căruia s-a format grupul de 
lucru CEEweb CITES, o reţea internaţională de ONG-uri din Europa Centrală şi de Est. Până la urmă, acest grup de lucru a devenit 
structura prin care am derulat majoritatea activităţilor noastre legate de CITES. Am instruit personal din cadrul instituţiilor 
responsabile cu aplicarea legii, dar şi ONG-uri (România - 2008, Polonia - 2011, Kenya - 2012), am analizat capacitatea de aplicare a 
legii în ţările reţelei (proiectul CeeTES - 2008), am organizat expoziţii itinerante şi campanii de informare în aeroporturile 
internaţionale din reţea şi am analizat comerţul on-line cu specii CITES (2007 şi 2010). Am participat în mod regulat la 
conferinţele părţilor semnatare (2004 - Bangkok, 2007 - Haga, 201 O - Doha, 2013 - Bangkok, 2016 - Johannesburg). 

Persoană de contact: Papp Tamas • tamas.papp@milvus.ro • 0720 530 117 
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54 Politica de mediu 
Mai devreme sau mai târziu, orice organizaţie implicată în conservarea naturii ajunge la un moment dat să se ocupe şi de politica de 
mediu, întrucât de aceasta depinde eficienţa muncii de conservare. Încă de la sfârşitul anilor '90 şi începutul anilor 2000, organizaţia 
noastră pune mare accent pe ea. Am realizat studii, am oferit opinii de specialitate sau chiar am făcut proiecte de legi, am lucrat la 
elaborarea unor strategii locale, naţionale sau internaţionale, am verificat aplicarea convenţiilor globale legate de conservarea naturii 
şi am desfăşurat acţiuni de lobby. Desemnarea reţelei de arii protejate Natura 2000 a fost una dintre programele prioritare ale 
Asociaţiei „Grupul Milvus". Începând cu 2006, ne-am ocupat cu precădere de desemnarea siturilor de tip SPA. Pe de altă parte, la 
primul seminar biogeografic, în privinţa siturilor de tip SCI, tot Grupul Milvus a reprezentat pilonul principal din partea societăţii 
civile. Am contribuit şi la eliminarea lipsurilor identificate în cadrul reţelei. Conştienţi că habitatele create de om sunt foarte 
importante sub aspectul conservării, ne-am implicat în dezvoltarea pachetelor de agro-mediu ale Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală. Printre altele, am avut o mare contribuţie în realizarea şi aprobarea de către autorităţi a pachetelor pentru acvila 
ţipătoare mică, dropie, popândău şi orbeţi . Ne-am implicat şi în amendarea şi îmbunătăţirea unor legi relevante pentru protecţia 
naturii. Am instrumentat modificări importante în prevederile legii vânătorii , în ceea ce priveşte numărul speciilor care pot fi vânate şi 
potrivirea duratei sezonului de vânătoare cu ecologia speciilor. Prin creşterea semnificativă a valorii morale a speciilor de interes 
cinegetic şi a celor protejate, am creat un mecanism eficient de descurajare îndreptat împotriva braconierilor şi crescătorilor ilegali 
de animale. Ne-am ocupat temeinic de favorizarea aplicării diverselor convenţii internaţionale pentru conservarea naturii, mai ales 
de Convenţia de la Washington (CITES) pentru reglementarea comerţului internaţional cu specii periclitate ale faunei şi florei 
sălbatice. Prin munca depusă la ultimele cinci conferinţe ale părţilor, am reuşit să arătăm şi rezultate cu implicaţii globale în privinţa 
conservării naturii. 

Persoană de contact: Papp Tamas • tamas.papp@milvus.ro • 0720 530 117 



Colaborare naţională şi internaţională 
În eforturile de conservarea naturii, Grupul Milvus s-a străduit mereu să colaboreze ş i cu alte organizaţii, deoarece astfel se pot 
obţine rezultate mult mai bune. Au fost analizate legăturile dintre proiectele LIFE ale UE într-un articol ştiinţific - Nita, A., Rozylowicz, 

L., Manolache, S., Ciocănea, C. M., Miu, I. V., Popescu, V. D. Collaboration Networks in Applied Conservation Projects across Europe. 

Xia C-Y, ed. PLoS ONE. 2016; 11 (1 O):e0164503. doi:10.1371/journal.pone.0164503. Autorii, văzând implicarea noastră în multe 

proiecte internaţionale, au ajuns la concluzia că Grupul Milvus ocupă un loc important în rândul organizaţiilor de conservarea 
naturii din Europa de Est. 
Coaliţia Natura 2000, cel mai însemnat consorţiu de organizaţii neguvernamentale din România, a ajuns o federaţie de câţiva ani . 

Suntem membri acesteia încă de la înfiinţare, facem parte din comitetul de conducere şi am derulat proiecte în parteneriat cu mai 

mulţi alţi membri . 

La nivel internaţional , suntem de peste 20 de ani membri ai reţelei CEEweb, care adună laolaltă ONG-uri de conservarea naturii din 

Europa Centrală şi de Est. Prin CEEweb ne putem face auziţi de către factorii decizionali ai UE, întrucât ea asigură reprezentativitatea 

ONG-urilor la Bruxelles. Pe lângă acestea, CEEweb oferă şi un cadru potrivit pentru colaborare în rândul membrilor. Ca să numim 
doar două organizaţii, cu care lucrăm împreună de mai mulţi ani pe diverse teme, cum ar fi CITES sau centre de reabilitare a păsărilor 

sălbatice: Green Balkans din Bulgaria şi Salamandra din Spania. 
Cum baza ştiinţifică a fost mereu importantă pentru noi, avem relaţii bune cu Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca şi 

colaborăm pe mai multe planuri. 
Suntem mândri că, de-a lungul anilor, am putut lucra cu astfel de parteneri şi sperăm că vom continua colaborarea şi în anii care 

urmează. 

UNIVERSITATEA 
BABES-BOLYAI 

' 

office@milvus.ro • 0265 264 726 
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56 Agricultura şi protecţia naturii 
Poate vă va surprinde, dar transformarea şi industrializarea agriculturii e posibil să reprezinte una dintre cauzele cele mai importante 
ale pierderii biodiversităţii la nivelul UE. Dar, dacă am ţine cont că pe 40% din suprafaţa totală a UE se fac exploatări agricole, că 
transformările din acest sector cu impactul lor dăunător asupra naturii sunt mult mai pregnante decât, de exemplu, din cel forestier, 
lucrurile ar fi mult mai clare. 
Politica Agricolă Comună (PAC) a UE, inclusiv sistemul de subvenţii , nu sprijină micii producători sau gospodărirea prietenoasă cu 
natura. În consecinţă, ea produce transformări extraordinare la nivelul agriculturii . Agricultura apropiată de natură, sănătoasă şi 
raportată la scară umană (aşa cum se mai găseşte în mare parte din Transilvania), unde pământurile sunt împărţite între săteni , 

devine o agricultură industrializată, complet mecanizată, ce face uz excesiv de substanţe chimice, din care lipseşte factorul uman -
unde suprafeţe uriaşe sunt concentrate în mâna a unu-doi proprietari, unde profitul pe termen scurt prevalează în faţa sănătăţii 
omului şi a naturii. Acest tip de agricultură produce un mediu nesănătos chiar şi pentru om (poluează apele, produce alimente 
tratate chimic, etc.) şi poate duce la depopularea satelor. Agricultura extensivă creează un peisaj multifuncţional , unde pământurile 
nu oferă doar beneficii recoltabile, dar îşi aduc aportul în turism, reţin apa, protejează împotriva eroziunii solului şi oferă naturaleţe 
peisajului, fiind chiar baza multor alte servicii ecosistemice. Totuşi , există şi subvenţii care pot contribui la menţinerea unei agriculturi 
sănătoase pentru natură şi om. Unul dintre cele mai de seamă astfel de ajutoare financiare vine sub forma pachetelor de agro
mediu. Aceste pachete susţin o agricultură tradiţională şi mai prietenoasă cu natura. lată de ce am dori ca din ce în ce mai mulţi 
fermieri să le utilizeze. Ne străduim ca pachetele să fie cât mai accesibile şi mai avantajoase atât pentru natură , cât şi pentru fermieri. 
Ascultând opiniile fermierilor, am îmbunătăţit pachetele deja existente, cum ar fi: pentru conservarea vânturelului de seară 
(eligibil mai ales în zonele de câmpie), pentru conservarea cârstelului de câmp (eligibil mai ales în Transilvania). Pe lângă acestea, 



am elaborat şi pachete noi de agro-mediu din proprie iniţiativă sau la cererea Ministerului Agriculturii (de pildă, pentru conservarea 
dropiei). 
Sperăm că în anumite zone din Transilvania vor putea fi accesate subvenţiile de agro-mediu şi pentru terenuri arabile înainte de 
2020, cum este cel pentru conservarea acvilei ţipătoare mici. Dorim să venim în sprijinul agriculturii extensive nu doar cu propuneri, 
ci încercăm să le oferim fermierilor şi un sprijin practic. Acesta a fost motivul pentru care ne-am implicat în proiectul "Dezvoltare 
rurală şi terenuri agricole cu înaltă valoare naturală ", coordonat de Fundaţia ADEPT şi finanţat din fonduri elveţiene nerambursabile. 
În cadrul proiectului, patru reprezentanţi din rândul comunităţilor au putut participa la o serie de cursuri de formare, iar împreună cu 
aceştia, am susţinut prezentări despre oportunităţile şi profitabilitatea unei agriculturi prietenoase cu natura, în comunele de pe 
Valea Nirajului şi ale Târnavei Mici. 
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58 Păsările şi reţelele electrice 
Din categoria factorilor de risc şi mortalitate în rândul păsărilor, publicul larg cunoaşte numai braconajul, otrăvirea etc. Dar mai sunt 
şi alţi factori, pe care doar câţiva specialişti le ştiu , cum ar fi : electrocutarea şi coliziunea cu liniile electrice aeriene. Ambele cauzează 
moartea a mai multe mii, chiar zeci de mii de păsări în fiecare an. De exemplu, anual, 25% dintre berzele tinere ce părăsesc cuibul 
mor din cauza electrocutării! lată deci motivul pentru care ornitologii de la Grupul Milvus s-au arătat mereu interesaţi de relaţia 
dintre păsări şi reţelele electrice şi de ce ne-am asumat un rol de pionierat în oferirea unor potenţiale soluţii tehnice încă din 1990. În 
relaţia păsări - reţele electrice există şi situaţii favorabile păsărilor, cum ar fi cuibărirea berzelor albe pe stâlpii electrici de joasă 
tensiune. Dacă cuibul e construit pe firele electrice, apare riscul producerii unui scurtcircuit, cuibul poate lua foc etc. În schimb, dacă 
cuibul e construit pe un suport, păsările nu mai sunt în pericol şi nici furnizorul de energie nu are bătăi de cap. Datorită bunei 
colaborări cu furnizorul local, Grupul Milvus a iniţiat amplasarea în judeţul Mureş a primului suport pentru cuib de barză din 
România. Primele au fost montate în 1996, în judeţele Mureş şi Satu-Mare. În 1999, am publicat un ghid adresat furnizorilor de 
energie pentru confecţionarea şi montarea suporturilor pentru cuiburi de barză. Publicaţia a fost retipărită în 2004, contribuind şi ea 
la apariţia lor în toate judeţele României. În 2015 ştiam de existenţa a 1999 de suporturi. De regulă , electrocutarea afectează păsările 
de talie medie şi mare - berze, păsări răpitoare, corvide etc. Dar ea prezintă o ameninţare şi mai mare în cazul speciilor protejate - ca 
şoimul dunărean, codalbul, buha, în cazul cărora pierderea a câtorva exemplare ar fi oricum semnificativă . În România există peste 
un milion de stâlpi electrici de medie tensiune, unde păsările pot fi electrocutate. Transformarea acestei reţele pentru a fi prietenoasă 
cu păsările nu este ieftină , dar am obţinut deja câteva rezultate promiţătoare . Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii 
companiilor de energie electrică , le-am prezentat soluţii tehnice utilizate cu succes în străinătate şi am reuşit să izolăm câteva mii de 
stâlpi . 

i cJ 

Persoană de contact: Papp Tamas• tamas.papp@milvus.ro • 0720 530 117 



Watchdog 
În ultimii 25 de ani, Grupul Milvus a fost nevoită să întreprindă acţiuni legale împotriva persoanelor juridice şi fizice care au produs 
daune naturii. E o sarcină extrem de neplăcută , deoarece în cursul procedurilor cineva va fi sancţionat, iar noi suntem de părere că 
prevenţia este mereu mai eficientă decât sancţiunile ulterioare. Dar, din păcate, uneori ele sunt inevitabi le. Daunele aduse naturii pot 
fi de foarte multe feluri şi, de-a lungul anilor, am trimis peste o sută de sesizări la autorităţile competente. Dintre acestea, vom 
enumera doar câteva mai reprezentative, respectiv vom reda câteva cazuri mai deosebite. 

Parcurile eoliene 
Problema principală nu o constituie parcul în sine, ci amplasarea acestuia. 
Cu toate că în ultima perioadă parcurile eoliene au devenit un simbol al protecţiei mediului, ele pot cauza mai multe probleme 
serioase în conservarea naturii. Dacă sunt amplasate într-un loc nepotrivit şi pentru care noi am făcut ses i zări - cum a fost şi în cazu l 
turbinelor aflate la limita Parcului Naţional Munţii Măcinului , după instalarea turbinelor eoliene, specii le mai sensibile care cuibăresc 
pe sol şi care se hrănesc pe aceste pajişti vor evita locul, iar cele care vor rămâne vor fi expuse în mod constant pericolului coliziunii . 
Dacă parcul eolian e construit la cel puţin 3 km de pădure (de lac) şi nu pe pajişte, ci pe terenuri arabile, impactul e minim. Problema 
o constituie faptul că, în etapa planificării - la alegerea locaţiei , proiectanţii nu iau în considerare cerinţe le de mediu. Am ajuns până 
la Comisia Europeană şi în această chestiune. 
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60 Apele de munte şi energia verde 
În ultimele două decenii, producerea de energie din surse regenerabile a început să câştige din ce în ce mai mult teren în România. 
Din nefericire, din cauza lăcomiei şi a incompetenţei oamenilor, aceste investiţii „verzi " au devenit mai degrabă „ roş ii ", deoarece 
dincolo de latura pozitivă de a nu produce dioxid de carbon în procesul de producţie, din cauza proastei proiectări, executări şi 
operări, impactul lor negativ l-a întrecut pe cel pozitiv. În cazul acestor investiţii, cea mai mare problemă o constituie pierderea, 
respectiv fragmentarea habitatului. Activităţile Grupul Milvus din cadrul proiectului „Natura 2000 ş i dezvoltarea rurală în România" 
au inclus realizarea a două studii de impact asupra mediului ale unor investiţii ale căror studii iniţiale concluzionau un impact negativ 
nesemnificativ (shadow assessment). Unul a fost efectuat în Dobrogea pentru proiectarea unui parc eolian lângă localitatea Greci, iar 
celălalt în judeţul Hunedoara pentru investiţia unei microhidrocentrale pe cursul Râului Alb. Studiile iniţiale de impact, realizate la 
cererea investitorilor, au concluzionat că investiţiile nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra zonelor protejate. Pe de altă 
parte, cele efectuate de specialiştii noştri au demonstrat contrariul. În cazul microcentralei proiectate pe Râul Alb (unde între timp au 
şi început lucrările) , Federaţia Coaliţia Natura 2000 (din care face parte şi Grupul Milvus) a acţionat în instanţă Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Hunedoara ş i investitorul, solicitând retragerea avizului emis în baza unor considerente greşite. Specialiştii au 
arătat că această investiţie poate avea efecte negative semnificative asupra faunei râului, prin extragerea unui debit mare de pe un 
sector de aproape 5 km, iar construcţia pentru captarea apei va fragmenta râul, limitând astfel libera mişcare a unor specii cu 
capacitate de înot redusă, cum ar fi zglăvoaca . După un proces îndelungat, instanţa a dat câştig de cauză Federaţiei Natura 2000 şi a 
dispus retragerea avizului de mediu. După cunoştinţele noastre, acesta este al doilea caz din România când o agenţie de protecţia 
mediului este obligată să retragă avizul de mediu acordat pentru hidrocentrale de mică capacitate. 
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Otrăvirile 
Din păcate, întâlnim destul de des cazuri de otrăvire ale căror ţintă sunt prădătorii cu păr sau cele cu pene. Păsările răpitoare otrăvite 
sunt, de cele mai multe ori, victime colaterale ale otrăvurilor puse pentru vulpi şi câini maidanezi, dar există şi cazuri în care aceste 
acţiuni ilegale sunt îndreptate împotriva răpitorilor cu pene - de pildă acvile, care se hrănesc cu specii de vânat mic. În majoritatea 
cazurilor de otrăvire descoperite în Europa, moartea păsărilor este cauzată de pesticidul extrem de nociv denumit furadan. 
Utilizarea pesticidelor pe bază de carbofuran este interzisă în UE încă din 2008. Cu toate că în ultimii ani s-au semnalat cazuri de 
otrăvire a păsărilor răpitoare din mai multe zone, nu cunoaştem amploarea acestui fenomen la nivelul întregii ţări . Un caz din judeţul 
Bihor, care durează de mai mulţi ani, ne arată că acest fenomen este de actualitate şi la noi. Dispunem de date colectate într-un 
interval de peste 1 O ani, în baza cărora putem afirma cu certitudine că pe un fond de vânătoare din Salonta avem de-a face cu 
acţiuni repetate de otrăvire. De regulă, făptuitorii injectează furadan în plămâni de porc sau în ouă de găină , plasând apoi momeala 
în natură . Până acum am înregistrat peste 40 de păsări otrăvite, dar ele reprezintă doar vârful aisbergului. În mod trist, otrava nu a 
cruţat nici exemplarele unor specii periclitate, precum acvila de câmp, a cărei populaţie cuibăritoare cunoscută în România este de 
doar o singură pereche. Am făcut de mai multe ori demersuri pentru începerea urmării penale, dar cu toate că până acum tragerea 
la răspundere a făptuitorilor nu s-a realizat, în urma sesizărilor, numărul otrăvirilor s-a redus. Au fost şi cazuri care s-au terminat cu 
bine, cum ar fi cel al unui codalb găsit de Andrei Dinescu pe malul Dunării, în apropiere de Calafat. Datorită intervenţiei rapide, am 
reuşit salvarea păsării care fusese otrăvită . Am aflat ulterior că există localnici care „capturează " raţe sălbatice pentru consum, cu 
porumb tratat cu carbofuran. Raţele otrăvite şi neputincioase sunt colectate de făptuitori, care, după ce le îndepărtează organele 
interne, le consumă carnea. În urma salvării de urgenţă , codalbul a ajuns la Centrul de Reabilitare al Grupului Milvus, iar după 
recuperare a fost eliberat în zona în care a fost găsit. 
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62 Arborii de pe aliniamentul drumurilor 
Zonele de câmpie din România, în cea mai mare parte, sunt caracterizate prin lipsa acută a vegetaţiei arborescente. Mai multe specii 
de păsări periclitate, cum ar fi sfrânciocul cu fruntea neagră, vânturelul de seară, îşi găsesc adesea un refugiu în habitate secundare. 
Din această categorie fac parte arborii de pe marginea drumurilor, care pot avea un rol contradictoriu în conservare. Pe de-o parte, 
ei funcţionează într-un mediu lipsit de arbori ca nişte capcane, atrăgând păsările, care apoi pot ajunge victime ale traficului rutier. Pe 
de altă parte, absenţa lor face ca unele specii de păsări să lipsească aproape cu desăvârşire din ornitofauna zonei. Aceste aliniamente 
ar trebui înlocuite cu pâlcuri de arbori în habitate care oferă siguranţă păsărilor, dar până când ele nu au o altă alternativă, protecţia 

lor e esenţială. Plopii (specia clasică a acestor aliniamente) îmbătrânesc foarte repede, iar prezenţa lor poate ridica obiecţii şi din 
prisma siguranţei în trafic. Conservarea vânturelului de seară este una dintre activităţile prioritare ale asociaţiei noastre, iar populaţii 
însemnate ale acestei specii folosesc aliniamente de arbori pentru cuibărit şi ca loc de adunare în perioada pre-migraţiei . De-a 
lungul anilor, am sesizat de mai multe ori autorităţile când se urmărea tăierea unor astfel de arbori. În majoritatea cazurilor 
nu am reuşit nici salvarea sectoarelor mai importante, căci în faţa considerentelor de mediu vin, de regulă, cele ale siguranţei în 
trafic. La fel s-a întâmplat şi în Banat, în cazul aliniamentului de plopi dintre Variaş şi Gelu, unul dintre cele mai mari locuri de 
aglomerare din Bazinul Carpatic. Autoritatea responsabilă de mediu a ignorat argumentele noastre ca plopii să fie cruţaţi măcar pe 
un sector de 150 m. Colonia de cuibărit a dispărut, iar vântureii s-au mutat la marginea localităţii Variaş . Numărul indivizilor din 
perioada de toamnă a scăzut semnificativ, astfel că abia o treime (36%) din numărul efectivelor precedente mai revine la Variaş . Din 
fericire, avem şi exemple pozitive. În 2008, am reuşit salvarea parţială a aliniamentului de arbori dintre localităţile Zerind şi Chişineu 
Criş, judeţul Arad. S-a dovedit a fi o realizare cu atât mai mare cu cât, în urma intervenţiei noastre, s-a multiplicat numărul perechilor 
cuibăritoare de cioară de semănătură şi vânture! de seară . 
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Conservarea pajiştilor 
Diversitatea biologică a câmpiilor ierboase este extrem de ridicată pe pajiştile naturale sau aproape naturale. Aceste pajişti au o 
biodiversitate excelentă şi un potenţial socio-economic ridicat şi nici valoarea lor peisagistică nu este de neglijat. În conservarea 
biodiversităţii pajiştilor, păşunatul/cositul joacă un rol esenţial. În prezent, peste 30% dintre terenurile agricole din România intră în 
categoria de pajişte (păşuni şi fâneţe) , iar aceste suprafeţe scad continuu din momentul aderării la UE. De exemplu, în intervalul 
2007-2013, suprafaţa totală a păşunilor din ţară a fost redusă cu 56.100 ha. Această scădere poate fi observată mai ales în zonele de 
câmpie, unde solurile sunt mai bune, respectiv în apropierea aşezărilor mai mari, unde se utilizează cel mai simplu mod de 
dezvoltare şi de extindere a infrastructurii - sacrificând pajiştile. S-a restrâns şi creşterea tradiţională a animalelor şi, mai ales, din 
cauza declinului numărului de bovine, pajiştile şi-au pierdut valoarea. În urma aderării, s-a relansat sectorul agricol prin sistemul de 
subvenţii, iar pajiştile devalorizate au atras mulţi investitori mari din ţară şi din străinătate. În majoritatea cazurilor, aceste pajişti au 
persistat de-a lungul deceniilor sau secolelor pentru că se aflau într-un loc ideal sau pentru că nu erau potrivite pentru culturi 
agricole (sărături sau zone nisipoase). În primul rând, datorită sistemului european subvenţii , apoi legislaţiei româneşti şi diversităţii 
speciilor noi de cultură, aceste terenuri intră şi ele, pe rând, în circuitul agricol. Chiar dacă aratul pajiştilor sau amplasarea unor 
construcţii pe acestea sunt ilegale - există nenumărate legi naţionale şi europene în acest sens, dar tocmai lipsa acestor 
reglementări le face posibilă. Grupul Milvus a semnalat autorităţilor competente nenumărate cazuri de activităţi ilegale care 
au compromis pajiştile. În urma sesizărilor noastre, s-a oprit total sau parţial distrugerea lor din mai multe zone. De pildă, 
semnalând mai multe astfel de nereguli în judeţele Timiş şi Arad, am oprit dispariţia a 780 ha de pajişti. În cele mai multe cazuri, 
acestea se află fie în perimetrul unei zone protejate, fie ele însele sunt protejate, ca habitat. 
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Concursul Internaţional de Fotografie de Natură "Milvus" 
Cu prima ediţie organizată în 2009, concursul de fotografie „Milvus" a devenit cu timpul cel mai longeviv şi mai prestigios 
concurs de fotografie de natură din România. Întrucât în etapa finala se adună mereu fotografii valoroase, jurizarea prezintă 
mereu o provocare pentru cei trei membri ai juriului: Andras Tamas AFIAP - preşedinte, Istvan Kerekes EFIAP/d1 şi Dan Dinu AFIAP. 
Suntem adesea întrebaţi de ce noi, o asociaţie care se ocupă de conservarea naturii, organizăm un concurs de fotografie. Răspunsul 
este cât se poate de simplu - iubim natura şi, pentru noi, cele mai frumoase fotografii se fac aici. Suntem convinşi că fotografia 
realizată în natură deţine o forţă suficient de mare ca să - i apropie pe oameni de valorile naturale. Credem cu tărie că scopul 
fotografiei de natură este să trezească interesul şi să-i apropie pe oameni de minunile lumii care ne înconjoară, de natură. Prima 
ediţie a fost organizată iniţiativa lui Istvan Kerekes, un fost voluntar al Grupul Milvus. De atunci, membrii juriului au evaluat peste 
4.300 de imagini, sosite din peste 20 de ţări. Categoriile se schimbă de la an la an - astfel, şi fotografii specializaţi au şansa să câştige 

-------. marele premiu. Câştigătorii primesc premii financiare şi trofee unicat. "Jurizez de la prima ediţie a acestui concurs şi trebuie să 
recunosc că , de fiecare dată, aştept cu entuziasm acest moment şi, mai ales, cu foarte multă curiozitate. Am fost mereu surprins de 
imaginile trimise şi mă bucur să văd că, în ultimul timp, acestea devin din ce in ce mai inedite şi interesante. Un alt aspect pozitiv al 
celor opt ani este faptul că numărul participanţilor autohtoni este în creştere. Se pot învăţa multe la un concurs. Deşi nivelul 
concursului este unul destul de ridicat, pentru concurent participarea este cel mai important lucru, deoarece după ce s-a comparat 
cu ceilalţi înţelege ce anume trebuie să schimbe la propriile fotografii pentru a obţine rezultate mai bune. Pe de altă parte însă, ne 
dăm seama că ajung să fie premiaţi din ce în ce mai mulţi fotografi români tineri, ceea ce contribuie la dezvoltarea fotografiei de 
natură autohtone. Dacă nu aş fi în juriu, sigur m-aş număra şi eu printre participanţi." ne mărturiseşte Dan Dinu. 

Persoană de contact: Papp Judith • judith.papp@milvus.ro • 0722 435 905 

65 



66 Marele Premiu 2009-2016 

2009 • Forrăsy Csaba HU • Swanstart 
2010 • Csonka Peter HU • ln the rainstorm 

2011 • Gonye Csaba HU • Spring phototaxis 

2012 • Sz6ke Attila SK • Mimicry 

2013 • Gergely Zoltăn Nagy RO • Winter visitor 
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2014 •Kiss Csaba HU • Light and fantasy 2015 • Lukăcs Găbor HU • Magic morning 
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2016 • Dar6czi Csaba HU • Mosquito's highway 





Lista articolelor ştiinţifice 
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