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3Rólunk

Daniel Stefan

Jövőképünk
Egy olyan világot szeretnénk, amelyben az ember a 

természetet nem kizsákmányolja, hanem harmóniában él 
vele együtt, ahol a természet az egyik legnagyobb érték 

és mindenki ennek megfelelően is cselekszik. 

küldetésünk
Minden nap azért dolgozunk, hogy természeti örökségünket megőrizzük. 
Tesszük ezt a veszélyeztetett fajok gyakorlati védelmével, természetvé-

delmi célú kutatással, tudatosítással és neveléssel, a törvények 
betartatásával, a természetet érintő politika befolyásolásával.

értékeink
Hozzáértés: 

Munkatársaink sokéves természetvédelmi tapasztalattal és biológus, 
ökológus vagy más felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek.    

Hitelesség: 
A döntéshozatalnál a hozzáférhető legjobb ismeretekre és 

a saját terepen szerzett tapasztalatainkra támaszkodunk

kitartás: 
1991-es megalakulásunk óta kitartóan

követjük küldetésünket
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Kedves természetbarátok, érdeklődők!

Bár a karantén elején mi is nagy bizonytalanságban 
voltunk, a Milvus Csoportnál mégsem állt meg az 
élet. Amik 2020-ban megváltoztak - azok olyan te-
vékenységek, amelyek korábban személyes talál-
kozók révén valósultak meg. Ezek vagy átkerültek a 
virtuális térbe, vagy megszűntek, például ahogy az 
iskolákban a nevelési tevékenységeink. 

Ami nem változott meg, hanem inkább felerősödött 
a karantén alatt az a terepkiszállásaink száma. Eb-
ben az évben nagyon sok terepmegfigyelést kel-
lett elvégeznünk és szerencsére ez nem ütközött 
akadályba. Egy több napos terep során, amelyen 
nem találkoztunk szinte senkivel el is lehetett fe-
lejteni, hogy járvány van. Összességében a mi ré-
szünkről egy nagyon termékeny évet zártunk, sok 
eredménnyel. A részleteket megtalálják ebben a 
kiadványban. 

Világszinten ugyanakkor egyre inkább előtérbe 
került és felerősödött a klíma-válság kezelésének 
szükségessége. Az Európai Unió régóta elől jár eb-
ben a kérdésben és nagyon sok erőforrást fordít 
erre a nagyon nehezen megoldható, de hihetetle-
nül fontos problémára. 

Ennek mi is nagyon örülünk, mert a klíma rohamos, 
földtörténeti léptékben hihetetlenül gyors változá-
sa a legnagyobb veszély a föld élővilágára nézve, 
és ezért számunkra is prioritás. 

Ebben a globális klíma harcban, ahol a döntéseket 
a politikusok hozzák, véleményem szerint két do-
log nagyon fontos. Az egyik, hogy a döntések meg-
hozatalakor hallgassanak a valódi tudományra és 
ne a populista, világszinten ugyanazon egyszerű 
megoldásokat propagáló áltudósokra, mert sajnos 
a kérdés nagyon összetett és nincsenek egyszerű, 
mindenhol alkalmazható megoldások. Például az 
erdőtelepítés sem egy ilyen csodaszer. 

A másik rendkívül fontos dolog, hogy a klímaharc 
nem mehet a természetvédelem ellenében. Ha a 
klímaharc nevében beépítjük napelemparkokkal a 
megmaradt gyepeket, vagy ha gátakat építünk a 
még vad folyóinkra, akkor sokkal több lesz a ter-
mészet számára a kár, mint a haszon. Ha valóban a 
problémát akarjuk kezelni, léteznek természetbarát 
megoldások is. Ezeket kell használni. 

Mi a továbbiakban is elkötelezetten fogjuk hallatni 
a hangunkat a természet érdekében. Köszönjük, ha 
velünk tartanak. 

                                     Papp Tamás
                                           elnök

Köszöntő
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itt dolgoztunk 
2020-ban

Munkánk száMokban

Munka intenzitása

önkéntes152 diákot értünk el tevékenységeinkkel 787

aktív tag112 tudományos publikációnk 
jelent meg10

állandó alkalmazott37 ember töltötte le az ingyenes 
madárhatározó applikációnkat5 438

napot voltak munkatársaink 
terepen 1 573 megha-

ladtuk az
madármegfigyelést 
az adatbázisunkban1 millió

madarat jelöltünk meg gyűrűvel10 385

megye,
községében
dolgoztunk41 2 360 állatot 

gondoz-
tunk és

telefonhívás 
esetében 
nyújtottunk 
segítséget

183 1 500

Ha része szeretnél 
lenni te is a Milvus 

közösségnek, csatla-
kozz egyesületünkhöz, 
legyél te is Milvus tag!

kattints ide!

https://milvus.ro/hu/member/
https://milvus.ro/Hu/member/
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FaJvédelMi 
és kutatási 
tevékenységek

Az elmúlt évtizedekben sok állatfaj ko-
rábbi elterjedési területe drasztikusan 
lecsökkent. Sajnos nem lehet minden 
veszélyeztetett fajra átfogó védelmi 
tervet kidolgozni, emiatt a szakem-
bereknek prioritizálniuk kell. Ennek 
értelmében, a legtöbb országban, így 
hazánkban is elsősorban a globáli-
san veszélyeztetett vagy fokozottan 
védett állatfajok kerülnek a védelmi 
óvintézkedések reflektorfényébe.

Védelmük sok esetben csak élőhelyük 
védelmével valósítható meg. Ezzel 
pedig, a célfaj mellett, számos továb-
bi ott élő állat és növényfaj védelmét 
is biztosíthatjuk. Ezért is hívjuk ezeket 
a kiemelt fajokat ernyő fajoknak, mert 
megőrzésük védőernyőt nyújt a többi 
ott élő faj számára is.

Az ilyen, veszélybe került és sürgős 
védelmi intézkedéseket igénylő fajok 
számára elengedhetetlenek a fajvé-
delmi tevékenységek, amelyek célja 
az adott fajok védelmi terveinek kidol-
gozása és a célzott, konkrét védelmi 
intézkedések gyakorlatba ültetése.

Az idén is részt vettünk különböző 
nemzetközi szintű fajvédelmi progra-
mokban, illetve igyekeztünk a korábbi 
években elkezdett, hasonló projekt-
jeink tevékenységeinek folytatását is 
biztosítani.
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Kék vércse tojó általunk kihelyezett költőládában

a túzokokra jellemző, hogy télen csa-
patokba verődnek, külön a kakasok, 
külön a tyúkok illetve fiatal egyedek.

Folytattuk a kék vércsék őszi gyülekezőhe-
lyeinek monitoringját a Bánságban és a Par-
tiumban.

Átfogó felmérést végeztünk a Bărăganban, 
ahol 14 gyülekezőhelyen 10 000 kék vércsét 
számoltunk.

Tataroztunk az egyik legnagyobb mestersé-
ges költőláda telepen.

A kék vércse védelme 
és kutAtásA

A kék vércse hosszútávú vonuló ragadozó madár, 
amely nálunk csoportosan, többnyire varjúfélék el-
hagyott fészkeiben költ. Romániának kiemelt sze-
repe van a faj hosszútávú fennmaradásában, mivel 
itt található az EU legnépesebb költőpopulációja, 
illetve itt vonul át a világállomány jelentős része. 
A faj védelmének egyik legfontosabb részeként, 
csoportunk több, mesterséges költőládákból álló 
fészektelepet tart fenn.

A túzok, Európa legnagyobb röpképes madara. Ro-
mániában az elmúlt évszázadban a kihalás szélére 
jutott. Napjainkban az ország egyetlen életképes, 
40-50 példányt számláló állománya Nagyszalonta 
határ menti területein él. Perempopuláció lévén kü-
lönösen sérülékeny, hosszú távú megőrzése sokré-
tű és aktív védelmi intézkedéseket kíván.

Sok évtized után túzokköltést dokumentálhat-
tunk Romániában, egy nagyszalontai gazda bú- 
zavetésében. Szerencsére a költési időszak-
ban sikerült elejét venni a zavarásoknak, és így, 
a jelek szerint, két fióka sikeresen ki is kelt.

Folytatódott A természeti értékek megőrzése, 
védelme és népszerűsítése Nagyszalonta-Bé-
késcsaba határ menti térségben, ROHU-14 
– The Nature Corner elnevezésű projektünk 
(részletek a Pályázatok fejezetben).

A túzok védelme 
és kutAtásA
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a kerecsensólyom szívesen elfoglalja a nagy-
feszültségű elektromos vezetékek oszlopaira 
kihelyezett műfészkeket.

a színes gyűrűvel való jelölés elősegíti a 
madarak befogás nélküli, későbbi azono-
sítását

31 fészekfoglaló párból 23 költött sikeresen.

38 fiókát láttunk el színes gyűrűvel.

2 fészekhez kamerát helyeztünk ki a fiókane-
velési időszak alatt.

8 fészekből tollmintát gyűjtöttünk genetikai 
vizsgálatok céljából.

A kerecsensólyom 
védelme és kutAtásA

Évről évre követjük az ország nyugati síkvidékére 
az utóbbi évtizedben sikeresen visszatelepült ke-
recsensólyom költési sikerét. Emellett a sólymok 
táplálkozásáról is rendszeresen gyűjtünk adatokat. 

A Pannon régiótól északra és nyugatra található 
szalakóta állományok, a mediterrán térség kivéte-
lével, az elmúlt évtizedekben teljesen eltűntek. Így 
ennek a tipikusan fás pusztai élőhelyekre jellemző 
fajnak az európai fennmaradásában kulcsfontossá-
gú a Kárpát-medencei perempopuláció védelme. 
Éppen ezért fontos igényeinek és veszélyeztető té-
nyezőinek minél részletesebb megismerése. 

A nyugat-romániai állomány 270 pár fölé nö-
vekedett.

Szakszerűen karbantartottuk a 3000 nyárfa-
csemetéből korábban kialakított facsoporto-
kat, befejeztük a költőládák kihelyezését és 
így több mint 800 mesterséges fészkelőhe-
lyet biztosítottunk a fajnak.

Közel 240 fiókát és felnőtt madarat jelöltünk 
meg klasszikus és színes gyűrűvel, valamint 
visszafogtunk egy korábbi évben geolokátor-
ral felszerelt madarat is.

Lezárult “A szalakóta védelme a Kárpát-me-
dencében” projektünk (részletek a Pályázatok 
fejezetben). 

az idén több mint 650 középfeszültségű villa-
nyoszlopot szigeteltünk le madárbarát módon.

A szAlAkótA  védelme 
és kutAtásA
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59 terepnap alatt 28 szirti sas revírt ellenőriz-
tünk az Erdélyi-szigethegységben és a Kele-
ti-Kárpátokban. Ebből 21 alkalommal állapí-
tottunk meg költési sikert.

A költési siker majdnem megegyezett az ed-
dig mért legalacsonyabb értékkel, 2018-ból. 
Ennek oka az Erdélyi-szigethegységben a 
felnőtt egyedek aggasztóan magas mortali-
tása lehet, amit a fiatal egyedek magas száma 
jelzett. A Keleti-Kárpátokban a fészkek több-
ségét nagy valószínűséggel a viharok tették 
tönkre. 

A faj védelmét célzó korábbi Life projekt utó-
tevékenységeiként, idén 35 fészeknél vizsgál-
tuk a költési sikert.

A szirti sAs védelme 
és kutAtásA

A békászó sAs védelme 
és kutAtásA

a békászó sas romániai állománya világ-
szinten is jelentős

A békászó sas világállományának jelentős része 
költ hazánkban, ezért a faj védelmét fontos felada-
tunknak tekintjük.  

A program célja a szirti sas kutatása és költési si-
kerének követése Romániában. A program kivite-
lezésében a Clubul de Ecologie și Turism Montan 
Albamont a partnerünk. 

a szirti sas nem csak sziklára, hanem fára 
is épitheti fészkét

http://www.albamont.ro/
http://www.albamont.ro/
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A bArnA medve védelme
és kutAtásA 

a gyepek állandó táplálék forrást jelentenek 
a gólyáknak.

Megmentett medvebocs várja, hogy a 
bear again árva Medvebocs Rehabilitáló 
Központhoz kerüljön.

Befejeztük a tervezett A8-as autópálya nyom-
vonala mentén (Gyergyóditró - Németvásár 
közötti szakaszán) a szőrcsapdázást. A felmé-
rés során a medvék élőhely használatának 
megismerése érdekében genetikai vizsgála-
tokhoz gyűjtöttünk mintákat. 

3 új rövidfilm született a Medve Tények mini 
sorozat részeként. A sorozat részeit eddig több 
százezer ember tekintette meg. Célunk vele, 
hogy valós információkat közöljünk a fajról.

2 árván maradt medvebocsot mentettünk 
meg.

A fehér gólya megszokott eleme a kultúrtájnak. A 
madár nem csak az ornitológusoknak, hanem sok 
természetkedvelő embernek is kedves. A gólya 
védelme fontos, hisz vonuló fajként az első évi el-
halálozási rátája igen magas, és minden évben sok 
pusztul el áramütés által a középfeszültségű osz-
lopokon..

A medvékről számos tévhit és valótlan információ 
épült be a köztudatba. Ez rontja a faj társadalmi el-
fogadottságát és hátráltatja védelmét. A fajjal való 
gazdálkodást és a védelmi tevékenységeket to-
vább nehezítik a Romániára vonatkozó, megbízható 
tudományos információk hiánya. A fajt ugyanakkor 
olyan veszélyek fenyegetik, mint a közlekedési inf-
rastruktúra (pl. autópálya) fejlesztése, amely rom-
bolja és feldarabolja e nagy területigényű faj élő-
helyeit.

A gólya gondnok program keretén belül idén 
3 megyéből, 10 gondnoktól kaptunk informá-
ciókat gólyafészkekről.

Az Erdély szerte végzett felmérésünk során 
talált 1951 fészekből 1590-et foglaltak el a 
madarak.

307 fiókát gyűrűztünk meg 3 (Kolozs, Maros, 
Hargita) megye 39 településén.

22 színes gyűrűvel jelölt egyedet azonosítot-
tunk újra. Közülük 17-et a Milvus Csoport al-
kalmazottjai gyűrűztek az elmúlt években.

A Fehér gólyA 
védelme és kutAtásA
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Szaporodási időszakban megkerestük és 
rendszeresen felügyeltük a Maros-szorosban 
található galócaállomány (Hucho hucho) sza-
porodóhelyeit. Szilágy megyében néhány er-
délyi ingola szaporodóhelyet is találtunk.

Az Érmellékén 3 új populációját találtuk meg 
az eltűnőfélben lévő lápi pócnak (Umbra 
krameri). 

Folytattuk a Túr Menti Védett Területek halfa-
unájának monitorozását, ahol újabb előfordu-
lását észleltük az invazív amurgébnek (Perc-
cottus glenii).

További adatokat gyűjtöttünk a hazai folyók 
halfaunájáról, elsősorban az Olt, Ér és Zsil fo-
lyókról.

További 8 védett terület kétéltű- és hüllő fa-
unájának felmérésében, illetve menedzsment 
tervének megírásában vettünk részt.

Újabb adatokkal bővítettük a romániai fajok 
elterjedési térképeit. Ezek az adatok részben 
nyíltan elérhetők a 2019-ben elindított Open-
HerpMaps adatbázisban.

KétéltűeK és hüllőK 
védelme és Kutatása

Halak védelme és kutatása

bár nálunk még gyakori, nyugat europában 
ritka faj a sárgahasú unka.

önerőből, önkéntesek segítségével tartottuk 
fenn tevékenységeinket.

Világviszonylatban a vízi ökoszisztémák nagymér-
tékű hanyatlása tapasztalható. Emiatt mára olyan 
halfajok (például a lápi póc), melyek valamikor kö-
zönségesnek számítottak, eltűntek vagy állomá-
nyaik nagymértékben lecsökkentek. Fontosnak 
tartjuk a halállományok felmérését, monitorozását 
annak érdekében, hogy a bekövetkezett negatív 
változásokat minél hamarabb észlelhessük, megál-
líthassuk, jó esetben visszafordíthassuk, megelőzve 
ezáltal az őshonos halfajok drasztikus állomány-
csökkenését, eltűnését. 

Tevékenységeinkkel a romániai kétéltű- és hüllő-
fajok hosszú távú fennmaradását segítjük. Az évek 
során ezzel a céllal védett területeket javasoltunk a 
Natura 2000-es hálózatba, részt vettünk védett fa-
jok felmérésében és az őket érintő menedzsment 
tervek megírásában, valamint létrehoztuk az első, 
kizárólag e két fajcsoporttal foglalkozó adatbázist 
(OpenHerpMaps). Ugyanakkor készülünk a közeljö-
vőben az első online atlasz elindítására és egy ké-
pes határozó-könyv kiadására is. Számos nevelési 
tevékenységben is részt vettünk, és több népsze-
rűsítő közösségi csoportot és oldalt menedzselünk 
(Herping Romania, Kígyót, békát Erdélyben, Tra-
chemys Adoption, OpenHerpMaps).

https://openherpmaps.ro/
https://openherpmaps.ro/
https://www.facebook.com/groups/herpingromania
https://www.facebook.com/groups/kigyotbekat
https://www.facebook.com/trachemysadoption
https://www.facebook.com/trachemysadoption
https://www.facebook.com/openherpmaps.ro
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ChituC-turzási 
gyűrűzőtábor 
és egyéb Madár-
gyűrűzések

 ▪ 2020-ban gyűrűzőink 134 madárfaj 10385 
egyedét gyűrűzték meg. Ennek jelentős 
részét (89%-át) a 17 év után újraindult és 
2014 óta minden évben megszervezett 
Chituc-turzási gyűrűzőtáborban jelöltük, 
míg a maradék 11%-ot a különböző fajvé-
delmi programok, oktatási tevékenysé-
gek során és a rehabilitációs központban 
gyűrűztük.

 ▪ A Chituc-turzási gyűrűzőtábor idén két 
héttel korábban ért véget a tervezettnél, 
egy nagy kiterjedésű tűzvész miatt, amely 
veszélyeztette a hálókat, a tábort és az ott 
dolgozó önkénteseket. A táborban 2020-
ban 105 faj 9253 egyedét jelöltük meg. 
Ezek közül öt faj számít országos ritka-
ságnak: a vándorfüzike (5 egyed), zöld fü-
zike (2), királyfüzike (1), kaukázusi füzike (1) 
és a törpesármány (1).

 ▪ A nem helyi jellegű visszafogások listája 
is bővült 4 hazai és 4 nemzetközi adat-
tal. Három 2019-ben gyűrűzött kék ci-
negét és egy énekes rigót fogtak vissza 
az Agigea-i Gyűrűzőállomás munkatár-
sai. Egy 2019-ben jelölt széki csért fész-
kelőtelepen fotóztak le Magyarorszá-
gon, egy nádirigó fészkelési időszakban 
meg Ukrajnában került lencsevégre. 
Egyik, szeptemberben jelölt jégmada-
runk két hét múlva már Izraelben akadt 
újra hálóba.

 ▪ Köszönettel tartozunk önkénteseinknek, 
hisz nélkülük a tábor nem létezne, va-
lamint köszönet illeti a Duna-delta Bi-
oszféra Rezervátum Adminisztrációját 
a kiváló együttműködésért, és támoga-
tóinkat a tábor pénzügyi, morális és lo-
gisztikai részében nyújtott segítségért.

CHituC-tuRzási gyűRűzőtáboR és egyéb MadáRgyűRűzéseK

10 385  
gyűrűzött madár

http://ddbra.ro
http://ddbra.ro
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Monitoring 
prograMok

A mezőgazdaságban, az erdőgazdál-
kodásban beállt változásoknak, az 
infrastrukturális fejlesztéseknek, a tu-
rizmus fejlődésének vagy a klímavál-
tozásnak is igen jelentős hatása lehet 
az élővilágra, így a madarakra is. Ezért 
nagyon fontos a fészkelő, vonuló és 
telelő állományok változásának nyo-
mon követése, ami lehetővé teszi a 
negatív hatások gyors észlelését és 
megfelelő védelmi lépések kidolgo-
zását. Az országos felmérések és mo-
nitoring programok célja információt 
gyűjteni Románia területén a madár-
fajok elterjedéséről, állománynagysá-
gáról illetve az állományok időbeli vál-
tozásáról. Több országos monitoring 
program koordinátorai, illetve résztve-
vői vagyunk.



15MonitoRing pRogRaMoK

 ▪ 55 önkéntes, 21 megyében, 94 településen vég-
zett megfigyeléseket.

 ▪ 62 településen találtak gyülekezőhelyet, ahol 
1898  erdei  fülesbaglyot és 1 réti fülesbaglyot 
számoltak.

 ▪ A legtöbb baglyot (206 példányt) ugyanazon a 
gyülekezőhelyen, Szatmárnémetiben számolták.

Telelő erdei fülesbagoly 
moniToring

A program célja az országunkban telelő erdei fü-
lesbaglyok állomány változásának nyomon köve-
tése. Az International Long-eared Owl Network 
(ILEON) által  2009-ben kezdeményezett program 
kiegészítéseként, több közép- és kelet-európai or-
szágban önkéntesek bevonásával zajlik. 2015 óta 
az önkénteseink előre kijelölt településeken, egy 
standard módszertan szerint, megkeresik a gyüle-
kezőhelyeket és megszámolják a baglyokat, illetve 
feljegyzik az esetleges veszélyeztető tényezőket.

A 2020/2021-es szezonban:

 ▪ Összesen 184 907 madarat regisztráltak a megfi-
gyelők, amelyből 163 382 volt vízimadár. 

 ▪ 23 megyében, 138 vizes területen vagy terüle-
tegységen 45 személy végzett felméréseket. 

A téli vízimadár monitoring egy nemzetközi, évi 
rendszerességgel zajló felmérés. Célja, összehan-
goltan felmérni, minden év január közepén, a világ 
vizes élőhelyein telelő vízimadarakat. A többéves 
adatsorokból észlelhetjük az egyes fajok állomá-
nyában bekövetkezett változásokat, kideríthetjük 
az esetleges csökkenés okait, és még időben meg-
tehetjük a megfelelő óvintézkedéseket.

A ragadozó madarak a környezetünk állapotának 
legjobb bioindikátorai közé tartoznak, mivel a táplá-
léklánc csúcsán helyezkednek el. Hosszútávú mo-
nitorozásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy észleljük 
az állományukban bekövetkező változásokat, úgy 
országos, mint regionális szinten.

Téli vízimadár számlálás

 ▪ Felmérőink összesen 39 megfigyelő ponton vé-
geztek megfigyeléseket, ahol 13 ragadozóma-
dár-faj 506 egyedét, valamint 6 fekete gólyát 
észleltek. 

 ▪ 2020-2021-ben egy országos méretű, átfogóbb 
felmérés készül, amely nem csak a szokványos, 
évente monitorozott 10x10 km-es négyzeteket 
érinti. 

Fészkelő ragadozómadár
monitoring

Romániában jelentős számú vízimadár telel
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a Mindennapi Madarak Monitoringjának 
eredményeiből tudhatjuk meg ha egyes 
fajok állományai csökkeni kezdenek.

nálunk nem fészkel, de rendszeres telelő 
ragadozómadár a gatyásölyv.

az utóbbi 10 évben a hazai gyepek területe 
csökkent, ami sok madárfajra van negatív 
hatással.

A program célja a Romániában telelő ragadozóma-
dár-állományok változásának hosszú távú vizsgála-
ta. Az adatgyűjtés önkéntes alapon történik.

A program célja nyílt és félig nyílt élőhelyekre jel-
lemző fajok, mint a haris, a lappantyú, a füleskuvik 
vagy az ugartyúk, hosszú távú állományváltozásá-
nak vizsgálata. A program rendszerint önköltségen 
fut, de egyes években különböző projektek része-
ként kap finanszírozást.

A romániai Mindennapi Madarak Monitoringja prog-
ram a gyakori madárfajok hosszú távú és nagy te-
rületről származó megfigyelési adatai segítségével 
próbálja követni és jellemezni a természet általá-
nos állapotát. Az önkéntes megfigyelők minden év-
ben két napot töltenek a számukra kiválasztott 2x2 
kilométeres négyzetben, ahol 10 ponton jegyzik fel 
a látott és hallott madarakat. A programot a Román 
Madártani Egyesület koordinálja, a Milvus Csoport-
tal partnerségben.

 ▪ Összesen 62 négyzetet látogatott meg 46 felmérő.

 ▪ 168 fajt figyeltek meg, közülük a leggyakoribb a 
seregély, a vetési varjú, a mezei pacsirta, a házi 
galamb és a házi veréb volt.

Mindennapi Madaraink 
Monitoringja (CBM)

 ▪ 2019/2020 telén önkénteseink 103 terepkiszál-
lás alkalmával, 55 útvonalon, 13 megyében vé-
geztek megfigyeléseket.

 ▪ A kiszállások alkalmával 11 ragadozómadár-faj 
1993 egyedét, valamint 137 nagy őrgébicset si-
került megfigyelni.

Téli ragadozómadár 
moniToring

 ▪ 169 négyzetben folyt megfigyelés.

 ▪ A program a „Románia biodiverzitásának megis-
meréséhez való hozzájárulás, a közösségi jelen-
tőségű madárfajok országos szintű monitoringja 
és a (MI) 12. paragrafus által előírt jelentés révén” 
pályázat keretében valósult meg (részletek a Pá-
lyázatok fejezetben).

Nyílt élőhelyek éjszakai 
madaraiNak moNitoriNgja

https://www.sor.ro/
https://www.sor.ro/
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 ▪ Folytattuk a hörcsögállományok vizsgálatát el-
ütött példányok felmérésével Arad és Temes 
megye síkvidéki részén.

 ▪ 3 mintaterületen, ahol a faj állománya az elmúlt 
években jelentősen megugrott, több mint 550 
elgázolt hörcsögöt találtunk.

 ▪ Idén több folyóra is kiterjesztettük a vízirigók mo-
nitorozását. A hagyományosnak tekinthető ötven 
kilométeres Maros szakaszon kívül a Sebes-Kö-
rösön is ötven, a Nagy-Küküllőn pedig tíz kilomé-
teres szakaszon mértük fel a vízirigó állományát.

 ▪ A három folyó összesen 110 km-es szakaszain 
240 vízirigót számoltunk. Jobb években 25 km-
en figyelhettünk meg ennyit a Maroson.

 ▪ A régóta vizsgált Felső-Maros szorosban 166 
madár volt. Sajnos az elmúlt öt évben tendenció-
zusan kétszáz alatt van a vízirigók száma.(A ’90-
es években ötszáz madár körül volt az állomány) Elütött állatok 

monitoringja

nem csak emlősök esnek a forgalom 
áldozatául.

egy az évente több száz elgázolt 
hörcsög közül.

ezek a madarak csak tiszta vízű hegyi patakok 
mentén költenek, így populációik változása 

megmutatja a hegyvidéki folyóvizek 
természetességének alakulását.

A Felső-Maros szorosban a vízirigók állományának 
nyomon követése a legrégebbi monitoring teve-
kénységeink közé tartozik, már az 1990-es évek 
elejétől vannak adataink.

Vízirigó monitoring 
a Felső-Maros szorosban



A különböző fajok terepi adatgyűjtése egy nagyon 
gyakori tevékenység, amelyben a világ számos or-
szágának természetkedvelői vesznek részt. Az egy-
re több amatőr természetbarát adatgyűjtése vagy 
monitoring programban való részvétele nagymér-
tékben hozzájárul a természet megismeréséhez és 
védelméhez. Munkájuk nélkül számos országos és 
európai tanulmány nem jöhetett volna létre.

A szakemberek ellenőrzik, elemzik, interpretálják 
az adatokat és koordinálják azok gyűjtését. Ezek az 
eredmények gyakran a hatóságok munkáját segí-
tik elő. Ez igaz az országos és európai madár- vagy 
emlősfajok atlaszainak megírásakor is. Ezek az atla-
szok mutatják be a különböző fajok populációinak 
jelenlegi helyzetét és az ebben bekövetkezett vál-
tozásokat.
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adatbázisok

OpenMaMMalMaps

2020 elején az Android operációs rendszerű mobil-
telefont használók számára elérhetővé vált az Open-
BioMaps adatgyűjtő alkalmazás. Ez nagymértékben 
megkönnyíti madarak, emlősök és hüllők megfigye-
léseinek terepi rögzítését és feltöltését az OpenNa-
tureMaps adatbázisba. Az applikáció fejlesztésében 
a Milvus Csoport mind pénzügyi és mind koncepci-
onális szempontból nagymértékben kivette a részét.

Az OpenNatureMaps weboldalát is számos téren 
(például a taxonómiához vagy az üzenetküldéshez 
kapcsolódóan) fejlesztettük. Mindemellett lehetővé 
tettük a hétköznapi nevek alapján való keresést is.

adatbázisoK, atlaszoK, MadáRHatáRozó appliKáCió

 ▪ a felhasználók 91 faj több mint 13 000 adatát töl-
tötték fel az OMM-be.

 ▪ az év végére a feltöltött adatok száma elérte a 
22 900-at.

 ▪ megszületett az első országos jelentés az adat-
gyűjtésről.

opennatureMaps

2020-ban feltöltött emlős megfigyelések eloszlása
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Az idén feltöltött közel 200 000 madármegfigyelés 
megmutatja hol dolgoztak alkalmazottjaink és ön-
kénteseink, valamint kirajzolja Románia úthálózatát.

4 645 adatot töltöttünk fel az OpenHerpMaps adat-
bázisba 2020-ban

OpenBirdMaps OpenHerpMaps

adatbázisoK, atlaszoK, MadáRHatáRozó appliKáCió

 ▪ 2020-ban a feltöltött publikus adatok száma 
meghaladta a 147 000-et. Ez egy új rekord, ami-
hez ha hozzáadjuk a projektekből származó több 
mint 30 000 adatot, akkor meghaladtuk a 182 000 
bejegyzést.

 ▪ ősszel az OBm vált az ország első több mint 
1 000 000 bejegyzéssel rendelkező biodiverzi-
tással foglalkozó adatbázisává.

 ▪ Az év végén elindítottuk az OpenBirdMaps Fa-
cebook oldalát, ahol az OBM-ről szóló legfonto-
sabb híreket, feltöltéseket tesszük közzé.

 ▪ 2020-ban újabb 4 645 adatot töltöttünk fel (nagy-
részt a mobil applikáción keresztül) az adatbázis-
ba.

 ▪ Jelenleg, további irodalmi adatok feltöltésével, 
34 816 adatot számlálunk.

 ▪ A belső tagok száma már a 100-at közelíti meg.

 ▪ az év végén indítottuk el az adatbázis Facebook 
oldalát és #ahétfaja népszerűsítő projektet. E 
kis projekt alapköve a 2020-ig feltöltött adatok 
alapján készült térképek bemutatása.

Csatlakozz te is, 
hogy jövőre még több 

adatot gyűjtsünk. töltsd 
fel  megfigyeléseidet, 
hogy többet megtud-

hassunk a természetről! 
Minden megfigyelés 

számít!

https://www.facebook.com/openbirdmaps
https://www.facebook.com/openbirdmaps
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atlaszok

Az új EurópAi EmlősAtlAsz

A European Mammal Foundation kezdeményezé-
sével indult útnak az új Európai Emlősatlasz. A kötet 
megjelenése 2024-ben várható. Ebben a nagysza-
bású munkában 42 ország emlőskutatói vesznek 
részt, akik 269 vadon élő faj elterjedéséről szolgál-
tatnak adatokat. 

Romániában, ahol a munkát részben a Milvus Cso-
port irányítja, 106 emlősfaj előfordulásáról tudunk, az 
adatgyűjtés és adattárolás egyik legfontosabb esz-
köze pedig az OpenMammalMaps (OMM).

2020-ban megjelent az Európa Fészkelő Madarai-
nak Atlaszának második kiadása (European Breeding 
Bird Atlas 2). A könyv megszületéséhez szükséges, 
monumentális háttérmunkát a European Bird Cen-
sus Council koordinálta. A felmérésekben 48 ország 
közel 120 000 megfigyelője vett részt.

Az első 1997-es kiadás óta Románia hozzájárulása 
jelentősen javult. Ez a civil szervezetek, hivatásos 
és amatőr ornitológusok megfigyeléseinek köszön-
hető. A 2013 és 2017 közötti összes elérhető adatot 
felhasználtak. Az országos monitoring programok, 
a helyi kiértékelések, az OpenBirdMaps-be, az Or-
nitodata-ba, a Rombird-be feltöltött megfigyelések 
és számos más nemzetközi adatbázis adatai járultak 
hozzá az atlasz létrejöttéhez. 

Azokban a régiókban, ahol kevés adat szerepelt, 
kampányokat szerveztek, a terepi adatgyűjtés érde-
kében. A romániai adatállomány összeállítását és ko-
ordinálását a Milvus Csoport és a Román Madártani 
Társaság közös csapata végezte.

adatbázisoK, atlaszoK, MadáRHatáRozó appliKáCió

az európai sün fajok közül, Romániában a 
keleti sün fordul elő.

Európa fészkElő madarainak atlasza - második kiadás 
(EBBA2)



az első roMániai 
Madárhatározó 
applikáCió 
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Magyar
Madártani és
terMészetvédelMi
egyesület

„a madárbarát Magyarországért”

Idén közzé tettük az első romániai madárhatározó 
applikációt, ami Android és iOS rendszerű telefon-
használók számára is egyaránt ingyenesen elérhe-
tő. Az app jelenleg 157 Romániában élő közönséges 
madárfaj meghatározásához nyújt segítséget, 269 
grafikával és 203 különböző hanganyaggal. Jövőre 
tervezzük kibővíteni az összes romániai fajjal. Hasz-
nálatát kortól függetlenül, mindenkinek ajánljuk!
Az app adaptálása és fordítása nem történhetett vol-
na meg a Milvus Csoport támogatói nélkül. Ezúton 
is köszönjük a 2018-as Swimathon Maros adomá-
nyozóinak és azoknak, akik adójuk 2, illetve 3.5%-át 
nekünk irányították át. Köszönjük a támogatást és a 
bizalmat!

Köszönjük a következő két szervezetnek, hogy meg-
tervezték a határozót és rendelkezésünkre bocsá-
tották az alkalmazást: 

adatbázisoK, atlaszoK, MadáRHatáRozó appliKáCió

5 438
ember töltötte 
le az ingyenes 

madárhatározó 
applikációnkat

https://www.mme.hu
https://www.mme.hu
https://farkaskolykok.com/
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Idén zárult az öt éves pályázatunk, amelyen négy 
magyarországi partnerrel dolgoztunk közösen. 
A szalakóta-védelmi program fő célkitűzése a Kár-
pát-medence szalakóta állományainak megerő-
sítése és hosszútávú, fenntartható védelmének 
megalapozása.

A pályázat keretén belül, a Milvus Csoport Románia 
nyugati részén, 15 különleges madárvédelmi terü-
leten végezte a szalakótára irányuló fajmegőrzési 
tevékenységeket. A pályázatot megelőző időszak-
ból rendelkezésre állt a térségből, a fajra vonatkozó 
minimális ismeret, azonban az állománynagyságról, 
valamint ennek eloszlásáról nem voltak adatok. A 
régebben kihelyezett néhány költőláda azonnali és 
rendszeres foglalása arra engedett következtetni, 
hogy a fészkelőhelyek hiánya jelenti a faj számára 
az egyik legnagyobb problémát. A pályázat lehe-
tőséget nyújtott ennek megoldására, ahol az egyik 
kiemelkedő terepi akció épp a szalakóta elterjedési 
területének növelését és költőállományának meg-

erősítését tűzte ki célul. A szalakóták közép- és 
hosszútávú fennmaradására irányuló tevékenysé-
gek eredményeképpen, több mint 850 költőládát 
helyeztünk ki. Ennek eredményeképpen a  projekt 
első évében ismert 84 pár, öt év alatt 217 párra 
emelkedett. Ezzel a szalakóta populációja a projekt 
területén az eredeti állomány 250%-ára emelke-
dett.

A természetes élőhelyek növelése érdekében több 
megyében, nagyobb facsoportokat létesítettünk. 
Nagy kiterjedésű, fátlan területekre mintegy 3000 
nyárfacsemetét ültettünk. Hosszútávú cél, hogy 
ezek folyamatos ápolásával, a szalakóták e táplá-
lékban gazdag, új és biztonságos helyeken is meg-
telepedjenek. A Szalakótás Gazda Program keretén 
belül segítséget nyújtottunk a földtulajdonosoknak 
a csemeteültetésben, és a csemeték körüli keríté-
sek megépítésében is. Ezek oszlopaira költőládákat 
helyeztünk ki, melyeket a madarak úgyszintén na-
gyon hamar el is foglaltak.

pályázatok

A szAlAkótA védelme A kárpát-medencében projekt végső 
eredményei (LiFe13/nAT/HU/000081)

Futó pályázatainK, szeRződéses MunKáinK
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Igen fontos védelmi tevékenységünk volt 1000 db 
középfeszültségű oszlop szigetelése a faj által leg-
sűrűbben lakott térségekben. Ezekre a szigetelt 
oszlopsorokra betonit odúkat szereltünk fel, ezzel 
is jelentősen növelve a biztonságos költőhelyek 
számát. A madárbaráttá vált oszlopok nem csak a 
szalakótákat, hanem más, kiülőpontról vadászó ra-
gadozómadarat is megóvnak az áramütéstől.

Az illegális fakivágásokat monitorozó tevékenysé-
gek keretében, a projekt elején kiválasztott sza-
kaszok rendszeres lejárása és ellenőrzése történt. 
Ennek célja volt, a szalakótás élőhelyeken történő 
favágások időben történő felderítése és az esetle-
ges, további vágások megelőzése.

A projekt során több mint ezer felnőtt és fiatal sza-
lakótára került, a hagyományos fémgyűrű mellett 
színes jelölés is, mely elősegíti a madarak befogás 
nélküli, későbbi azonosítását. Ez nagyban hozzáse-
gít minket, hogy az egyes párok területhűségéről 
vagy diszperziójáról pontosabb képet kapjunk. Ezek 
az információk feltétlenül szükségesek a további, ter-
mészetvédelmi tevékenységhez megtervezéséhez.

A pályázat ideje alatt, 7 felnőtt szalakótára került 
műholdas nyomkövető. A madarak hátára rögzített 
jeladók segítségével értékes információkat gyűjt-
hettünk a szalakóták vonulási szokásairól és útvo-
nalairól, valamint a telelőterületek pontos helyéről. 
A pályázat végeztével azonban a munka nem áll 
meg. Folytatódik a kihelyezett műfészkek karban-
tartása, ellenőrzése, melynek során az egyesület 
szakemberei és önkéntesei minden évben felkere-
sik az odúkat és meggyűrűzik a bennük található 
fiókákat. Igyekszünk továbbra is nyomon követni a 
költési sikert és az állomány alakulását, hogy eset-
leges veszélyeztető tényezők felbukkanását idő-
ben jelezni tudjuk. Ugyanakkor kiemelt figyelmet 

szentelünk a létesített facsoportok gondozására 
és a csemeték megmaradási arányának javításá-
ra. A végső cél ugyanis az, hogy a fásításokkal és 
a meglévő odvas fák megőrzésével elérjük, hogy 
a szalakóta-állomány önálló legyen, ne szoruljon 
mesterséges fészkelőhelyekre, hanem természe-
tes odúkba térhessen vissza.

Természetesen a Milvus Csoport által, a projekt ke-
retében elért eredmények önmagukban nehezen 
állhatnának meg a lábukon. A projekt keretében 
együttműködő hat partner tevékenységei egymást 
erősítették. A közös erőfeszítéseknek köszönhető-
en a Kárpát-medence szalakóta állománya a pro-
jekt ideje alatt 50%-al növekedett.  Mára egy 2000-
2200 párra tehető stabil magpopuláció jött létre, 
amely biztosíthatja nem csupán a faj fennmaradá-
sát, hanem elősegítheti, hogy terjeszkedve vissza-
hódíthassa a hajdani elterjedési területeinek egy 
részét is.

A pályázat lejárta után is folytatni fogjuk a nemzet-
közi fajmegőrzési tevékenységünket és aktív szere-
pet vállalunk a faj és élőhelyeinek védelmében, va-
lamint hozzájárulunk az ezt segítő kulcsfontosságú 
dokumentumok elkészítéséhez.

egy a sok száz szalakótafióka közül, amelyek a 
projekt keretén belül kihelyezett költőládákból 
repültek ki.

Futó pályázatainK, szeRződéses MunKáinK

 ▪ Finanszírozó: LIFE

 ▪ Szerződés száma: LIFE13/NAT/HU/000081

 ▪ Konzorcium vezető: Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület

 ▪ Partnerek: Milvus Csoport, Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság, DALERD - Délalföldi Erdészeti 
Zrt., Szatmárnémeti Környezetvédelmi Ügy-
nökség

 ▪ Pályázat időtartama: 2014-2020

a projekt keretében szigetelt középfeszültségű 
oszlopok már nem veszélyeztetik áramütéssel 
a szalakótát és más madarakat, így nyugodtan 
kihelyeztünk rájuk betonit fészekodúkat, ame-
lyekben a szalakóták sikeresen költenek.

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.mme.hu/
https://www.mme.hu/
https://www.bnpi.hu/
https://www.bnpi.hu/
http://knp.nemzetipark.gov.hu/
http://knp.nemzetipark.gov.hu/
http://www.dalerd.hu/
http://www.dalerd.hu/
http://apmsm.anpm.ro/
http://apmsm.anpm.ro/
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Game over? Don’t let 
climate chanGe the Game!

A ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 NAtuRA 2000-eS 
teRületek kezeléSI teRveI

a Maros partjáról szinte a folyó teljes hosszában hiányoznak 
az erdők. ezek pótlása rendkivül fontos természetvédelmi 
feladat, melyet az eu is támogat.

A projekt célja négy védett terület biológiai sokfé-
leségének védelmét szolgáló kezelési terv elké-
szítése, amely a Környezetvédelmi, Erdő- és Víz-
ügyi Minisztérium jóváhagyása után törvényi erőre 
emelkedik és meghatározza az elkövetkező 5 évre 
ezen területek kezelését. 

A releváns menedzsment terv elkészítése érdeké-
ben felmérjük az itt található élőhelytípusok és a je-
lölő fajok helyzetét, értékeljük védettségi státuszu-
kat és feltárjuk a veszélyeztető tényezőket. 

A lakosság és a területre látogatók körében szem-
léletformálást végzünk a természeti értékek meg-
óvása és a kezelési terv társadalmi elfogadásának 
érdekében.

Legfontosabb eredményeink 2020-ban:

 ▪ Befejeztük az élővilág felmérését. Nyolc külön-
böző tanulmányunk készült el a növények, a 
szárazföldi és vízi gerinctelenek, halak, kétéltű-
ek, hüllők, madarak és emlősök jelölő fajainak 
állapotáról. 

 ▪ Felmértük a Maros vízminőségét befolyásoló 
fizikai és kémiai paramétereket. Az ebből készült 
jelentés pedig jól mutatja a vízminőség ugyan 
lassú, de folyamatos romlását minden paramé-
terre a vizsgált folyószakaszon.

 ▪ Az emberi behatások és veszélyeztető tényezők 
felmérését is befejeztük. Az ezt elemző tanul-
mány elkészítése is folyamatban van. A felmért 
területeken aggodalomra ad okot az invazív fa-
jok nagyszámú jelenléte és a túlzott mértékű 
emberi aktivitásra utaló jelek.

 ▪ A nagyközönség médián keresztüli tájékozta-
tásán felül, online találkozókat szerveztünk a 
halászokkal és a halászatban érdekelt szerveze-
tekkel.

Game over? Don’t let climate change the game! 
- projektünk a nemzetközi partnerségen alapul. 
Célja egy olyan nemzetközi kommunikációs kam-
pány megvalósítása, mely a globális felmelegedés 
problémájára hívja fel a fiatal generációk figyelmét. 
A projekten nyolc közép-kelet európai ország, tíz 
civil szervezetével közösen dolgozunk.

 ▪ Finanszírozó: Nagy Infrastrukturális Operatív 
Program

 ▪ Pályázat időtartama: 2018 - 2021

https://climategame.eu/
https://www.fonduri-ue.ro/
https://www.fonduri-ue.ro/
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A román-magyar határon átnyúló projekt célja a kö-
zös természeti örökség megőrzése és népszerűsí-
tése. A két romániai partner, Nagyszalonta Megyei 
jogú város Önkormányzata, illetve a Milvus Cso-
port nagyváradi székhelyű fiókegyesülete - Milvus 
Transilvania Vest, olyan projekt tevékenységeket 
végez, amelyekkel kifejezetten a túzok utolsó élet-
képes romániai állományának megőrzését kívánják 
elősegíteni.

Legfontosabb eredmények 2020-ban:

 ▪ Folytatódtak azok a terepi tevékenységek, ame-
lyeknek célja a nagyszalontai túzokokat érintő 
veszélyeztető tényezők feltérképezése, illetve 
a faj területhasználatának jobb megismerése. 
Részt vettünk a túzok közép-európai állományá-
nak idő- és térbeni változásait követő nemzetközi 
felmérésekben, valamint a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság munkatársaival közösen szink-
ronszámlálásokat végeztünk a téli, illetve párzási 
időszakban.

 ▪ A járványügyi helyzet ellenére sikeresen szer-
veztük meg a „Természet határok nélkül” néven 
futó iskolai vetélkedőnket, amelyen 65 pedagó-
gus irányításával, 184 csapatot alkotva, összesen 
552 diák vett részt.

 ▪ A túzok romániai költését bizonyító fészekaljra 
Nagyszalonta közelében bukkant rá véletlenül 
ifj Ioan Matiu. Az erről tudósító Facebook bejegy-
zést 175 000-en tekintették meg és 26 000-en 
reagáltak rá, míg a közleményünk alapján közel 
90 sajtótermék szemlézte a hírt. A túzokról és a 

Szalonta környéki természeti értékekről szóló, 
szociális hálózatokon megosztott információkat 
nagyra értékelte a projekt támogatója és díjat 
adományozott nekünk az Informative Ornitho-
logy verseny keretén belül.

 ▪ A pályázatról további részleteket, híreket és ér-
dekességeket tudhat meg a projekt dedikált 
weblapjáról, valamint közösségi média (Face-
book, Instagram, Youtube) oldalairól

a túzok utolsó romániai mentsvára nagysza-
lonta

A természeti értékek megőrzése, védelme és népszerűsíté-
se nAgyszAlontA-BékéscsABA hAtármenti térségBen,
rohU-14 – the nAtUre corner 

 ▪ Finanszírozó: Development Education and 
Awareness Raising Programme (DEAR)

 ▪ Pályázat időtartama: 2019-2023

Fiatal nagyköveteink a klíma és madárvédelmről 
való tanulást a chituci tábor megépítésével 

kezdték, ahol kizárólag napelemek biztosítják 
a résztvevőknek az energiát.

Ioan Matiu jr.

 ▪ Finanszírozó: Interreg V-A Románia-Ma-
gyarország program keretében az Európai 
Unió finanszírozza, Románia és Magyaror-
szág kormányának támogatásával

 ▪ Pályázat időtartama: 2018-2021

Legfontosabb eredmények 2020-ban:

 ▪ Több mint 470 000 emberhez juttattunk el klíma-
változással kapcsolatos információkat közösségi 
és hagyományos média-csatornákon

 ▪ A pandémia ellenére fiatal nagykövetek és influ-
enszerek is kapcsolódtak céljaink megvalósítá-
sához. Fiatal nagyköveteink részt vettek a Chi-
tuc-turzáson szervezett gyűrűzőtáborunkban is.

 ▪ A projekt keretén belül indult a Milvus Csoport-
nak Instagram oldala is.

https://www.dropia.eu
https://www.facebook.com/dropia.eu/
https://www.facebook.com/dropia.eu/
https://www.instagram.com/nature_corner_rohu14/
https://www.youtube.com/channel/UCD5L6gGU4Pm_aEn9Kl2MKEw
https://play.google.com/sto
https://dearprogramme.eu/
https://dearprogramme.eu/
https://interreg-rohu.eu/ro/home/
https://interreg-rohu.eu/ro/home/
https://interreg-rohu.eu/ro/home/
https://interreg-rohu.eu/ro/home/
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A szerződés keretében a Conservation Carpathia 
Alapítvány részére dolgoztunk ki egy módszertani 
protokollt a madárpopuláció és néhány indikátor faj 
állományának a monitorozására. A cél, a madár állo-
mányok változásainak összehasonlítása olyan terü-
leteken, ahol ökológiai rekonstrukciós tevékenysé-
geket folytatnak, olyan referencia területekkel, ahol 
nem történik természetvédelmi kezelés. A Conser-
vation Carpathia Alapítvány egy projekt keretében 
három degradált élőhelytípus helyreállítását tűzte 
ki célul több száz hektáros területen: (1) a lucfenyő 
monokultúrák átalakítása természetes fajösszeté-
telű erdőkké, (2) tarvágásos parcellák újratelepítése 
természetes fajokkal, illetve (3) az alpesi növényzet 
helyreállítása alpesi legelőkön. A kezelt területeken 
a madárközösség összetétele és az egyes indikátor 
fajok állományai várhatóan másképpen alakulnak 
az idők folyamán, mint a nem restaurált területeken, 
jelezve a természetvédelmi kezelés hatásosságát.

Az idén záruló szerződésünk legfőbb ered-
ményei:

 ▪ Módszertani protokoll kidolgozása a madárkö-
zösség és néhány indikátor faj monitorozására 
természetvédelmi kezelésre szánt, illetve nem 
restaurált területeken.

 ▪ 2019-ben és 2020-ban megtörtént az első, úgy-
nevezett alapállapot felmérés a kijelölt mintavé-
teli pontokon. 2020-ban a Fogaras-havasok déli 
részén dolgoztunk. 16 résztvevő 80 megfigyelő 
ponton végzett madárfelmérést. 

 ▪ Az idén került sorra az alapállapot felmérésből 
származó adatok feldolgozása és a zárójelentés 
megírása is.

 ▪ Projektvezető: Conservation Carpathia Ala-
pítvány

 ▪ Projekt címe: Vadon létesítése a Déli-Kár-
pátokban

 ▪ Finanszírozók:  
Endangered Landscapes Programme  
Arcadia - Lisbet Rausing és Peter Baldwin 
jótékonysági alapítványa 

 ▪ Szerződés időtartama: 2019- 2020 

a Fogarasi-havasokban általában  
rendkivül nehéz terepen folyt a madár 
felmérés.

Módszertani protokoll kidolgozása élőhely-restauráció 
sikerességének nyoMon követésére indikátor Madárfajok 
álloMányának Monitorozásával

szerződéses
Munkák

http://www.carpathia.org
http://www.carpathia.org
https://www.carpathia.org/
https://www.carpathia.org/
https://www.endangeredlandscapes.org/
https://www.arcadiafund.org.uk/
https://www.arcadiafund.org.uk/
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A szerződés keretén belül az Európai Bizottság szá-
mára készül Románia országos jelentése a hazai 
madárfajok természetvédelmi helyzetéről, valamint 
a Madárvédelmi Irányelv végrehajtásának előreha-
ladásáról. Ezt a jelentést az uniós tagállamoknak 
hat évente kell elkészíteniük.

Legfontosabb eredményeink 2020-ban:

 ▪ Továbbfejlesztettük a madárállományok monito-
rozásának módszertanát annak érdekében, hogy 
jobb minőségű adatokhoz jussunk a állományok 
változásáról, a fajok elterjedéséről, illetve az 
állományok nagyságáról. A továbbfejlesztett és 
kiegészített módszertanokat közzé fogjuk tenni 
a Románia közösségi jelentőségű madárfajainak 
monitoring útmutatójának új kiadásában.

 ▪ Adatokat gyűjtöttünk az ország egész területé-
ről a fészkelő fajokról. Egyesületünk 7 országos 
programban koordinálja az adatgyűjtést. 2020-
ban elsősorban a nappali ragadozó madarak, a 
baglyok és más éjszakai madárfajok felméré-
sére összpontosítottunk. Továbbá, partnerként 
részt vettünk a fehér gólya felmérésében és a 
közönséges madarak monitorozásában is.

 ▪ Elkészítettük az Európai Bizottság számára 
Románia országos jelentését a 2009/147/EK 
madárvédelmi irányelv 12. cikkének rendelkezé-
sei alapján.

A MAdárvédelMi irányelv (Mi) 12. pArAgrAfusA áltAl előírt 
MAdárMonitoring elvégzéséhez szükséges szAkértői 
szolgáltatás

az országos szintű madármonitoring programok 
nagyon sok hasznos információt szolgáltatnak 
a romániai madárfajok helyzetéről - elsősorban 
az állományok változását lehet segítségükkel 
nyomon követni. ez a projekt szolgáltatta a leg-
több ilyen adatot, jelentősen hozzájárulva a hazai 
madárfajok helyzetének ismeretéhez.

 ▪ Projektvezető: Környezetvédelmi, Vízügyi 
és Erdészeti Minisztérium

 ▪ Kivitelező: Román Madártani Egyesület, a 
Milvus Csoport Egyesület, az S.C. Omnia De-
velopment S.R.L. és az S.C. Adworks Media 
SRL által alkotott konzorcium 

 ▪ Projekt címe: Románia biodiverzitásának 
megismeréséhez való hozzájárulás, a kö-
zösségi jelentőségű madárfajok országos 
szintű monitoringja és a (MI) 12. paragrafus 
által előírt jelentés révén

 ▪ Finanszírozók: Európai Regionális Fejleszté-
si Alap, Nagy Infrastruktúra Operatív Prog-
ram 2014–2020

 ▪ Szerződés időtartama: 2019- 2022

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmediu.ro/
https://www.sor.ro/
https://www.adworks.ro/
https://www.adworks.ro/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/erdf/
https://mfe.gov.ro/programul-operational-infrastructura-mare-poim/
https://mfe.gov.ro/programul-operational-infrastructura-mare-poim/
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tudatosítás és 
szeMléletFor-
Málás 

A 2020-as év megállított bennünket. 
Szó szerint. Ekkor jöttünk rá, mennyire 
fontos számunkra a közvetlen emberi 
kapcsolat, a szemtől-szembe történő 
kommunikáció. A hiány döbbentett 
rá fontosságukra, az elmaradt tevé-
kenységek és nyilvános események, 
ahol eddig együtt tanultunk a termé-
szetről, osztottunk meg tapasztalato-
kat, gyűrűztünk madarakat és játszva 
tanultunk. Reményeink szerint ez az 
év mindenki számára világossá tette 
a természet fontosságát! És ígérjük: 
még több lendülettel térünk vissza a 
következő években!
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Miért fontos a terMészet?

Óvodások, iskolások

Mert szükségünk van rá. Ezért kell megfelelő álla-
potban hagynunk a jövő nemzedéknek. Olyan fiata-
lokat szeretnénk, akik nem csak több időt töltenek 
a természetben, hanem jól ismerik és megértik. A 
tanulási folyamat révén megtanulják tisztelni és 
óvni a természetet. A gyerekek mellett a felnőt-
tek figyelmét is fel szeretnénk hívni a természetet 
érintő problémákra. Elsősorban a pedagógusok 
és egyetemi hallgatók a fő célcsoportunk, de más 
területen tevékenykedők irányába is felmutatjuk a 
természet védelmének lehetőségeit.

Sajnos az egészségügyi válság nagy mértékben 
befolyásolta Egyesületünk nevelési tevékenysége-
it. Megpróbáltuk, a lehetőségeken belül maradva 
megtartani a természet iránt érdeklődő gyerekek-
kel és fiatalokkal való személyes találkozás élmé-
nyét. Bár az év elejétől a járvány jelentősen kor-
látozta tevékenységeinket, mégis több mint 500 
gyerekkel foglalkoztunk alkalmi és rendszeres fog-
lalkozásokon iskolákban és óvódákban, közvetve 
pedig mintegy 300 Bihar megyei iskolás nevezett 
be a Nagyszalonta környéki természeti értékekről 
szóló iskolák közti versenyünkbe.

tudatosítás és szeMléletFoRMálás

a gyerekek mellett a felnőttek figyel-
mét is fel szeretnénk hívni a természet-
védelemre.

egy olyan közösséget szeretnénk építeni ahol 
az emberek megértik a természet védelmének 

fontosságát és ehhez igazítják életvitelüket is.
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egyeteMi 
hallgatók

Már 15 éve támogatjuk kutatási ösz-
töndíjak révén azokat a fiatalokat akik 
saját ökológiai vagy természetvédel-
mi vizsgálatokat végeznének. A pénz-
ügyileg és szakembereink által segí-
tett fiatalok jelentős része ma ebben a 
szakmában is dolgozik. 

A 2020-as évben a 9 benyújtott tá-
mogatásból ketten részesültek Milvus 
ösztöndíjban. Így, támogatásunknak 
köszönhetően erős nándor a mocsári 
béka (Rana arvalis) elterjedését befo-
lyásoló tényezőket kutatta, míg dinu 
andrei a halevő madarak költőtelepeit 
vizsgálta a Brăila-i szigeteken.

dinu andrei erős nándor

Erős Nándor
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sérült 
vadállatok 
rehabilitáCiós 
központJa

A járványhelyzet ellenére a központ-
ba kerülő állatok száma már szep-
tember végén meghaladta az előző 
teljes évi számot. Összesen 183 álla-
tot fogadtunk, kezeltünk. Több mint 
felüket sikeresen rehabilitáltuk. Több 
mint 1 500 hívást fogadtunk, többsé-
gükben szerencsére sikerült tanács-
adással vagy helyi közreműködéssel 
megoldást találni. Három különleges 
vendéget is kezeltünk: egy fakó kese-
lyűt és két rétisast. Köszönjünk állandó 
partnerünknek, a Vets4Wild-nak a ki-
váló együttműködést!

https://www.facebook.com/Vets4WildRomania/
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Mint minden hozzánk bekerülő sérült vagy legyengült madarat, a fakó keselyűt is 
borka-vitális levente állatorvos vizsgálta ki.

Egy fakókEsElyű
története

Romániában négy keselyűfaj fészkelt a 20. 
század elején, de mára mindegyik kihalt 
országunkból. a fakókeselyű visszatelepíté-
sének van a legnagyobb esélye a sikerre, egy 
ilyen projektet készítünk most elő.

Az impozáns fakókeselyű története a 2020-as év 
legkülönlegesebb rehabilitációs esete volt szá-
munkra. Ez a madárfaj igen ritkán bukkan fel Ro-
mánia légterében és takarító, dögevő életmódja is 
egyedivé teszi.

A fiatal madárra az Alsó Maros Ártér Natúrpark 
munkatársai találtak rá, és ettől kezdve több állat-
orvosi rendelő bevonásával került a Rehabilitációs 
Központba. A telefonos híradásokat követő fotók 
kezdetben megleptek, alig hittük hogy az elfeledett 
ritkaság ismét felbukkant országunkban. A mérge-
zések és az irgalmatlan vadászat következtében ez 
a fenséges madár több évtizede eltűnt a hazai ég-
boltról.

A madarat előbb a Vet Point Vest rendelőiben 
vizsgálták és ápolták, majd a marosvásárhe-
lyi Vets4Wild-hoz került. Az állatorvosok egy-
behangzóan megfelelőnek találták a madár 
egészségi állapotát, a kimerültséget leszámít-
va. A tapasztalatlan fiatal keselyű valószínű túl 
messzire vetődött északi irányba a megszokott 
táplálkozóterületeitől, ezért jutott el a röpkép-
telen kimerülésig.

A Rehabilitációs Központban egy tágas röpde 
áll egyedül az ő rendelkezésére, egészen ad-
dig a pillanatig amíg a gondozói szabadon en-
gedésre alkalmasnak találják.

Mivel három métert is elérő fesztávú szárnyai-
val óriási távokra képes kóborolni, feltételezé-
seink szerint ez a fiatal madár élelmet keresve 
vetődött felénk Szerbiából (ahol az Uvac ter-
mészetvédelmi terület neves az ott költő fakó 
keselyűkről és egyéb fajokról) vagy Bulgáriá-
ból (ahol a Green Balkans Egyesület futtat évek 
óta keselyű visszatelepítési programokat).

Bízunk benne hogy a közeljövőben nálunk is 
megtelepednek ezek a gyönyörű madarak, 
még mielőtt teljesen elfelednénk őket…

http://www.vets4wild.ro/
https://greenbalkans.org/en/
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Xii. Milvus 
neMzetközi 
terMészetFotó 
verseny

Ez a verseny létszükséglet a romániai 
természetfotózás számára. Mérce és 
egyben óriási nevelő műhely ami sok 
hazai fotóst segített a kiteljesüléshez” 
– Dan Dinu, zsűritag.

Úgy gondoljuk, egy jó természetfotó 
vizuális ereje erős eszközként szolgál-
hat az emberek megszólításához és a 
természetvédelemhez való közelíté-
séhez. Így jobban értékelik és tisztelik 
a természetet.

A „Milvus” Nemzetközi Természetfo-
tó Verseny immár 12 éve díjazza a te-
hetséges természetfotókat. A verseny 
elindítása óta érezzük hogy együtt 
növekedünk és fejlődünk a romániai 
természetfotózással. Évről évre több 
százan látogatják meg kiállításainkat. 
A 2020-as kiadásra 935 fotót nevezett 
be 178 fotós, 12 országból.

A kiállításra válogatott képeket a ver-
seny honlapján lehet megcsodálni:

www.photocompetition.milvus.ro

az idén a zsűri a spanyolországi david Frutos 
egea-nak ítélte oda a nagydíjat a sandy 
shapes nevű alkotásáért

Marius petric (Románia), the spider kingdom 
- ii. helyezett a Romániai természet kategó-
riában

12 éves a 
természetfotó 
versenyünk! 

https://photocompetition.milvus.ro/
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pawel zygmunt (írország), the fleet  iii. helyezett a tájkép kategóriában

az idei év egészségügyi állapota ellenére 
is, sikerült megszervezni kiállitásunkat

daniel Mîrlea (Románia), the conflict - 
iii. helyezett a vadállatok kategóriában
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Horia Bogdan

 ▪ A honlapunkon az élő közvetítések mellett, to-
vábbi 62 cikket olvashattatok különböző témák-
ról és tevékenységeikről.

 ▪ Ehhez 250 Facebook bejegyzést készítettünk elő.

 ▪ Köztük volt a sokak kedvencévé vált Medve té-
nyek sorozat és egy rendkívül sikeres írás a ro-
mániai kígyókról, amit 103 650-en olvastak.

 ▪ A kimutatások szerint 12 357 követőnk van a Fa-
cebook-on, és 981 562-en látták legalább egy be- 
jegyzésünket.

 ▪ Az Instagram-on 2020-ban bukkantunk fel és 
máris szárnyalni kezdtünk. A bejegyzések képein 
az élő természet, a terepen dolgozó emberek és 
vadon élő állatok jelentek meg. 

 ▪ Örülünk az 550 követő figyelmének, akik nap-
ról-napra egyre többen lesznek!

 ▪ A Youtube csatornánk 32 új filmmel bővült. A leg-
több nézettséget hozó anyagok a barna medvé-
ről szóló sorozat részei voltak. 

 ▪ A Soundcloud-on rádiós riportok révén tudósí-
tottunk az Egyesület aktuális eseményeiről és 
sokat meséltünk Sérült Vadállatok Rehabilitációs 
Központjába került páciensek történeteiről.

 ▪ A sajtó 2020-ban is támogatott bennünket, meg-
tisztelő számunkra a több mint 170 megjelenés 
a különböző újságokban, helyi és országos tele-
víziókban.

 ▪ A sáromberki gólyafészkekből közvetítő kame-
ráink az előző évekhez hasonlóan népszerűek 
maradtak, több mint 250 000 megtekintéssel az 
egész világból.

Weboldal

Facebook instagram

Youtube csatorna

soundcloud

SajtókapcSolat

webkamera

Egy mindenki számára kivételes esztendőben, a 
sok korlátozás ellenére a kommunikációs eszköze-
ink révén mégis próbáltunk egy kevés természetet 
csempészni mindenki otthonába.

koMMunikáCió

https://www.milvus.ro/
https://www.facebook.com/MilvusGroup
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLI4ZtBQ9maumdbjbNKXYNon8AMKn3m2Q8
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLI4ZtBQ9maumdbjbNKXYNon8AMKn3m2Q8
https://www.instagram.com/milvus_group/
https://www.youtube.com/channel/UCCEQnbdLumUmPyi1TsxM1Zg
https://soundcloud.com/milvusgroup
https://milvus.ro/webcams/
https://milvus.ro/webcams/
https://www.facebook.com/MilvusGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCCEQnbdLumUmPyi1TsxM1Zg/videos
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AgrárpolitikA

A karantén ideje alatt a személyes találkozók szá-
ma jelentősen megcsappant. Nem szerveztek nyil-
vános vitákat és a természetben történő kiszállások 
száma is a szükséges minimumra korlátozódott. 
Éppen ezért, ebben az évben csökkent hozzájá-
rulásunk a politikai nyomásgyakorlásban illetve a 
természetben történő illegális események felderí-
tésében. Úgy hisszük, hogy a pandémia által hozott 
korlátozások kedveztek az orvvadászatnak és az il-
legális természetromboló tevékenységeknek.

Elkezdtük összegyűjteni az illegális eseteket – leg-
több a gyepek felszántásával kapcsolatban történt. 
Benyújtottunk egy pályázatot, és támogatást nyer-
tünk egy olyan projektre, amely keretén belül 2021-
től megpróbálunk véget vetni ennek a helyzetnek. 
Ezt bírósági intézkedések útján és az Európai Bi-
zottság tett jelentéssel szeretnénk elérni.

Kilövési KvótáK

Az előző évekhez hasonlóan, hozzájárultunk az Ali-
anța pentru combaterea abuzurilor Egyesület peré-
hez, aminek köszönhetően felfüggesztették az ösz-
szes vonuló madárfaj kilövési kvótáját. Igaz ugyan, 
hogy ez az eredmény természetvédelem felmér-
hetetlen sikere, de nem teljesen felhőtlen. A vitat-
ható bírósági döntés született, és ennek tudatában 
a győzelem igen törékeny. Normális esetben, a 
szakminisztérium e döntését tudományos adatok-
ra és nem a vadásztársaságok pénzügyi igényeire 
kellene alapozza, mint eddig. Mi a továbbiakban is 
mindent megteszünk azért, hogy a rendszer ebbe 
az irányba fejlődjön.

terMészetvé-
delMi Jog, Civil 
aktivizMus

a szibériában fészkelő és hozzánk telelni 
érkező nagy lilik állománynak nyugodt, zava-
rás-mentes tele volt, mivel a vonuló madarak 
vadászata fel lett függesztve.



37KiadványoK, publiKáCióK

daróczi, sz. J., Hegyeli, zs., Bugariu, S., Fântână, C., Mátis, A., komáromi, i., papp, t., sos, t., zeitz, r. 2020. 
Habitat use of breeding Lesser Spotted Eagles (Clanga pomarina) in central Romania. Heliaca 16: 17–25.

Hegyeli, z., Csorba, G., Németh, A. 2020. Spalax istricus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020:
e.T97250154A97250156.

Németh, A., Csorba, G., Hegyeli, z. 2020. Spalax antiquus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: 
e.T97250195A97250197.

Takács, P., Ferincz, Á., Imecs, I., Kovács, B., nagy, a. a., Ihász,   K., Vitál, Z., Csoma, E. 2020. A fenékjáró küllő 
(Gobio sp.) néhány romániai állományának filogenetikai vizsgálata. Pisces Hungarici 14: 5–13.

Vári, Á., Arany, I., Kalóczkai, Á., kelemen, k., papp, J., Czúcz, B. 2020. Berries, greens, and medicinal herbs—
mapping and assessing wild plants as an ecosystem service in Transylvania (Romania). Journal of Ethnobiology 
and Ethnomedicine 16, 13.

Ericson, H. S., Fedorca, A., Toderas, I., Hegyeli, z., Plis, K., Dykyy, I., Jędrzejewska, B., Ionescu, G., Fedorca, Iaco-
lia, L., M., Stronen, A. V. 2020. Genome-wide profiles indicate wolf population connectivity within the eastern 
Carpathian Mountains. Genetica 148: 33–39.

Faure, U., domokos, C., Leriche, A., Cristescu, B. 2020. Brown bear den characteristics and selection in eastern 
Transylvania, Romania, Journal of Mammalogy 101(4): 1177–1188

Mirski, P., Cenian, Z., Dagys, M., daróczi, sz., Dementavičius, D., Maciorowski, G., Menderski, S., Nowak, D., 
Pongrácz, Á., Prommer, M., Sellis, U., Siekiera, J., Szinai, P., Tumiel, T., Wójciak, J., zeitz, r., Väli, Ü. 2020. Sex-, 
landscape- and climate-dependent patterns of home-range size – a macroscale study on an avian generalist 
predator. Ibis.

Tiesmeyer, A., Ramos, L., Lucas, J. M., Steyer, K., Alves, P. C., Astaras, C., Brix, M., Cragniolini, M., domokos, 
C., Hegyeli, z., Janssen, R., Kitchener, A. C., Lambinet, C., Mestdagh, X., Migli, D., Monterroso, P., Mulder, J. L., 
Schockert, V., Youlatos, D., Pfenninger, M., Nowak, C. 2020. Range-wide patterns of human-mediated hybridisa-
tion in European wildcats. Conservation Genetics 21: 247–260.

von Thaden, A., Nowak, C., Tiesmeyer, A., Reiners, T. E., Alves, P. C., Lyons, L. A., Mattucci, F., Randi, E., Cragnolini, 
M., Galián, J., Hegyeli, z., Kitchener, A. C., Lambinet, C., Lucas, J. M., Mölich, T., Ramos, L., Schockert, V., Cocchia-
raro, B. 2020. Applying genomic data in wildlife monitoring: Development guidelines for genotyping degraded 
samples with reduced single nucleotide polymorphism panels. Molecular Ecology Resources 20: 662–680.

isi-jegyzett tudoMányos közleMények

kiadványok, publikáCiók

egyéb tudoMányos közleMények

https://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/2_magunkrol/heliaca/heliaca16_online_edt0401.pdf
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T97250154A97250156.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T97250195A97250197.en
http://haltanitarsasag.hu/ph14/Takacs_et.al_Pisces.Hungarici_2020.pdf%20
https://doi.org/10.1186/s13002-020-0360-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10709-019-00083-1
https://doi.org/10.1093/jmammal/gyaa047
https://doi.org/10.1111/ibi.12894
https://link.springer.com/article/10.1007/s10592-019-01247-4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1755-0998.13136%23


38 gazdasági jelentés

gazdasági
Jelentés

Az előző évekhez hasonlóan, az egyesület 
2020-as tevékenysége különböző uniós pá-
lyázatoknak, illetve szerződéses munkáknak 
köszönhetően vált lehetővé. Ahogy a mel-
lékelt ábra mutatja, a 2020-as évben utóbbi 
megugrott, egy Nagy Infrastruktúra Operatív 
Programon belül kötött szerződésnek kö-
szönhetően. 

Ezekhez hozzájárultak még a különböző 
jogi-, illetve magánszemélyek adományai 
is.  Így összességében 4 467 493 lej bevétele 
volt egyesületünknek ezekből a forrásokból.
A társadalmi hozzájárulás elősegíti, hogy mi-
után egy-egy témában futó projektek lejár-
nak, folytatni tudjuk az elkezdett munkákat 
és próbáljuk megvalósítani mindazt, amiért 
ez az egyesület létrejött és alakulása óta te-
vékenykedik.

Az egyesület 2020-as költségei megköze-
lítették a 3,5 millió lejt, ennek közel 75 szá-
zalékát a természetvédelmi kiadások teszik 
ki. Ezen felül szükségesek az adminisztratív, 
irodafenntartási, illetve kommunikációs költ-
ségek is, amelyek elengedhetetlenek tevé-
kenységeink hatékony, gördülékeny műkö-
déséhez. Próbáltunk ebben az évben picit 
nagyobb hangsúlyt fektetni az előző évek-
hez képest a ma már egyre fontosabbá váló 
kommunikációra. Úgy gondoljuk, nagyon 
fontos hitelesen és sokoldalúan tájékoztatni 
a természet iránt érdeklődőket különböző 
fajokról, védelmükről és rehabilitációs lehe-
tőségeikről vagy természetvédelem kihívá-
sairól. 

Adminisztrativ költségek

Irodafenntartási költségek 

Kommunikáció és arculatépités

Természetvédelmi kiadások

Országos és nemzetközi pályázatok

Társadalmi hozzájárulás 

Szerződéses munkák

Egyéb
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további támogatóink:

4AMETAL

Bookurier Logistics

Electromec

Nakita Prod Comimpex

Tractor Proiect Comert

GLS

Auto Com Total

Ageximco

BRIAL NAV CONSTRUCT

Elmont Construct

Software Business Partners

Win Impex

MIF Construcții

BIASICOM

Angiocenter

Delta Engineering Automation

Fabrica de Bere Bună

Total Control

Zaris Autocom

Motoboom

Biostec Clinilab

Affinity Transport Solutions

Boreli Construct

Elmed Medicals

Regency Company

Triplast

Intercoop

Avia Motors

Adonis SRL, Big Consulting SRL, Conim Partners SRL, Etiquette Services 

SRL, Kopi Trans Logistik SRL, Palm Springs Com SRL, Vitalmotor SRL

 ▪ Köszönjük szponzorainknak, hogy hozzájárulásuk révén, vadon élő állatok re-
habilitációs központunkat, Chituc-túrzási gyűrűzőtáborunkat, nevelési progra-
munkat, az egyesületünk alaptevékenységeit támogatták.

 ▪ A magánszemélyeknek is köszönjük adományaikat és személyi jövedelem-
adójuk 2, illetve 3.5%-ának felajánlását, amellyel hozzájárultak eredménye-
ink eléréséhez.

 ▪ Külön köszönet illeti pál lajost és Cotorogea Cornelt, akik önzetlen módon 
támogatták a Chituc-turzási madárgyűrűző táborunkat.

TámogaTóink

szponzoRoK és táMogatóK

köszönjük 
hogy te is 

támogattál!



Ha része szeretnél lenni te is a Milvus közösségnek, csatlakozz egyesületünkhöz! 
kattints ide!

Milvus tagoK és önKénteseK40

A nehezített körülmények ellenére, az idén is 152 
önkéntes segítette munkánkat.

Legtöbben a monitoring programjainkban vettek 
részt (75), de szinte ugyanolyan sikernek örvendett 
a Chituc-turzási gyűrűzőtábor is (68). Ezek mellett a 
rehabilitációs központunkban vettek részt nagyobb 
számban önkéntesek. Az alkalmazottak is jelentős 
önkéntes munkát végeznek, az általuk végzett ön-
kéntes tevékenységeket nem számoltuk be a fen-
tiek közé. 

Köszönjük önkénteseinknek, hogy áldozatos mun-
kájukkal idén is jelentősen hozzájárultak természeti 
örökségünk megőrzéséhez!

Az Egyesületnek a 2020-as év során 112 aktív tagja 
volt: 54 egyéni tag, 27 családi és 31 tanuló vagy diák. 
A tagokat rendszeresen informáljuk tevékenysége-
inkről a havonta vagy kéthavonta e-mailen küldött 
hírlevelek révén. Előnyt élveznek a korlátozott lét-
számban tartott eseményeinkre való jelentkezés-
kor és számos kedvezményt vehetnek igénybe ter-
mékeket forgalmazó vagy szolgáltatásokat nyújtó 
partnereinknél.

Milvus tagok
és önkéntesek

https://milvus.ro/hu/member/


41öRöMeinK és bánatainK

elindult 
a milvus 

instagram

nagy sikere volt a 
brassói, látássérült 

gyerekeknek és 
felnőtteknek tartott 
rendezvényünknek 

ma láttam 
először törpe-

kuvikot

Végre megjelent 
a madárhatározó 

applikáció

a környezetvédelmi 
minisztérium megkö-

szönte honlapján a 
rehabilitációs köz-

pontokat működtető 
civil szervezetek 

munkáját

Végre volt fióka 
az egyik régóta 

ellenőrzött szirti 
sas fészekben

az ifjú klímanagy-
követeink nagyon lelke-
sek: videókat készítenek 
és egy online diákújság-

ba írnak cikkeket

első nap otthoni 
munka: teljes 

káosz a fejemben

rekord számú 
önkéntes vett 
részt a vízirigó 

számoláson

kötöttünk egy 
szerződést az 
arBdd-vel a 

Chitucra

nagyot ugrottunk 
előre a stratégiai 
tervezésben, jó 

csapatmunka volt

még a tavalyinál is 
kevesebb a vízirigó a 

maros-szorosban

a keselyűs hír 
eljutott a zăganu 
sörgyárhoz is, és 

támogatják a milvus 
menhelyet

egy nap alatt 
összesen 2800 kék 

vércsét láttam, 
két őszi 

gyülekezőhelyen

nem nyert a 
keselyűs liFe 

pályázat

kotlik 
a túzok 

szalontán

nyert egy gyepek 
védelméről szóló 

pályázatunk

ÖrÖmeink és bánataink

nem gyűjtöttünk 
elég szavazatot a 
paGO platformra

Jól meg 
vagyunk 

„koronázva”!

először 
gyűrűztem 

gyöngybaglyot

megjelent a 
medvebarlangos 
cikk a Journal of 

mammalogy-ban
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