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Fără MHC-uri pe Nera și Râul Alb
Problema microhidrocentralelor construite în zone nepotrivite reprezintă una dintre acele greutăți pe care le tragem
an de an după noi, ca țară, și care în 2015 a determinat
Comisia Europeană să deschidă o procedură de infringement la adresa României pentru încălcarea sistemică a mai
multor acte normative europene din domeniul apelor și protecției mediului (în special Directiva Cadru Apă și Directiva
Habitate). Răspândirea acestor infrastructuri a început în
2011-2012 în contextul politicilor europene pentru încurajarea surselor regenerabile de energie, ca parte a strategiei de
combatere a schimbărilor climatice. Subvențiile europene,
dar și schemele de sprijin financiar de la nivel național, prin
certificatele verzi plătite de consumatorii înșiși, au făcut ca
MHC-urile să împânzească rețeaua hidrografică a țării și
în special râurile de munte. Asta în ciuda faptului că râurile
noastre de munte nu au, în general, debitele necesare pentru ca MHC-urile să dea randament, motiv pentru care nu
ar fi rentabile în lipsa certificatelor verzi.
În 2013, când subiectul era unul necunoscut în societate,
am început o campanie prin care am solicitat ministerului
mediului revizuirea legislației naționale (învechite) din
domeniul hidroenergetic și desemnarea unor zone de excludere unde aceste investiții să nu fie permise. Solicitarea
WWF, susținută până la final de peste 20.000 de oameni,
profesori universitari, conservaționiști, biologi, comunități
de pescari și tot mai multe comunități locale, nu a avut nici
până acum o rezolvare oficială definitivă. Însă am reușit să
obținem o suspendare temporară a procesului de avizare
a MHC-urilor în ariile naturale protejate. Iar în 2014, am
reușit să obținem excluderea MHC-urilor din schemele de
sprijin prin fondurile europene pentru 2014-2020. Între
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timp, ne-am oferit expertiza comunităților locale din mai
multe zone în care avem proiecte de conservare în derulare,
pentru a opri proiecte de MHC ce amenințau atât biodiversitatea, cât și aprovizionarea cu apă a localităților, desfășurarea ocupațiilor tradiționale precum creșterea animalelor
sau pescuitul și oportunitățile de dezvoltare durabilă prin
ecoturism, de pildă.
Un astfel de caz a fost anul trecut râul Nera din jud. CarașSeverin, ultimul râu din țară clasificat chiar de autorități ca
având stare ecologică foarte bună. Planul stabilea ca cele
3 MHC-uri să fie construite aproape de pădurile virgine
propuse pentru patrimoniul UNESCO şi la nici 500 de
metri de Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului. Am
susținut petiția inițiată de biologul Călin Dejeu și ne-am
implicat în consultarea publică referitoare la studiile de
mediu pentru avizarea proiectelor. De asemenea, cei circa
300 de localnici din Prigor care s-au strâns la consultarea
publică s-au opus vehement construcțiilor. Fără acordul lor,
Agenţia pentru Protecţia Mediului nu a putut elibera avizul
de mediu, așa încât proiectul a fost oprit.
Tot anul trecut Coaliția Natura 2000, al cărei membru
fondator suntem, a câștigat definitiv procesul împotriva
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara prin care
contesta avizarea proiectului de microhidrocentrale de pe
Râul Alb, întemeindu-și acțiunea pe un studiu științific ce
demonstra impactul semnificativ asupra biodiversității.
Proiectul propus de un dealer de piese auto cuprindea
3 MHC-uri și urma să demareze în baza unui cumul de
avize ilegale, într-o zonă specială prin frumusețea și
diversitatea ei biologică, parte din mai multe arii protejate
(Parcul Național Retezat, situl Natura 2000 Strei-Hațeg,
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului).
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Mahmudia - Prima zonă umedă din Delta
Dunării reconstruită de o comunitate
Povestea lui nea Ivan, pescar din Delta Dunării, începe
încă din anii 1980 atunci când, în cadrul unui proiect național măreț de a câștiga cât mai mult teren pentru agricultură, incinta Carasuhat din Mahmudia a fost desecată
alături de mii de alte hectare de luncă de-a lungul Dunării
Inferioare. Din păcate, însă, suprafețe întregi de teren au
rămas nefolosite și comunitățile au început să piardă mai
mult pe termen mediu și lung atât în ceea ce privește accesul la resurse naturale, cât și dezvoltarea unei vulnerabilități tot mai mari în fața inundațiilor.
Noi l-am cunoscut pe nea Ivan acum mai bine de 5 ani,
atunci când am poposit în comunitatea mahmudiană,
comunitatea care și-a dorit ca incinta Carasuhat pe care
vârstnicii abia și-o amintesc, iar tinerii o cunosc doar din
povești, să redevină un colț de deltă chiar vis-a-vis de ei.
De ce? Deoarece natura dă viață, iar omul fără viața din
jurul lui este pustiit și dependent. Odată având din nou
acces la resursele pe care Dunărea le poate oferi, pescarii
au acces mai ușor la pește, bucurându-se de propria zonă
de pescuit, posibilitatea dezvoltării unor afaceri bazate pe
exploatarea stufului sau dezvoltarea ecoturismului bazat
pe natură în imediata lor apropiere.
Oricât își dorește omul să „domesticească” natura, ea are

o putere incredibilă de a se regenera și reveni. Acest fapt
l-am descoperit anul trecut, atunci când odată finalizate
lucrările de reconstrucție ecologică, celor aproape 1000
ha renaturate nu le-a trebuit mai mult de două luni să
prindă din nou viață. Sute de păsări pornind de la banalele egrete mici sau mari și până la pelicani și stârci de tot
felul, au „inundat” zona de viață și voioșie la care acum
zece ani abia dacă aveam curajul să ne gândim.
Astăzi incinta Carasuhat are toate premizele unei dezvoltări socio-economice a localității în baza principiilor dezvoltării durabile prin orientarea activităților economice
spre utilizarea rațională a resurselor naturale în beneficiul
comunității locale și al naturii. Astfel, povestea lui nea
Ivan este departe de a se termina. Va urma.

«

vezi cum am
protejat pădurile
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Catalogul Păduilor Virgine și cele
peste 30 000 de hectare identificate
În ceea ce privește protejarea pădurilor, ultimii cinci ani
ne-au adus o mulțime de noi provocări. Fără îndoială
însă, perioada care tocmai a trecut a fost una cu adevărat
specială pentru noi: am reușit să descoperim unele dintre
cele mai uluitoare păduri virgine din Europa și, mai mult
decât atât, să ne asigurăm că de acum încolo acestea se
vor bucura de protecția pe care o merită cu adevărat.

datelor referitoare la pădurile virgine identificate la
nivel național și interzice intervențiile umane pe aceste
suprafețe. Orice pădure virgină identificată poate face
obiectul unui studiu de fundamentare care să stea la baza
includerii acesteia în Catalogul național, pentru protejarea ei. De acum înainte, salvarea acestor păduri depinde
de implicarea noastră, a tuturor celor interesați.

În 2016, echipa de specialiști forestieri WWF a depus
mari eforturi în a identifica și carta mii de hectare de
păduri virgine și a sprijini elaborarea legislației necesare
constituirii Catalogului Național al Pădurilor Virgine și
Cvasivirgine din România (un instrument de evidență
și gestiune a pădurilor de acest tip din țara noastră, ce
permite ocrotirea pe termen lung a acestora).

În pădurile virgine din România, printre cele mai întinse
din Uniunea Europeană, trăiesc peste 10.000 de specii,
de la organisme unicelulare, ciuperci, plante, insecte şi
până la vietăţi familiare precum mistreţul, cerbul, capra
neagră, lupul, râsul, buha, ursul brun, toate într-o strânsă
legătură firească. Prin modul în care păstrează populații ridicate de specii rar întâlnite în alte părți ale lumii,
acestea se pot asemăna cu pădurile tropicale amazoniene,
pădurile seculare din Japonia (cu arbori ce pot trăi peste
3000 de ani) ori pădurile întinse din Alaska.

Astfel, doar în decursul anului trecut am verificat în teren
peste 23.000 de hectare de păduri - din care am identificat peste 8000 de hectare ca fiind păduri virgine. Cât
înseamnă 1 hectar? Suprafața unui teren internațional de
rugby sau un teren și jumătate de fotbal! Pentru identificarea și conștientizarea lor au fost inițiate și susținute
peste 12 consultări publice cu factorii interesați (proprietari, administratori de păduri și arii protejate, autorități
ș.a.), într-un proces transparent.

„Întodeauna noi, oamenii, am înțeles cel mai bine valoarea unui lucru după ce l-am pierdut. Aceasta este marea
bătălie a pădurilor virgine. Sunt sigur că toată lumea le va
înțelege importanța și valoarea însă trebuie să realizăm
acest lucru înainte ca ele să dispară. Nu trebuie să repetăm
greșelile făcute în celelalte țări europene. La acest capitol
suntem mai buni ca ei și așa trebuie să rămânem. Noi
trebuie să predăm lecția biodiversității în Europa”.
Radu Melu - Specialist Forestier la WWF-România

În plus, pentru conservarea pădurilor virgine ne-am
implicat în elaborarea legislației (OM 2525/2016) care
aprobă constituirea Catalogului Național al Pădurilor
Virgine și Cvasivirgine. Acesta permite centralizarea

Munca noastră nu se încheie aici! Continuăm să identificăm păduri virgine, să salvăm aceste laboratoare ale
naturii și, o dată cu ele, o parte a identității culturale a
comunităților locale din România.
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Dezvoltare rurală în situri Natura2000:
Colinele Transilvaniei

© WWF-Romania

Poveste din Hârtibaciu

„Nu trebuie să călătorești ca să ai o anumită stare de spirit, dar nici nu poți împlini o călătorie dacă nu ai o anumită stare de spirit. Dacă tu nu ești încărcat cu lumea vie din
jurul tău, nu ai cum să călătorești. Călătoria e un mers al
căutătorului, al celui care vrea să devină, e o căutare spre
înțelepciune” spune Ștefan Câlția.
Zona Colinelor Transilvaniei este locul în care sufletul și
spiritul călătorului își găsesc liniștea și rădăcinile străvechi, aici sălășluind una dintre cele mai mari bogății naturale și culturale a României. Această bogăție o datorăm
atât naturii cât și oamenilor care de sute de ani au dus mai
departe, din generație în generație, moștenirea primită de
la străbuni: modul de viață sănătos și respectuos față de
ceea ce-i înconjoară.
Aflată în podișul Hârtibaciului cea mai mare zonă protejată ca suprafață din România după Delta Dunării, zona
Colinelor Transilvaniei reprezintă un mozaic natural în care
alături de alte organizații am reușit să sprijinim oamenii și
natura care stă la baza existenței. Șase antreprenori locali
din zonă au fost sprijiniți să aleagă valorificarea durabilă
a bogățiilor pe care Colinele le-o oferă, fie că vorbim de
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apicultură, dezvoltarea unei ferme bio-spirituale sau meșteșuguri aproape uitate ca împâslitul, brodatul sau tâmplăria.
Colinele Transilvaniei sunt în drumul devenirii unei
destinații ecoturistice așa cum îi șade bine. Atât produsele
cât și serviciile, care respectă criteriile stabilite legate de
grija față de mediu și tradiție, vor putea fi promovate la
nivel regional și, chiar și, național sub această umbrelă.
Cu grija oamenilor care le realizează, ele vor sta la baza
dezvoltării destinației. În acest sens, Centrul de informare
de la Cincșor și-a deschis porțile călătorilor iubitori de
povești din turnuri fortificate, acolo unde se găsește și
aplicația ce vine în sprjinul descoperii acestei lumi pe cât
de fascinantă, pe atât de necunoscută.
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Însă o natură sănătoasă are nevoie de o gestiune sănătoasă. Astfel, au fost certificate FSC peste 18.000 ha. De
asemenea, au fost dezvoltate o serie de mecanisme prin
care să venim în sprijinul cadrului legislative: o serie de
ghiduri în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii
(microhidrocentrale, rutier și eoliene) în armonie cu
menținerea elementelor de biodiversitate, dezvoltarea
platformei www.actionez.eu care să vină în sprijinul
cetățenilor care vor să sesizeze vreo ilegalitate într-o
zonă protejate și prin revizuirea ghidului Legea de partea naturii, care pune accent pe accesul la informația de
mediu și consultarea publică, dar și pe pașii pe care ar
trebui să îi urmeze oricine observă o posibilă ilegalitate
asupra mediului, cui să i se adreseze și cum să cearnă
informația necesară.
Zona Colinelor Transilvaniei este locul în care este
demonstrat că se poate, reprezintă exemplul că a trăi
într-o arie protejată nu este o piedică în fața dezvoltării atâta timp cât reușești să menți acel echilibru
care aduce prosperitate economică, să păstrezi și să
transmiți tradițiile fără a dăuna naturii, sursa de viață
și spiritualitate. Un mediu bine conservat și protejat
poate aduce pe termen mediu și lung mai multe beneficii decât unul exploatat haotic cu gândul doar la ziua
de astăzi.

© Dan Dinu

Oamenii și natura, din nou împreună
În România, un subiect ca protejarea biodiversității
ajunge rar pe prima pagină a ziarelor și aproape niciodată cu „senzațional” în față, deși impactul său asupra
societății este unul major. Alegerile pe care le facem azi
determină cum va arăta societatea noastră mâine. Într-o
echipă de oameni profesionişti am dezvoltat un context
favorabil pentru schimbarea și îmbunătățirea politicilor
de mediu în ceea ce privește natura şi am încercat să
demonstrăm că se poate să răsplătim natura pentru tot
binele pe care ni-l face.
În anul 2016, în Parcul Natural Munții Maramureșului am
evaluat costurile și beneficiile bunurilor pe care natura ni
le oferă. Valoarea estimativă a acestora a fost calculată
cu titlu informativ, pentru a aduce la cunoștința comunităților locale şi publicului larg beneficiile din punct de
vedere financiar, dar și pentru a crea o bază de discuție și
negociere necesară realizării planurilor, programelor și
investițiilor. Pentru a demonstra că schimbarea este posibilă și benefică, am identificat și testat la nivel local soluții
si metodologii care apoi pot fi replicate la nivel național.
În mod participativ, am realizat o metodologie privind
stabilirea şi calculul compensaţiilor pentru proprietarii

de păduri care nu au voie să taie lemnul. Prin felul în care
sunt gospodărite, pădurile furnizează în multe cazuri
servicii care sunt folosite în activităţi economice generatoare de profit, iar costurile de gospodărire sunt suportate
exclusiv de către proprietari. Este corect ca acei proprietari de păduri să fie compensați că îngrijesc miezul nostru
de viață și aleg să nu taie lemnul. Soluțiile propuse de noi
țin de echitabilitate și de conceptul de a plăti sub o formă
sau alta, fie prin plăți pentru servicii de mediu, fie prin
compensații celor care păstoresc zonele strict protejate.
Astfel, la finalul anului am înaintat spre autoritățile
relevante rezultatele muncii noastre, cu speranța ca proprietari de pădure precum domnul Gaborean, să prindă
zilele în care oamenii care au grijă de natura noastră să
fie răsplătiți așa cum se cuvine pentru asta.

«

vezi cum am
protejat Speciile sălbatice
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Specii sălbatice

Cum o pisică și peste 5000 de oameni au
oprit vânătoarea la trofeu
La finalul lunii septembrie 2016, Ministerul Mediului
propunea uciderea a 552 de urși, 657 de lupi, 482 de pisici
sălbatice, în total 1691 de animale sălbatice protejate la nivel
european. Măsura venea ca să gestioneze conflictul dintre
om și animalele sălbatice, fără ca autoritățile să propună
vreo alternativă la vânătoare. În plus, deși studiile de specialitate realizate de WWF și alte ONG-uri aratău că estimările
efectivelor de animale sălbatice nu corespund cu realitatea,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor continua să ignore
experții în conservare pe care îi consultă, legislația europeană aflată în vigoare și cauzele reale ale problemelor.

de WWF, mai multe fonduri de vânătoare și-au redus dramatic efectivele raportate, în unele cazuri ajungând la cifre
de cinci ori mai mici decât cele raportate inițial.
În anul 2014, WWF-România și Asociația pentru
Conservarea Diversității Biologice (ACDB) au arătat că rata
de creștere cu 10% a ursului brun în Maramureș este neobișnuită în raport cu caracteristicile biologice ale speciei, fiind
mai mare chiar decât în Suedia, țara cu cea mai spectaculoasă creștere a populației de urs brun în ultimii ani – 4.7%.
Observația cifrelor oficiale din județele Vrancea și Harghita
ne-au indicat cifre de creștere cu 50% mai mari decât oriunde în lume, deși calitatea habitatului nu este cumparabilă cu
cele din America de Nord sau din unele părți al Europei.

Cu doar două zile la dispoziție în care Ordinul ministerial
se mai afla în dezbatere, WWF România, ACDB și Grupul
Milvus au solicitat Ministerului Mediului revizuirea cotelor și identificarea fără întârziere a soluțiilor alternative
de a gestiona eventualele conflicte între speciile sălbatice
și comunitățile locale. În plus, am pornit o campanie online ce a mobilizat în timp record peste 5000 de persoane
care au scris Ministerului.

Rezolvarea problemei: revizuirea cotelor
și oferirea unor soluții alternative
Pe 4 octombrie 2016, în urma presiunii publice și a celor
peste 5000 de mesaje primite de la cetățeni, Ministrul
Mediului, Apelor și Pădurilor la acea vreme, Cristiana
Pașca Palmer, a declarat că a suspendat Ordinul de
Ministru care urma să permită împușcarea a 1691 de
animale strict protejate.

WWF România a arătat că un sistem de raportare și administrare în care vânătorii numără, gestionează, împușcă și fac profit de pe urma animalelor sălbatice va genera
erori grave, având în vedere că toate pârghiile de control
se concentrează în mâna celor care au și un interes direct.

Acest lucru înseamnă că vânătoarea pentru trofeu este
interzisă și nu se mai dau cote colective de vânătoare.

Observațiile noastre din teren au arătat că estimările gestionarilor de fonduri cinegetice sunt mult supraevaluate. Mai
mult, odată confruntate estimările oficiale cu cele realizate
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Tot în declarația sa, ministrul a adăugat că va înființa un
nou serviciu de intervenție care va proteja comunitățile
locale și bunurile oamenilor. Serviciul de Urgență pentru
Animalele Sălbatice va acționa cu tranchilizante în urma
sesizărilor la numărul 112, apelând la arme doar ca ultimă
măsură.

© Jutta Jahrl

Sturionii, cel mai valoros dar al Dunării
Anul 2016 putea reprezenta un an incert pentru sturionii
din Dunăre. Însă vestea cea mare nu a întârziat să apară
în primele luni ale anului, atunci când a fost anunțată prelungirea prohibiției la sturion pentru 5 ani în plus după
cei zece încheiați la finele lui 2015.
Prezenți în apele lumii cam de când ne putem imagina, aproximativ din vremea dinozaurilor, Dunărea
Inferioară sau porțiunea de Dunăre cuprinsă între
Porțile de Fier și gurile de vărsare în Marea Neagră, este
ultima zonă în care sturionii sălbatici încă mai trăiesc în
Europa. Însă trăiesc este mult spus, mai bine am spune
supraviețuiesc tuturor amenințărilor care în ultimii 50
de ani i-au adus în pragul dispariției. Pescuitul ilegal și
comerțul ilegal cu caviar provenit de la sturionii sălbatici sunt principalele cauze pentru care sturionii riscă să
devină doar o altă poveste în cărțile de biologie și o exponată în plus în vitrina speciilor dispărute din România
a Muzeului Antipa.
Conform studiilor realizate de WWF în rândul pescarilor, autorităților și companiilor între anii 2012-2015,
pescuitul reprezintă, încă, o activitate importantă
pentru cei din lungul și Delta Dunării, majoritatea pescarilor declarând că pescuitul este o ocupație full-time,
dar că veniturile din această activitate reprezintă o
parte mică din veniturile lor totale. În plus, prohibiția,
ca unică soluție, este considerată o măsură ineficientă. Aceasta este privită ca fiind o măsură bună pentru

protejarea sturionilor, dacă este aplicată corect și însoțită și de alte măsuri de natură socială și economică.
Vestea bună este că nu suntem la capătul
speranțelor și nici a puterilor
În ultimii 10 ani WWF alături de parteneri și susținători a
investit resurse într-o mai bună informare și conștientizare
la nivel local, național și regional și chiar la repopularea și
monitorizarea sturionilor din Dunăre. Nu este deloc ușoar
și nici nu intenționăm să ne oprim. În următorii 4 ani, în
România, împreună cu Administrația Rezervației Biosferei
Delta Dunării, vom lucra îndeaproape alături de comunitățile de lungul Dunării și deltă pentru a ajuta pescarii
de astăzi și de mâine în diversificarea activităților zilnice,
astfel încât aceștia să nu mai fie tentați de pescuitul ilegal al
sturionului pentru a-și asigura un nivel de trai bun. Ideile
alternative de dezvoltare socio-economice în zonă reprezintă un pilon puternic în construirea unui viitor durabil al
zonei. Producătorii și comercianții de caviar și produse din
carne de sturion vor fi informați despre legislația în vigoare
ceea ce le va permite să evite introducerea pe piață a produselor ilegale de caviar și din carne de sturion. De asemenea,
autoritățile relevante vor primi suport din partea noastră în
dezvoltarea capacității în această chestiune. Începând din
anul 2017 va fi dezvoltată o platformă online www.acționez.
ro cu ajutorul căreia orice cetățean va primi suport în vederea combaterii braconajului.
Iar aceasta nu este tot! Rămâneți aproape de noi, să
urmărim împreună cum evoluează situația sturionilor din
Dunăre și în 2017!
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Specii sălbatice

Zimbrii din Munţii Ţarcu, în sfârșit liberi

zimbrul este cel mai mare mamifer terestru
din Europa care a dispărut din România acum
circa 200 de ani din cauza vânătorii excesive
și a braconajului
sunt mai puŢin de 2.000 de exemplare libere
de zimbri în Europa
în Ţara noastră se găsesc acum circa 50 de
exemplare libere de zimbri, localizate doar în
două zone, în MunŢii Ţarcu și Parcul Natural
Vânători NeamŢ; împreună cu colaboratorii
de la AdministraŢia Parcului Vânători NeamŢ
și alŢi experŢi, dorim repopularea cu zimbri a
întregului lanŢ carpatic din România
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Un nou grup de 10 zimbri a ajuns în Munții Țarcu la începutul lunii iunie, iar la Hunedoara au fost puse bazele unui centru de reproducere a zimbrului în cadrul grădinii zoologice.
Zimbrii au venit din trei rezervații din Germania și Belgia,
iar în cursul verii, aceștia împreună cu exemplarele care se
găseau déjà în Munții Țarcu, în țarcul de resălbăticire, au
fost eliberați în natură. În total, 23 de exemplare circulă
libere în sălbăticie, iar țarcurile sunt primenite spre a primi
o nouă rundă de zimbri în 2017. Reintroducerile vor continua
an de an, până la formarea unei populații stabile autonome.
Zimbrii liberi pot fi și vizitați de-acum, în grupuri mici, de
2-4 persoane, în expediții organizate împreună cu asociația
locală AMZA și rangerii WWF/Rewilding. Poate fi aleasă o
expediție de-o zi sau o întreagă aventură de 3 zile în care pot
fi observate și alte animale sălbatice emblematice, anume
ursul brun și capra neagră. Toate variantele de vizite includ
bunătăți locale, transport pe văi și dealuri izolate, și ghidaj
specializat care poate satisface setea de povești și lucruri mai
puțin cunoscute despre zimbri și alte „sălbăticiuni”.
Pentru cei cărora timpul sau programul nu le permit însă
o aventură pe-ndelete în natură, zimbrii îi așteaptă începând cu acest an și în Centrul de vizitare din Armeniș, „la
șosea”. Pentru că aici există holograme cu zimbri, precum
și alte două instalații unice în țara noastră ce dezvăluie

© Doru Oprișan
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Resălbăticirea este o intervenție curajoasă, încă de pionierat care vrea să stimuleze procese naturale specifice zonelor
sălbatice. De la selecția animalelor, până la analiza impactului asupra ecosistemului și peisajului, și munca de monitorizare și cercetare în teren, știința stă în spatele muncii
de conservare. Ambițiile noastre cât și munca de teren sunt
misiuni foarte complexe – însă nu vrem și nu putem să fim
singuri în demersurile noastre. De aceea, de anul acesta am
pus bazele unei Stații de cercetare dedicată studiului naturii sălbatice - un spațiu de cazare și lucru unde tineri cercetători de pretutindeni vin pentru perioade fixe de timp în
sezonul cald pentru a monitoriza, studia, analiza procesul
de reintroducere și impactul lui prin observarea zimbrilor,
probe de lăsături, cărări, monitorizări de floră și faună și
ajungând și la aspecte de antropologie și cultură locală. Cei
interesați trebuie să completeze un formular de aplicație
și anual selectăm studenții și cercetătorii ce vin în Măgura
Zimbrilor, în baza acestor informații și a subiectelor care îi
interesează versus nevoile noastre de date.

© Doru Oprișan

caracteristici interesante de comportament sau interacțiuni
ale zimbrului cu alte specii și modul în care influențează
chiar și peisajul în care locuiește.

Visul nostru este să creăm în Măgura Zimbrilor un loc ce
freamătă de viață – un loc de întâlnire între culturi, de
studiu și punere în valoare a naturii împreună cu și pentru
generațiile viitoare.
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Ce fac puii de urs fără părinţi?
„Imaginați-vă scenariul următor: mami se joacă cu ursulețul pui. Vine un om rău, o împușcă pe mama, iar puiul de urs rămâne orfan. Acum, niște oameni buni fac un
orfelinat pentru acești pui de urs, care însă au nevoie de
ajutorul nostru, al tuturor, pentru a putea fi crescuți în
siguranță. Fii eroul puilor de urs!” ne îndeamnă Șerban
Copoț, Ambasador WWF.
Pentru a susține orfelinatul sau Centrul pentru
Reabilitarea Urșilor Orfani, în septembrie 2016 WWF
a pornit camania de crowdfunding „Fii eroul puilor de
urs!”, la care s-au alăturat peste 500 de susținători și Tedi
Copoț, fiul lui Șerban Copoț, devenind astfel, la vârsta de
cinci ani, cel mai tânăr Ambasador WWF.
„Vreau să avem grijă de ei”, adaugă micuțul Tedi. Oricine
poate deveni erou ca Tedi sau ca Șerban, cu un click pe
wwf.ro/orfelinat.
În pădurile din România, trăiește aproape 40% din întreaga populație de urs de pe tot continentul, în condițiile
în care Ungaria, Cehia, Germania sau Belgia nu mai au
deloc urși în sălbăticie. Dar asta nu înseamnă că duc o
viață lipsită de pricole, cum sunt braconajul și pierderea
habitatului. Uneori, urșii sunt treziți din somnul de iarnă
din cauza defrișărilor.
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Cel mai grav este atunci când e vorba de bârlogul unei
ursoaice, pentru că aceasta naște exact în această perioadă de inactivitate, în lunile ianuarie și februarie. Cu
toate că dimensiunea puilor la naștere e redusă, sub 500
g, ei se dezvoltă repede acumulând până la 70 g pe zi,
grație valorii nutritive ridicate a laptelui matern. Dar un
astfel de lapte nu se produce ușor, ci necesită cantități
mari de resurse corporale și de energie, în special în
lunile când femela nu se poate încă hrăni. Orice deranj
în această perioadă înseamnă un consum și mai mare
de energie, iar asta poate duce la pierderea sau părăsirea puilor. Nefiind capabili să-și urmeze mama, singura
lor șansă, cu condiția să fie găsiți, e plasarea lor într-un
centru de reabilitare.
Din fericire, în România, în Munții Hășmaș, există și
singurul Centru pentru Reabilitarea Urșilor Orfani din
Europa, altfel spus, un orfelinat pentru puii de urs. Acest
loc a luat naștere din pasiunea lui Leonardo Bereczky
pentru urși, acum mai bine de 10 ani. De atunci, orfelinatul a salvat peste 100 de pui de urs.
„Ursul este un animal excepțional prin însăși complexitatea lui, construcția lui fizică și capacitatea lui de
supraviețuire. Este animalul care a reușit să supraviețuiască în orice condiție, ca omul: de la deșert, până în
zonele arctice. Puii de urs sunt echipați cu toate acele
instincte necesare pentru supraviețuirea lor mai târziu:

© Leonardo Bereczky

de exemplu, instinctul de a scapa de pericole sau de a se
refugia în copaci atunci când se apropie un pericol; ei
știu din naștere ce se poate mânca. Toate instinctele de
supraviețuire sunt codificate genetic. Datorită acestui
fapt este posibilă această tehnică de reabilitare, deci
putem crește pui de urs în așa fel încât, fără prezența
mamei, ei să poată deveni reprezentanți veritabili ai
speciei lor”, explică Leo Berczky.

Primele serii de pui de urs au fost monitorizate după eliberare, pentru a confirma eficiența metodei de reabilitare.
S-a dovedit astfel că odată eliberați puii de urs nu sunt
tentați de așezările umane.
© Leonardo Bereczky

La orfelinat se află în prezent 10 pui de urs, cu vârste cuprinse între șase luni și doi ani. Diferența dintre orfelinat și
o rezervație sau un sanctuar constă în faptul că aici puii de
urs trăiesc așa cum ar fi făcut-o alături de ursoaică, iar apoi
sunt reintegrați în sălbăticie. Principiul de bază al orfelinatului e interacțiunea minimă cu omul și monitorizarea
continuă din partea unui expert. Puii sunt hrăniți prin
plasarea de mâncare în diferite zone, pentru a fi o experiență cât mai apropiată de cea din natură. Pe parcursul anului,
meniul lor cuprinde ciuperci, miere, fructe de pădure, insecte, mamifere mici. Unele tipuri de hrană apar ocazional
în anumite perioade și foarte abundent în altele.

țarcul este deschis și puii explorează zona din jur, întorcându-se totuși în țarc. Când ajung să se simtă confortabil
pe cont propriu, nu mai revin.

Tot la orfelinat, puii de urs se joacă împreună, în voie,
în țarcuri. Mărimea acestor țarcuri pornește de la una
mică, în care puii pot socializa unii cu alții, se pot învăța
unii cu altii, și vor forma un grup al aceleiași generații. Apoi sunt plasați în țarcuri din ce în ce mai mari, în
funcție de necesitățile lor ecologice, iar când se fac mari,
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„Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru
oameni”, 30 de minute spectaculoase
din Carpaţii de Sud Vest
„Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru oameni” este titlul
filmului documentar realizat în cadrul proiectului cu
același nume din dorința de a prezenta tuturor ceea ce
înseamnă natură sălbatică în România anului 2016 şi care
sunt ameninţările pentru aceasta în zilele noastre.
Imaginile de o sensibilitate deosebită prezintă realități
actuale din 6 arii protejate iar realizarea filmului a fost
posibilă prin pasiunea unei echipe de oameni dedicați,
care au văzut importantă promovarea asestei zone
unice în Europa: Parcurile Naţionale Semenic – Cheile
Caraşului, Cheile Nerei – Beuşniţa, Domogled – Valea
Cernei şi Retezat, Parcul Natural Porţile de Fier, fiind inclus şi Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu. Cristian Ilea este
producătorul care s-a alăturat echipei noastre și a acceptat provocarea pentru că „arealul în care s-a desfăsurat
proiectul este exact zona în care eu am început să merg pe
munte, în peșteri”.
Filmările s-au derulat pe parcursul unui an: „peste 45
zile de filmare, 3 luni de montaj și peste 20 de voluntari
și colaboratori care ne-au ajutat să ducem la bun sfârșit
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proiectul” ne dezvăluie Cristi din culise, iar principala
provocare a fost ”un buget mic pentru ceea ce ne-am
propus. Am ținut neapărat să avem în imagini animale
sălbatice. Și pentru că timpul a fost foarte scurt am apelat
la prietenii care aveau deja imagini din zonă cu animalele
pe care nu am reușit eu să le filmez”.
Cu un buget de doar 9 600 CHF, rezultatul a fost unul
peste așteptări și, după premiera de la Reșita din 18 octombrie au urmat evenimente de prezentare în mai multe
orașe ale țării până la sfârșitul anului 2016. Prin evocarea
naturii sălbatice la persoana întâi, filmul este accesibil
tuturor pentru că este „cu siguranță altfel decât filmele de
acest gen care au mai fost făcute în România. Am încercat
din răsputeri să evit înșirurile plictisitoare de norme europene și datele statistice seci. Sper că filmul este accesibil
unei mari pături de oameni dar cel mai important e ca
acest film să ajungă în primul rând la sufletul copiilor
din Carpații de SV. Eu cred în existența Sălbăticiei din
Carpați” ne spune Cristian. Deoarece are și un pronunțat
caracter educativ, documentarul a fost preluat de profesori care au realizat proiecții în școli sau cluburi de elevi,
atât din județele din care fac parte ariile protejate, dar și
în restul țării.
Prezentarea fiecărei arii protejate este făcută evidențiind frumusețea sălbăticiei, a activităților străvechi
practicate de localnici, care dintotdeauna au înțeles cum

să conviețuiască în armonie cu natura, în contrast cu
practici ale timpurilor moderne care în timp duc la distrugerea ecosistemelor. Cristian a trait această discrepanță
în special „la Balta Nera, acolo unde am surprins o mare
varietate de păsări. Am stat două zile ascuns în tone
de deșeuri pentru a putea să surprind grația egretelor
sau fragilitatea limicolelor. Revolta realității din jur era
atenuată de bucuria schimbului de energie cu păsările din
vizorul camerei”.
Filmul documentar “Săbăticia din Carpați, bogăție pentru
oameni” poate fi urmărit integral AICI și în decursul
anului 2017 va fi prezentat în cadrul unor evenimente
importante la nivel national, precum Alpin Film Festival
sau Cicaș X3. Proiectul cu același nume în cadrul căruia a
fost realizat filmul e cofinanțat printr-un grant din partea
Elveției acordat prin Contribuția Elvețiană la Uniunea
Europeană extinsă.

«

Află mai multe
despre voluntarii WWF
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Voluntarii,
de nepreŢuit
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Voluntarii, de nepreŢuit

Proiectul de voluntariat al anului
Se spune că voluntarii nu sunt remunerați, nu pentru că
sunt lipsiți de valoare, ci pentru că sunt de neprețuit. De-a
lungul ultimilor zece ani, WWF-România s-a bucurat în
atingerea ambițioaselor noastre ținte, de sprijinul necondiționat al voluntarilor, fie că vorbim de tineri liceeni sau
studenți, fie că vorbim de specialiști care și-au dedicat
timpul liber cauzelor noastre.
Anul 2016 ne-a demonstrat că ceea ce visăm, atunci când
suntem împreună și credem în aceleași lucruri, se poate
materialize într-un final. Anul trecut, cu ajutorul voluntarilor am reușit înființarea unei stații de cercetare și a unui
centru de vizitare în „Măgura Zimbrilor” Armenis, județul
Caraș-Severin. Timp de 2 luni peste 50 de voluntari din
comunitatea locală și din restul țări au lucrat cot la cot să
pună pe harta centrelor de vizitare Măgura Zimbrilor din
Armeniș.
„Te surprinde atunci când vezi că localnici din Armeniș,
oameni din comunitate cu care nu ai crescut, cu care nu
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te-ai cunoscut, îți transmit ție, respectiv echipei noastre
sau voluntarilor și turiștilor veniți să vadă zimbrii, sentimentul acesta de familie și de apartenență la această
cauză. M-au surprins de foarte multe ori. De exemplu
când lucram la amenajarea stației de cercetare a zimbrilor cu voluntari din Iași și din alte colțuri din România,
dar și voluntari francezi și italieni. Seara târziu, după ce
oamenii locului veneau de la câmp, intrau pe la noi și ne
întrebau cum suntem și dacă pot ajuta. Sau când veneau
și ne spuneau: «Uite, am mai găsit două scaune vechi.
Vreți să faceți ceva cu ele?» Prin crearea unor contexte
de interacțiune directă între noi, orășenii externi, care
am venit în sat să „propovăduim” natura prin acțiunile
noastre, oamenii din Armeniș au prins drag de valorile
noastre”, ne-a spus colega noastră, Oana, cea care gestionează inițiativa în cadrul căreia s-a organizat proiectul de
voluntariat.
Încununarea acestei realizări a venit la finalul anului,
atunci când proiectul de voluntariat a primit premiu de
proiectul de voluntariat al anului, categoria protecția
mediului în cadrul Galei Naționale a Voluntariatului.

Fundraiser journey
© Ana Maria Dinulescu

Orice zi este perfectă pentru a te implica în protejarea
naturii. Fundraiserii WWF te aşteaptă în zonele cu trafic
pietonal intens şi în magazinele care ne primesc în vizită,
pentru a-ti povesti ce mai fac urșii și cum îi poți ajuta şi tu,
în doar 2 minute, completând un formular de debit direct.
Cum este să lucrezi pentru urşii bruni? Ne povesteşte
Silviu, Fundraiser WWF.
Emoţiile primei zile…
A fost cel mai tare interviu, eram în jur de 13 persoane
în sala şi după câteva minute în care viitorii colegi ne-au
vorbit despre WWF şi despre ce urma să facem, am ajuns
să vorbim între noi ca şi cum ne cunoşteam din copilărie.
Nicio urmă de emoţie sau stres, asta datorită modului
mai puţin formal în care interviul a fost ţinut.
Prima mea zi de fundraising a început evident cu puţine
emoţii, dar acestea s-au risipit rapid după prima discuţie
şi datorită încurajărilor colegilor şi a team liderului. Până
la sfârşitul zilei am reuşit să conving mai multe persoane
să se implice în salvarea urşilor bruni şi a pădurilor, ceea
ce m-a făcut să am şi mai multă încredere în mine.
Cum e acum…
Au trecut trei ani de când am început, iar faptul că vorbesc
zi de zi cu oamenii m-a ajutat să-mi dezvolt abilităţile de comunicare şi am învăţat multe lucruri de la colegi. Acum pot
intra într-o discuţie cu oricine fără niciun fel de problema.

Oamenii îţi fac ziua mai frumoasă, zi de zi
Într-o zi de iunie, am întâlnit un cuplu la Piaţă Romană.
După ce le-am vorbit puţin despre proiectele WWF au
decis să se implice, doar că niciunul din ei nu avea un
cont la banca. Mi-au arătat că acest lucru nu contează
când vrei să faci o fapta bună: băiatul m-a rugat să-i
acord câteva minute pentru a deschide un cont la banca
de peste drum. La scurt timp băiatul s-a întors şi a
completat un formular de debit direct pentru protejarea
ursuleţilor bruni.
Cine ar fi crezut că donatorii devin și fundraiseri
Eram în stradă în zona Victoriei spre sfârşitul programului şi completăm un mandat de debit unui tânăr pe
care tocmai îl oprisem…când, deodată acesta îşi zăreşte
o amica şi o cheamă lângă noi, începe să-i povestească
fetei despre proiectele WWF, cam cu aceleaşi cuvinte cu
care eu îl convinsesem pe el să se implice şi s-a descurcat chiar bine. După ce m-am despărţit de ei, aveam
câte un madat de debit direct de la fiecare. Băiatul reuşise să o convingă să se alăture proiectului de protejare
a ursului brun.
Indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru zi de zi, jobul de fundraiser ne arată că oamenii sunt faini…foarte
faini.
Mai stai pe gânduri? Hai şi tu în echipa noastră de
fundraising!
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Parteneri corporate

Parteneri
corporate
Parteneriatele cu sectorul de afaceri
au un rol esenţial în eforturile WWF
de a influenţa conservarea mediului
natural.
În România, fondurile din sponsorizări și parteneriatele
cu companii individuale sunt folosite de WWF pentru a:
●● Lucra împreună cu companiile pentru reducerea
impactului și a amprentei ecologice, contribuind la
schimbări în direcția sustenabilității, în linie cu strategia
globală a WWF de conservare a naturii;
●● Comunica cu publicul larg și a crește nivelul de
conștientizare a provocărilor legate de natură;
●● Susține financiar derularea proiectelor WWF de
conservare.
În 2016, cele mai importante parteneriate din perspectiva impactului și a fondurilor au fost cu următoarele
companii: Ikea, Fundația Coca Cola, Garanti
Bank România, Brico Depot România, Ursus,
Syncrosoft, Floria.
Companii care au sponsorizat (între 1000 - 5000 eur)
proiectele de conservare WWF: Sabon Holdings,
Plastics Bavaria, Tehnogrup Est, Antalis, Green
Cat, Greenway Tour.
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Date financiare

Date
financiare

Detaliu venituri*

(perioada ianuarie-decembrie 2016)
Venituri*

Donatori individuali

560.865,64

Donatori persoane juridice

896.831,09

Fonduri publice

4.954.244,92

FundaŢii

708.305,63

Venituri din reŢeaua WWF

1.709.954,99

TOTAL AN 2016

8.830.202,27
560.865,64

1.709.954,99

Donatori individuali

Venituri din reţeaua WWF

896.831,09

Donatori persoane juridicee

708.305,63

4.954.244,92

Fundaţii

Fonduri publice

VENITURI

RON 8.830.202,27

Banca MondialĂ

257.395,78

Bricostore RomÂnia

227.764,60

Comisia EuropeanĂ

1.194.680,26

Donatori individuali

560.865,64

Donatori persoane juridice

65.058,68

Fonduri elveŢiene

1.778.105,25

Fonduri norvegiene

1.724.063,63

FundaŢia Coca Cola

403.151,59

FundaŢia DBU

174.639,48

FundaŢia MAVA

130.514,56

Garanti Bank

201.004,71

IKEA

424.326,51

Sabon Holdings

30.000,00

Syncro Soft

42.000,00

Ursus Breweries

77.500,00

Venituri din reŢeaua WWF

1.709.954,99

TOTAL AN 2016

8.830.202,27

CHELTUIELI
RON 9.694.776,32

Cheltuieli*
Cheltuieli administrative

963.873,28

Cheltuieli proiecte

8.730.903,04

Total an 2016

9.694.776,32

963.873,2

Cheltuieli administrative

8.730.903,04
Cheltuieli proiecte

*Sumele sunt în RON și sunt prezentate conform standardelor de contabilitate de raportare interna SWISS GAAP FER
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+100

1961
WWF a fost fondat
în 1961

WWF își desfășoară
activitatea în peste 100
de țări de pe 5 continente

+5
WWF are peste 5 milioane
de susținători

+5.000
WWF are peste 5.000
de angajați în toată lumea

Str. Dumitru Zosima nr. 38, 011536, sector 1, București
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