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Numărul de telefon 0722 533816 este disponibil 24 de ore din 24 pentru a apela Centrul de
reabilitare a animalelor sălbatice rănite. ,,Am observat că sunt animale care ar mai avea o
șansă dacă ar fi reabilitate și eliberate înapoi în natură", ne spunea Iulia Vizi, consultant în
comunicare al Asociației Grupul Milvus. Acest număr de telefon a fost lansat prin intermediul
unui proiect în cadrul căruia s-a construit o rețea de voluntari în întreaga țară. S-a organizat și o
conferință despre acordarea primului ajutor în cazul animalelor sălbatice rănite, la care au
participat peste 80 de medici veterinari din țară, studenți din cadrul USAMV Cluj-Napoca. S-au
pus astfel bazele unui parteneriat, participanții devenind voluntarii Centrului la nivelul întregii
țări.

Pe www.wildliferescue.ro poate fi găsită o hartă cu punctele de prim ajutor. ,,Se poate merge
astfel direct la respectivul medic veterinar. O altă opțiune e numărul 0722 53.38.16, unde cei
interesați să salveze un animal sălbatic rănit ne sună, aflăm din ce zonă este și facem ulterior
legătura cu cine este mai aproape pentru a prelua animalul și a acorda primul ajutor. Se asigură
partea medicală, consultația, după care animalul intră în reabilitare. Această parte ne aparține.
Dorim să reamenajăm și centrul din Târgu-Mureș, să-l dezvoltăm și să-l facem mai încăpător",
preciza Iulia Vizi.

Eliberarea înapoi în natură - proces de conservare a naturii

Scopul Centrului de reabilitare a animalelor sălbatice rănite e eliberarea înapoi în natură. E un
proces de conservare a naturii. Centrul funcționează de 6 - 7 ani. S-a dezvoltat împreună cu
Asociația Wets 4 Wild a doctorului Borka Levente. Anul trecut a fost câștigat un grant din
fonduri europene. Astfel s-au putut construi, la Sînsimion (lângă Miercurea Nirajului), câteva
voliere mari și s-a amenajat spațiul astfel încât să poată fi primite cât mai multe animale. Locul
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este unul foarte liniștit, un sat mic, lângă dealuri, în semisălbăticiune. Intervenția umană este
minimă. Animalele primesc hrană până când se decide eliberarea lor. Aceasta are loc în natură,
cât mai aproape de locul unde au fost găsite, de habitatul lor.

,,Proiectul s-a încheiat în anul 2016. În România este o mare problemă în ceea ce privește
centrele de reabilitare, care nu sunt finanțate prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ci se
autofinanțează. România are o cotă ridicată din biodiversitatea Europei și nu prea facem nimic
în acest sens. Am trimis o scrisoare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care le
aducem la cunoștință situația noastră, în care se regăsesc și alte centre", ne spunea Iulia Vizi,
consultant în comunicare în cadrul Asociației Grupul Milvus.

79 de animale eliberate în natură

În anul 2016 au fost înregistrate 550 apeluri din partea iubitorilor de animale. 150 dintre acestea
s-au rezolvat doar cu sfaturi pentru că animalele nu aveau probleme serioase.

În total am avut 217 pacienți animale, dintre care 79 au fost eliberate în natură, 54 transferate la
alte centre de reabilitare din România, iar 84 nu au mai putut fi salvate. Principalele cauze de
mortalitate au fost reprezentate de otrăvire, liniile de medie tensiune, accidentele de mașini.

Au fost înregistrate și 50 de apeluri pentru câini și pisici, însă, având resurse limitate, asistența
medicală se acordă doar animalelor sălbatice rănite.

Pentru a putea asigura aceste servicii în continuare este necesar și un suport material: ,,Avem
mare nevoie de sprijin financiar", sublinia biolog Reka Komaromi, coordonator al Centrului de
reabilitare a animalelor sălbatice.
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