
Színes világ2020. március 26.
csütörtök12

Két webkamera tudósítja a 
gólya- és vörösvércse-család 
életéről az érdeklődőket a 
Milvus Csoport Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
jóvoltából. Maros megyében az 
egyik megfi gyelt fészekbe már 
hazatért a gólyapár, a vércsék 
pedig hozzáláttak otthonaik 
rendbetételéhez.

 » ANTAL ERIKA

H azatért a gólyapár a sáromber-
ki, webkamerával felszerelt 
fészkek egyikébe – tájékozta-

tott Vizi Júlia, a Milvus Csoport Ma-
dártani és Természetvédelmi Egye-
sület munkatársa. A madarászok 
szerint hamarosan megjelenhetnek 
a tavasz hírnökei a Maros megyei 
településen megfi gyelt másik fészek-
ben is. Az idei tavasztól kezdődően a 
fehér gólyák új típusú fészektartóra 
rakhatják fészkeiket – hívta fel a fi -
gyelmet az egyesület szóvivője. Hoz-
zátette, a Milvus Csoport évek óta 
próbál olyan állványokat készíteni, 
amelyek több oszloptípusra is köny-
nyen felszerelhetők. Ezekkel azokat 
a régi szerkezeteket szeretnék lecse-
rélni, amelyek a súlyos fészkek alatt 
eltörtek, leestek vagy már nagyon 
rossz állapotba kerültek. Az új állvá-
nyokat Hargita és Maros megyében 
tervezik felszerelni. Az állványok 
iránt nagy az érdeklődés, sokan sze-
retnének gólyafészket felszerelni a 
közelükben, ezzel kapcsolatban a 
Milvusnál lehet jelentkezni – mond-
ta Vizi Júlia.

Idén a két megyében 22-en váltak 
gólyagondnokká, akik fi gyelik te-
lepülésük gólyafészkeit, valamint 
adatokat küldenek a madarak ér-
kezéséről és költéséről. Az egyesü-
let célja egy közösségi mozgalom 
elindítása, amely révén önkéntesek 
is szolgáltathatnak értékes szakmai 
információkat a gólyákról. A kezdő 
madárbarátokat újabb eszközzel se-
gítik: mobiltelefonos madárhatáro-
zó alkalmazással. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, az applikáció 
jelenleg nem tartalmazza az összes 
romániai madárfajt, 157 közönséges 
hazai faj azonosításához nyújt segít-
séget. A faj azonosítása érdekében 
meg kell adnunk néhány egyszerű 
keresési elemet mint méret és alak, 
élőhely (település, mezőgazdasági 
terület, vízpart), illetve a tollazat 
színe. Ezt követően az alkalmazás 
kiad potenciális lehetőségeket, és 
abból lehet választani. Amikor a 
felhasználó rákattint a madárra, 
megjelenik a faj leírása, valamint 
hangfelvétel is, amelynek lejátszá-
sával ellenőrizheti, hogy ugyanazt 
a madárhangot hallja-e élőben. Az 
azonosítást 269 kép és 203 hangfel-
vétel segíti.

A Milvus munkatársa arról is be-
számolt, hogy újdonság a vörös 
vércse megfi gyelésére felszerelt ka-
mera, amelyet városi környezetben, 
Marosvásárhelyen a Kövesdomb la-
kótelep egyik konyhaablakában he-
lyezett el az egyesület egyik barátja. 
Vizi Júlia elmondta, számos vörös 
vércse él a városban, a főtéren is 
sokszor hallani a hangjukat, ahogy 
a galambokkal „összevesznek”. A 
webkamera aktiválásával látható 
lesz a fészkük is.

ÉLŐBEN KÖVETHETŐK A MAROS MEGYEI TELEPÜLÉSRE HAZATÉRT GÓLYAPÁR MINDENNAPJAI A MILVUS CSOPORT OLDALÁN 

Megérkeztek a tavasz hírnökei Sáromberkére

Akcióban a Milvus Csoport. Szerelik az új állványokat, amelyekre a hazatérő gólyák fészket rakhatnak
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 » KRÓNIKA

Károly brit trónörökös szervezeté-
ben is kimutatták a Covid-19 meg-

betegedést okozó új koronavírust – 
jelentette be tegnap a walesi herceg 
londoni hivatala. A Clarence House 
közleménye szerint a 71 esztendős 
trónörökös tünetei enyhék, és egész-
ségi állapota a fertőzéstől eltekintve 
jó. A tájékoztatás szerint Károly fele-

ségét, Kamilla cornwalli hercegnőt is 
megvizsgálták, de az ő koronavírus-
tesztje negatív lett. Az udvar szóvivő-
je közölte, a házaspár a királyi család 
skóciai rezidenciáján, Balmoral kas-
télyában teljes elkülönítésbe vonult, 
és a trónörökös néhány napja ottani 
lakosztályában dolgozik.

 A Buckingham-palota, II. Erzsébet 
királynő londoni rezidenciája teg-
nap közölte, hogy a 94. évében járó 

uralkodó – Károly herceg édesanyja 
– jó egészségnek örvend. A palota 
szóvivője szerint a királynő legutóbb 
március 12-én találkozott a trónörö-
kössel. Az illetékes nem tért ki arra, 
hogy az uralkodón is végeztek-e ko-
ronavírus-szűrést, csak annyit kö-
zölt, hogy a királynő minden vonat-
kozó egészségügyi útmutatást betart. 
II. Erzsébet, aki 68 éve ül az Egyesült 
Királyság trónján, a hét eleje óta leg-

nagyobb vidéki rezidenciáján, a Lon-
don nyugati határában lévő Windsor-
ban tartózkodik.

 A Clarence House szerdai tájékoz-
tatása szerint Károly herceget hét-
főn vetették alá koronavírus-szű-
résnek, miután tünetei megfeleltek 
a szűrés elvégzéséhez kidolgozott 
kritériumoknak. A vizsgálatot a 
brit állami egészségügyi szolgálat 
(NHS) végezte el, és az eredményt 
kedd este közölték a trónörökössel. 
Károly londoni hivatala szerint nem 
lehet megállapítani, hogy a walesi 
herceg kitől kapta el a fertőzést, mi-
vel a trónörökös az elmúlt hetekben 
számos hivatalos közéleti progra-
mon vett részt a királyi család kép-
viseletében.

Károly – az uralkodó és férje, Fü-
löp edinburghi herceg legidősebb 
gyermeke – az első helyen áll a brit 
trónutódlási sorban. A 99. évében 
járó Fülöp hercegről a szerdai udvari 
közlemények nem tesznek említést. 
Fülöp korábban a brit királyi család 
legaktívabb tagjai közé tartozott, de 
2017 őszén hivatalosan visszavonult 
a közszerepléstől, és bár néha, főleg 
családi eseményeken azóta is meg-
jelenik, nyilvános rendezvényeken 
már nem vesz részt.

Pozitív lett Károly brit trónörökös koronavírustesztje
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Károly brit trónörökös tünetei enyhék, és egészségi állapota a fertőzéstől eltekintve jó




