
Berzele au adus primavara la Cristian
in ciuda vremii neprietenoase, locuitorii din Cristian pot spune ca la ei primavara a venit deja de aproape
o luna, pentru ca in 14 martie s-a intors acasa prima barza. Cu picioarele ei lungi si cu aripile in alb si
negru, inconfundabile, cea mai grabita dintre "localnicele" calatoare ale localitatii de langa Sibiu nu a
facut decat sa le deschida drumul suratelor care au continuat sa soseasca pana in 25 martie. "Dupa aceasta
data a urmat o pauza, pentru ca s-a racit foarte tare vremea. Tot in acea perioada rece au murit si foarte
multe berze la Suceava, din cauza frigului si pentru ca n-au avut ce manca. Am inteles, din presa, ca s-au
aciuat la o groapa de gunoi", a spus Miruna Gritu, presedintele Asociatiei "Prietenii berzelor" din
Cristian. 
  
  Din fericire pentru noi, insa, si pentru toti cei care primesc cu bucurie vestea intoarcerii din Ţarile calde
a "copiilor" ratacitori, berzele de la Cristian au avut o soarta favorabila, pentru ca, dupa cum a mai spus
Miruna Gritu, aproape toate cele 30 de cuiburi din comuna sunt acum ocupate de cate o familie de berze.
  
  
  
  45 de berze au iernat la Prietenii berzelor
  
  
  
  Desi nu simtim cu adevarat primavara, Miruna Gritu ne linisteste: berzele de la Cristian sunt in afara
oricarui pericol. Mai mult decat atat, nu mai e mult si in curand jumatate dintre pasarile care au iernat in
adapostul caldut al "Prietenilor berzelor" isi vor lua zborul spre cuiburile lor. 43 de pasari de anul trecut
si din alti ani, care au iesit din ou mai tarziu si au fost prea tinere ca sa zboare, sau au avut probleme de
sanatate au petrecut iarna in tara. Mai mult decat atat, chiar in ultimele zile, alte doua berze au ajuns in
casa adoptiva de la Cristian. "43 de berze au trecut peste iarna si am adus deja alte doua pe anul acesta.
Una este de la Şura Mica si alta din Nandru, judetul Hunedoara. 45 sunt acum in adapost, dar jumatate
dintre ele vor fi eliberate. Avem pui care inca nu zboara, dar asteptam ca vremea sa fie mai buna", a mai
marturisit Miruna Gritu, subliniind ca numarul berzelor din adapost a crescut atat de mult pentru ca la
Cristian nicio barza nu este eutanasiata, iar cele care nu vor zbura niciodata isi vor petrece tot restul vietii
aici.
  
  
  
  "Eu merg inainte... Asa greu cum e"
  
  
  
  Pentru aproximativ 20 de berze, saptamanile urmatoare vor reprezenta finalul vietii fara griji si
inceputul aventurii. Pentru altele, insa, cele bolnave, adapostul Prietenilor berzelor este acasa. Cu toate
acestea, intretinerea atator pasari exclusiv carnivore nu e lucru tocmai usor. "Dau minim 800 de lei pe
luna, numai pentru mancare. La suma aceasta se mai adauga cheltuielile cu benzina si medicamentele.
Vreau sa le marim si spatiul. Eu merg inainte. Asa greu cum e", adauga Miruna Gritu. 
  
  Mare iubitoare de berze, Miruna a infiintat Asociatia "Prietenii berzelor" in toamna lui 2007, tocmai in
speranta ca va ajuta cumva frumoasele pasari. Iar daca in 2008 prima barza si-a gasit aici caminul, pana in
acest an in adapostul de la Cristian au fost salvate de la o moarte sigura aproape o suta de pasari. 
  
  Tocmai din acest motiv, orice fel de ajutor este mai mult decat bine venit.
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