
GESTEUNDE 
PROJECTEN

 � KRITIEKE REGIO  Donau-Karpaten

 � DUUR PROJECT  2015-2017

 � BUDGET € 80 000 (fondsen van donaties aan 
WWF-België) 

 � DOEL  De bruine beren van de Karpaten 
rehabiliteren

 � PARTNERS  Rehabilitatiecentrum voor beren, 
WWF-Duitsland

ROEMENIË 

EEN WEESHUIS VOOR DE BEREN 
VAN DE KARPATEN
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Elk jaar worden tientallen berenwelpen uit heel Europa binnengebracht in 
het rehabilitatiecentrum voor bruine beren in Roemenië, het enige centrum 
voor dat doel op ons continent. Het centrum herbergt permanent 10 tot 30 
berenwelpen, die meestal hun moeder verloren hebben aan stroperij. Na 
twee jaar zonder enige menselijke aanwezigheid te hebben doorgebracht, om 
hun wilde instinct te bewaren, worden de welpen vrijgelaten in de natuur. 
Leonardo Bereczky, bioloog en stichter van het project, verwelkomt al meer 
dan 10 jaar berenwelpen in zijn rehabilitatiecentrum:  
‘We bereiden hun terugkeer in de natuur voor vanaf de eerste dag. 24 
maanden lang leven, eten en spelen de welpen samen. Daarna zijn ze klaar 
om het centrum te verlaten en om hun leven in het wild weer op te pikken.’ 

RESULTATEN SINDS DE START VAN HET PROJECT
 � 100 berenwelpen hebben zich opnieuw kunnen integreren in 

hun habitat, sinds de oprichting van het centrum in 2005;
 � Tussen 2015 en 2017 zijn er 31 nieuwe welpen opgevangen 

en weer vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.
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