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foaie de informare locală

Bine v-am găsit! Ne bucurăm să 
vă cunoaştem în această toamnă 
luminoasă. Suntem o echipă de 
oameni iubitori de natură şi am venit 
pe plaiurile acestea minunate pentru 
ca alături de voi să avem grijă de 
ele. Suntem membrii unor organizaţii 
neguvernamentale din România şi 
lucrăm în cadrul unui proiect dedicat 
zonei Podişul Hârtibaciului-Târnava 
Mare-Olt, o zonă unică în Europa.

Am venit cu gânduri bune pentru 
natura şi oamenii care trăiesc în 
aceste locuri. În următorii ani, vom 
descoperi împreună cu voi ce plante 
şi animale unice vieţuiesc pe dealurile 
din jur, câte păduri falnice se întind 
în aceste zone, cât de limpezi sunt 
apele ce le înconjoară şi cum putem 
avea roade sănătoase de pe hotare. 

Această zonă naturală este importantă 
la nivel european pentru bogăţiile ei: 
plante şi animale rare, păduri şi pajişti 
deosebite, un peisaj unic şi oameni 
gospodari. Datorită vouă, oamenilor 
care trăiţi aici, şi felului în care aţi 
ştiut să aveţi grijă de natura care ne 
dă cele necesare vieţii, toată zona 
a primit statutul de „arie protejată 
Natura 2000”. 

Veţi fi invitaţi la mai multe întâlniri 
şi discuţii, împreună cu aleşii voştri 
şi alţi reprezentanţi ai comunităţii, 
să gospodărim cu folos zona aceasta 
minunată. Vom găsi soluţii şi pentru 
dezvoltarea zonei, economic şi 
cultural, respectând natura. 

Nici copiii nu vor fi lăsaţi deoparte: 
vor participa la concursuri şi tabere 
în care vor învăţa mai multe despre 
natură şi viaţă sănătoasă. 

Avem nevoie de sprijinul vostru 
pentru a face această zonă din inima 
Transilvaniei un loc minunat, de care 
să fim mândri, iar copiii noştri să-l 
moştenească cu bucurie. Bine v-am 
găsit!

Echipa proiectului

Creştin - Ortodox:
14 J (†) Cuvioasa Parascheva (Iaşi); 
Sf. Mc. de la Milano: Nazarie, Chelsie, 
Ghervasie şi Protasie;
26 M (†)  Sf. Mare Mc. Dimitrie 
izvorâtorul-de-mir; Pomenirea marelui 
cutremur din Constantinopol (anul 740)
27 J (†)  Sf. Dimitrie Basarabov; 

Romano - Catolic:
4 M - Sf. Francisc din Assisi **

Creştin - Ortodox:
8 L  (†) Soborul Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil, şi al tuturor cereştilor 
şi fără-de-trup Puteri;
13 D (†) Sf. Ioan Gura de Aur - Ap;
21 D (†) Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului (Dezlegare la peşte);
30 M (†) Sf. Apostol Andrei, cel 
întâi chemat, ocrotitorul României; 
Sf.Frumenţie (Dezlegare la peşte);

Romano - Catolic:
1 M - Toţi Sfinţii;
2 Mi - Pomenirea tuturor credincioşilor 
răposaţi;
20 D + Cristos, Regele Universului, Ss. 
Felix de Valois, pustnic; Edmund, rege
30 Mi - Sf. Andrei, Ap.;

Bucuroşi de oaspeţi?

Octombrie - Brumărel

Noiembrie – Brumar

Din acest motiv, suntem bucuroşi 
să ne alăturăm vouă şi să avem 
grijă de această bogăţie pentru 
care Europa ne invidiază. Proiectul 
nostru se numeşte: „Pentru Natură 
şi Comunităţi Locale-Bazele unui 
management integrat Natura 2000 
în zona Hârtibaciu” şi este finanţat 
de Programul Operaţional de Mediu-
POS Mediu, prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională.

Organizaţiile care lucrează în acest 
proiect sunt: WWF - România (Fondul 
Mondial pentru Natură), Fundaţia 
ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu 
Trust, Agenţia Regională de Protecţie 
a Mediului Sibiu, Ecotur Sibiu. Numele 
zonelor naturale de tip Natura 2000 
sunt: Podişul Hârtibaciului, Sighişoara 
Târnava Mare, Pădurea de stejar şi 
gorun de la Dosul Fânaţului, Pădurea 
de stejar şi gorun de pe Dealu 
Purcăretul, Oltul Mijlociu-Cibin-
Hârtibaciu.

Activităţile proiectului au început în 
luna martie 2011 şi se vor încheia în 
februarie 2015. Oamenii de ştiinţă au 
început deja să treacă prin pădurile 
şi pajiştile de pe lângă sate, să facă 
o numărătoare a vieţuitoarelor. Vom 
continua şi în anii ce urmează să 
strângem informaţii, deoarece este o 
zonă foarte mare (260.000 de ha).

Plăţile de agromediu - pag.7

Ferestre tradiționale din Ardeal - pag.5
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În vremea de astăzi când televizorul ne duce în cele mai îndepărtate 
colţuri ale lumii, puţine sunt cele ce ar putea să ne facă inima să salte 
de bucurie când ieşim în natură, prin “jurul casei”.

Totuşi, ceea ce ne înconjoară, în afară de faptul că ne oferă tot ce ne 
e necesar vieţii, ne încântă ochiul şi ne bucură inima, prin frumuseţile 
pe care ni le-arată. Iar când frumuseţile acestea sunt unice, între alte 
frumuseţi, devenim mândri că noi avem ceva ce nu mai este altundeva.

Tot astfel ar trebui să stea lucrurile şi în cazul unei plante, rudă bună 
cu busuiocul sau cu menta şi care în limbajul oamenilor de ştiinţă se 
numeşte: Calamintha nepeta. Întrucât este o plantă rară, în popor nu i s-
a spus nicicum. Chiar dacă în alte părţi ale lumii (Italia) rude ale acestei 
plante se folosesc pentru a înmiresma şi aroma bucatele, aici la noi se 
pare că nu a trezit interesul localnicilor. Planta are calităţi curative. 

Lectorul universitar doctor – Sabin Bădărău i-a spus “măreţul busuioc al 
ţării saşilor” pentru că aici a fost descoperită pentru prima dată această 
plantă, în zona Copşa Mare – Biertan.  Şi pentru că aşa cum oamenii se 
deosebesc între ei şi sunt de diferite culori şi rase, plantele au şi ele 
proprietăţi care le deosebesc de altele, chiar şi atunci când fac parte 
din aceeaşi specie. Oamenii de ştiinţă le împart atunci în subspecii şi 
subclase. Ştiinţa de a clasifica pe categorii şi subcategorii plantele şi 
animalele se cheamă taxonomie. Planta care face obiectul descrierii 
noastre încă nu are un nume al ei, deoarece încă nu a fost categorisită, 
dar între timp noi am putea să-I spunem busuioc săsesc.

Acestui busuioc îi place să crească în pajişti uscate, pe pante cu 
expoziţie sudică – în faţa soarelui, cum se spune, iar în zona noastră deşi 
sunt destule astfel de locuri, totuşi apare numai în zona satelor Criş, 
Stejerenii (com. Daneş, jud. Mureş), Valchid (com. Hoghilag) şi mai puţin 
în zona Copşa Mare, Biertan, unde iniţial a fost descoperită.   

Nouă nu ne rămâne decât să ne bucurăm că meleagurile noastre găzduiesc 
o plantă care în alte părți nu există.

Ismuşoara

Ben Mehedin

autor foto: Alexandru Bădărău



Europa are o moştenire istorică şi culturală excepţională adunată de-a 
lungul mileniilor. La fel de importantă pentru noi toţi este şi moştenirea 
naturală a acestui continent. Reţeaua de arii protejate Natura 2000 
este alcătuită din mai multe zone naturale foarte importante la nivel 
european, datorită animalelor şi plantelor care există acum în aceste 
zone. Toate acestea sunt parte din ceea ce suntem noi ca şi europeni, şi 
este necesar să păstrăm în continuare aceste bogăţii. 

Pentru a se înfiinţa aceste zone naturale speciale (arii protejate de 
interes european) au fost date două Directive (legi europene): Directiva 
Păsări şi Directiva Habitate. Din 1992 oamenii de ştiinţă au început să 
strângă informaţii despre bogăţiile naturale ale Europei. Astăzi există 
peste 26.000 de situri Natura 2000 în toată Europa, existenţa lor aducând 
multe beneficii locuitorilor din aceste zone.

În România sunt 381 de situri Natura 2000, considerate importante pentru 
bogăţiile naturale din aceste zone. Din 2007 de când există aceste situri 
Natura 2000, se discută şi despre beneficiile şi obligaţiile proprietarilor 
de terenuri şi a locuitorilor în general. (va urma).

Zona Podişul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt se întinde pe 3 judeţe, 
Braşov, Mureş şi Sibiu, astfel: în judeţul Sibiu - Agnita, Alţina, Arpaşu de 
Jos, Avrig, Bârghiş, Biertan, Brădeni, Bruiu, Cârţa, Chirpăr, Dumbrăveni, 
Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Moşna, 
Nocrich, Porumbacu de Jos, Roşia, Valea Viilor, Vurpăr; în judeţul Mureş 
- Albeşti, Apold, Daneş, Saschiz, (Sighişoara), Vânători; în judeţul Braşov 
- Beclean, Buneşti, Cincu, Comana de Jos, (Făgăraş), Hoghiz, Jibert, 
Mândra, Părău, Rupea, Şercaia, Şoarş, Ticuşu Vechi, Ucea de Jos, Ungra, 
Viştea de Sus, Voila. 

Aici există următoarele arii protejate: Podişul Hârtibaciului, Sighişoara 
Târnava Mare, Pădurea de stejar şi gorun de la Dosul Fânaţului, Pădurea 
de stejar şi gorun de pe Dealu Purcăretul, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, 
Rezervaţia Naturală “Stejarii seculari de la Breite”, Rezervaţia de stejar 
pufos Criş.

Plantele şi animalele care vieţuiesc aici sunt foarte rare şi unele pe 
cale de dispariţie la nivel european. Doar aici există peste 30% din 
patrimoniul de plante al României! Păşunatul tradiţional şi întoarcerea 
fânului, dar şi felul de a trăi în armonie cu natura al locuitorilor, au 
asigurat păstrarea acestor adevărate bogăţii naturale din Transilvania. 

Ce este reţeaua de arii protejate Natura 2000...

Alina Alexa

Podişul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt

Alina Alexa

foto: c  Bob G
ibbons



Siturile Natura 2000 din parcul natural Hoher Fläming 
(Germania)

Parcul Natural Hoher Fläming este una dintre cele mai mari arii protejate 
(827 km2), din landul Brandenburg, situat în sud-vestul Berlinului. A 
fost declarat în anul 1997 și este administrat de landul Brandenburg. 
Pe teritoriul său se află diferite situri Natura 2000. Doresc să vă prezint 
cele trei arii de protecție avifaunistică („SPA-uri”-arii protejate pentru 
păsări).

Primul sit, denumit „Belziger Landschaftswiesen”, aparține de o arie 
protejată mai mare și are o suprafață de 4.460 ha. În această zonă 
cuibăresc peste 110 specii de păsări. Un mare accent se pune pe refacerea 
mlaştinilor, care au fost desecate pentru agricultură.

O altă arie SPA este situl „Hoher Fläming” compusă din două teritorii, 
de peste 6.000 ha. Situl are o structură diferențiată și este bogat în cea 
ce privește speciile de pasări care cuibăresc aici: barza, erete de stuf, 
viesparul, gaia neagră, silvie porumbacă și altele. Mai mult, aria „Hoher 
Fläming” este foarte importantă pentru iernarea acestor specii.

A treia zonă de protecție avifaunistică în cadrul parcului natural este 
situl „Altengrabower Heide”. Având 2.600 ha, aria are o importanță 
europeană pentru toate păsările care trăiesc la câmpie – de exemplu, 
privighetoarea. Dar zona este valoroasă și pentru alte specii care trec 
prin “Bărăganul” Altengrabow-ului în drumul lor: cocorul, codalbii și 

Încă din anul 1291 sunt menţionate într-un contract de cumpărare numele 
a doi aparţinători ai familiei de nobili din Alţâna: Gerendi - Stefan şi 
Gerlach. Între secolele al XIV-lea şi al XVI-lea această familie de nobili 
n-a încetat să lupte pentru a obţine dreptul de a avea curtea de judecată 
în localitate. Nenumărate documente stau mărturie a evoluţiei acestei 
familii, iar istoria urmaşilor nobililor din Alţâna va lua sfârşit abia în anul 
1593.

În jurul anului 1500 Alţâna se bucură de statutul de comunitate liberă 
fiind, cu 80 de gospodării, 3 ciobani şi un cadru didactic, cea mai mare 
dintre comunităţile aparţinând scaunului Nocrich. În anul 1620, s-a 
hotărât ca sediul curţii de judecată să rămână Nochrich-ul şi nu Alţâna.

Biserica fortificată
În secolul al XIII-lea construcţia bisericii a început sub forma unei bazilici 
romanice cu trei nave. În 1509, bazilica a fost transformată în biserica-
hală de astăzi. Fortificaţia este încercuită de un zid în formă ovală. 
Turnul de est a fost transformat în turn de poartă, cu o intrare boltită şi 
cu o hersă (grilaj). Mai existau şi alte turnuri spre vest, sud și nord.

Muzeul
O colecţie particulară de unelte şi obiecte rurale din zona Hârtibaciului se 
poate vizita la Ștefan Vaida, str. Principală nr. 557, Tel. 0742-236.557.

Joachim Cotaru

Alţâna (Alzen/ Alcina)

Joachim Cotaru
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Dacă faţada este chipul unei clădiri, atunci ferestrele sunt ochii ei. 
Ca şi ochiul uman, ochiul-fereastră oglindeşte sufletul casei şi pe cel 
al locuitorilor săi. Omul s-a străduit să accentueze valorile, idealurile 
comune de frumuseţe, şi să le diferenţieze într-o interpretare individuală 
faţă de vecinul său. Aşa au apărut inscripţiile, simbolurile şi ornamentele 
de pe faţade şi ferestre. 

Din păcate în zilele noastre, prea multe ferestre din lemn se pierd 
din cauza lipsei de sensibilitate, din necunoaşterea posibilităţilor de 
întreţinere şi de îmbunătăţire a funcţionalităţii lor şi din cauza unei 
greşite evaluări a vechilor construcţii din lemn comparativ cu modernele 
ferestre industriale. Cât de grosolană şi desfigurată fără inimă apare 
apoi faţada cu orbite goale, fără jocul luminii între spros şi sticlă, fără 
structură şi contur, fără licăr în colţ de ochi. 

Ce fel de formă de fereastră corespundea nivelului tehnic de dezvoltare 
în momentul colonizării Transilvaniei este greu de spus. Din ferestrele 
cele mai vechi ce încă se păstrează au mai rămas în original doar 
tocurile, de regulă ferestre cu sprosuri în cruce, rezistente, din stejar. 
Apogeul construcţiei ferestrelor a fost sigur atins prin fereastra casetată 
(cu cercevea dublă), care şi în zilele noastre, comparativ cu ferestrele 
industriale, are proprietăţi fizice şi tehnice deosebite. Ea combină o 
izolare bună cu o protecţie fonică deosebită, poate fi reparată relativ 
uşor şi, dacă este corect întreţinută, are o durată de viaţă lungă. 

Ferestre tradiționale din Ardeal

Sursa: “Casa ţăranului sas din 
Transilvania”, de Arh. Jan Hülsemann

Oliviu Marian

foto: c  Jan H
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Din contră chiar. Multe metode de exploatare a terenurilor vor continua 
în același mod, pentru că sunt principalul motiv pentru care aceste 
plante și animale există în stare foarte bună.

Natura 2000 a fost creată deoarece cetăţenii europeni au fost îngrijoraţi 
de ritmul rapid de pierdere a multor specii de plante şi animale, dar şi a 
mediului de viaţă sănătos din întreaga Europă.

“Apariţia reţelei Natura 2000 este o invenţie secretă a celor ce 
conduc Uniunea Europeană”

Întrebări şi răspunsuri Natura 2000

“Va trebui să oprim toate activităţile din cadrul sitului Natura 
2000 pentru protecţia naturii”

Protejarea naturii nu înseamnă neapărat interzicerea  activităților 
umane. De fapt, multe din zonele naturale depind de aceste activități 
umane pentru a supraviețui (ex. de anumite practici agricole). Mai mult, 
mărimea rețelei Natura 2000 înseamnă că aceasta poate deveni un aliat 
puternic în atragerea investițiilor locale, ce pot menține practicile 
existente în exploatarea terenurilor sau pot încuraja unele noi. 

Este de datoria Statului Membru, în acest caz al Statului Român, și a 
Comisiei Europene să se asigure că toate costurile necesare pentru 
implementarea rețelei Natura 2000 să fie suportate de către bugetul 
național/ european.

“Locuitorii din siturile Natura 2000 vor trebui să suporte 
costurile protejării naturii”

Dreptul de proprietate este garantat prin lege. Nu există nici o modificare 
a exercitării acestui drept, dacă un teren face parte din situl Natura 
2000.

„Includerea unui teren intr-un sit Natura 2000 afectează 
dreptul de proprietate”

Dacă un teren este în sit Natura 2000 nu există nici un motiv să-și piardă 
valoarea. În unele cazuri, faptul că este asigurat un mediu sănătos în 
zonă poate influența pozitiv prețul acestuia. 

„Proprietăţile îşi pierd valoarea automat dupa ce au fost 
desemnate situri Natura 2000”

Nu se pot interzice investițiile în siturile Natura 2000 din start. Fiecare 
investiție va avea un studiu de impact care va demonstra dacă această 
este dăunătoare plantelor și animalelor din zonă. Trebuie să se țină cont 
în primul rând de respectarea sănătății oamenilor și a naturii din aceste 
zone. 

„Orice infrastructură nouă va fi interzisă”

„Va trebui ca locuitorii să-și schimbe radical modul de viață”

www.natura2000.ro
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Proprietarii de terenuri din siturile Natura 2000 beneficiază din 2008 de 
plăți de agro-mediu. Banii vin de la Uniunea Europeană. Aceste plăți 
reprezintă o compensare pentru eventualele pierderi și o recunoaștere 
pentru serviciile de mediu. Practicile agricole care asigură un aer mai 
proaspăt, ape mai curate, previn eroziunea solului, inundațiile și alte 
calamități naturale și care reprezintă servicii aduse mediului înconjurător 
de către proprietarii de terenuri prin modul în care au gospodărit aceste 
suprafețe, sunt recompensate astfel prin plăţi de agro-mediu.

Într-un limbaj tehnic, în Planul Național de Dezvoltare Rurală aceste plăți 
sunt prevăzute în Măsura 214. În zona proiectului, Podișul Hârtibaciului-
Târnava Mare-Olt, banii sunt pentru gospodărirea pajiștilor cu Înaltă 
Valoare Naturală.

Plățile de agro-mediu

Ben Mehedin

Pentru a beneficia de aceste plăți orice utilizator de pajiști din zonă 
poate solicita, la momentul  depunerii cererii de plată (până la data 
de 15 mai a fiecărui an), printr-o simplă bifare în cererea de plată, la 
Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA), prin care solicită 
respectivele plăți.  

Plăţile de agro-mediu pot fi acordate ca parte a măsurilor dacă 
beneficiarul:
1) este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul 
României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control 
(SIAC - IACS), cu o suprafaţă minimă de 1 ha, iar parcelele eligibile au 
dimensiunea minimă de 0,3 ha (sau cel puţin 0,1 ha pentru vii, livezi, 
hamei sau fructe de pădure);
2) se angajează să menţină programul de agro-mediu pentru o perioadă 
de 5 ani, de la data efectuării primei plăţi;
3) se angajează să respecte cerinţele minime pe suprafaţa întregii 
exploataţii agricole;
4) se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu 
pentru care solicită banii.

De asemenea cererea pentru bani trebuie să se repete în decursul celor 
cinci ani.
Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă a activităţilor agricole în care să 
descrie pe scurt respectarea cerinţelor de agro-mediu.

Cerinţele minime pe care trebuie să le respecte agricultorii sunt:
• cositul poate începe doar după data de 1 iulie; 
• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
• pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar (există explicaţii 
în ghidul de finanţare, o explicaţie simplă ar fi: o vită, bou, taur, cal, 
etc. Sau 6 oi, 6 capre, 2 scroafe, 3 porci, etc.)
• să nu se administreze îngrăşăminte chimice, ci doar gunoi de grajd 
de max. 30 kg azot echivalent la hectar, adică max. 6,67 tone gunoi 
de vacă la hectar.

Pentru acest tip de plăţi, suma este de 124 Euro per hectar, per an.
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Natura 2000
          Dragi copii, această pagină vă este adresată vouă. Ne dorim ca 
prin mici jocuri să vă provocăm de fapt la o mare Aventură: aceea de a 
descoperi cu alţi ochi, înţelege şi aprecia Natura cu micile ei minuni, 
chiar aşa cum o găsiţi pe pajişte la ieşirea din sat, în pădure sau chiar în 
grădiniţa din curtea şcolii. 

hai să ne jucăm copii!

În acest număr, pentru că tot 
am vorbit despre Ismuşoară (sau 
“măreţul busuioc săsesc”), vă 
propunem următorul joc: 

Sunteţi în casele voastre, în sat. 
Descoperiţi drumul cel mai scurt 
din casă până în locul cu ismuşoară. 
Vă for fi de folos informaţiile din 
articolul de la pagina 2, întrucât 
nu oriunde putem găsi această 
specie rară. 

Administraţia sitului:
SOCIETATEA „PROGRESUL SILVIC”
Dumbrăveni, str. Avram Iancu, nr. 12
jud. Sibiu, 555100 
Cod fiscal 18642836  
Tel:  0269-865554; 0740-312151
Fax: 0269 -865700;  
E-mail:  a_tmh@yahoo.com

Proiect implementat de: În parteneriat cu:
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