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Calendar religios

Septembrie - Răpciune
Creştin - Ortodox:
5 (M) † Sfântul Prooroc Zaharia, tatal lui  
Ioan Botezatorul
8 (S) † Naşterea Maicii Domnului
14 (V) † Înălţarea Sfintei Cruci (Post)
26 (M) † Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan

Romano - Catolic:
8 (S) Naşterea Sfintei Fecioare Maria up
12 (M) Ss. Nume al Mariei*; Emilian, ep.     
13 (J) Sf. Ioan Gură de Aur, ep. Înv. ** 
21 (V) Sf. Matei, ap. şi ev. R.

Octombrie - Brumărel
Creştin - Ortodox:
6 (S) † Sfântul Apostol Toma
26 (V) † Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
Izvoratorul de Mir din Tesalonic (Post) 
27 (S) † Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou,                 
din Basarabi – Basarabov

Romano - Catolic:
8 (J) Sf. Luca, ev.
26 (V) Sf. Dumitru, m.  
29 (L) Sf. Narcis, patriarh de Ierusalim LP

Noiembrie - Brumar
Creştin - Ortodox:
8 (J) † Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail                  
şi Gavriil
13 (M) † Sfântul Ioan Gura de Aur; Lăsatul 
Secului pentru Postul Crăciunului
21 (M) † Intrarea Maicii Domnului în Biserică
30 (V) † Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ierarh 
Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Romano - Catolic:
1 (J) † Toţi Sfiinţi
5 (L) Ss. Elisabeta şi Zaharia
30 (V) Sf. Andrei, ap.
   

• 25 august: Apoş – casa parohială                      
                   evanghelică

• 29 septembrie: Apold (MS) – 
       în  curtea bisericii fortificate

Calendarul evenimentelor 
Transilvanian Brunch din 2012

Întâlnirile de „toamnă” 
cu primarii

A venit toamna, recoltele sunt gata de 
strâns şi este timpul să ne întâlnim din 
nou. Toţi factorii importanţi din zonă, 
în special reprezentanţii comunităţilor 
din zona Rupea şi Făgăraş (zona 
de sud şi sud-est a sitului), vor fi 
invitaţi la mai multe întâlniri în lunile 
octombrie-noiembrie 2012. Vă rugăm 
să-i încurajaţi pe primari şi pe cei ce 
vă reprezintă să participe la aceste 
întâlniri, să discutăm la aceeaşi masă, 
care va fi viitorul acestei zone, care 
sunt soluţiile de dezvoltare pentru 
agricultură şi turism, ce investiţii 
putem găsi şi cum putem schimba 
împreună în bine viaţa oamenilor şi a 
naturii. 

Vom discuta şi despre ce am mai făcut 
în cadrul proiectului pe care l-am 
început anul trecut în primăvară, 
activităţile educative pentru copii, 
studiile pregătite, inventarierile, 
strategia de turism a zonei, şi măsurile 
compensatorii pentru proprietari. 

Gospodărirea cu succes a zonei se 
poate face doar dacă toţi factorii 
interesaţi colaborează şi îşi spun 
părerea. Este un proces lung care se 
va încheia în 2014, dar atunci vom 
avea un document în baza căruia ne 
vom asigura un viitor mai bun. 

Vă aştepăm întrebările şi sugestiile 
la adresa WWF România, Str. Lungă 
nr.175, Braşov, 500051, sau pe e-mail: 
aalexa@wwfdcp.ro 

LEADER - Bani pentru 
proiecte locale 

Începând din acest an fondurile LEADER 
sunt disponibile pentru persoane 
fizice şi juridice prin intermediul 
Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) 
din regiune. Pentru a putea accesa 
aceşti bani, trebuie să întrebaţi la 
primărie de care GAL apaţineţi şi să 
vedeţi de proiecte se finanţează: sunt 
bani pentru agricultură, creşterea 
animalelor, ferme, turism, alte 
activităţi. Deoarece în zonă sunt mai 
multe GAL-uri, vom începe din acest 
număr să vi le prezentăm pe rând, 
începând cu cele ce au deschis deja 
sesiuni de finanţare.

Grupul de Acţiune Locală 
Microregiunea Hârtibaciu

Au lansat pe data de 13 august, primul 
apel pe măsurile 322 – „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de baza pentru economia 
și populația rurală și punerea în 
valoare a moștenirii rurale”, 112 
– „Instalarea tinerilor fermieri” și 
141 – „Sprijinirea fermelor agricole 
de semi-subzistență”, sesiunea fiind 
deschisă până la 12 septembrie 2012. 
Va urma încă o sesiune în octombrie-
noiembrie 2012. 

Contact:
email: office@gal-mh.eu 
tel: 0269-51 00 30

www.gal-mh.eu

foto: c  W
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Ancorat puternic în cotidian am uitat 
de vremea copilăriei, când totul era 
fascinant şi învăluit într-o aură de 
mister. O discuţie cu domnul profesor 
Petru Istrate, m-a proiectat în trecut 
amintindu-mi de acele vremuri. Între 
amintiri o poezie a Elenei Farago – 
gândăcelul.

Redau câteva versuri:

„De ce m-ai prins în pumnul tau,

Copil frumos, tu nu ştii oare

Ca-s mic şi eu şi că mă doare,

De ce mă strângi aşa de rău? 

Copil ca tine sunt şi eu, 

Şi-mi place să mă joc şi mie,

Şi milă trebuie să-ţi fie,

De spaima şi de plânsul meu! 

De ce să vrei să mă omori? 

Că am şi eu părinţi ca tine, 

Şi-ar plânge mama după mine,

Şi-ar plânge bietele surori 

Aşa plângea un gândăcel,

În pumnul ce-l strângea să-l rupă 

Şi l-a deschis copilul după 

Ce n-a mai fost nimic din el!”

Pe lângă lecţia de viaţă a Elenei 
Farago, voi adăuga mai jos descrierea 
făcută de domnul profesor  pentru 
două dintre aceste fiinţe.

Prima dintre ele este Osmoderma 
eremite, în limbaj popular numit  
gândacul pustnic, denumire care i 
s-a dat pentru  preferința de a trăi 
în scorburile arborilor cu frunze 
căzătoare. 

În zona Sitului Naura 2000 Târnava 
Mare - Sighișoara, a fost identificat 
în câteva locuri, precum platoul 
Breite, platoul Fișer, Roadeș-pajiștea 
cu stejari seculari, şi pe pășunea din 
Cloașerf. Apare cu o frecvenţă mai 
mare în Carpaţii Meridionali.

Insecta seamănă cu un cărăbuș mare, 
rotund, având culoarea neagră sau 
verde-măslinie. Are un miros specific, 
plăcut. Poate fi găsit mai adesea pe 
margine scorburilor, larvele trăind 
în lemnul roșu putred al arborilor 
seculari, de-a lungul mai multor zeci 
de ani. 

Adesea nici nu iese din scorbură, dacă 
condițiile sunt bune, acolo își depune 
ponta, adesea alături de alte specii 
de cetonide, care au culori metalice 
aprinse. 

Îşi face apariţia în iunie și poate fi 
văzut până în august. “

Un alt gândac protejat la nivel 
european și întâlnit în acestă zonă este 
Rosalia alpina, denumit și croitorul 
de fag datorită preferinței lui pentru 
arborii de fag, în trunchiurile cărăra 
se dezvoltă larva. 

Este poate cea mai frumoasă specie 
de croitor din fauna Europei, datorită 
culorii corpului albăstruie și a petelor 
negre, întotdeauna cu un model puțin 
diferit de la individ la individ. Un 
mascul ajunge și la 3.5 cm lungime, 
iar antenele pot atinge chiar 7-8 
cm, de aceea vederea lui pe un 
buștean de fag este o imagine de 
neuitat. Insectele se găsesc numai pe 
trunchiurile de fag uscate și prezența 
lor poate fi depistată după ieșirile 
galeriilor de emergență ale adulților 
care sunt rotunde. Adulții apar în 
lunile iunie și iulie.

În situl Natura 2000 Sighișoara-
Târnava Mare l-am identificat mai ales 
pe Dealul Pietrișului, unde se pare a 
fi mai numeros, trăind excepțional 
și în trunchiuri de paltin de munte. 
Populații mici se mai găsesc încă în 
zona Criț-Zaifan sau în Deluț lângă 
Florești”. O ameninţare pentru 
supravieţuirea specie o constituie 
tăierile de arbori bătrâni, în special 
de fag. În încheiere nu am cuvinte 
mai potrivite, decât finalul poeziei 
Elenei Farago:

Ben Mehedin

„Şi zi-le că de-acum ai vrea
Să ocroteşti cu bunătate,
În cale-ţi, orice vietate, 

Oricât de făr-de-nsemnătate
 Şi-oricât de mică ar fi ea!”
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Incedierile ilegale de pajişti se pedepsesc cu amenzi de până la 50.000 lei! Atenţie!

Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul General, a anunţat la 
începutul lunii august 2012 cum că 
persoanele fizice şi juridice trebuie 
înştiinţate că, potrivit legislaţiei 
privind protecţia mediului, este 
interzisă arderea miriştilor, a stufului, 
a tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase 
fără acceptul autorităţilor competente 
pentru protecţia mediului şi fără 
informarea în prealabil a serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii 
de urgenţă. În caz de neconformare, 
vor fi aplicate sancţiuni constând în 
amendă de la 3.000 până la 6.000 
lei, pentru persoane fizice şi între 
25.000 şi 50.000 lei, pentru persoane 
juridice. Arderea vegetaţiei uscate 
şi a resturilor vegetale este strict 
interzisă dacă nu se impune ca o 
măsură excepţională în cazuri de 
carantină fitosanitară, sau pentru 
prevenirea răspândirii unor boli 
sau dăunători specifici. În cazurile 
excepţionale (carantină fitosanitară, 
răspândirea unor boli sau dăunători), 
în scopul realizării igienizării 
terenurilor prin ardere, cetăţenii au 
obligaţia de a solicita şi obţine, de la 
autorităţile competente, următoarele 
documente: 

   - Accept de la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

    - Permis de lucru cu focul de la 
primărie - obţinerea permisului 
de lucru cu focul se face după ce 
proprietarul terenului a primit 
acceptul de la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului. 

Înainte de începerea lucrărilor de 
incendiere a vegetaţiei uscate, vor 
fi comunicate data, intervalul orar 
şi locul în care se intenţionează 
efectuarea acestor lucrări la ISUJ şi 
la Comisariatul Judeţean al Gărzii 
Naţionale de Mediu şi va fi informat 
Serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă al localităţii.  

După încheierea lucrărilor, 
executantul trebuie să predea 
emitentului permisul de lucru cu 
focul. 

• condiţii meteorologice fără vânt; 

• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; 

• izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi 
agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

• asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi 
stingere a eventualelor incendii; 

• asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi 
mijloacelor de stingere necesare; 

• asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, 
a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de 
deservire; 

• arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a 
pantei. 

“Privind sancţionarea conform prevederilor legale a celor care se fac 
vinovaţi de incendiile produse, trebuie să vă implicaţi în mod deosebit,  

iar acolo unde este cazul, să înaintaţi solicitare către organele de poliţie 
în vederea cercetării şi soluţionării cauzelor. Aveţi obligaţia de a acţiona 
cu corectitudine, promptitudine şi profesionalism pentru îndeplinirea în 
cel mai serios mod a sarcinilor de serviciu”, a transmis reprezentanţilor                

din teritoriu, Comisarul general Ovidiu Dăescu. 

Sursa: Comunicat oficial-Garda Naţională de Mediu

• condiţii meteorologice fără vânt; 
• colectarea în grămezi a resturilor vegetale, în cantităţi mici, astfel încât 

arderea să poată fi controlată; 
• executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 

forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, 
conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri 
materiale combustibile; 

• curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă 
de 5 m; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
• asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor 

incendii; 
• supravegherea permanentă a arderii; 
• stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 
• interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

ArdereA vegetAţiei uscAte şi A resturilor vegetAle se execută cu respectAreA 
următoArelor prevederi generAle:

În vederea arderii miriştilor în condiţii de siguranţă, în cazurile excepţionale 
enumerate mai sus, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

ArdereA miriştii se fAce cu respectAreA următoArelor prevederi generAle:
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Natura 2000: un efort comun al ţărilor europene pentru a păstra moştenirea naturală                                        
a acestui continent, alături de cea istorică şi culturală.

Bucătăria din şura Saşului

Din seria poveştilor de succes  
dintr-un sit Natura 2000, astăzi vă 
prezentăm modulul alimentar realizat 
de Fundaţia ADEPT, între activităţile 
care vin în sprijinul localnicilor.

Fundaţia ADEPT Transilvania are drept 
scop conservarea biodiversităţii, cu 
dezvoltarea rurală. O preocupare 
permanentă a Fundaţiei este 
identificarea surselor de venit 
suplimentar, pentru localnici, 
deoarece conservarea este dificilă, in 
absenţa surselor de venit. 

O resursă excepţională a zonei este 
moştenirea gastronomică. Un loc 
aparte îl constituie gemurile, pe 
care gospodinele din zonă le făceau 
la scară mică, în bucătăria proprie. 
Pentru o perioadă de timp, Fundaţia 
ADEPT Transilvania a promovat 
aceste  gemuri în colaborare cu 
Slow Food International. A fost un 
aspect important, deoarece a dat 
încredere gospodinelor că gemurile 
sunt apreciate, iar prin intermediul 
târgului internaţional de la Torino – 
Salone del gusto,  a dus la descoperirea 
gemurilor de către miile de vizitatori 
care au participat la expoziţie.

Cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, pentru comercializarea 
produselor este necesar ca aceste 
produse să fie gătite într-o unitate 
autorizată.

Această unitate a fost realizată prin 
amenajarea unei vechi şuri dintr-o 
gospodărie săsească, într-un mod, 
care poate fi aplicat în orice bucătărie.
Condiţia este ca organizarea spaţiului 
să permită traiectorii clare pentru 
materia primă, ambalaje şi produs 
finit, în aşa fel încât să asigure 
cursivitate procesului şi eliminarea 
riscurilor de contaminare încrucişată. 

Sistemul după care funcţionează 
modulul alimentar este cel al 
unei întreprinderi sociale, în care 
pe baza unui program stabilit în 
prealabil, producătorii din zonă pot 
veni să prepare gemuri, zacuscă, 
murături sau să îmbutelieze miere 
de albine.  Fiecare cu reţeta 
proprie, prin prepararea acestor 
produse , la scară mică se oferă 
posibilitatea consumatorului urban 
de a se înfrupta din bunătăţile  
pe care sistemul industrial de 
producţie nu le mai poate oferi.

În strânsă legătură cu aceste 
produse, Fundaţia ADEPT a sprijinit 
producătorii din zonă la promovarea 
şi marketing-ul acestor produse şi 
chiar la organizarea de pieţe pentru 
produse tradiţionale şi locale.

Exemplul acesta  fost deja 
multiplicat în zona Târnava Mare 
de 3 ori, sub diferite forme de 
administrare (SRL., II, Asociaţie) 

şi reprezintă o modalitate prin care 
se poate îmbunătăţi capacitatea de 
producţie fără a renunţa la calitatea 
produselor obţinute la foc mic, în 
cantităţi la scară mică.

Produsele acestea de calitate, în 
combinaţie cu folosirea unei imagini 
de marcă, aşa cum este scaiul vânăt 
stilizat, protejat la OSIM de către 
Fundaţia ADEPT Transilvania, oferă 
un concept nou pentru localnicii şi 
producătorii din zonă cât şi pentru 
vizitatori.

Dacă pe viitor vom şti să creăm 
împreună o imagine a serviciilor 
publice pe care activităţile de până 
acum din zona sitului Natura 2000 le 
oferă:  aer curat, biodiversitate, apă 
pură, stocarea carbonului, prevenirea 
inundaţiilor şi a eroziunii solului, 
ecoturism, etc., vom vedea că de 
fapt Natura 2000 oferă avantaje  nu  
restricţii.

Ben Mehedin

- Un proiect social pentru micii producători dintr-un sit Natura 2000 - 
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şi felului în care au ştiut să aibă grijă de natura care ne dă cele necesare vieţii.
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Asociaţia crescătorilor de animale Calva de la Şeica Mare

Variate sunt motivele pentru care 
în ţara noastră oamenii evită a se 
asocia, iar o analiză a motivaţiilor ar 
face probabil obiectul unui studiu de 
specialitate. Există totuşi iniţiative 
care merită a fi menţionate, situaţie 
în care oamenii şi-au dat seama că 
interesul comun şi mai ales pe termen 
lung, este deasupra interesului 
individual, care ar avea efect pentru 
un număr mic de persoane şi cel mai 
adesea pentru un timp extrem de 
scurt.

Asociaţia Calva, din Şeica Mare este 
un astfel de exemplu de asociere 
cu succes. In 2009, crescătorii de 
rumegătoare mici, din zonă, au 
ajuns la concluzia că pentru a-şi 
promova interesele, cel mai bine 
ar fi să se asocieze în vederea 
creşterii capacităţii de negociere 
cu autoritatea publică în realizarea 
contractului de concesiune, dar 
şi pentru a rezolva problemele 
fermierilor legate de ameliorarea 
raselor, sănătatea reproducerii, 
asigurarea nutreţului şi a furajelor 
sau încheierea de contracte pentru 
valorificarea produselor.

În iunie 2009, 11 crescători de 
animale din Şeica Mare s-au întrunit şi 
au constituit asociaţia, căreia i-au pus 
numele Calva, după apa care leagă 
şi satele din care fac parte membrii 
asociaţiei – şi anume: Petiş, Buia, 
Stenea, Michindoala, Boarta, Şeica 
Mare., Astfel, precum principalele 
văi constituiau elementele dezvoltării 
civilizaţiilor, apa Calvei constituie 
elementul simbolic, liantul între 
asociaţi, în asigurarea succesului. 
Conducerea Asociaţiei este 
asigurată de Adunarea Generală, dar 
conducerea executivă este asigurată 
de Consiliul Director, format din 7 
membri. Asociaţia beneficiază de 
consultanţă şi consiliere din partea 
Fundaţiei ADEPT. Sprijinul pe care 
ADEPT Transilvania îl alocă Asociaţiei 
este destul de considerabil, ceea ce 
face ca preşedinte Calva să spună 
că managementul Asociaţiei este 
asigurat de Fundaţie.

Tot cu banii din subvenţii au curăţat 
păşunea, au realizat 3 adăpători, 
în păşunat, pentru animale, (două 
pe viitor) au făcut trei băi pentru 
tratarea animalelor şi au achiziţionat 
un imobil în care va amenaja o unitate 
de procesare a laptelui propriu. 
Dosarul de autorizare a fost înaintat 
către Consiliul Judeţean Sibiu, pentru 
o unitate care va procesa 3.000 l 
lapte/ 24 ore. 

În prezent Asociaţia vinde între 20.000 
şi 30.000 l lapte pe lună, la preţ minim 
de 2,3 Ron/ l.-Preşedintele Mihai 
Stănilă este optimist şi are planuri de 
viitor: să crească numărul de animale, 
să închirieze teren până la 2.000 ha, 
să facă adăpători, băi pentru animale 
dar şi multe altele, pe care speră să 
le îndeplinească cu succes.

De la înfiinţare până astăzi, Asociaţia, 
prin membrii ei, deţine 14.000 oi şi 
500 capre, pentru care au închiriat 
de la Comuna Şeica Mare 943,4 ha 
păşune, dintre care 243 ha sunt în al 
doilea an de conversie la agricultură 
ecologică. Toată suprafaţa  este 
înscrisă la APIA ca pajişte care 
respectă condiţiile de agro-mediu şi 
de bune practici agricole şi de mediu, 
condiţii în care Asociaţia beneficiază 
de  subvenţia de 124 €/ ha. 

După discuţii de aproape un an 
jumătate, membrii Asociaţiei 
au votat ca în interesul comun, 
pentru eficientizarea şi uşurarea 
muncii fermierilor să achiziţioneze 
următoarele maşini şi utilaje: un 
tractor John Deer, un plug cu patru 
brazde, cultivator, fertilizator, 
balotieră, cupă de săpat şanţuri, o 
maşină de teren 4x4, remorcă pentru 
maşină şi remorcă de transport 
animale, două tocători pentru tocat 
biomasa rezultată din curăţatul 
păşunii, un tractor de 60 de cai, o 
lamă pentru nivelat şi amenajat căile 
de acces.

Contact:

Mihai Stanila, preşedinte 
0755 158606

Ben Mehedin

foto: c  Bob G
ibbons



Proiectul LIFE08 NAT/RO/000501

Agenţia Regională de Protecţia 
Mediului Sibiu alături de partenerii săi 
Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi 
a Naturii „Grupul Milvus” şi Societatea 
Ornitologică Română, implementează 
din anul 2010 proiectul „Conservarea 
acvilei ţipătoare mici în România” 
finanţat prin componenta Natură şi 
Biodiversitate a programului LIFE+ 
al Comisiei Europene. Proiectul se 
derulează pe parcursul a patru ani, în 
perioada 2010-2013. 

Acvila ţipătoare mică este o specie 
ameninţată la nivel mondial. Se 
estimează că în lume mai există 
doar 20.000 de perechi cuibăritoare. 
Populaţia de acvilă ţipătoare mică 
din România este estimată la 2000 de 
perechi, reprezentând aproximativ 
22% din populația speciei la nivelul 
Uniunii Europene și 10% din întreaga 
populație la nivel mondial.

Mulți își pun întrebarea de ce este 
importantă protejarea acestei specii 
și care este legătura ei cu omul? 
Răspunsul ţine de specificul acestei 
păsări răpitoare care face ca  prezenţa 
ei într-o zonă să fie un indicator  că 
activitățile desfășurate de populația 
locală nu distrug natura. 

Acvila țipătoare mică este aşadar un 
semn bun pentru o zonă care vrea să 
se dezvolte păstrând valorile naturale 
care o caracterizează. 

Beneficiile pe care le aduce prezența 
acvilei într-o anumită zonă sunt 
atât directe (pasărea se hrănește 
în principal cu șoareci de câmp 
– dăunători ai recoltelor) cât și 
indirecte: promovarea produselor 
provenite din aceste zone ca fiind 
sănătoase, combaterea dăunătorilor  
recoltelor pe cale naturală, reducând 
nevoia  de folosire a substanțelor 
chimice care afectează atât solul cât 
și cerealele,  recomandarea pajiștilor 
cu înaltă valoare naturală, indicator 
pentru certificarea pădurilor, 
dezvolarea turismului pentru 
observarea păsărilor, etc.

Cele mai multe perechi cuibăritoare 
de acvilă ţipătoare mică se găsesc în 
Transilvania (Regiunea 7 Centru), în 
vestul României şi pe pantele estice 
ale Carpaţilor. O populaţie mică 
există, de asemenea, în estul, sud-
estul şi sudul României. 

Pentru protejarea acvilei țipătoare 
mici au fost desemnate la nivel 
național situri Natura 2000, care fac

parte dintr-o rețea europeană de arii 
protejate și au ca scop conservarea 
unor specii de plante și animale 
amenințate cu dispariția și a mediului 
lor natural, în strânsă legătură cu 
dezvoltarea comunităților locale. 

Proiectul „Conservarea acvilei 
ţipătoare mici în România” se 
desfăşoara în 12 situri Natura 2000 
pentru protecția păsărilor de pe întreg 
teritoriul României, concentrându-
și activitățile principale în 3 situri 
cheie: SPA Podişul Hârtibaciului, SPA 
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 
și SPA Piemontul Făgăraşului.

Podișul Hârtibaciului a fost ales ca 
sit cheie în proiectul LIFE deoarece 
aici cuibăresc peste 90 de perechi 
de acvilă țipătoare mică, fiind zona 
cu cea mai mare concentrare a 
acestei specii de pe întreg teritoriul 
țării.
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Natura 2000: dacă avem grijă de natură, avem pământ roditor, ape curate şi recolte sănătoase.
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Printre activitățile importante 
ale proiectului se numără și cea 
privind managementul demonstrativ 
al pajiştilor. În prezent, fermieri 
primesc subvenţii, în baza legislaţiei 
din România, doar în condiţiile în care 
pajiştile pe care le deţin sunt îngrijite 
şi curăţate corespunzător. 

În cadrul proiectului LIFE vor fi 
curăţate 150 ha de pajişti şi vor fi 
realizate lucrări demonstrative de 
management al acestor zone. În 
fiecare dintre cele trei situri Natura 
2000 cheie ale proiectului LIFE, au 
fost selectate câte 50 ha de pajişti, 
în zonele importante de hrănire ale 
acvilei ţipătoare mici, pe care sunt 
realizate lucrări de management 
demonstrativ. În cadrul acestor sesiuni 
demonstrative participă factori de 
interes locali (fermieri, administraţii 
locale, etc.) ocazie cu care sunt 
familiarizaţi cu câteva metode 
practice de curăţare şi management 
al pajiştilor. 

Scopul principal al acestei activităţi 
este de a asigura acvilei ţipătoare mici 
zone propice de hrănire. Împădurirea 
pajiştilor apare ca o problemă tot 
mai frecventă în România, cauzată 
de descreşterea rapidă a şeptelului 
ceea ce a condus la o reducerea a 
păşunatului. 

Acest fenomen are drept consecinţă 
invadarea pajiştilor cu vegetaţie 
arbustivă, ceea ce determină o 
pierdere şi deteriorare a habitatului 
de hrănire al acvilei ţipătoare mici. 
Creşterea excesivă a vegetaţiei 
arbustive pe pajişti reprezintă un 
obstacol pentru specie în timpul 
hrănirii, pasărea nemaiputând să îşi 
observe prada, care constă în cea mai 
mare parte din rozătoare mici. Faptul 
că hrana preponderentă a acvilei 
ţipătoare mici este reprezentată de 
mici rozătoare şi insecte, o face un 
aliat al omului în combaterea pe cale 
naturală a acestor dăunători.

Activităţile proiectului

În situl Natura 2000 Podișul 
Hârtibaciului au fost întreprinse 
lucrări de curățare a pajiștilor pe o 
suprafață de 50 de ha în apropierea 
localității Bârghiș. Zona respectivă 
reprezintă zonă de hrănire pentru 
mai multe perechi de acvilă care 
cuibăresc în pădurile din apropiere.

“Rezultatele activităţii de 
management demonstrativ al 
pajiștilor vor sta la baza realizării 
Ghidului de Management al Habitatului 
specific acvilei țipătoare mici şi la 
elaborarea unor recomandări pentru 
un sistem de subvenţii către fermieri. 
Aceste subvenții vor fi alocate acelor 
fermieri care vor respecta un set de 
măsuri necesare pentru asigurarea 
unei populaţii stabile de acvilă 
ţipătoare mică în România.”

Alte activități ale proiectului 
desfășurate în situl Natura 2000 
Podișul Hârtibaciului au constat în: 
organizarea de întâlniri de informare 
şi discuţii cu factorii interesaţi, 
stabilizarea cuiburilor afectate şi 
aşezarea de platforme pentru cuiburi 
artificiale în zone sigure, izolarea 
stâlpilor de medie tensiune periculoși

pentru păsări, amenajarea unor zone 
tampon în jurul cuiburilor, montarea 
unor bariere de limitare a accesului 
în zona cuiburilor, 10 panouri de 
informare montate în mai multe 
locații cheie, prezentare proiectului 
la peste 1.500 de elevi din şcolile din 
Podișul Hârtibaciului, etc. 

Activitățile efective de conservare a 
acvilei țipătoare mici vor continua în 
Podișul Hârtibaciului până la sfârșitul 
proiectului. Sperăm ca în efortul 
nostru să avem alături și locuitorii 
acestei zone care au păstrat, prin 
activitatea lor de până acum, 
condițiile ideale pentru ca acestă 
pasăre să se întoarcă an de an din 
migrație pe aceste meleaguri pentru 
cuibărit.

Mai multe detalii despre acvila 
țipătoare mică și proiectul LIFE  găsiți 
pe site-ul:

www.pomarina.ro.
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Natura 2000 hai să ne jucăm copii!

Administraţia siturilor: 
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:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Publicaţie apărută în cadrul proiectului POS MEDIU: “Pentru natură şi comunităţi locale - bazele unui management integrat Natura 2000 
în zona Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt”. Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Redacţia:

Vă rugăm să ne trimiteţi informaţii de 
interes local pentru numărul din luna 

decembrie până la data de 1.11.2012.

WWF - România
Braşov, str. Lungă, nr. 175, 500051

e-mail: aalexa@wwfdcp.ro
tel: 0730 098102

      

Tiraj: 5.000 de exemplare. TipăriT pe hârTie reciclaTă.

Vai! te-a prins un copil 
şi nu vrea să-ţi mai dea 
drumul! Oare de ce 
uneori copiii se poartă 
urât cu gandăceii? Tu 
cum te porţi cu ei?

Ah! nici pe aici nu este 
bine! Oamenii au început 
să exploateză pădurea 
şi nu lasă nici măcar un 
arbore bătrân sau mort 
pentru casa bietului 
gândăcel. 

În sfârşit acasă! :) Arborii 
bătrâni, scorburoşi şi 
găunoşi sunt o excelentă 
căsuţă pentru gândacei. 
Reunit cu familia sa, 
gândăcelul este bucuros.

Ai, ai... cumătra 
ciocănitoare 
s-a prins şi ea 
ca sub scoarţa 
arborilor 
căzuţi se află o 
sumedenie de 
gândăcei... 

Nu-i a bună, 
fugi repede 
înapoi să nu 
te  prindă şi 
încearcă alt 
drum!

Dragi copii, în numarul acesta va invităm să descoperiţi câte puţin din lumea în miniatură a gândaceilor. Citiţi şi 
informaţiile de la pagina 2, care prezintă două specii interesante. Apoi vă provocăm la joc! Dacă aţi fi gândăcei pe unde 
v-aţi găsi drumul spre casă prin labirintul de pietricele, frunze, ierburi şi ciupercuţe? 

Atenţie însă! ...unele 
drumuri nu duc spre 
casă, ci spre pericole 
care adesea pândesc 
viaţa unui gândăcel. 

Ai terminat jocul? Fugi şi 
observă un gândăcel din 
curtea ta. Cât de mare 
este? Ce culoare are? 
Oare ce mânăncă şi unde 
are căsuţa? L-a pândit 
vreun pericol azi? 


