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Calendar religios

Septembrie - Răpciune
Creştin –Ortodox
5 V † Sfântul Prooroc Zaharia, 
8 L † Naşterea Maicii Domnului
14 D † Înălţarea Sfintei Cruci (Post)
23 M † Zămislirea Sfântului Ioan Botezatorul
Romano Catolic
8    L   † NAŞTEREA SF. FC. MARIA UP
12    V    Ss. Nume al Mariei *
13    S    Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. ** 
14 D † Înălţarea Sfintei Cruci
21    D  † SF. MATEI, ap. şi ev. R.

Octombrie - Brumărel
Creştin –Ortodox 
6 L † Sfântul Apostol Toma
14 M † Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi
26 D † Sfântul Mucenic Dimitrie Izvoratorul de 
Mir 
27 L † Sfântul Dimitrie Basarabov
Romano Catolic
18 S SF. LUCA, ev.
26 D Sf. Dumitru, m.  
29 M Sf. Narcis, patriarh de Ierusalim LP

Noiembrie - Brumar
Creştin –Ortodox
8 S † Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil
13 J † Sfântul Ioan Gura de Aur; Lăsatul Secului 
pentru Postul Crăciunului
21 V † Intrarea Maicii Domnului în Biserică
30 D † Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Andrei 
Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei
Romano Catolic
1 S † TOŢI SFINŢII
2 D † POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR 
RĂPOSAŢI
15 S Ss Albert cel Mare, ep. înv. *
30 D SF. ANDREI, ap.

www.natura2000transilvania.ro

Natura 2000, în 2014 

Europa are o moştenire istori-
că şi culturală excepţională 
adunată de-alungul mile-

niilor. 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 foar-
te 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. 
 
Natura 2000 adoptă o perspectivă di-
ferită prin recunoaşterea importan-
ţei rolului omului, ca parte integran-
tă a naturii, iar coabitarea poate fi 
un parteneriat de succes între om 
şi natură. Este cert că multe situri 
Natura 2000 sunt valoroase tocmai 
datorită modului în care au fost 
administrate până în prezent şi este 
foarte important ca aceste tipuri 
de activităţi (de exemplu, agricul-
tura extensivă) să fie continuate şi 
pe viitor. Reţeaua Natura 2000 şi-a 
început existenţa în anul 1992 prin 
adoptarea Directivei Habitate care, 
împreună cu Directiva Păsări, for-
mează piatra de temelie a politicii 
europene de conservare a mediului. 
Această reţea este răspunsul Europei 
la acţiunile globale de conservare, 
în conformitate cu Convenţia pentru 
Biodiversitate. 

În România sunt 421 de situri Natura 
2000, considerate importante pentru 
bogăţiile naturale din aceste zone. 
Podişul Hârtibaciului-Târnava Mare-
Olt este astfel de zonă importantă 
la nivel european pentru bogăţiile 
ei: plante şi animale rare, păduri şi 
pajişti deosebite, un peisaj unic şi 
oameni gospodari.  
 
Acum, în 2014, reţeaua Natura 2000 
este un succes pentru protecţia 
naturii, pentru conservarea biodiver-
sităţii din Europa. Cu peste 27.000 
de situri (arii protejate), ce acoperă 
18% din teritoriul uniunii şi o parte 
importantă din zona marină, Natura 
2000 este cea mai mare reţea intre-
gată de arii protejate din întreaga 
lume. Date ştiinţifice dovedesc  
fără tăgadă că speciile şi habita-
tele cuprinse în acestă reţea sunt 
mult mai bine protejate decât cele 
din afara ei. Reţeaua Natura 2000 
înseamnă cele mai bine păstrate 
păduri, zone umede şi pajişti, coaste 
şi arii naturale marine, cele mai 
importante „case” (habitate) ale 
speciilor ameninţate. Astfel, nu doar 
se păstrează aceste bogăţii pentru 
generaţiile viitoare, dar se asigură 
şi capitalul natural de care depinde 
în mare parte economia, care este 
vital pentru sănătatea şi bunăstarea 
fiecăruia dintre noi. 
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Vlad Dumitrescu, pentru WWF România
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Habitatul cu stejar pufos, o imagine tipică 
pentru transilvania

C ând vorbim de habitatul 
cu stejar pufos, vorbim de 
un element de valoare ce 

defineşte meleagurile transilvane, 
alături de florile de câmp, de acvilele 
ţipătoare mici, urşi şi lupi, meşteşuguri 
şi fâneţe. Dar să o luăm uşor. Ce este 
un habitat şi ce e cu stejarul pufos? 
 
Termenul habitat indică, aşa cum ne 
lămureşte sursa cea mai la îndemână - 
Dicţionarul Explicativ Român, un „loc 
care oferă condiții corespunzătoare 
de viață pentru o anumită specie 
de plantă sau de animal”. Aşadar, 
este vorba despre petice de teren 
unde stejarul pufos apare la tot 
pasul şi de unde străjuieşte văile din 
Podişul Hârtibaciului – Târnava Mare.  
 
Mai exact, habitatul cu stejar pufos 
se găseşte în Podişul Târnavelor, zona 
cu densitatea cea mai mare de stejari 
pufoşi fiind în partea de sud-vest, 
în jurul localităţilor Criş, Stejăreni 
şi Dumbrăveni; de aceea, aici s-au 
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instituit rezervaţii naturale în scop 
de protecţie cum ar fi „Pădurea de 
stejar pufos de la Criş-Stejăreni” 
sau „Pădurea de stejar pufos de 
la Dumbrăveni”. În Transilvania, 
stejarul pufos se mai găseşte în 
„insule” în Podişul Secaşelor (între 
Sibiu şi Sebeş) şi în Munţii Apuseni.  
 
Dacă punem la un loc toate peticele 
de habitat cu stejar pufos din Podişul 
Hârtibaciului – Târnava Mare, obţinem 
un total de 720 hectare în toată această 
zonă vastă de 267.000 de hectare. 
Devine astfel uşor de înţeles că este 
un habitat foarte rar, care trebuie 
protejat pentru a nu dispărea complet. 
 
Stejarul pufos este un arbore perfect 
adaptat la mediul său: apare la 
altitudini cuprinse între 400-700m, 
pe pante repezi, cu orientare 
sudică. Îi place mult soarele şi are 
„veştmintele” necesare ca razele să 
nu îi cauzeze probleme: are un înveliş 
gros dezvoltat încă din tinereţe ce îi 

protejează tulpina de eventualele 
arsuri provocate de soare. Peste 50% 
dintre stejarii pufoşi din zonă sunt 
situaţi în pajiştile cu arbori, care sunt 
elemente de peisaj cu valoare culturală 
şi de mediu ridicată, recunoscute 
pe plan internaţional. Acestea sunt 
foste păduri care s-au format de-a 
lungul secolelor în urma activităţilor 
umane cu intensitate redusă, cum ar 
fi păşunatul extensiv şi/sau cositul. 
 
Alături de stejarul pufos, în acest 
habitat mai trăiesc şi alte specii cum 
ar fi gorunul, stejarul pedunculat, 
jugastrul sau carpenul; de asemenea, 
omul a mai introdus treptat anumite 
specii de arbori pentru a îmbunătăţi 
terenurile degradate – pinul şi 
salcâmul. Pe lângă arbori, aici mai 
întâlnim arbuşti dezvoltaţi în pâlcuri, 
cum ar fi cornul, lemnul câinelui, 
păducelul sau sângerul şi ierburi 
de pădure şi de pajişte, cum ar fi 
rogozul, iarba fiarelor, stânjenelul sau 
mărgelusele.
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Pasărea ierburilor dese și înalte 

C ristelul de câmp sau 
crex crex, în limbajul 
ştiinţific, este o pasăre 

cu ciocul ascuţit răspândită în tot 
Podişul Hârtbaciului – Târnava Mare, 
dar supusă unor pericole pe cât 
de serioase, pe atât de comune; 
dar despre acestea, mai târziu, în 
articol. Ea are lungimea de 27-30 
cm, cu o anvergură (deschidere) 
a aripii de 46-53 cm. Coloritul o 
ajută să se camufleze între ierburi, 
având penajul maroniu cu un ruginiu 
pronunţat pe aripi, iar faţa gri-
albăstruie; păsările tinere sunt  mai 
deschise la culoare, cu o nuanţă 
gălbuie mai pronunţată decât adulţii. 
 
Cristelul călătoreşte, este o specie 
migratoare care îşi trăieşte iernile 
în Africa de Est, din Sudan şi până 
în sudul continentului. Pleacă de 
la noi începând cu lunile august-
septembrie, cu un vârf al migraţiei 
în octombrie şi primele exemplare 
se întorc în ultimele zile ale lunii 
aprilie-începutul lunii mai. În timpul 
zborului pot fi observate în perechi 
sau în grupuri mai mici de 20-40 de 
exemplare, deşi specificul cristelului 
este de pasăre singuratică. 
 
Populaţiile cele mai însemnate se 
găsesc în Europa de  est, în Rusia, 
Ucraina, Bielorusia, ţările baltice, 
Polonia şi la noi. În ţara noastră este 
prezent mai ales în zona de deal şi 
în zona munţilor joşi; cuibăreşte 
preponderent în fâneţe, însă în unele 
zone este prezent şi în păşuni sau 
pe terenuri agricole. Cuibul este 
construit pe sol, într-un loc mai 
uscat, bine protejat. Dacă vegetaţia 
nu este destul de deasă sau înaltă, 
sunt preferate marginile cu tufişuri. 
Ca densitate, în locurile (habitatele) 
cele mai prielnice, cristeii se găsesc 
în număr de 2-4 exemplare la 100 ha. 
 
Cristelul de câmp are un sunet 
caracteristic, un strigăt puternic 
bisilabic „crre-crre” care poate 

fi auzit cu precădere noaptea, de 
la mari distanţe, în lunile mai şi 
iunie. Este activ atât ziua cât şi 
noaptea şi este omnivor: mănâncă 
nevertebrate mici, insecte (gândaci, 
muşte, lăcuste, greieri, libelule, 
furnici etc.), moluşte, păianjeni, 
râme dar şi broscuţe, frunzele 
plantelor, muguri sau seminţe. 
 
Masculii îşi aleg un teritoriu şi îl 
apără cu sunetul lor caracteristic. 
Dacă masculul reuşeşte să atragă o 
femelă, formează un cuplu numai 
pentru o perioadă de 1-2 săptămâni. 
După împerechere femela începe 
cuibăritul, iar masculul se 
mută adeseori într-un alt loc şi 
încearcă să atragă o altă pereche.  
 
Construcţia cuibului poate fi foarte 
sumară, o adâncitură căptuşită 
cu fire de iarbă, în care depune 
6-8 ouă, începând de la mijlocul 
lunii mai şi în iunie; de aceea, 
ouăle pot fi supuse pericolului de 
a fi distruse din cauza cositului 
timpuriu. Femela cloceşte timp de 
16-19 zile, iar primele încercări de 
zbor la pui încep după aproximativ 
4 săptămâni. De obicei  femelele 
cresc un singur rând de pui pe an. 
 
Populaţia europeană a suferit un 
declin puternic între anii 1970-
1990, cauzat de intensificarea 

agriculturii, folosirea tehnicilor de 
cultivare intensivă (de tip industrial, 
cu utilizare de pesticide, ierbicide, 
îngrăşăminte şi fertilizatori chimici) 
şi diminuarea zonelor ierboase 
umede. În prezent pe continentul 
nostru cuibăresc 1,3-2 milioane 
de perechi (50-74% din populaţia 
mondială); în unele ţări este în 
declin, iar în altele se extinde. 
Populaţia din România este apreciată 
la 44.000-60.000 de perechi, cu 
efective de circa 416 exemplare 
identificate în Podişul Hârtibaciului 
– Târnava Mare în anul 2013.  
 
Între cele 10 arii protejate din 
Podişul Hârtibaciului – Târnava 
Mare, situl Natura 2000 Podişul 
Hârtibaciului conţine populaţia cea 
mai mare de cristei de câmp datorită 
existenţei unor condiţii favorabile 
(habitate „prietenoase”) – aici se 
găseşte aproximativ 2% din populaţia 
de cristei de la nivel naţional. 
 
Din punct de vedere al ameninţărilor 
sau pericolelor, păşunatul cu oi, 
numărul mare al câinilor ciobăneşti, 
cositul mecanizat cu utilaje de peste 
350 kg sau cositul timpuriu, precum şi 
reducerea efectivelor insectelor din 
cauza incendierii anuale a pajiştilor 
şi miriştilor sunt factori negativi deja 
identificaţi şi răspândiţi în toată 
zona.
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Aria protejată Natura 2000: un efort comun al ţărilor europene pentru a păstra moştenirea 
naturală a acestui continent, alături de cea istorică şi culturală.

Importanţa reţelei natura 2000 
social şi economic, în 2014

Pentru mulţi oameni natura, tot 
ce ne înconjoară, animale şi 
plante, adică biodiversitatea, 

este valoroasă şi există o obligaţie morală 
de a avea grijă de ea, de a pune la 
dispoziţie resurse pentru asta. De aceea 
est important să se finanţeze menţinerea 
reţelei de arii protejate Natura 2000. 
Mai important, nu ar trebui să uităm 
beneficiile pe care această reţea le aduce 
societăţii. Nu doar că suţine eforturile 
de protejare a biodiversităţii, Natura 
2000 este o reţea nucleu a infrastructurii 
„verzi” ce susţine viaţa şi bunăstrarea 
europenilor, şi ne aduce beneficii 
economice şi sociale importante. 
Estimările recente ale acestor beneficii, 
directe sau indirect (numite serviciile 
ecosistemelor) arată valori situate între 
200-300 de miliarde de Euro, pe an, 
depăşind cu mult costurile necesare 
menţinerii ei. Exemplele studiate arată 
clar că administrarea eficientă a Naturii 
2000 este o acţiune care aduce roade 
excelente. 

De 

Securitatea hranei: 
Natura 2000 susţine animale şi plante, cu 
mare importană economică, ex. insec-
tele polenizatoare, vânatul şi peştii. Mai 
mult siturile Natura 2000 ajută la prote-
jarea diversităţii genetice a recoltelor şi 
a faunei. Toate acestea contribuie direct 
la siguranţa alimentelor, la nivel local şi 
regional.

Recreere şi turism: 

Siturile Natura 2000 sunt cunoscute 
pentru beneficiile dedicate relaxării şi 
turismului. În mai multe cazuri siturile 
Natura 2000 sunt recunoscute ca părţi 
importante din moştenirea culturală lo-
cală, parte a identităţii anumitor zone. 
Deoarece oferă un spaţiu pentru exerci-
ţiu fizic şi relaxare, au un rol important 
pentru menţinerea sănătatăţii cetăţeni-
lor uniunii. 

Sănătate publică: 
Prezenţa zonelor verzi, naturale, pot im-
bunătăţii calitatea vieţii şi reduc numărul 
de probleme de sănătate. Aceste zone 
oferă posibilităţi de recreere şi susţin ca-
litatea aerului, precum şi reduc zgomotul 
prezent în zonele urbane sau industria-
le. Păstrarea zonelor verzi în apropierea 
aşezărilor umane, precum şi permite-
rea accesului în aceste zone, reprezintă 
un investiţie eficientă, pe termen lung, 
pentru un nivel de sănătate excelent al 
populaţiei. Este logic atunci să fie folosi-
te resurse publice pentru administrarea 
acestor situri, a infrastructurii de acces 
şi vizitare. 

Educaţie, cercetare şi 
inovaţie: 

Natura 2000 crează o varietate de opor-
tunităţi pentru educaţie ecologică, edu-
caţie pentru natură, la fel ca şi pentru 
cercetare ştiinţifică şi inovaţie. Programe 

Foto: Foto: 

Foto: 
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bine gândite desfăşurate în situri Natura 
2000 peste tot în Europa au dovedit efici-
enţa educaţiei în natură, grupuri întregi 
de elevi şi profesori fiind încurajaţi să 
desfăşoare o parte din activităţi în aer 
liber, în natură. Natura 2000 este pentru 
cercetători o bibliotecă „vie” a ştiinţei, 
păstrând neatinse cunoştinţele pentru 
generaţiile viitoare şi oferind material 
pentru inovaţie. Astfel, cercetarea ştiin-
ţifică legată de natură se poate întâlnii 
cu multe alte cunoştinţe „tradiţionale”, 
pentru o bază de date mult mai bogată şi 
de folos şi în viitor. 

Infrastructură verde şi 
managementul riscului: 
Numeroase situri Natura 2000 contribuie 
la siguranţa apei potabile, păstrând un 
grad de calitate ridicat (zonele umede). 
Altele (habitatele de pădure) protejează 
împotriva alunecărilor de teren, a inun-
daţiilor sau altor calamităţi naturale. 

Schimbări climatice: 

Menţinerea siturilor Natura 2000 con-
tribuie la eforturile globale împotriva 
efectelor schimbărilor climatice, fiind 
parte din strategia de adaptare la aceste 
schimbări. 

Dezvoltare şi locuri de 
muncă: 
Strategia Europei 2020 identifică prin-
tre alte priorităţi, locurile d emuncă şi 
dezvoltarea, şi doreşte să transforme 
Uniunea Europeană într-o economie inte-
ligentă, durabilă şi incluzivă, unde fieca-
re să îţi găsească locul, şi care să ofere un 
nivel ridicat de ocupare, productivitate şi 
coeziune. Natura 2000 oferă mai multe 
beneficii socio-economice, care nu se 
leagă direct de serviciile ecosistemelor. 
Adică, locurile de muncă direct sau in-
direct susţinute de siturile Natura 2000, 
venituri ce rămân în comunităţile locale, 
cheltuileile angajaţiilor organizaţiilor de 

admistrare ale siturilor Natura 2000, ale 
voluntarilor şi alte cadre specializate, ce 
susţin economia locală. Siturile Natura 
2000 oferă posibilitatea diversificării afe-
cerilor şi investiţiilor locale rurale şi re-
gionale. De exemplu, turismul bazat pe 
natură şi recreere poate crea locuri de 
muncă, cu un impcat pozitiv clar pentru 
economia regională. Sunt şi alte firme 
mici şi mijlocii care se crează pe baza 
inovaţiilor legate de biodiversitate. Prin 
urmare, siturile Natura 2000 joacă un 
rol foarte important ăn susţinerea pieţei 
muncii şi a prosperităţii la nivel local şi 
regional. Un raport recent al Comisiei eu-
ropene subliniază oportunităţile şi impli-
caţiile pe care le va avea Strategia euro-
peană pentru biodiversitate 2020 pentru 
crearea de noi locuri de muncă şi dezvol-
tarea de noi calificări. Se aşteaptă ca la 
încheierea actualei perioade financiare 
să se creeze până la 122.000 de locuri de 
muncă cu normă întreagă.
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De ce este importantă natura 2000 
pentru locuitorii din zona hârtibaciu-

tărnava mare-Olt?

R oReţeaua europeană de arii 
protejate Natura 2000 are 
ca scop să creeze un mijloc 

legal la nivelul european pentru 
protejarea habitatelor şi speciilor 
în pericol. Pentru noi, localnicii din 
cel mai mare sit Natura 2000 din 
bioregiunea continentală a României 
asta înseamnă obligaţii, dar şi 
avantaje. Poate avem din când în când 
impresia că suntem „restricţionaţi“ 
de nişte legi suplimentare, pentru 
„câteva păsări”, pe care noi le 
considerăm ceva banal.  Să nu uităm 
însă faptul că situl Natura 2000 de 
protecţie avifaunistică „Podişul 
Hârtibaciului” a fost declarat către 
Uniunea Europeană pentru că aici 
trăiesc peste 60 de specii de păsări, 
care sunt în pericol real de a dispărea 
de pe planeta noastră.

Declararea siturilor Natura 
2000 este o sarcină a 
fiecărui membru al Uniunii 

Europene. Adică, în momentul în care 
România a intrat în UE, şi-a asumat 
crearea acestor arii protejate şi în mod 
practic, „păstrarea stării favorabile 
de conservare”. În cuvinte mai 
simple: dacă am avut, de exemplu, în 
2007 între 70 -90 perechi cuibăritoare 
de acvilă ţipatoare mică (Aquila 
pomarina)în  Podişul Hârtibaciului, 
România se obligă că această cifră să 
nu fie mai mică mai târziu, când se 
controlează situaţia din teren.

La începutul anului viitor, în 
februarie 2015, proiectul 
POS MEDIU pentru elaborarea 

planului de management al ariilor 
Natura 2000 din zona Hârtibaciu – 
Târnava Mare, se va termina. Din 
momentul în care acest plan va fi 
aprobat de minister, se poate ca 
proprietarii de pământ din anumite 
zone ale siturilor să fie obligaţi să 
respecte anumite măsuri care asigură 
co-existenţa speciilor şi a habitatelor, 

Aria protejată Natura 2000: dacă avem grijă de natură, avem pământ roditor, ape curate şi recolte 
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De Jochen Cotaru, WWF România

în armonie cu omul. Acceptarea 
acestei obligaţii este, de exemplu în 
Germania, răsplătită cu aşa numite 
plăţi compensătorii de mediu. Planul 
de management va crea condiţiile de 
bază pentru astfel de plăţi şi în zona 
Hârtibaciu-Târnava Mare.

Mulţi dintre noi, locuitorii ai 
Podişului Hârtibaciului, am 
acceptat faptul că trăim 

într-o zonă de protecţie a naturii. La 
fel, mulţi au început să recunoască 
că pentru Podişul Hârtibaciului (şi nu 
numai), o natură cât mai sănătoasă 
reprezintă punctul de pornire pentru 
dezvoltarea turismului şi creşterea 
valorilor produselor locale. Statutul 
de arie protejată „Natura 2000” 
ne deschide uşile către pieţe şi 
oameni necunoscuţi până mai ieri 
– şi astfel crează şanse concrete. E 
clar ca turismul nu va rezolva toate 

problemele noastre economice, dar 
poate fi o sursă importantă de venit.
De exemplu, numărul grupurilor de 
cicloturişti a început să crească de 
când au fost declarate siturile Natura 
2000 pe Podişul Hârtibaciului.

Mai există şi un alt avantaj 
care rezultă din statutul de 
arie protejată Natura 2000. 

De când au fost declarate siturile 
hârtibacene, din 2007, şi mai ales din 
2011, când asociaţia WWF România şi 
partenerii săi au început întocmirea 
planului de management, s-a creat o 
comunicare permanentă între părţile 
implicate: adminstraţii publice, 
cetăţeni, oameni de ştiinţă. Astfel, 
Natura 2000 sprijină şi abordăriile 
pentru o guvernare bună ale zonei, 
cu participare activă a locuitorilor şi 
a reprezentanţilor acestora. Și ce ne 
dorim mai mult?
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Aria protejată Natura 2000: dacă avem grijă de natură, avem pământ roditor, ape curate şi recolte 
sănătoase.7
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F
inaliştii din clasele V-VIII au avut 
parte de o surpriză în acest an: 
tabăra a fost organizată în Școala 

Naturii a Grupului Milvus din Rigmani 
(judeţul Mureş). Între 28 iulie – 2 august 
cei 21 elevi din 4 şcoli au  fost invitaţi să 
facă cunoştinţă cu Școala Naturii Milvus 
timp de şase zile. Obiectivul acestei 
tabere a fost premierea sârguinţei 
finaliştilor, precum şi  oportunitatea 
de a face cunoştinţă cu o altă arie 
protejată Natura 2000, şi anume Dealul 
Târnavelor – Valea Nirajului.

C
a şi în anii precedenţi tabăra 
a avut un program complex: 
participanţii au făcut 

cunoştinţă cu amfibienii şi reptilele 
din împrejurime, au asamblat şi 

pictat scorburi artificiale, au capturat 
mamifere mici, au analizat ingluvii de 
bufniţe, au făcut cunoştinţă cu plasele 
ornitologice şi importanţa inelării 
păsărilor. 

P
articipanţii au avut ocazia să 
joace şi jocuri tradiţionale: 
oina, tras cu arcul. De asemenea 

au fost invitaţi la jocuri de orientare 
după miros, după auz, după pipăit. 
Aceste jocuri contribuie la dezvoltarea 
empatiei tinerilor. 

S
-au organizat şi două drumeţii: 
una la râul Niraj, unde Nagy 
András Attila de la Grupul Milvus 

a prezentat metodele de cercetarea a 
peştilor şi speciile care trăiesc în râu. 

Pe drum participanţii au căutat urme 
de urs, bursuc, căprior, cerb, mistreţ 
şi cu ajutorul botanistei de la Asociaţia 
Apáthy István, Szabó Anna, au făcut 
cunoştinţă cu speciile de plante din 
zona respectivă. Cealaltă drumeţie a 
fost organizat în satul Sânsimion, unde 
au vizitat Muzeul Satului şi Centrul de 
Reabilitare a Grupului Milvus.

Echipele de elevi din clasele 
ii-iv, din zona hârtibaciu 
-târnava mare - Olt, care 

au ajuns în finala celei de-a doua 
ediții a concursului „Și eu fac parte 
din natura 2000”, au fost invitate 
într-o excursie la sovata și praid pe 
6 iunie 2014. În total 24 de elevi, 
7 pedagogi și 2 însoțitori din partea 
grupului milvus au vizitat lacul ursu 
și lacurile mai mici din jurul acestuia, 
muntele de sare, apoi au vizitat Casa 
Fluturilor vii din praid. 

Natura 2000 hai să ne jucăm copii!

Tabără și excursie: răsplata pentru câștigătorii concursului 
„Și eu fac parte din natura 2000”
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