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comunităţilor locale au fost invitate 
să discute cu celelalte autorităţi 
locale şi regionale (consilii judeţene, 
instituţii regionale, companii, direcţii 
şi ocoale silvice, etc.) despre un viitor 
mai bun al zonei, pentru oameni şi 
natură. Peste 60 de persoane, primari, 
specialişti, funcţionari publici, ş.a. 
au dezbătut problemele cele mai 
importante şi au încercat să găsească 
soluţii împreună. Întâlnirile au avut 
loc la Agnita, în 28.11.2011 şi Daneş, 
în 29.11.2011 şi au fost organizate 
în cadrul proiectului “Pentru Natură 
şi Comunităţi Locale - Bazele unui 
management integrat Natura 2000 în 
zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt” 
finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial Mediu 2007-2013, Axa 
Prioritară 4, şi implementat de WWF 
- România, în parteneriat cu ARPM 
7 Centru, Fundaţia ADEPT, Fundaţia 
Mihai Eminescu Trust şi Asociaţia 
ECOTUR Sibiu. 

Este foarte important ca întreaga 
zonă să aibă un plan comun de 
administrare a bogăţiilor naturale, 
şi anume Planul de management 
al siturilor Natura 2000 Podişul 
Hârtibaciului ROSPA0099, Sighişoara 
Târnava Mare ROSCI0227, Pădurea de 
stejar şi gorun de la Dosul Fânaţului 
ROSCI0144, Pădurea de stejar şi gorun 
de pe Dealu Purcăretul ROSCI0143, 
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 
ROSCI0132. 

La aceste întâlniri s-a discutat despre 
modalităţile de colaborare, despre ce 
se doreşte pentru zonă, atât pentru 
binele oamenilor, cât şi al naturii. 
Toţi cei prezenţi au lucrat intens pe 
grupuri pentru identificarea valorilor 
zonei, planurile de viitor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea economică 
şi posibilele ameninţări pentru 
patrimoniul natural, social şi cultural. 

Majoritatea participanţilor au fost 
interesaţi de acest proces participativ 
(se iau în considerare toate părerile 
celor din zonă), au înţeles că au un rol 
foarte important şi vor participa şi la 
viitoarele etape/ întâlniri. Pentru ca 
Planul de management să fie eficient 
în administrarea siturilor este decisivă 
implicarea activă a tuturor actorilor 
din zonă. Dacă aveţi un punct de 
vedere pe care doriţi să-l comunicaţi, 
puteţi să ne scrieţi pe adesa: 

WWF DCP, Braşov, Str. Lungă, nr.175.

La sfârşitul lunii noiembrie a 
anului trecut reprezentanţii
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lor sau despre minunatele peisaje ce 
îţi încântă privirea, zona Hârtibaciului 
este cu adevărat deosebită. 

Pe lângă aceste motive, oamenii 
de ştiinţă au studiat animalele şi 
plantele şi au propus Ministerului 
Mediului să protejeze mai bine acestă 
zonă. Acest lucru s-a făcut prin 
desemnarea a două noi situri Natura 
2000, Hârtibaciu Sud-Est - ROSCI0303, 
25.903 ha, în judeţul Braşov, desemnat 
pentru protejarea carnivorelor mari 
(urs, lup) şi a pădurilor de foioase, 
şi Hârtibaciu Sud-Vest - ROSCI0304, 
22.726 ha, în judeţul Sibiu, desemnat 
pentru protejarea carnivorelor mari 
(urs, lup), a liliecilor, a ţestoasei 
europeane şi a pădurilor de foioase. 

Momentan aceste noi situri nu sunt 
date în custodie sau administrare, 
dar situaţia aceasta se va clarifica în 
lunile următoare. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa 
Agenţiei de Protecţie a Mediului din 
Braşov, respectiv Sibiu.

Hârtibaciu 
- un tărâm extraordinar

Fie că vorbim despre oamenii 
gospodari de aici şi obiceiurile

Alina Alexa

Creştin - Ortodox:
1 D (†) Sfântul Vasile cel Mare 
6 V (†) Boboteaza - Botezul Domnului  
7 S (†) Soborul Sfântului Ioan Botezatorul
27 V (†) Aducerea moaştelor Sfantului Ioan 
Gura de Aur  
30 L (†) Sfinţii Trei Ierarhi

Romano - Catolic:
1 D  Sf. Maria, Născătoare de Dumnezeu
6 V   Epifania Domnului/ Cei Trei Regi Sfant
9 L  Botezul Domnului

Februarie - Făurar
Creştin - Ortodox:
2 J (†) Întâmpinarea Domnului
24 V (†) Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului 
Proroc Ioan Botezatorul (Dragobetele)

Romano - Catolic:
22.  Miercuri de Cenuşă

Întâlnire Daneş, foto: WWF

Întâlnire Daneş, foto: WWF Întâlnire Agnita, foto: WWF



Lupul (Canis lupus) 

– sanitarul naturii -

Sursa: http://www.eukarya.ro

Simbol al vechii Dacii, un animal 
foarte inteligent şi adaptabil, lupul 
este cel mai mare animal sălbatic 
aparţinând familiei Canidae. Strămoş 
al câinelui, în vechime era cel mai 
răspândit carnivor din Europa, iar 
pe la 1900 era încă prezent în toate 
ţările europene, cu excepţia Marii 
Britanii. 

Deoarece mănâncă animale bolnave 
este foarte important pentru 
sănătatea faunei. S-a demonstrat că, 
atunci când lupii dispar dintr-o zonă, 
pot să se nască căpriori cu anomalii 
sau poate creşte numărul ierbivorelor 
care distrug lăstarii arborilor sau 
recoltele. De exemplu, în Marea 
Britanie, unde a dispărut înainte de 
1900, oamenii s-au văzut nevoiţi 
să controleze numărul animalelor, 
prin metode violente şi crude (ex. 
strângerea căprioarelor în ţarcuri 
şi împuşcarea lor). Din nefericire, 
avem un exemplu de acţiune de 
exterminare şi în România. În anii ‘50, 
alături de vulturul bărbos şi  dropie, 
lupul a fost ucis fără milă, cu otrăvuri, 
bâte şi pietre, ca veritabil „duşman al 
poporului”. 

Lungime 110-140 cm, lungimea cozii 
35-45 cm, înălţimea la greabăn 75 - 90 
cm, greutate 30-50 kg.,  asemănător 
unui câine; corp cu picioare mai lungi, 
gât mai scurt. Femela este mai mică la 
corp şi mai suplă, coada întotdeauna 
atârnată, ochii mai lateral decât la 
câine, culoarea variază în funcţie de 
anotimp şi latitudine: de la cenuşiu-
închis până la galben-cenuşiu, cu 
uşoare tente negricioase. 

Caracteristici:

În timpul verii culoarea tinde 
către galben-roşcat. Pe genunchii 
picioarelor din faţă, adeseori, are 
pete de culoare închisă. Are dinţi 
puternici, în deosebi caninii cu care 
sfâşie prada şi un gât puternic, 
musculos, care-i permite să care o 
pradă grea. Rezistent (poate parcurge 
într-o noapte şi 40-50 de km, excepţie 
făcând ambii părinţi în perioada de 
creştere a puilor când parcurg 3-6 
km), cu toate simţiurile ascuţite, cele 
mai dezvoltate fiind văzul si auzul. 

Glasul caracteristic al lupului este un 
urlet ce se aude în nopţile de iarnă, 
când se cheamă între ei, adunându-
se în haite, dar are până la 10 feluri 
diferite de strigăte. Urletul lupului 
adult este gros iar al femelei adulte 
ceva mai subţire. Glasul puilor de lup 
este asemenea unui schelălăit. 

Urmele lupului se disting uşor, 
degetele picioarelor dinainte fiind 
mai apropiate decât la câine, de 
formă mai lunguiaţă şi imprimate în 
linie dreaptă, în timp ce la câine sunt 
mai rotunjite şi imprimate în zig-zag. 

Un foarte bun vânător, dar fiind mereu în concurenţă cu omul pentru 
obţinerea hranei, lupul a fost considerat mereu un animal periculos, de 
nedorit în apropierea aşezărilor umane. În realitate, lupul, supranumit 
„sanitarul pădurii”, are un rol crucial pentru sănătatea naturii, de aceea 
este o specie protejată prin lege. În România sunt aproximativ 4.000 de 
lupi.

Lupul se împerechează cu o singură 
femelă (este monogam). Animal 
social, trăieşte de obicei în haite, 
conduse de o pereche Alfa, având 
reguli foarte clare.

Vânează de la cerb şi cal până la 
capre, oi, mistreţi şi iepuri. Dacă nu 
găseşte ceva mai bun, poate mânca 
broaşte, şoareci, gândaci şi alte 
vieţuitoare mai mici, chiar şi hoituri. 
Poate supravieţui fără hrană chiar 
o săptămână. Nu omoară mai mult 
decât îi este necesar pentru a se 
sătura.

Dracones, steag dacic. Sursa: Wikipedia

urme de lup (imprimate în linie dreaptă)

urme de câine (imprimate în zig-zag)

Natura 2000: toate vieţuitoarele şi plantele sunt importante şi fiecare are rolul lui în natură.
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Desemnarea siturilor Natura 2000

Desemnarea de situri Natura 2000 la 
nivel european este un proces bazat 
doar pe date ştiinţifice, proces în 
care se aleg zone bogate în specii 
şi habitate (mediul de viaţă al 
plantelor şi animalelor), care trebuie 
să fie protejate. Aceste zone (arii 
protejate) sunt create ţinând seama 
de necesităţile biologice ale speciilor. 
Ariile protejate trebuie să formeze o 
reţea ecologică astfel încât plantele, 
animalele şi mediul lor de viaţă să nu 
dispară.

Spre deosebire de ariile protejate de 
interes naţional (ex. desemnarea unui 
parc naţional sau natural), nu se fac 
dezbateri publice. Comunităţile însă 
trebuie să fie informate despre noile 
situri Natura 2000 din zonă precum 
şi despre măsurile de protejare a 
acestora.

Declararea unei suprafeţe de teren ca 
sit Natura 2000 nu înseamnă izolarea 
acesteia. Interesele economice, 
culturale şi sociale din zona vizată 
trebuie luate în considerare la 
stabilirea măsurilor de management, 
fiind permise activităţi economice 
astfel încât zona să poată fi 
dezvoltată, dar speciile şi habitatele 
din acel loc să nu fie deteriorate, 
să nu dispară.care sunt în spiritul 
dezvoltării durabile şi nu afectează 
starea de conservare favorabilă a 
sitului respectiv. 

La Seminariile Biogeografice (întâlniri 
la care se desemnează siturile Natura 
2000) care au avut loc în luna iunie 
2008, Comisia Europeană a acceptat 
lista propunerilor şi a cerut mai multe 
completări, chiar desemnări de noi 
situri. 

Natura 2000: protejarea naturii pentru oameni şi împreună cu oamenii.

De menţionat că pe teritoriul României 
se află peste jumătate din suprafaţa 
Munţilor Carpaţi, cei mai extinşi şi 
mai sălbatici munţi din Europa,foarte 
importanţi la nivel mondial/global , 
ce găzduiesc aproape jumătate din 
populaţia de carnivore mari a Europei 
(urs, lup, râşi), dar şi Delta Dunării, 
care este cea mai importantă zona 
umedă din Europa, adăpostind colonii 
de pelicani şi alte sute de specii de 
păsări.

www.natura2000.ro 

Într-o lume în care în alimentaţia 
globală cuvintele cheie sunt 
supermarket, culturi  modificate 
genetic, producţie-supraproducţie 
-megaproducţie/ha., o altfel de 
agricultură este oare posibilă? O 
agricultură fără fertilizatori, fără 
pesticide, fără heribicide, fără nici 
un fel de „-cide”, cu muncă foarte 
puţină pentru om, cu o recoltă 
bogată dar mai ales sănătoasă şi cu 
valoare nutritivă ridicată şi totodată 
dând dovadă de cea mai mare grijă 
şi respect pentru natură... este oare 
doar un vis? Nu, nu este doar vis, mii 
de oameni practică în lume acest 
sistem, numit permacultură. 

Termenul, împrumutat din limba 
engleză, s-ar traduce astfel: o cultură 
permanentă (permanent culture/ 
agriculture). Ca metodă sistematică, 
permacultura se practică din anii 
’60, austriacul Sepp Holzer - unul 
dintre primii îndrazneţi în domeniu 
-  având în prezent una dintre cele 
mai funcţionale şi armonioase ferme, 
vizitată anual de sute de profesori de 
horticultură şi agronomie, studenţi, 
biologi, ecologi, începători sau 
avansaţi în permacultură sau doar 
curioşi despre cum funcţionează o 
astfel de „minune”. 

Permacultura se bazează pe crearea unor ecositeme integrate om-
natură, imitând formele şi relaţiile existente la nivel macro, în Mama 
Natură. Aici nu există dăunători, ci doar specii în dreptul cărora s-a rupt 
lanţul trofic, cărora le lipsesc fie prădătorii, fie hrana. Dacă legăturile 
sunt restabilite sistemul se auto-echilibrează. Acestă lege naturală este 
valabilă de milioane de ani în „natura sălbatică”; de ce atunci nu ar fi 
valabilă şi în grădinile noastre de legume? 

Natura este un Întreg, aici absolut totul are un rol, ţinând doar de noi 
să observăm care este acesta şi cum îl putem relaţiona cu altele ale 
altor specii, astfel încât sistemul să fie armonios. Şi în grădinile noastre 
putem lucra alături de natură, nu împotriva ei.

Experienţa practică şi sutele (poate 
miile) de comunităţi mici şi ferme 
care practică permacultura o 
demonstrează şi reprezintă o invitaţie 
către toţi cei care cred că armonia 
Om-Natură este un adevăr posibil. 

Articolul de faţă se doreşte a fi 
doar o doar o mică introducere. 
Pentru documentare şi convingere 
că „se poate” vă invităm pe site-ul 
www.permacultură.ro, unde veţi 
găsi exemple practice de la noi din 
ţară, resurse şi recenzii de cărţi din 
domeniu sau puteţi intra pe un forum 
special unde sunt dezbătute aceste 
idei.

De asemenea, vă recomandăm să 
studiaţi pe internet orice materiale 
cu privire la câţiva dintre „părinţii” 
permaculturii: Bill Mollison si David 
Holmgren, Sepp Holzer, Masanobu 
Fukuoka. 

 

-va urma- 

Permacultura
- agricultura relaţiilor ecosistemice -
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Ferma Biodinamică din Ţopa

Agricultura ecologică:         

un mod echitabil de a lucra 
Pământul, în care agricultorul îşi 
ia angajamentul să  nu folosească 
chimicale şi îngrăşăminte chimice şi 
în acelaşi timp să aibă şi un contract 
de prestări servicii cu un organism 
de certificare şi control. Simpla 
neutilizare a substanţelor chimice 
în producţie din lipsă de bani, nu 
face produsul ecologic, dacă lipseşte 
documentaţia şi probabil cel mai 
important schimbarea de mentalitate 
în abordarea producţiei agricole.

Ferma biodinamică de la Ţopa a avut 
la bază ideea de schimbare, idee care 
a plecat de la Şcoala din Boiu, de la 
directorul Sorin Suciu, preocupat fiind 
de noutăţi şi de introducerea culturii 
de trandafiri în zonă. Dan Cismaş, 
proprietarul fermei a preluat ideea 
şi, împreună cu soţia lui Tincuţa a 
început să cultive trandafiri, primul 
pas din viitoarea fermă biodinamică. 
Finanţarea pentru fermă a fost 
asigurată prin Fundaţia pentru 
Cultură şi Ecologie, prin proiectul 
intitulat „Copiii din Boiu”. Banii 
pentru proiect au fost donaţi de către 
copii şi tinerii din Germania, care au 
fost şi voluntari în cadrul Asociaţiei 
Kinder Helfen Leben – Copiii ajută 
Viaţa. Astfel, în 2005, s-au construit 
o clădire cu sală de clasă, bucătărie, 
baie, 2 dormitoare, şi un grajd pentru 
vite şi furaj. 

Agricultura biodinamică a 
fost fundamentată în sec. al XX-lea, 
de către Rudolf Steiner, preocupat 
de a oferi alternativă la efectele 
negative ale chimizării agriculturii 
asupra vieţuitoarelor. Steiner pune 
la punct un sistem coerent bazat 
pe bunele practici din agricultura 
ţărănească şi tehnologii specifice 
care ţin cont şi de mişcarea astrelor şi 
fazele lunii, ceea ce asigură producţii 
agricole bune şi în acelaşi timp 
„conservă sănătatea pământului, a 
plantelor, animalelor şi oamenilor”, 
după cum spune biologul dr. Petre 
Papacostea.

Ferma biodinamică pune accent pe 
modul cum se poate asigura traiul, 
care este efectul unui astfel de 
proiect asupra comunităţii şi nu în 
ultimul rând ce impact are asupra 
naturii. Este o gospodărie mixtă, 
având în administrare 33 ha de 
pământ, pe care există fâneaţă, 
lucernă, păşune, se cultivă secară, 
grâu, ovăz, porumb, legume, 
plante medicinale, etc. Sectorul 
zootehnic presupune 8 vaci cu 
lapte, 8 juninci, un tăuraş, găini, 
capre, etc. 

Cea mai importantă cultură la 
Ţopa este trandafirul care este în 
centrul preocupărilor fermei şi care 
a asigurat cea mai mare parte din 
bani. „Din punctul meu de vedere 
trandafirul este simbolul dragostei 
– ţine vie funcţionarea fermei este 
un dar de la Dumnezeu” - Dan 
Cismaş.

Ferma poate servi oricând ca 
model şi pentru lucrul cu oamenii, 
cu copiii, pentru a înţelege 
necesităţile pământului şi ale 
oamenilor. „Nu poate avea loc o 
conversie ecologică a pământului 
fără o convertire prealabilă a 
omului” – ne spune Dan, care 
continuă: „nu este atât de 
important să fii proprietar asupra 
pământului, cât să fii un bun 
administrator când îl ai în grijă”.

„Lucrul în mod ecologic (deşi 
lucraserăm şi înainte cam cu 
aceleaşi metode), ne-a deschis 
noi perspective de cunoaştere 
a agriculturii şi de a face noi 
conexiuni. 

Presupune o cunoaştere benefică, 
o redescoperire şi a ta, ajungând să 
înţelegi şi necesităţile celorlalţi şi ale 
pământului, care sunt într-o strânsă 
legătură.” Dan Cismaşu.

Ferma este deschisă pentru persoanele 
care vor să participe şi la discuţii sau 
la lucrul în fermă. Este inclusă în 
WWOOF (World Wide Oportunities on 
Organic Farming – oportunităţi pentru 
agricultură ecologică, pe întreg 
mapamondul) care este o organizaţie 
internaţională ce asigură posibilitatea 
voluntarilor de a lucra în ferme sau 
gospodării ecologice în întreaga lume. 
„Iar prin această activitate dorim să 
dăm încredere celor din jur. Cel mai 
adesea nu eşti profet în ţara ta, iar 
prin WWOOF-ing, asta construim 
– dăm încredere localnicilor, prin 
străini. Comunitatea conservatoare 
nu-i dispusă să accepte idei de la 
cei cunoscuţi de-o viaţă. Relaţiile 
corecte cu comunitatea înseamnă 
că eu depind de vecin, de celălalt. 
O gospodărie nu se poate izola de 
comunitate, chiar dacă practica e 
diferită de a majorităţii. E nevoie de 
punţi de legătură pentru o dezvoltare. 
Această dezvoltare armonioasă 
poate să se petreacă numai cu satul, 
comunitatea, vecinii”- Dan Cismaş.

Ferma păstrează şi o bună legătură 
cu şcolile din Boiu, Ţopa, Albeşti. 
Componenta educativă care a stat la 
baza înfiinţării fermei a fost păstrată. 
Copiii vin aici împreună cu dascălii 
lor, unde află despre principiile 
agriculturii ecologice şi produsele 
sănătoase”, a subliniat Dan Cismaş.

Contact: Dan şi Tincuţa Cismaş 

str. Principală nr. 108, sat Ţopa, com. Albeşti, jud. Mureş; 

tel. 004-0762-258057

Ben Mehedin

foto: Ben M
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Parcul Naţional Tatra a fost înfiinţat în anul 1949 şi este situat în nordul Slovaciei 
în aproprierea oraşelor Poprad şi Liptovsky Mikulas. El are o suprafaţă totală de 
peste 61.000 de hectare şi este un sit protejat. Parcul face parte din reţeaua 
Natura 2000, este o Rezervaţie a Biosferă UNESCO şi un parc naţional bilateral 
(cu suprafeţe şi în Polonia). El reprezintă cea mai înaltă parte a munţilor Carpaţi 
cu o înălţime între 700 şi 2.655 metri şi o biodiversitate extrem de bogată. 

Situat în inima parcului, muntele Kriváň cu o altitude de 2.495 de metri, este 
simbolul naţional al slovacilor şi – din cauza formei lui impresionante – o atracţie 
specială. Vizitatori au la dispoziţie o reţea de 600 km cu drumuri marcate, care 
poate fi folosită numai în timpul zilei. Pentru a garanta o perioadă de linişte în 
parc, traseele sunt închise din noiembrie până în iunie. În fiecare an, este vizitat 
de peste 5 milioane de oameni.

Pentru o planificare adecvată a vizitei, administraţia parcului naţional Tatra oferă 
informaţii detaliate despre activităţile posibile în zonele permise pe pagina ei 
deinternet: www.tanap.org. Astfel, în parcul naţional Tatra oaspeţii au ocazia de 
a se bucura de o mulţime de activităţi pentru petrecerea timpului liber.

Exemple Natura 2000 din alte ţări: 

Parcul Naţional Tatra, Slovacia

Ursul, ca şi lupul, era prăznuit în 
diferite momente din an, dar la 
început de an se sărbătoreau Martinii 
de iarnă. În zilele de 1-3 februarie, 
oamenii evitau să-i spună urs, ci Moş 
Martin, Ăl Bătrân, Moşul, etc. 

În anumite zone cu tradiţii în oierit, 
„Moşul” primea de ziua lui ceva de 
mâncare, ca de exemplu o pulpă de 
viţel. 

Dacă în tradiţia populară, lupul este 
considerat dăunător prin excelenţă, 
ursul era considerat mai degrabă 
folositor decât dăunător omului: el 
ar influenţa în bine Ursitoarele, la 
naşterea copilului; noul născut uns 
de moaşă cu untură de urs creşte 
voinic şi sănătos, bărbaţilor călcaţi de 
urs primăvara le treceau durerile de 
spate, etc.

Oricum, în proverbiala-i înţelepciune, 
românul a ştiut întotdeauna să 
găsească un echilibru şi un înţeles în 
ceea ce priveşte vieţuirea în natură.

Ben Mehedin

Bogăţia de date şi obiceiuri de pe 
aceste meleaguri se datorează 
locuirii neîntrerupte de milenii. Este 
binecunoscut faptul că multe dintre 
obiceiurile „încreştinate” au origini 
într-o perioadă pre-creştină. 

Cercetătorul etnografic Ion Ghinoiu, în 
cartea sa Comoara Satelor – Calendar 
popular (Editura Academiei Române, 
2005), adună şi sistematizează după 
calendar aceste obiceiuri şi sărbători, 
celebrate pe întreg teritoriul ţării. 

Astfel, observăm cum în această 
carte, etnograful face o comparaţie 
între vârstele Sfinţilor şi perioada din 
an, la care aceştia sunt sărbătoriţi.  

Sânvăsâi (Sf. Vasile) celebrat la 
1 ianuarie, în unele locuri este 
considerat ca un tânăr cam chefliu, 
care iubeşte şi petrece; Dragobetele 
(24 februarie) este fiul Dochiei  
protagonist al dragostei, Sângeorzul 
(23 aprilie) – un tânăr războinic, călare 
pe cal, Sântilie (20 iulie) şi Sâmedru 
(26 octombrie) sunt maturi, în vreme 
ce Moş Andrei (30 noiembrie), Moş 
Nicolae (6 decembrie), Moş Ajun 
(24 decembrie), Moş Crăciun (25 
decembrie) sunt bătrâni. 

Pentru că anul vechi este pregătit să 
moară şi să renască într-un An Nou.

După cum spuneam, multe şi 
interesante sunt informaţiile şi 
interpretările din carte, dar între 
acestea observăm cum sărbătorile 
ţinute de locuitorii acestor meleaguri 
erau integrate oarecum în ciclurile 
naturii. Natura, ca şi Creaţie a lui 
Dumnezeu era respectată, iar firea 
naturii era acceptată, chiar şi atunci 
când păgubea, din punct de vedere 
material, pe om. Am ales din această 
carte două exemple de animale în 
natură, care au intrat în folclorul 
românesc, şi care sunt pomenite în 
diferite forme. Este vorba de lup şi 
de urs.

Pe la 15/16 ianuarie se sărbătoreau 
Circovii de iarnă sau Sânpetrul lupilor. 
În această perioadă lupii s-ar strânge 
la urlători pentru a-l „chema” pe 
Sânpetru de iarnă care este stăpânul 
lor. Vine la miez de noapte pe cal alb 
şi le împarte tainul, adică ce au voie 
să atace în anul respectiv: o oaie, un 
miel, o căprioară, etc. 

În timpul care urmează, până la anul 
viitor ceea ce le-a fost promis, nu va 
scăpa de atacul fiarelor.

Obiceiuri de început de An

Natura 2000: bogăţia naturală din siturile Natura 2000 se datorează oamenilor 
şi felului în care au ştiut să aibă grijă de natura care ne dă cele necesare vieţii.

foto: Kristian Slim
ak
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De ce mai sunt lole în Agnita?

Transilvanian Brunch a apărut la începutul anului 2008 ca o iniţiativă a asociaţiei 
GAL Microregiunea Hârtibaciu, pentru o cunoaştere reciprocă şi colaborare. Sunt 
şi un exerciţiu practic de promovare a produselor locale şi bio, dar şi un bun motiv 
de întâlnire multiculturală - în “afara orelor de program” - a celor care activează 
în turism, cultură, dezvoltare rurală şi socială, agricultură ecologică, renovare 
şi restaurare. Toate aceste branşe, care într-un fel sau altul se completează, se 
regăsesc în multe iniţiative locale cu o importanţă ridicată pentru dezvoltarea 
zonei. 

Brunch-urile sunt organizate de regulă în ultima sâmbătă a fiecărei luni, într-o 
locaţie deosebită şi se bucură, pe lângă oferta culinară, şi de o tematică, de 
exemplu, plimbare cu drezina pe şinele mocăniţei, drumeţie pe un traseu 
cultural, muzică deosebită, dansuri tradiţionale şi altele. 

Detalii despre fiecare Transilvanian Brunch organizat se pot găsi 
pe site-ul http://brunch.dordeduca.ro                                                                                 

sau prin email către: transilvanian.brunch@gal-mh.eu.

Transilvanian Brunch

Calendarul evenimentelor Transilvanian Brunch din 2012
• 28 APRILIE: Meşendorf – casa nr. 59, la Monica Popovici
• 26 MAI: Floreşti
• 30 IUNIE: Alma Vii
• 28 IULIE: Hosman –Moara Veche
• 25 AUGUST: Apoş – casa parohială evanghelică
• 29 SEPTEMBRIE: Apold (MS) – în curtea bisericii fortificate

Au trecut 323 de ani din 1689 de când agniţenii s-au hotărât ca alaiul ce însoţea 
lada cu documentele breslei să fie altfel decât cele din alte oraşe. Atunci au 
îmbrăcat costumul legendarei Ursula şi cu plesnete de bici şi sunet de tălăngi îi 
ţineau departe pe cei ce ar fi dorit să-i facă de ruşine şi să fure tezaurul breslei. În 
1872 breslele s-au desfiinţat şi odată cu ele şi obiceiul lolelor. Amintirea defilării 
lolelor şi a petrecerilor organizate cu această ocazie îi determină pe agniţeni 
să reia obiceiul în 1911, când se stabileşte întregul ceremonial al paradei, 
elementele costumelor şi elementele reprezentative ale breslelor. Acum se 
introduce semnul de grup şi obligativitatea de a avea fiecare lolă un număr de 
identificare. Fuga lolelor se întrerupe din nou în 1941, pentru a fi reluată în 1969, 
de data aceasta în cadrul festivalului „Cântarea României”.

Emigrarea saşilor, tot mai masivă, reduce numărul celor care doreau să continue 
tradiţia. Mulţi din cei care au plecat şi-au lăsat costumele unor prieteni români 
care nu s-au sfiit să le îmbrace, aşa că începând cu 1980 alaiul are componenţă 
mixtă de saşi şi români. Exodul subţiază şi rândurile fanfarei, ceea ce face ca în 
1990 tradiţia să fie din nou întreruptă.

Reluat în 2006, de dascălul Pătru Bogdan cu un grup de elevi, vechiul obicei 
are un ecou deosebit în rândul tinerilor agniţeni care se hotărăsc să ducă mai 
departe tradiţionala fugă a lolelor, astfel luând fiinţă asociaţia „Breasla lolelor”. 
Numărul celor care se fac lole pentru a izgoni iarna şi spiritele rele, creşte de la 
an la an. Ele au început chiar să fugă şi în alte sate hârtibaciene cum ar fi Cincu 
şi Marpod, ba chiar şi Sibiul a avut posibilitatea să se bucure de lolele Agniţene. 

În fiecare an, cei plecaţi în bejenie pe alte meleaguri vin acasă pentru a continua 
o tradiţie agniţeană. În fiecare an, aceştia îşi asumă numele de agniţean şi vin să 
se întâlnească acasă cu prietenii, să cânte împreună „Transilvanie patrie dulce/ 
Ţară a părinţilor/ Fii tăi în armonie/ Să-i unească doar un dor”. În fiecare an 
şeful grupului urează în casele prietenilor, în grai săsesc şi românesc: „Noi urăm 
noroc în această casă, alungăm cu talăngi şi bice grijile şi supărările. Cântecele 
şi glumele noastre le poate auzi oricine. Faptul că vă vizităm, dovedeşte că noi 
vă respectăm”. Obiceiul lolelor menţine prietenia între cei care au îmbrăcat 
costumul, menţine sentimentul de mândrie că sunt agniţeni. Sărbătoarea lolelor 
nu este doar un spectacol interesant. Este modul în care agniţenii dovedesc că-şi 
iubesc oraşul, Ardealul şi România.

Eveniment local: 

Parada lolelor din Agnita 
- 5 februarie 2012 -
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Legea pajiştilor
Pentru acei localnici care nu au auzit 
încă despre noua Lege a pajiştilor, vă 
prezentăm câteva noutăţi aduse de 
Legea 214 din 15 noiembrie 2011. 

Legea stipulează organizarea, 
administrarea şi exploatarea 
pajiştilor, stabileşte reguli pentru 
conservarea tuturor suprafeţelor 
de pajişti declarate ca atare la  1 
ianuarie 2007. 

Ca o noutate pe care Legea o aduce 
este obligativitatea elaborării unui 
amenajament pastoral pentru 
fiecare pajişte, plata pentru acest 
amenajament fiind suportată de 
Asociaţiile care închiriază terenurile. 

Prin lege se stabileşte şi obligaţia 
consiliilor locale de a concesiona 
pajiştile comunale pe cel puţin 10 
ani, iar licitaţiile pentru pajiştile 
disponibile trebuie să se ţină până la 
1 februarie ale fiecărui an. 

Pentru cei care folosesc în alte 
scopuri subvenţiile primite pentru 
întreţinerea pajiştilor, documentul 
prevede închisoare de până la doi ani.  

Tot infracţiuni constituie şi 
schimbarea destinaţiei suprafeţei de 
pajişte în alte categorii de folosinţă 
fără aprobările legale în vigoare, dar 
şi exploatarea lemnului de pe pajiştile 
împădurite fără obţinerea studiilor de 
transformare. Pedeapsa prevăzută 
este închisoarea de la 2 luni până la 
2 ani. 

Conform acestei Legi, pajiştile 
comunale şi urbane vor fi folosite 
exclusiv pentru păşunat sau în 
vederea obţinerii de masă verde, fân 
sau seminţe. 

Modul de folosire şi exploatare 
a pajiştilor va fi stabilit prin 
amenajamente pastorale sau silvo-
pastorale întocmite, după caz, 
de Ministerul Agriculturii sau de 
Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Costurile pentru realizarea 
amenajamentului vor fi suportate de 
asociaţiile crescătorilor de animale 
care folosesc pajiştea prin contract.

Ben Mehedin

Legea mai prevede şi că, pe baza 
cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor 
locale ale crescătorilor de animale 
legal constituite, consiliile locale vor 
fi obligate să scoată la licitaţie, până 
la data de 1 februarie a fiecărui an, 
concesionarea pajiştilor disponibile 
pentru o perioadă de minim 10 ani 
şi o încărcătură optimă de animale 
pe hectar de minim 0,3 Unitate Vită 
Mare (UVM)/ha. Dacă nu se asigură 
o încărcătură minimă de 0,3 UVM/
ha pe pajişte, suprafaţa prevăzută 
în contractul de concesiune se 
diminuează proporţional cu efectivele 
deţinute. 

Păşunatul neautorizat sau 
introducerea animalelor pe 
pajişti în afara perioadei stabilite 
pentru păşunat, împiedicarea sau 
întârzierea lucrărilor prevăzute în 
amenajamentele pastorale şi planurile 
de exploatare, introducerea pe 
pajişti a altor specii de animale decât 
cele stabilite prin amenajamentele 
pastorale, neîndeplinirea de către 
deţinătorii sau utilizatorii de pajişti 
a obligaţiilor prevăzute în contract, 
circulaţia pe pajişti cu orice mijloace 
de transport, inclusiv cu căruţe, care 
cauzează deteriorarea acestora, 
introducerea animalelor pe pajişti fără 
a deţine contract şi darea în folosinţă 
a pajiştei, fie pentru păşunat, fie 
pentru obţinerea de producţii de 
culturi furajere, persoanelor care nu 
sunt îndreptăţite vor fi considerate 
contravenţii şi vor fi sancţionate cu 
amenzi între 250 şi 1.500 lei. 

Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a Legii 214 / 
2011 vor fi aprobate prin Hotărâre de 
Guvern în 90 de zile de la publicarea 
în Monitorul Official (21 noiembrie 
2011).

Natura 2000: dacă avem grijă de natură, avem pământ roditor, ape curate 
şi recolte sănătoase.

foto: Bob G
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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 
martie, până la data de 20.02.2012.

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

e-mail: aalexa@wwfdcp.rp
tel: 0730 098102
      0372 769945

A fost odată ca niciodată o fetiţă 
foarte cuminte şi cu suflet bun. Ea 
trăia lângă pădure şi mereu se juca cu 
toate animalele pe care le întâlnea. 
Bunica fetiţei i-a făcut o scufiţă roşie, 
care o prindea de minune. Toţi vecinii 
îi spuneau Scufiţa Roşie. Într-o zi, 
mama ei a făcut nişte prăjituri şi a 
chemat-o pe Scufiţa Roşie şi i-a spus: 
„Draga mamii, du-te la casa bunicii 
tale şi du-i câteva din prăjiturile 
acestea delicioase”. Scufiţa Roşie 
plecă imediat spre casa bunicii, care 
se afla la câteva minute distanţă, pe 
drumul principal. Era încă devreme, 
chiar după prânz. Fetiţa a hotărât să 
facă un ocol prin pădure şi să culeagă 
flori. 

Scufiţa roşie 
şi lupul cel bun

Tiraj: 5.000 de exemplare. TipăriT pe hârTie reciclaTă.

Şi s-a tot plimbat, până s-a înserat. 
Scufiţa Roşie a încercat să găsească 
drumul spre casa bunicii, dar nu ştia 
pe unde să o ia. Speriată, a început 
să plângă şi să strige după ajutor. 
Nimeni nu-i răspundea.Lupul cel bun, 
auzind-o de departe, i-a venit în 
ajutor. La început fetiţa era speriată, 
deoarece şi-a amintit că nişte tăietori 
de lemne i-au povestit că lupul este 
rău şi ar putea să o înghită dintr-o 
dată. Lupul a întrebat-o de ce plânge. 
Fetiţa i-a spus că merge la bunica ei 
şi s-a rătăcit. „Unde stă bunica ta? 
Poţi să-mi spui mai multe despre casa 
bunicii ca să te pot ajuta să ajungi 
acolo”, a întrebat-o lupul. „Bunica 
stă într-o casă galbenă, pe drumul 
principal, lângă o moară de vânt,” 
îşi aminti fetiţa. „ Ştiu unde este. Nu 
este de mirare că te-ai pierdut. Eşti 
pe partea cealaltă a pădurii!”, spuse 
lupul. „Vino după mine şi vom ajunge 
imediat”, adăugă el.

Scufiţa Roşie îl urmă pe lup, alergând, 
şi ajunse la casa bunicii înainte să se 
lase noaptea. Bunica a primit-o cu 
braţele deschise. S-a speriat când 
l-a văzut pe lup, dar Scufiţa Roşie i-a 
explicat cum a ajutat-o, iar bunica 
a primit lupul în casă şi i-a dat ceva 
de mâncare. După aceea, cât bunica 
povestea cu fetiţa, lupul a adormit.

Bunica se apucă să-i povestească 
Scufiţei Roşii mai multe despre lup. El 
are picioare lungi şi puternice că să 
poată alerga prin păduri, pe distanţe 
lungi, are labe mari să poată păşi prin 
noroi sau zăpadă, are urechi mari ca 
să audă bine. Aude şi sunete pe care 
omul nu le poate auzi. Are ochi mari 
cu care vede clar şi ziua şi noaptea. 
Dinţii lui cei mari sunt potriviţi să 
mânănce orice fel de carne. În pădure 
nu le prepară nimeni mâncarea şi ei 
trebuie să vâneze alte animale şi să 
mănânce carne crudă. Scufiţa Roşie 
a aflat multe lucruri interesante 
despre lup şi mai ales lucrul cel 
mai important: este un animal ca 
oricare altul, trăieşte în păduri după 
legile naturii, are rostul lui, ca şi noi 
oamenii, şi nu trebuie să ne fie frică de 
el. Lupul preferă să ocolească omul. 
Scufiţa Roşie i-a fost recunoscătoare 
lupului cel bun pentru că a ajutat-o. 
Cei doi au rămas prieteni buni şi poate 
că dacă ar mai trăi, şi acum s-ar mai 
plimba prin pădure împreună.

Adaptare după o poveste de               
Fran Detower şi Francisco Garabitos


