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Calendar religios

Decembrie - Udrea
Creştin - Ortodox:

6 (J) † Sfântul Ierarh Nicolae
12 (M) † Sfântul Spiridon al Trimitundei; 
Sfântul Ierarh Alexandru
25 (M) † Crăciunul - Naşterea Domnului 
26 (M) † Soborul Maicii Domnului; Sfântul 
Nicodim de la Tismana 
27 (J) † Sfântul Arhidiacon Stefan 

Romano - Catolic:

6 (M) Sf. Nicolae
8 (S) † Neprihănita Zămislire
25 (M) † Naşterea Domnului (Crăciunul) 
26 (M) Sf. Ştefan, primul martir
30 (D) † SF. FAMILIE: Isus, Maria şi Iosif
31 (L) Sf. Silvestru

Ianuarie - Gerar

Februarie - Făurar

Evenimente Locale

Colinda “Împăratul Romei”

Împăratul Romei,/ August stăpânea,/Multe țări a lumii/ Și el poruncea.

Că-n a sa Împărăție,/ Tot poporul să se-nscrie/ Pentru porție.

Iară în Iudeea,/Irod crai era,/ Ce zicea din Roma,/ Toate se-mplinea.

Toți să meargă la-nscriere,/Să-și arate a lor avere,/ Fără de scădere.

Și din Galileea,/ De la Nazaret,/ Merse și Maria, La Viflaim drept.

Leagănul nașterii sale,/ Ce i-a spus ce bine are,/Că legea e tare.

Și ei în cetate,/ cort nu și-au aflat,/Iar în câmp deoparte,/ De-un sălaș au dat.

Când șezu să se-odihnească,/ Ora îi sosi să nască,/ Ființă cerească.

Pân la miez de noapte,/ Pruncul s-a născut/ Îngereasca oaste,/cântând s-a văzut.

Iată Iisus Mântuitorul,/ De viață dătătorul/ Și Făcătorul.”

12 decembrie - Târg de animale, Avrig-Sibiu

14-15 decembrie - Târgul de produse tradiţionale şi 
locale, Sighişoara

10 ianuarie - Târg de animale, Saschiz-Mureş

12 ianuarie - Târg de animale, Avrig-Sibiu

Creştin - Ortodox:

1 (M) † Tăierea Împrejur cea după trup a 
Domnului; Sfântul Vasile cel Mare
6 (D) † Bobotează - Botezul Domnului 
20 (D) † Sfântul Eftimie cel Mare 
27 (D) † Aducerea moaştelor Sfântului Ioan 
Gura de Aur
30 (M) † Sfinţii Trei Ierarhi

Romano - Catolic:

1 (M) Sf. Maria
6 (D) Epifania Domnului-Cei trei regi Sfinţi
9 (M) Botezul Domnului

Creştin - Ortodox:

2 (S) † Întâmpinarea Domnului
24 (D) † Întâia şi a doua aflare a capului 
Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 

Romano - Catolic:

22 (V) Miercuri de Cenuşă

5 feruarie - Sărbătoarea Lolelor, Agnita-Sibiu

12 februarie - Târg de animale, Avrig-Sibiu

18 februarie - Târg general, Altâna-Sibiu

24 februarie, Târg general, Brădeni-Sibiu

Continuă lectura despre colind la pagina 6
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Pădurile, cea mai mare bogăţie

Mulţi savanţi au încercat să ne spună 
ce este o pădure. Cea mai sugestivă 
definiţie pare a fi cea formulată de 
Plinius cel Bătrân, care afirmă 

“Pădurea este cel 
mai mare dar pe care 
Dumnezeu l-a destinat 
omului”.

Academicianul Pop Emil (1941) spunea 
că

“Pădurea este înainte 
de toate o fiinţă colectivă, 
cea mai grandioasă din 
care există, înfiorată de 
o viaţă proprie, închegată 
la rându-i de milioane de 
vieţi individuale, cât se 
poate de diverse, contopite 
într-o fizică armonică şi 
într-un duh unitar şi care 
impresionează într-un fel 
unic spiritul omenesc”.

Conform codului silvic sunt 
considerate păduri terenurile ocupate 
cu vegetaţie forestieră (arbori) care 
au o suprafaţă mai mare de 0,25 ha 
şi sunt cuprinse în fondul forestier 
naţional. O grupare deasă de arbori, 
care trăiesc împreună cu celelalte 
plante şi animale. Aceasta poate avea 
valori importante sociale, ecologice şi 
economice. Din acest motiv, valoarea 
adevărată a pădurii naturale pentru 
viaţa omului şi sănătatea lui, este 
incomparabil mai mare decât cea a 
unei plantaţii artificiale (cu specii 
străine locului precum salcâmul, pinul 
negru, etc.), care nu este o pădure în 
adevăratul sens al cuvântului, ci mai 
degrabă o colecţie de arbori plantaţi 
unul lângă celălalt.

Acum două milenii, pădurile naturale 
acopereau aproximativ 80% din 
suprafaţa actuală a României şi 
însumau aproximativ 8 milioane 
de hectare, cuprinzând nu numai 
Carpaţii, ci şi dealurile şi o mare 
parte a zonelor de câmpie. Azi mai 
avem 26,7%, sub media europeană 
de 33%. În Europa, după suprafaţa 

fondului forestier, România ocupă 
locul al 8-lea.

Pădurile aduc mari servicii omenirii. 
Pădurile protejează pâraiele şi 
râurile, microclima, protejează solul, 
drumurile şi canalele, drenează apa în 
exces, purifică atmosfera, stochează 
carbonul (1 hectar de pădure produce 
anual aproximativ 30 de tone oxigen şi 
consumă, în procesul de fotosinteză, 
circa 16 tone de dioxid de carbon), 
purifică aerul (un hectar de pădure 
poate reţine o cantitate de 60-70 
tone de praf/an), păstrează echilibrul 
în natură, produce surse de energie 
(lemn), menţine varietatea de plante 
şi animale. Irigaţiile în câmpie depind, 
de asemenea, de existenţa pădurii în 
bazinele fluviilor şi râurilor. Astfel, 
pădurile determină şi furnizează 
importante servicii de mediu. 

Sursa: 

Manual „Natura – Dascăli pentru 
dascăli”, editat în cadrul proiectului.



Natura 2000: protejarea naturii pentru oameni şi împreună cu oamenii.
3

Lafarge susţine activităţile agricole şi crearea de locuri de muncă la nivel local 

Centrul Regional de Produse Tradiţionale a fost înfiinţat 
ca urmare a iniţiativei Lafarge de a susţine activităţi 
generatoare de venituri alternative din agricultură 
şi din biodiversitatea locală, în beneficiul membrilor 
comunităţii. Acesta şi-a deschis oficial porţile la sfârşitul 
lunii septembrie, fiind o noutate în România prin finanţarea 
realizată integral din bugetul unei singure companii. 
Centrul produce şi comercializează produse alimentare 
conservate: zacuscă, gemuri, dulceţuri etc. 

Iniţiat în urmă cu 2 ani şi bucurându-se de sprijinul şi 
implicarea reprezentanţilor sindicatului Uzinei Hoghiz, a 
Consiliului local Hoghiz, precum şi a altor organizaţii din 
societatea civilă, Asociaţia de producători ECOPROD s-a 
constituit din 10 membri având gospodării în comunitate. 
Aspectul care dă valoare adăugată acestui proiect constă 
în procesul de participare la luarea deciziilor a membrilor 
asociaţi. Provocărilor de început: înfiinţarea, identificarea 
nevoilor şi aşteptărilor, li s-au adăugat şi cele ale amenajării 
propriu-zise a spaţiului şi obţinerii de autorizaţii. Benefice 
au fost toate vizitele la alte centre, prima fiind organizată 
la Saschiz, la un centru similar, înfiinţat încă din 2004 de 
către fundaţia ADEPT. 

„Pe lângă investiţia financiară şi în materiale de construcţii, 
membrii fondatori au primit consultanţă juridică şi de 
profil, au participat la cursuri de specialitate şi au învăţat 
să îşi gestioneze propria afacere, implicându-se în toate 
deciziile importante care au dus la crearea centrului”, a 
declarat Arpad Farkas, Director al Uzinei Hoghiz, Lafarge.

Lafarge a pus la dispoziţia foştilor săi angajaţi un fost cămin 

dezafectat care aparţinea uzinei din Hoghiz. Lucrările 
de renovare şi de modernizare a celor 270 mp ai clădirii 
au început în toamna anului 2011 şi au fost finalizate în 
această toamnă, Lafarge investind până în acest moment 
peste 110.000 de euro.

Prin această iniţiativă care vine în sprijinul dezvoltării 
economice a comunităţilor locale, Lafarge România 
contribuie la Ambiţiile de Dezvoltare Durabilă 2020 
lansate recent de Grup, care, în acest domeniu, se referă 
la implementarea unui plan pentru crearea de locuri de 
muncă la nivel local de către 75% din operaţiunile de la 
nivel naţional până în 2020.

 “Ni s-a oferit oportunitatea unică de a valoriza produsele 
noastre tradiţionale locale, făcute după reţete proprii, 
unele dintre ele chiar transmise din generaţie în generaţie. 
La rândul nostru, oferim această şansă tuturor celor care 
doresc să creeze propria marcă de gem sau dulceaţă, având 
astfel o sursă de venit în plus. Două sortimente de zacuscă, 
cu vinete şi cu ciuperci, au fost primele produse realizate 
de angajaţii ECOPROD, acestea având parte de un moment 
special de degustare. Am fost foarte emoţionaţi şi ne-am 
bucurat foarte mult când produsele au fost lăudate!”, a 
declarat Petre Holerga, Preşedintele Asociaţiei ECOPROD. 

Asociaţia non-profit ECOPROD a fost creată în primăvara 
anului 2011 şi este formată din 10 membri fondatori, 
toţi fiind foşti angajaţi Lafarge sau membrii de familie ai 
foştilor angajaţi Lafarge. Asociaţia este deschisă pentru 
noi membri şi permite persoanelor din comunitate, care 
nu sunt membre, să beneficieze de spaţiile de producţie. 
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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.

Muzeul de pânze şi poveşti de la Mândra

Muzeul de Pânze şi Poveşti este un 
concept unic în România, care îmbină 
noul cu vechiul în cel mai desăvârşit 
mod cu putinţă! Componentă 
principală a Instituţiei Virtuale cu 
Aplicaţii Reale tarafagarasului.eu, 
muzeul din Mândra este unul dintre 
cele mai interesante obiective 
turistice din Ţara Făgăraşului! 

Căsuţa Albastră

O căsuţă veche, de la începutul anilor 
1900 se transformă încet, dar sigur, 
într-o adevărată oază păstrătoare de 
tradiţii, cu ateliere inovative în care 
se celebrează urban şi contemporan 
pânze, simboluri şi poveşti! Aflat 
încă în lucru, muzeul se pregăteşte 
să găzduiască o expoziţie de pânze 
tradiţionale din zonă, expuse sub 
cele mai diverse şi inedite forme 
(de la instalaţii speciale construite 
din bucăţi vechi de lăzi de zestre, 
sfoară din coajă de tei şi ţesături, 
până la rame vechi). Completate de 
poveşti transformate în printuri pe 

pânză, de peste 1m, care tronează 
pe şevalete din lemn natur, făcute 

într-un atelier din sat şi colecţii de 
piese vestimentare specifice unor 



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.
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Căsuţa Verde

În corpul din spate al muzeului sunt 
atelierele de lucru, care  găzduiesc 
bătrâni, tineri şi copii, ce rescriu 
poveştile satului şi ale pânzei! Învaţă 
să picteze pe sticlă, să coasă, să 
ţeasă, să croşeteze sau să tricoteze, 
să facă dantele de mână, să joace, să 
cânte, să ascule şi să spună poveşti! 
Atelierul-şezătoare Mândra Chic  
(fashion&souvenire) a devenit deja 
celebru la nivel naţional datorită 
colecţiilor de tricouri new style cu 
aplicaţii de pânze tradiţionale şi 
mesaje autohtone brodate! Un fusion 
old/new care se regăseşte, cu succes 
şi în colecţiile de „mândruţe” (broşe-
ecusoane-insigne, din suprapuneri 
de lână, dantele de mână şi piele 
inscripţionată manual), săculeţi, 
perne sau merInDARe. În atelierele 
din Căsuţa Verde are loc în fiecare 
sâmbătă şi în fiecare vacanţă, „Tabăra 
de TREABĂ de acasă” -  ateliere de 
creaţie (hand made şi icoane pe sticlă, 
ateliere de restaurare şi poveşti, 

ateliere de joc şi joacă (căutare de 
comori pe uliţele satului, în poduri 
şi grădini, redescoperirea jocurilor 
vechi ale copilăriei) ateliere-exerciţiu 
de voluntariat şi educaţie civică! 

Grădina de Ostenit

În grădina din spatele casei se 
pregăteşte un loc de joacă tradiţional 
pentru copii şi parcele cultivate, care 
vor propune tuturor redescoperirea 
modului în care ar trebui lucrat 
pâmântul, cu unelte şi metode dintre 
cele vechi.

Şura de Hodină

Şura este locul pregătit să găzduiască 
evenimente neconvenţionale: de la 
expoziţii, concerte, jocuri, până la 
conferiţe, proiecţii de film sau loc de 
mâncat o scovardă cu gem şi un sirop 
după reţete din sat şi chiar specialităţi 
din „pui de baltă” (mândrenii fiind 

recunoscuţi ca adevăraţi „broscari”)

Grupul de mândreni (adulţi şi copii), 
care se adună la atelierele de la 
Muzeul de Pânze şi Poveşti  au devenit 
invitaţi de onoare ai celor mai multe 
Festivaluri de Artă  Tradiţională 
din România şi răsfăţaţi ai presei 
naţionale şi internaţionale! Atelierele 
lor demonstrative de pictură pe sticlă 
şi „mândruţe”, expoziţiile de pânze 
sau poveşti şi itinerariul suveicii prin 
lume, sunt, deja, pe listele tuturor 
evenimentelor care vor să promoveze 
românismul şi creştinismul! 

Biletul de intrare la Muzeul de Pânze 
şi Poveşti este o carte poştală, 
executată de către unul dintre cei mai 
cunoscuţi şi apreciaţi artişti vizuali 
români, Răzvan Voiculecu. Această 
carte poştală va putea fi trimisă, pe 
loc, de la Muzeul de Pânze şi Poveşti 
Mândra, oriunde în lume.

Muzeul de Pânze şi Poveşti este, 
deocamdată, în lucru, dar, la cerere, 

acesta se poate vizita. Ghizi sunt chiar 
copiii sau bătrânii din sat.

 Iniţiator şi coordonator de proiect: 
Alina Zară. Cu sprijinul Primariei şi 

Consiliului Local Mândra 

Contact:

email: contact@tarafagarasului.eu

www.tarafagarasului.eu  

zone etnografice din întreaga lume, 
care încep să se adune în urma unei 
campanii internaţionale derulate sub 
forma  unui schimb cultural mix! Tot 
aici se pregăteşte şi un colţ special 
pentru celebra suveică de la războiul 
de ţesut al Mamei Ruţa, care colindă 
prin lume! Un proiect de promovare 
a zonei, care a însumat până acum 
3 ani şi peste 400 de mii de km de 
emoţii călătoare prin toate colţurile 
lumii! Toate acestea se regăsesc în 
corpul din faţă al Muzeului de Pânze 
şi Poveşti!



Din obiceiul colindatului în zona Târnava Mare

Obiceiul “colindatului” este vechi, atât de 
vechi încât pe bună dreptate sunt păreri 
că ar fi existat chiar înainte de creștinism. 
Cu timpul colindatul a devenit un obicei 
exclusiv creștin prin care, cei care trăiesc 
la sat, acolo unde ”s-a născut vejnicia”, 
cum spunea Blaga, se bucură împreună la 
invocarea și aducerea aminte a nașterii 
Mântuitorului.

Multe și diferite sunt colindele și ele 
poartă nu doar o veste ci și o profundă și 
simplă teologie populară, care face din 
acești țărani trăitori în Hristos, purtători 
ai unui mesaj vechi și nou în același timp, 
dar care ajunge mai degrabă la inimă, 
decât la minte. Adesea se întâmplă ca în 
unele zone să se afirme cu mândrie cum 
că o anumită colindă, doar la ei se cântă.

Zona Târnava Mare este foarte bogată în 
tradiții. Etnologul și folcloristul Ilarion 
Cocișiu s-a născut în comuna Brădeni (jud. 
Sibiu – Podișul Hârtibaciului) de astăzi 
și a fost pentru un an dirijorul corului 
Catedralei din Sighișoara. În această zonă 
el a cules colinde și cântece, iar între 
colinde, una mai aparte –”Izbăvirea”, care 
se cântă în mai multe sate din apropierea 
Sighișoarei.

Vrem să aducem însă în discuție o colindă 
cântată pe o arie chiar mai restrînsă, și 
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anume într-un cartier al Sighișoarei – satul 
Hetiur.

Am stat de vorbă cu d-l Mihail Moldoveanu 
jr., care cu dragă inimă ne-a vorbit despre 
obiceiul colindatului la hetiureni și despre 
colinda aceasta unică – ”Împăratul Romei”. 
Colindele în Hetiur se cântă pe ritm de 
marș lent, de influență germană, probabil 
preluată odată cu organizarea Vecinătății 
din Hetiur. De fapt Vecinătatea a jucat un 
rol important în păstrarea și transmiterea 
mai departe a acestor colinde, întrucât 
în lada vecinătății ”Sf. Gheorghe” se afla 
și un caiet cu colinde. Tatăl lui Mihail 
Moldoveanu avea el însuși un caiet, în care 
copiase, din caietul acela al vecinătății 
colindele pe care le cântau membrii ei. 
După război (al doilea mondial) lada în 
care se aflau statutele și alte documente 
a fost furată, iar documentele au fost arse 
de către hoți, supărați probabil că nu au 
găsit bani sau obiecte de valoare în ea.

Mare parte din membrii vecinătății au 
avut probleme cu autoritățile comuniste, 
deoarece steagul cu Sf. Gheorghe omorînd 
balaurul era pe fundal verde, ceea ce 
făcea ca vecinatatea sa se confunde cu 
o grupare legionară. Tot atunci tatăl 
lui Mihail Moldoveanu a pierdut caietul 
său. Totuși, cu timpul fie din memorie, 

fie din alte surse el a rescris caietul de 
colinde, pe alocuri cu adnotări, cum 
apare și observația despre această colindă 
(”Împăratul Romei”) – ”rescrisă de la Ion 
Oprea, leat cu mine” (vezi pag.1).

Un alt motiv cu care se mândresc 
hetiurenii este acela ca imnul vecinătății 
– ”Latina gintă” se cântă de pe vremea lui 
Alecsandri, cum spuneau bătrînii, adică 
dela 1879 (anul înființării vecinătății cu 
nr. 3 în Hetiur). – ”Latina gintă e regină/ 
Între-ale lumii ginte mari/ Ea poartă-n 
frunte-o stea divină,/Lucind prin timpii 
seculari....”

Dar probabil ceea ce este foarte important 
pentru istoria acestui sat este faptul că 
la realizarea primei culegeri de ”Cântări 
bisericești”, de către Dimitrie Conțan, 
în vederea unei reprezentări unitare a 
cântărilor bisericești, a fost chemat Ioan 
Florea din Hetiur.

Colindele sunt cântate, după obiceiul 
locului în Ajun, după 7 seara când pornesc 
bărbații și în prima zi de Crăciun, la 
biserică, tinerii și bărbații împreună.

Pentru acest moment special, ținuta este 
aleasă cu mare grijă. Îmbrăcămintea 
bărbaților se compune din: frijură cu 
zăgărea, căciulă, cioareci, cămașă. 

Atelier de meşteşuguri tradiţionale, Alţâna
foto  c   Asociaţia Mioritics



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

7

Ferma Şcoală Cornăţel: educaţie şi distracţie într-un sit Natura 2000

Cornățel este primul sat prin care trec vizitatori ai Văii Hârtibăciului, 

venind din Sibiu. Într-o curbă se vede intrarea în fosta fermă. Vechile 

ziduri din beton sunt decorate cu stegulețe colorate. Este un contrast 

care crează curiozitate. Acum, pe sfârşit toamna, ferma pare liniștită. 

Dar la primavară și la vara poți să vii aici cu copii, să petreci o zi 

frumoasă și de neuitat: de la plimbări pe ponei sau măgar până traseul 

cu panoul de căţărat.

Cu câtva ani în urma, actualii proprietari ai fermei de la Cornățel au 

cumpărat acest imobil cu intenţia de a deschide aici centrul logistic 

pentru firma lor.  Criza economică a oprit aceste planuri. În schimb, s-a 

dezvoltat o ideie mai mult legată de Valea Hârtibaciului și de ofertele 

pentru copii de a petrece timpul liber în natură.

„Ferma Şcoala Cornățel este în primul rând un centru ludic și educațional. 

Un loc în care cei mici, și de ce nu, și cei mari, pot interacționa cu 

toate rasele de animale pe care le avem, pot învăța despre dresajul 

natural al cailor și despre acvila țipătoare mică, o pasăre protejată pe 

valea Hârtibaciului”, ne spune domnul Liviu Măsălar, inițiatorul acestui 

proiect. 

Ferma-școală este o asociație non-profit pentru protecția animalelor 

și pregătirea acestora pentru a interacționa cu copiii. Este un concept 

relativ nou în România, însă foarte popular în alte țări, în special în Marea 

Britanie. Acolo, grădinițele și școlile l-au îmbrățișat cu entuziasm, ca pe 

o alternativă la învățământul clasic. Animalele domestice și păsările de 

curte, pe care copiii de la oraş le vedeau până acum doar în manualele 

școlare, devin aici parteneri de joacă, iar copiii vor fi fericiți să le 

vadă în realitate, să le hrănească său să le mângâie. „Aici, alături de 

personalul fermei, îi vom învăța pe copii ABC-ul conviețuirii cu natura, 

cunoașterea plantelor și a animalelelor. E un loc în care vor veni cu drag 

și unde vor reveni cu placere, pentru că aici pot învăța distrându-se”, 

ne spune domnul Liviu Măsălar. Interesul există – cu ocazia Zilei Copiilor, 

ferma-școală a fost vizitată de aproape 1.000 de oameni din Sibiu şi din 

împrejurimi.

Astfel, ferma-școală din Cornățel a devenit un punct de atracție și 

împreună cu alți parteneri locali – cum ar fi pensiunea Bio-Haus din Nucet, 

Moara Veche din Hosman sau „Prietenii Mocăniței”, care ofere deplăsări 

cu drezina, pot oferi o alternativă de dezvoltare locală durabilă. S-a 

format deja un nucleu hârtibacian de iniţiative, care ține foarte mult 

cont de bogația unică a naturii din Podișul Hârtibaciului. La primavară, 

porțiile fermei se vor deschide din nou pentru copii și alți vizitatorii. 

Este o adevărată  poartă de intrare simpatică și reușită pentru siturile 

Natura 2000 din zona noastră.

Ferma Şcoală Cornăţel

DJ 106 Sibiu-Agnita
sat Cornaţel, com. Roşia

tel: 0743 - 00 55 12
email: fermascoalacornatel@gmail.com
web: www.fermascoalcornatel.ro
facebook: http://www.facebook.com/Fermascoalacornatel



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.

Tiraj: 5.000 de exemplare. TipăriT pe hârTie reciclaTă.

Redacţia:

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

martie până la data de 1.02.2013.

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

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

      

Dragi copii, în numărul de iarnă al gazetei noastre, vă provocăm să jucaţi 
rolul de detectivi de urme de animale în jurul casei voastre, pe terenurile din 
apropierea satului sau la marginea pădurilor. Iarna este un excelent ajutor 
în identificarea urmelor de animale; priviţi doar în jurul vostru pe zăpada 
proaspătă! Chiar dacă nu le vedem întotdeauna, multe animale convieţuiesc 
alături de noi în zonele din apropierea satelor, trecând pe aici în timpul 
nopţii sau în alergînd în grabă după o pradă. 

Vă invităm ca iarna aceasta sa fiţi mini-detectivi: aşteptăm la redacţie 
fotografii (sau desene) cu urmele găsite de voi, însoţite de o scurtă descriere. 
Ce poveste credeţi că ascund aceste urme? Cine credeţi că sunt “actorii”? 
Povestiţi pe scurt unde aţi găsit urmele şi care credeţi că este “povestea” lor. 
Cele mai convingătoare istorisiri vor fi premiate! Mai sus puteţi vedea urmele 
câtorva dintre cele mai des întâlnite animale în zona noastră. Atenţie însă! 
...printre animalele de mai sus se află şi doi intruşi “domestici”. 


