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Echipa proiectului şi toţi partenerii
(WWF-România, Fundaţia ADEPT,
Fundaţia Mihai Eminescu Trust,
Agenţia Regională de Protecţie a
Mediului Sibiu şi Ecotur Sibiu), vă
dorim să vă bucuraţi de Crăciun
alături de cei dragi, să aveţi casa
plină de bucate şi să vă pregătiţi
să intraţi în noul an cu sănătate şi
veselie!

foto: c WWF

Crăciun fericit! Sărbători pline
de lumină şi linişte!

Pomul Crăciunului

de George Coşbuc

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Pădurea iarna doarme, c-aşa vrea Dumnezeu.
Şi numai câte-un viscol o bate uneori,
Ea plânge atunci cu hohot, cuprinsă de fiori.
Şi tace-apoi şi-adoarme, când viscolele pier,
În noaptea asta însă, vin îngerii din cer.
Şi zboară-ncet de-alungul pădurilor de brad,
Şi cântă-ncet; şi mere şi flori din sân le cad.
Iar florile s-anină de ramuri până jos
Şi-i cântec şi lumină şi-aşa e de frumos!
Iar brazii se deşteaptă, se miră asta ce-i,
Se bucură şi cântă ca îngerii şi ei.
Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Dar uite ce-ţi trimite dintr-însă Dumnezeu.
Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii,
Aşa cum au găsit-o, cu flori şi jucării.
Departe într-un staul e-n faşă-acum Iisus,
Şi îngerii, o, câte şi câte i-au adus.
Dar el e bun şi-mparte la toţi câţi îl iubesc,
Tu vino, şi te-nchină, zi: “Doamne-ţi mulţumesc”.
Povestea Sfântului Nicolae - pag.4
Ecoturismul - pag.7

Calendar religios
Decembrie – Undrea
Creştin - Ortodox:
6 L (†) Sf. Ierarh Nicolae al Mirelor
Lichiei, făcătorul de minuni
(Dezlegare la peşte)
25 S (†) Naşterea Domnului –
Crăciunul
26 D - Duminică după
Naşterea Domnului (†) Soborul Maicii
Domnului; † Cuviosul Nicodim de la
Tismana
27 L (†) Sf. Întâi Mucenic şi
Arhidiacon Ştefan
Romano-Catolic:
6 M - Sf. Nicolae, ep. *
7 M - Sf. Ambrozie, ep. înv. **
8 J (†) Neprihănita Zămislire;
Sf. Leonard; Fer. Constantin
14 M - Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **R.
25 D (†) Naşterea Domnului
(Crăciunul)
Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.
26 L - Sf. Ştefan, primul martir
30 V (†) Sf. Familie: Isus, Maria şi
Iosif; Sf. Ilaria, m.
31 S - Ss. Silvestru I, pp. *; Melania

Orhideea Spriranthes spiralis
În vara anului 2011 au fost găsite mai multe plante pe
păşunile şi în poienile din zona Târnava Mare. Una dintre ele
este Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – care nu are denumire
populară. Este o frumoasă orhidee care, datorită rarităţii
sale, nu a fost nicicum numită de oameni.
Numele ştiinţific al plantei îşi are originea
în cuvintele de origine greacă
“speira” = spirală şi “anthos” =
floare, deoarece floarea ei este
ca o spirală răsucită.
În situl NATURA 2000 Sighişoara
–Târnava Mare a fost identificată
pentru prima dată la Mălâncrav (com.
Laslea, jud. Sibiu, la sfârşit de iunie
2011), în două tipuri de pajişti uscate.
Planta este un miracol al creaţiei, un
exemplu pentru noi despre ceea ce înseamnă
adaptare la condiţiile climatice. Ea se prezintă
ca o tijă cu frunze la bază şi flori către vârf.
Frunzele împrăştiate, ovale verzi-albăstru sunt
legate de rădăcina sub forma a doi tuberculi
ovoidali, îngustaţi la vârf. Florile sunt albe,
culoare ce simbolizează puritatea. Planta este
plăcut mirositoare pentru a îmbia parcă
insectele care asigură polenizarea.
Specia este inclusă în Lista Roşie
Naţională ca plantă rară pentru
Flora României.

Prof. Silvia Oroian
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Activităţi martie-decembrie 2011
Proiectul „Pentru Natură şi Comunităţi locale-Bazele unui management
integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt” este
finanţat de Programul Operaţional de Mediu-POS Mediu, prin Fondul
European de Dezvoltare Regională. Organizaţiile care lucrează în acest
proiect sunt: WWF România (Fondul Mondial pentru Natură), Fundaţia
ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională de Protecţie a
Mediului Sibiu, Ecotur Sibiu
Activităţiile proiectului au început în luna martie 2011. Lansarea
proiectului a avut loc la Sighişoara, în data de 24 Mai 2011. La eveniment
au participat peste 50 de reprezentanţi ai primăriilor din zonă, instituţii
publice, ONG-uri, mass-media. Conferinţa a fost urmată de o ieşire în
teren în zona Vânători, pe platoul cu stejari. Cu această ocazie a fost
realizată şi o emisiune difuzată de către TVR Tg. Mureş.

foto: c WWF

Activităţile de inventariere (numărătoare) a speciilor şi localizarea
habitatelor (mediu de viaţă) s-au desfăşurat pe perioada verii, până
toamna târziu. Au fost evaluate de către specialişti silvicultori pădurile
din partea de nord-est a zonei proiectului. Specialiştii de la Fundaţia
ADEPT s-au ocupat de speciile de plante, melci şi insecte, precum şi
de habitatele de pajişti. Biologii de la Fundaţia Mihai Eminescu Trust
au vizitat zonele naturale acvatice (bălţi şi mlaştini), mediu de viaţă al
amfibienilor (broaştelor) şi reptilelor (şerpi, şopârle). Ecotur Sibiu s-a
ocupat de inventarierea peştilor de pe râuri şi vegetaţia de pe malurile
acestora. Activităţile de inventariere vor continua şi verile viitoare,
până în 2013.
În lunile august-septembrie 2011 s-au cules informaţii despre părerea
locuitorilor referitor la protejarea naturii şi la Reţeaua Natura 2000. Au
fost întrebaţi 1.200 de cetăţeni şi 40 de lideri locali. Răspunsurile din
sondajul de opinie ne ajută să cunoaştem problemele comunităţilor, în
special cele legate de o viaţă sănătoasă şi în armonie cu natura. O parte
din aceste răspunsuri le găsiţi în pagina 6.
Pentru a vă informa corect despre proiectul nostru, despre reţeaua
Natura 2000 şi ce înseamnă ea pentru fiecare om din zonă, publicăm din
luna octombrie, buletinul informativ „Gazeta Natura 2000”, în 5.000 de
exemplare, distribuite pe toată zona. În luna decembrie vom distribui şi
agende şi calendare, cu informaţii importante.

Dacă doriţi să ne adresaţi comentarii şi întrebări, le aşteptăm cu interes
pe adresa redacţiei:
WWF - România
Braşov, str. Lungă, nr. 175, 500051
e-mail: aalexa@wwfdcp.ro
tel: 0730 098102
0372 769945

Echipa proiectului

foto: c WWF
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Povestea Sfântului Nicolae
Sfântul Nicolae este cel mai
popular sfânt în Ardeal. În
Transilvania i se spune şi SânNicoară. Sărbătoarea lui a
generat un adevărat folclor, de la
darurile de Moş Neculai şi până la
obiceiurile şi legendele diferite,
de la sat la sat. Născut în cetatea
Patara din ţinutul Lichiei, din
Asia, Sf. Nicolae (în limba greacă
înseamnă „biruitor de popor”)
s-a dovedit de timpuriu alesul
Domnului, uimind de mic copil prin
minunile pe care le făcea. După
ce i-au murit părinţii, Nicolae
şi-a împărţit averea săracilor şi
a întemeiat mănăstirea Sionului
de lânga Mira, capitala Lichiei,
călătorind ca prelat la Ierusalim.
Creştinii acelor timpuri au păstrat
memoria
numeroaselor
sale

minuni (readucerea la viaţă a
unui corăbier căzut de pe catarg,
vindecarea unor boli incurabile,
oprirea, prin rugăciune şi post,
a furtunii de pe mare, ş.a.). În
ultima parte a vieţii s-a retras
la mănăstirea ctitorită de el, a
Sionului, unde a fost înmormântat
la 6 decembrie 352. După opt
ani, împăratul Justinian a ridicat
la Constantinopol o biserică, în
cartierul Vlaherne, cu hramul
numelui său. Ducându-se vestea
că din mormântul sau izvorăşte
mir, creştinii din întreaga lume au
facut pelerinaj, vindecându-se de
boli incurabile.
Povestea populară a lui Sfântul
Nicolae vine din trecut. Erau
o dată demult, într-un sat trei
surori. Ele trăiau într-o sărăcie
lucie, iar tatăl lor vroia să-şi
vândă fetele, crezând că astfel se
va chivernisi.

Plânsetele şi rugăminţile fiicelor
sale nu l-au înduplecat pe bătrânul
cu suflet negru. Sfântul Nicolae
a aflat despre nenorocirea ce se
petrecea nu departe de locuinţa
sa. Noaptea, pe furiş, el a aruncat
o pungă plină cu galbeni în camera
fetei celei mai mari. Astfel ea a
reuşit să se mărite curând. La fel
a facut Moşul şi în următorii doi
ani, iar sora cea mijlocie şi apoi
cea mică au reuşit să se aşeze la
casele lor.
De atunci şi până în zilele
noastre, în fiecare noapte a
Sfântului Nicolae, cei dragi nouă,
şi în special copiii, primesc daruri,
de la Moşul care nu li se arată
niciodată. Copiii cuminţi primesc,
pe lângă dulciuri şi jucării, o
legătură de nuieluşe frumos
colorate, iar cei mai puţin cuminţi
primesc o nuieluşă adevărată.
text adaptat de Alina Alexa
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Mortarele de var pe ziduri de cărămidă şi piatră
În ţara noastră construcţiile
anterioare sfârşitului de veac XIX
au fost executate fără izolarea
hidrofugă a fundaţiei şi au
funcţionat în condiţii de perfectă
salubritate atâta vreme cât
finisajele (tencuieli şi zugraveli,
pardoseli, pavaje) au permis
eliminarea rapidă, la nivelul
terenului, a umezelii.
Introducerea
finisajelor
impermeabile
(tencuieli
cu
ciment, zugraveli cu vopsea
de ulei sau vinacet, placaje de
faianţă, pardoseli din ciment,
strat suport de ciment la
pardoseli, trotuare din asfalt
sau ciment turnat continuu etc.)
provoacă ridicarea în ziduri a
umezelii, adică igrasie cu toate
efectele nedorite care o însoţesc:
desprinderea
tencuielilor,
putrezirea planşeelor din lemn
şi, în final, descompunerea
mortarului din masa zidăriei şi
a elementelor componente ale
zidului. Combaterea igrasiei prin
izolaţii hidrofuge verticale, de
orice categorie, nu face decât să
accelereze procesul de degradare.

În cazul când tencuirea cu ciment
a implicat înlăturarea completă a
vechilor tencuieli sau acoperirea
unor suprafeţe iniţial netencuite
(paramentul interior al pivniţelor,
soclurile de piatră ale faţadelor),
suprafaţa de zidărie se va
curaţa integral, iar rosturile se
vor adânci cu scoaba. În cazul
când tencuielile de ciment au
fost aplicate peste tencuielile
vechi, se va înlătura doar stratul
impermeabil, cercetandu-se apoi
starea de conservare a tencuielilor
vechi.

Tencuielile
vechi
burduşite,
care păstreaza urme de pictură
figurativă sau decoraţie policromă
vor fi consolidate prin injectări cu
mortar de var.

Oliviu Marian
Pasaj din lucrarea
Arh. Gabriel Lambescu
“Executarea mortarelor de var
pe ziduri de cărămidă şi piatră”

Tencuielile vechi sănătoase vor
fi păstrate, înlăturându-se doar
porţiunile burduşite, care vor
fi completate pe porţiuni, cu
tencuieli din mortar de var şi
nisip, executate cu respectarea
grosimii, a modului de finisare şi a
compoziţiei tencuielilor originare.

Atribuită pe nedrept vechimii
zidurilor, igrasia nu poate fi
eliminată decât prin restabilirea
echilibrului de respiraţie al
zidurilor, antrenată de revenirea
la sistemele de finisaj originare.
Restabilirea
se
face
lent,
umezeala scăzând în medie cu cca.
20cm pe an, dar este completă
şi definitivă, spre deosebire de
efectele obţinute prin tuburi
Knappen, electrodrenare ş.a.

foto: c Arh. Gabriel Lambescu

Una dintre cele mai importante
măsuri de asanare, care constituie
în acelaşi timp şi o operaţiune
de, restaurare, este înlăturarea
tencuielilor de ciment şi revenirea
la tencuielile cu mortar de var şi
nisip.
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Beneficii şi obligaţii Natura 2000
Existenţa reţelei Natura 2000 asigură în primul rând un mediu de viaţă
sănătos, în care oamenii pot trăi în armonie cu natura. Principalele
beneficii pentru comunităţile locale şi proprietarii de terenuri sunt:
• eticheta ecologică pentru produsele şi serviciile locale,
• sprijin pentru accesarea fondurilor de la UE,
• creearea de locuri de muncă,
• venituri suplimentare prin promovarea ecoturismului,
• utilizarea resurselor într-un mod echilibrat, pentru ca şi copiii noştrii
să se bucure de ele.
Ca şi obligaţii, trebuie evitate activităţi care ar putea afecta foarte grav
speciile sau habitatele (mediile de viaţă) pentru care a fost numită aria
protejată.
Natura 2000 nu însemnă scoaterea din uz a terenurilor, ci păstrarea
practicilor tradiţionale agro-pastorale şi silvice care nu dăunează
patrimoniului natural existent.
Alina Alexa

Sondaj

de opinie în zona Podişul HârtibaciuluiTârnava Mare – Olt
În luna septembrie 2011 s-a finalizat primul sondaj de opinie realizat în
zona proiectului. Sondajul a fost efectuat de Gallup, în cadrul proiectului
„Pentru Natură şi Comunităţi Locale-Bazele unui management integrat
Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt”, finanţat de
Programul Operaţional de Mediu-POS Mediu, prin Fondul European de
Dezvoltare Regională. Răspunsurile au fost date de 1.200 de locuitori şi
40 de lideri locali. Concluziile studiului legat de natură sunt prezentate
mai jos.

foto: c Adrian Dita

În zonă natura este foarte bine păstrată. Deşi locuitorii nu par să acorde
mare atenţie naturii, acţiunile de fiecare zi prezintă o viaţă în armonie cu
natura. Lipsa de informaţii despre Natura 2000 şi protejarea naturii este
principala problemă, mulţi dintre locuitori nu ştiu de ce este important
să se implice în protejarea mediului. O mare parte a populaţiei înţelege
însă că o natură sănătoasă înseamnă o viaţă sănătoasă pentru comunitate.
Locuitorii vor să afle ce înseamnă reţeaua de arii protejate Natura 2000
şi ce beneficii pot avea deoarece trăiesc într-o zonă naturală protejată.
Vor să participe la evenimente de informare în care să se discute
direct aceste probleme. Activităţile pentru copii şi educaţia despre
natură sunt menţionate în aceste răspunsuri. Autorităţile locale au de
asemenea nevoie de informaţii detaliate despre Natura 2000 şi modul de
funcţionare al Reţelei de arii protejate. Dacă doriţi studiul complet, vă
rugăm să ne contactaţi.
Alina Alexa
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Ecoturismul
Turismul prietenos cu mediul (ecoturism, agroturism, etc.) este încurajat
în siturile Natura 2000, ca o oportunitate economică durabilă pentru
oameni şi natură. Ecoturismul se referă la vacanţele petrecute într-un
mod cât mai puţin dăunător naturii şi cât mai benefic pentru locuitorii
din zonele vizitate.
Ecoturismul este modalitatea de a călători şi a cunoaşte natura şi tradiţiile
locului fără a afecta natura şi cultura locală, încurajează descoperirea
moştenirii istorice şi culturale, cumpărarea de produse locale şi folosirea
de servicii din comunităţi, contactul direct cu localnicii şi crearea de
legături sociale între turist şi localnic.
Suma medie zilnică cheltuită de un ecoturist variază între 70 şi 100
de euro. Afacerile în ecoturism sunt administrate în general de oameni
din comunitatea locala, iar serviciile şi produsele folosite provin, de
asemenea, din comunitatea locală (ex: alimente de la localnici, angajaţi
sau ghizi locali din zonă, etc.). Astfel, aproximativ 70% din încasări
rămân pe plan local. În acest fel, se sprijină economia zonei şi se asigură
bunăstarea localnicilor.

Brădeni (Henndorf / Hégen)

foto: c Bob Gibbons

Bogdan Papuc, Asociaţia de Ecoturism din România

Istoric:
Prima atestare documentară datează din anul 1297. Denumirea localităţii
derivă din vechea sintagmă germană “Hagino”.
Între anii 1410 şi 1466 biserica din localitate era considerată un loc de
pelerinaj pentru locuitorii din Valea Oltului, Târnavei şi Hârtibaciului.
Datorită acumulărilor de nămol din ultimii 500 de ani nivelul pământului
a crescut cu ca. 3 metri iar biserica şi satul au avut mult de suferit de pe
urma numeroaselor inundaţii şi înmlăştiniri.
Între1898 şi 1960 satul Brădeni era legat de localităţile din zonă prin
trenul de linie îngustă “mocăniţa”. Personalităţi locale: Remulus
Brăduleţ (inginer, membru titular al Academiei Române), Ilarion Cocişiu
(folclorist, etnomuzicolog, compozitor).
Biserica fortificată
În jurul anului 1300 s-a început construcţia unei biserici în formă de stea
cu anexele aferente. Construcţia a fost finalizată la mijlocului secolului
XIV. Merită menţionate lăzile gotice din podul bisericii.
Biserica ortodoxă
A fost ctitorită în anul 1824 purtând hramul Sf. Ilie. Biserica se mândreşte
cu un clopot datând din anul 1811.
Drumeţii
Spre satul Ţeline: drum nemarcat, de-a lungul vechiului drum de căruţe.
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foto: c Ştefan Vaida

GAL Microregiunea Hârtibaciu

Natura 2000

hai să ne jucăm copii!

Dragi copii, în acest număr vă invităm
să coloraţi orhideea de mai jos. În
pagina 2 găsiţi mai multe informaţii
despre aceasta plantă.

Crăciunul copiilor
de Octavian Goga
Dragi copii din ţara asta,
Vă miraţi voi cum se poate
Moş Crăciun din ceriu de-acolo
De le ştie toate-toate…
Uite cum, vă spune badea…
Iarna-n noapte, pe zăpadă,
El trimite câte-un înger
La fereastră să vă vadă…
Îngerii se uită-n casă,
Văd şi spun - iar Moşul are
Colo-n ceriu la el, în tindă,
Pe genunchi o carte mare…
Cu condei de-argint el scrie
Ce copil şi ce purtare…
Şi de-acolo ştie Moşul,
Că-i şiret el, lucru mare.
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