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Natura 2000: sală de clasă pentru 100 de profesori din Transilvania

Calendar religios
Martie - Mărţisor

Creştin - Ortodox:
9 (V) † 40 de mucenici
25 (D) † Buna Vestire - dezlegare la peşte
Romano - Catolic:
19 (L) † Sf. Iosif, soţul Sf. Fc. Maria; Fer.
Marcel Callo, m.
26 (L) † Buna Vestire; Sf. Emanuel, m.

Întâlnire Agnita, foto: Milvus

Cel puţin 100 de profesori vor
fi informaţi despre cele mai
bune metode educative pentru
promovarea reţelei Natura 2000 şi
soluţii de activităţi interactive în
natură. În zona Podişul HârtibaciuluiTârnava Mare-Olt se organizează mai
multe întâlniri de informare în lunile
februarie-martie 2012, astfel: Agnita
(23-24 februarie 2012), Dumbrăveni
(15-16 martie 2012), Rupea (29-30
martie 2012).
Acţiunile educative sunt organizate
de
Asociaţia
pentru
Protecţia
Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus”,
ca parte a proiectului POS MEDIU,
co-finanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională – „Pentru Natură
şi Comunităţi Locale – Bazele unui
management integrat Natura 2000 în
zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt”
implementat de WWF, în parteneriat
cu Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai
Eminescu Trust, Agenţia Regională
pentru Protectia Mediului Sibiu
Regiunea 7 Centru şi Asociaţia Ecotur
Sibiu.
„Ne dorim să lucrăm împreună cu toate
cadrele didactice din zonă pe noţiuni

ecologice de bază (conservarea
biodiversităţii, durabilitate, reţeaua
europeană de arii protejate Natura
2000), legătura lor cu educaţia
ecologică şi metodele de predare
a acesteia. Dacă profesorii înţeleg
importanţa protejării naturii în
educarea completă a copiilor şi
le oferă informaţii interesante,
numai atunci generaţia viitoare
va fi responsabilă faţă de mediu”,
a declarat Judith Papp, specialist
educaţie ecologică.
Toţi participanţii vor primi un
pachet educativ, elaborat în cadrul
proiectului, care va fi folosit în orele
de curs cu elevii.
În zonă, acţiunile educative vor
continua în anii şcolari 20122013 şi 2013-2014, cu organizarea
de concursuri interşcolare, iar
câştigătorii concursului „Copii educaţi
- Natură protejată” vor participa la
tabere ecologice în siturile Natura
2000. Grupul Milvus vine în sprijinul
pedagogilor prin organizarea acestor
întâlniri de informare, iar cadrele
didactice pot contribui astfel la
pregătirea elevilor pentru competiţie.

Peştii din Situl Natura 2000 Sighişoara - Târnava Mare - pag.2
Întâlniri cu fermierii - pag.6
Plăţile pentru pajişti - pag.7

Aprilie - Prier
Creştin - Ortodox:
8 (D) † Duminica Floriilor
12 (J) † Joia din Săptămâna Patimilor
13 (V) Vinerea Mare - moartea şi îngroparea
Domnului
15 (D) † Învierea Domnului - Sfintele Paşti
16 (L) † Învierea Domnului - Mormântul gol
17 (M) † Învierea Domnului - sărbătoarea
luminii şi a bucuriei
22 (D) Duminica Tomii
23 (L) † Sfântul Mucenic Gheorghe
Romano - Catolic:
1 (D) † Duminica Floriilor
5 (J) Joia Sfântă (Cina Domnului)
6 (V) Vinerea Sfântă (Patima şi moartea
Domnului)
8 (D) † Învierea Domnului (Paştele)

Mai - Florar

Creştin - Ortodox:
2 (M) † Aducerea moaştelor Sfântului
Atanasie cel Mare
8 (M) † Sfântul Apostol şi Evanghelist loan
21 (L) † Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
24 (J) † Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor
Romano - Catolic:
17 (J) † Înălţarea Domnului
27 (D) † Coborârea Sfântului Duh (Rusaliile)

Peştii din Situl Natura 2000 Sighişoara - Târnava Mare
Uneori uitaţi din cauza vizibilităţii lor
mai reduse decât a speciilor terestre
sau a celor semi-acvatice, peştii din
Situl Natura 2000 Sighişoara-Târnava
Mare reprezintă una dintre bogăţiile
naturale pentru care a fost creată
această zonă de protecţie specială.
Alteori, peştii sunt pur şi simplu
victime ale unor prea urâte năravuri
omeneşti prin care uităm cât de
frumos şi folositor poate fi un pârâu,
un râu, o baltă sau un lac, doar pentru
că nu mai ştim cum arată acestea, noi
având parte doar de canale mizerabile
prin care se scurg gunoaiele noastre,
ca rezultat al lipsei de educaţie, bun
simţ, organizare, dar şi pentru că
uităm de bucuria de a trăi în armonie
cu natura.
Pentru a ne bucura de natură
trebuie nu numai să o cunoaştem
şi să înţelegem faptul că fără ea
noi oamenii nu putem trăi sau cel
puţin nu putem trăi frumos, dar şi
să o protejăm, pentru binele ei şi al
nostru.
Principalele cursuri de apă din Situl
Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare
sunt: Târnava Mare, Şaeş, Stejăreni,
Criş, Mălâncrav, Laslea, Valchid, etc.
Aceste râuri şi apele stătătoare din
jurul acestora adăpostesc 27 de specii
de peşti: cicarul, păstrăvul indigen,
crapul, carasul, mreana, mreana
vânătă, boarţa, porcuşorul comun,
porcuşorul de nisip, porcuşorul de
şes, ţigănuşul, cleanul, boişteanul,
roşioara, beldiţa, obletele, scobarul,
molanul, două feluri de nisiparniţă,
bibanul, bibanul soare, zglăvoaca,
ştiuca, avatul şi somnul. Marea
majoritate a acestor specii se
regăsesc în arealul sitului Natura
2000 Sighişoara-Târnava Mare şi
în majoritatea lor au fie valoare
conservativă, fie valoare economică,
fie şi una şi alta.

Mreana vânătă mai este denumită
moioagă, moiţă, cîrcuşă, jumugă,
jamlă, jamnă, mreană pătată,
mreană de munte, mreană de vale.
Trăieşte în apele regiunilor muntoase
şi colinare, situate la o altitudine
cuprinsă aproximativ între 400 şi 200
m. Preferă apele reci, fără cascade,
bine oxigenate, cu fund pietros şi
nisipos. Se întâlneşte şi în unele
pâraie mai nămoloase, care vara se
încălzesc puternic. Fiind o specie
sedentară se reproduce, se hrăneşte
şi iernează în acelaşi habitat.
Această specie este protejată prin
Directiva Habitate, dar are şi valoare
economică
fiind
binecunoscută
pescarilor amatori de carne dulce
şi proaspătă. În condiţiile unui
management de bazin integrat
optim, din bazinul hidrografic al
râului Târnava Mare se estimează
posibilitatea pescuirii unei cantităţi
anuale regenerabile de 6.000 kg
pentru consumul uman, fără a se
aduce prejudicii stării favorabile de
conservare a populaţiilor speciei în
acest bazin hidrografic.
Datorită lipsei unui astfel de
sistem de management funcţional,
şi
datorită
diferitelor
tipuri
de impact antropic agresiv în
zonă (braconaj
asupra tuturor
categoriilor de vârstă, amenajări
hidrotehnice defectuos construite,
poluării, modificării habitatelor şi
microhabitatelor, modului defectuos
de utilizare a terenurilor riverane,
supraexploatărilor albiilor, etc.) în
prezent cantitatea de biomasă este de
sub 25% din cea potenţială. Evident,
în condiţiile poluării prezente
în foarte multe sectoare de râu,

calitatea cărnii peştilor pescuiţi nu
este propice consumului alimentar
uman.
Un management integrat de bazin
hidrografic, în vederea protejării
acestei specii şi a obţinerii unor
avantaje
economice
directe
reprezentate
de
carnea
de
mreană vânătă, trebuie să includă
următoarele elemente minimale:
păstrarea
habitatelor
naturale
(albie, maluri, terase); conservarea
cantitativă şi calitativă a apei în
regim natural sau seminatural;
interzicerea modificării sectoarelor
cu apă curgătoare în sectoare cu
apă stătătoare sau semi-stătătoare;
păstrarea coridoarelor de vegetaţie
naturală (arboricolă, arbustivă şi
ierboasă) cu o lăţime de minim 1025 m pe ambele maluri fără lucrări
de conservare, îngrijire, regenerare,
etc. sau păşunat; lăsarea unei părţi
a resturilor vegetale naturale în
albie; construcţia de poduri, podeţe,
etc., trebuie realizată la nivelulul
debitelor maxime multianuale din
piatră sau beton placat cu piatră
locală;
interzicerea
exploatării
nisipului şi pietrişului în zonele de
repeziş şi la mai puţin de 10 km între
exploatări; amenajările transversale
pe râu trebuie să aibe scări de peşti
funcţionale şi pentru această specie;
evitarea colmatării microhabitatelor
nevertebratelor acvatice utilizate ca
hrană de către peşti; interzicerea
abandonării deşeurilor de orice
natură;
monitorizare
integrată
sezonieră.
Aceste recomandări minimale nu pot
înlocui propunerile studiilor de impact
pentru fiecare caz/arie în parte.
Doru Bănăduc, ONG Ecotur Sibiu

Începând cu acest număr al buletinul
informativ vom prezenta cîte o specie
de peşti de interes conservativ din
Situl Natura 2000 Sighişoara-Târnava
Mare.

Natura 2000: toate vieţuitoarele şi plantele sunt importante şi fiecare are rolul lui în natură.
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Karpaten Meat – tradiţie elveţiană în creşterea bovinelor ANGUS

“from grass to beef
ANGUS Business systems”
Elveţienii de la Karpaten Meat au
pus bazele unei ferme în comuna
Nocrich, lângă Sibiu, încurajaţi de
creșterea masivă a cererii de carne
de vită premium pe piaţa europeană.
Firma Karpaten Meat dorește să
pună bazele unei rețele de producție
de carne de vită ANGUS, un sistem
complet care acoperă toate etapele
de producție: începând cu pășunatul
natural și cuprinzând de la creșterea
și îngrășarea bovinelor ANGUS până
la prelucrarea cărnii. Ceea ce oferim
fermierilor români sunt două forme
de parteneriat: una este înființarea
unui business de creștere a bovinelor
de rasă ANGUS în sistem extensiv pe
pășune iar a doua formă de parteneriat
se referă la posibilitatea fermierilor
de a-și însămânța efectivul de Bălțată
Românească cu material seminal de
la tauri ANGUS. Pentru amândouă
formele de parteneriat noi punem la
dispoziție pe de o parte vânzarea de
animale de reproducție rasa ANGUS
sau material seminal provenit de la
tauri cu genetică de top și pe de altă
parte prin contract, răscumpărăm
vițeii rezultați din reproducție
în momentul înțărcării acestora.
Aceste programe se încadrează întrun nou model de business, și anume
creșterea în sistem de vaci doică, o
tehnologie simplă şi cu costuri mult
mai scăzute decât în cazul creşterii
vacilor de lapte.
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Amândouă formele de parteneriat au
ca și beneficiu asigurarea unei piețe
de desfacere profitabile.
Echipa Karpaten Meat dispune de
cunoștințe și tradiție elvețiană atât
în reproducţia animalelor (creştere
şi furajare), cât şi în prelucrarea
cărnii (transport, tăiere şi procese
de prelucrare) şi a comercializării
acesteia.

Parteneriat cu fermierii
La începutul anului 2012, în lunile
ianuarie şi februarie, au avut loc
la sediul firmei Karpaten Meat din
Marpod, trei întâlniri cu peste 150 de
fermieri din județul Sibiu în vederea
familiarizării acestora cu tehnologia
de creștere a bovinelor de carne
rasa ANGUS. Scopul întâlnirilor a fost
dezbaterea programului de încrucișări
în vederea realizării de contracte cu
firma Karpaten Meat pentru preluare
de viței rezultați din reproducția
ANGUS cu Bălțată Românească.
Conferințele au fost organizate sub
patronajul Direcției pentru Agricultură
a Județului Sibiu, a directorului
domnul Gheorghe Budrală. Au fost
prezenți reprezentanții Direcției
Agricole Sibiu, ai Camerei Agricole
Sibiu, Mediaș, Dumbrăveni, Agnita,
GAL Avrig, președinți de asociații de
profil locale, Oficiului Județean de
Plăți, Dezvoltare Rurală și Pescuit
Sibiu. La prima întâlnire s-a alăturat
acestei inițiative și prefectul Sibiului
domnul Horațiu Dumitru Răcuciu.

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

Invitați au fost fermierii din toate
zonele județului Sibiu interesați de a
trece de la vaca de lapte la cea de
carne și de a avea piața de desfacere
asigurată.
„Primul pas în cadrul acestui program
este derularea acestuia în judetul
Sibiu urmând ca apoi să ne extindem.
În cadrul programului ANGUS avem
în momentul de faţă peste 20 de
parteneri în toata ţară”, a declarat
Samuel Widmer, Director General.
„Ceea ce face diferenţa în cadrul
programelor de parteneriat este faptul
că firma Karpaten Meat realizează
răscumpărarea viţeilor în baza unui
contract. Suntem direct interesaţi să
acordăm toate materialele şi sfaturile
necesare partenerului să producă viţei
cu caracteristici superioare, de acea
livrăm material seminal de cea mai
bună calitate din Germania împreună
cu partenerul nostru ANGUS Group
BcT.”, a adăugat Samuel Widmer.

Pentru mai multe informaţii
despre acest program sau pentru
organizarea unei vizite la fermă vă
rugăm să ne contactaţi:
Karpaten Meat SRL
Str. Principală fn – Ferma
557135 Marpod/Sibiu, România
Tel:+40 269 232 977
Fax:+40 269 232 717
info@karpaten-meat.com
www.karpaten-meat.com

Obiceiuri de Paşte
În zonele locuite de oameni de
diferite etnii, obiceiurile sunt ca
atare conform vorbei din popor ”câte
bordeie – atâtea obicee”, dar au
existat și schimburi interculturale
rezultând obiceiuri asemănătoare.
Vrem să vorbim despre obiceiuri de
Paște din zona Sighişoara / Târnava
Mare.

Străjerii la Mormânt
La Sighişoara, de Sfintele Sărbători
de Paşti, se ține un obicei vechi,
moştenit chiar de la începuturile
Bisericii de Corneşti (construită în
1785) – acela al străjuirii sfântului
mormânt, După cum se știe, în Vinerea
Mare există o slujbă specifică acestei
zile și anume Prohodul Domnului.
Ritualul de ”îngropare al aerului”,
evoca acele momente de mare
importantă în iconomia mântuirii.
Obiceiul străjii se leagă de paza pe
care Pilat a organizat-o la mormântul
Mântuitorului, după cum evangheliile
ne spun. Străjerii, de la bisericuța
din Cornești sunt în numar de 13,
au un comandant - vătaf sau căprar
(caporal), 10 sulitaşi şi 2 stegari.
Străjerii trebuie să fie băieţi tineri,
necăsătoriţi, cu un comportament
social şi moral deosebit. De asemenea
tinerii trebuie să provină din familii
legitime.

Împușcatul cocoșului

Stropitul fetelor

Este un obicei practicat de către
sași, în perioada Paștelui. În unele
sate tinerii sași legau un cocoș, fără
a avea posibilitatea de a se mișca,
asupra căruia ținteau. Cel care îl
nimerea putea să folosească penele
cocoșului pentru a-și orna pălăria, iar
nevasta lui trebuia să facă o tocană
din carnea păsării. În alte zone, ca
de exemplu în Laslea, tinerii saşi îşi
confecţionau arcuri sau arbalete, cu
care ţinteau şi aruncau săgeţi în nişte
ţinte care aveau desenate pe ele un
cocoş. Probabil că acesta era un mod
de aducere aminte a faptului că Petre
se lepădase de Mântuitorul şi numai
cântatul cocoşului i-a adus aminte
profeţia pe care Iisus o făcuse cu
puţină vreme înainte.

Un obicei probabil adus de sași, dar
sărbătorit de majoritatea localnicilor
din Sighişoara Târnava Mare este
acela al stropitului, în a doua zi de
Paști, când băieții și feciorii merg
la stropitul fetelor. Ei folosesc
parfumuri din gama largă, care se
găsește în comerț, dar la începuturi și
le confecţionau siguri din viorele, sau
coji de portocală mai târziu sau alte
plante aromate. Stropitorii de vârstă
mică sunt întâmpinați de mamele
fetelor, dar cei mai mari sunt primiți
chiar de fetele pe care le vizitează.
Există și diverse formule de adresare,
unele mai hazlii, altele mai serioase,
dar în genere este un obicei care
aduce bucurie și voie bună.
Ben Mehedin

Natura 2000: un efort comun al ţărilor europene pentru a păstra moştenirea naturală a acestui continent,
alături de cea istorică şi culturală.

Străjeri în Corneşti; foto: Ben Mehedin

Obiceiul acesta are cel puțin 200
de ani vechime, cam de la sfârşitul
secolului al XIX -lea. Străjerii sunt
îmbrăcaţi în zeche lungă, căciulă
neagră cu crenguţă de brad, simbolul
crucii, vrâsta pe piept în trei culori. Pe
piept se petreceau două eşarfe roşii
ce rămâneau până la Ziua Învierii.
La slujba prohodului, ce are loc în
Vinerea Mare sau Seacă, străjerii
poartă la gât eşarfa (cârpa) neagră,
iar la slujba învierii o schimbă cu una
maro. Schimbul gărzii se face prin
mimică şi bătăi ritmice ale vătafului.
Limba clopotului mare este legată
după slujbă şi nu se dezleagă decât la
Liturghia Învierii, când cu toții cântă
”Hristos a Înviat”.
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Despre post, în secolul XXI
Postul este o decizie individuală pe care o ia fiecare. A fost o vreme în istoria creștinătății când credincioșii care nu țineau
postul erau afurisiți (eliminați din obște sau erau opriți de la sfintele taine pentru o perioadă de timp) iar preoții care nu
posteau erau caterisiți (răspopiți).
În zilele noastre, în majoritatea cazurilor, viața spirituală ne preocupă din ce în ce mai puțin, încât omul modern își mai
amintește de Dumnezeu doar când se abate vreo nenorocire sau o calamitate asupră-i. Postul își pierde astfel din relevanță,
dar pentru cei preocupați de suflet, postul devine armă de luptă cu dușmanul nevăzut și pregătește credinciosul pentru a
sărbători cu adevărat Paștele.
Postul nu înseamnă doar abținerea de la alimentele de origine animală, ci și orice alte acțiuni care duc la înduhovnicirea
omului (facere de bine, clevetire mai puțină și rugăciune mai multă). Poate că ar fi bine să facem referire la faptul că
hrana folosită în post este într-un anumit mod legată de lumină. Alimentele toate sunt de origine vegetală. Legumele toate
folosesc fotosinteza în creștere, proces care are loc numai în prezența luminii. Sunt două zile în postul Mare în care se
mănîncă pește – alimentul despre care se știe că are cel mai mare conținut de fosfor – un element care poate stoca lumina
pentru o vreme și s-o elibereze mai apoi, în întuneric.
Dacă am interpreta filosofic acestea putem spune că postul leagă trupul omenesc de lumină, iar Iisus Hristos “este lumina
lumii, pe care nicicând întunericul nu a cuprins-o”. Iar renunțarea la post de fapt este spre pagubă și nu spre câștig.
În vest, postul s-a redus la o singură zi – aceea din Vinerea Mare, chiar dacă începe cu 46 de zile înaintea Paștelui, (în
Miercurea Cenușii) când credincioșii se însemnează cu cruce de cenușă pe frunte (în semn al penitenței); de obicei cenușa
de însemnare se obține prin arderea crenguțelor de la Floriile din anul precedent.
Ben Mehedin

Calbor

este un sat în partea de vest a judeţului Braşov, în Podişul Hârtibaciului. Aparţine de comuna Beclean.
Satul Calbor se află situat pe malul drept
al Oltului la cca. 7 km de municipiul
Făgăraş, fiind atestat documentar întrun document de la 1141 din timpul lui
Gheza al II – lea, din perioada în care
satul Calbor ca şi alte sate de pe partea
dreaptă a Oltului cad sub stăpânirea
coroanei ungureşti.

foto: Bob Gibbons

Teritoriul satului Calbor a fost locuit cel
puţin din sec. al-II-lea d. Ch., de când
datează o necropolă aflată pe teritoriul
satului la marginea estică, lângă
pădurea Făget.
În perioada primei atestare, satul avea
o populaţie sasească. În anul 1733,
episcopul unit cu Roma, Inocenţiu
Micu-Klein a decis organizarea unui
recensământ în Ardeal: în Calbor
trăiau 166 de familii, adică vreo 830 de
suflete. O biserică funcţiona atunci şi de
pe fâneţele parohiei se strângeau câte
6 care de fân, anual. Între anii 1365 –
1462 satul face parte din feuda ducală
a domnilor munteni, fiind administrat
conform dreptului vechi românesc.

Obiectiv memorial: Monumentul Eroilor Români din Primul şi Al Doilea Război Mondial. Monumentul memorial cu cruce este
amplasat în curtea Bisericii Ortodoxe din satul Calbor, fiind înălţat pentru cinstirea memoriei Eroilor Români căzuţi în cele
Două Războaie Mondiale.

surse: Wikipedia, buchholz-meets-buchholz.com, becleanbrasov.ro
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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.

Întâlniri cu fermierii
La început de an, Fundaţia ADEPT
Transilvania, organizează întruniri cu
fermierii din zona. Aceste meleaguri
sunt recunoscute prin pajiştile cu
înaltă valoare naturală (High Nature
Value - HNV). În scopul păstrării
acestei bogăţii, fermierii din zonă
sunt încurajaţi prin plăţile de agromediu (măsura 214 din PNDR). Aceste
plăţi, reprezintă compensaţii şi se
derulează în baza unui contract şi ca
orice contract, odată cu binefaceri,
aduce şi obligaţii.

de pajişte uscată, situate în situl
Natura
2000
Sighişoara-Târnava
Mare, pajiştile semi-naturale uscate
pe substrat calcaros şi cele stepice
subpanonice. Pe baza informaţiilor
stării de conservare a acestor habitate
prioritare de pajişte şi în consultare cu
fermierii şi cu alţi factori de decizie
din teritoriu, ADEPT va elabora planuri
de acţiune pentru conservarea lor. În
situl Natura 2000 Sighişoara-Târnava
Mare pajiştile acoperă aproximativ
12% din suprafaţa totală a acestuia şi
găzduiesc mai multe specii de floră şi
faună protejate la nivel european.

Principalele ameninţări pentru aceste
habitate prioritare sunt: activităţile
agricole intensive şi abandonul
terenurilor. Măsurile de conservare a
habitatelor, dezvoltate prin proiectul
STIPA, vor fi activităţi monitorizate
de păşunat şi cosit, iar acolo unde
este cazul, activităţi de restaurare a
habitatelor prin curăţirea pajiştilor
de mărăcini. Întrucât pantele şi
peisajul nu favorizează agricultura
intensivă, principala ameninţare
rămâne abandonarea terenurilor.
Ben Mehedin

Preocuparea Fundaţiei ADEPT –
conservarea acestor pajişti cu
înaltă valoare naturală, devine, în
consecinţă o grijă pentru cei care
utilizează aceste pajişti şi sunt
beneficiarii plăţilor de agro-mediu.
Aşadar noi dorim să ne asigurăm că
tuturor le sunt clare condiţiile în care
primesc plăţile compensatorii, pentru
că, de respectarea condiţiilor, ţine
durabilitatea înţelegerii.

foto: ADEPT

Unul din proiectele Fundaţiei - STIPA
(Protejarea Ecosistemelor Pastorale
Importante din Transilvania) are
ca obiectiv ameliorarea stării de
conservare a două habitate prioritare

Transilvanian Brunch
Iniţiativă a asociaţiei GAL Microregiunea Hârtibaciu, din 2008, Transilvanian
Brunch, doreşte să devină o variantă pentru membri comunităţilor, de cunoaştere
reciprocă şi colaborare. Fiind un exerciţiu practic de promovare a produselor
locale şi bio, pot ajuta la propriu la promovarea localităţilor din Podişul
Hârtibaciului. De exemplu, pe parcursul anului curent, un brunch va avea loc la
Floreşti, un sat mic care a fost „condamnat la moarte” sub regimul lui Ceaușescu.
Din fericire, satul a supraviețuit și a devenit de câţiva ani unul dintre cele mai
bune exemple pentru reabilitarea unui sat în stilul cel mai potrivit.
Brunch-urile sunt organizate de regula în ultimă sâmbată a fiecarei luni, într-o
locaţie deosebită şi se bucură pe lângă oferta culinară şi de o tematică, de ex.
plimbare cu drezina pe şinele mocăniţei, drumeţie pe un traseu cultural, muzică
deosebită şi altele.
Jochen Cotaru
foto: Manuel Costescu
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.

Calendarul evenimentelor Transilvanian Brunch din 2012
•
•
•
•
•
•

28
26
30
28
25
29

aprilie: Meşendorf – casa nr. 59, la Monica Popovici
mai: Floreşti
iunie: Alma Vii
iulie: Hosman –Moara Veche
august: Apoş – casa parohială evanghelică
septembrie: Apold (MS) – în curtea bisericii fortificate

Plăţile pentru pajişti
Agricultura a devenit în timp o sursă
importantă și permanentă de poluare
a mediului și în special a apelor de
suprafaţă şi freatice. În condițiile
dezvoltării agriculturii, a producției
agricole și implicit a dezvoltării
rurale, este necesar să stabilim dacă
această creştere poate fi susţinută
fără a aduce prejudicii mediului şi
sănătăţii umane.
Dezvoltarea durabilă înseamnă de
fapt managementul şi conservarea
resurselor naturale de bază:
conservarea solului, a apei, a
florei şi faunei cât şi a resurselor
genetice, a mediului, etc. România
a elaborat în conformitate cu
legislaţia comunitară în vigoare
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2007-2013, care
respectă liniile strategice de
dezvoltare rurală ale Uniunii
Europene ce guvernează acest
domeniu, precum şi realităţiile
şi nevoile identificate în spaţiul
rural românesc.
Una dintre măsurile de conservare
a resurselor de mediu, se adresează
direct pajiştilor (fâneţelor, păşunilor
cât şi celor gestionate mixt) cu Înaltă
Valoare Naturală (HNV) care sunt
compensate prin Plăţile de Agromediu
din cadrul Măsurii 214, Axa 2 din
Programul Naţional de Dezvoltare.
Conform PNDR 2007-2013 Măsura 214
Plăţii de Agromediu stabileşte cadrul
general necesar a fi respectat de
fermieri pentru a putea beneficia de
sprijin financiar nerambursabil plătit
anual, ca o rată fixă exprimată în Euro,
sub forma de prima compensatorie
publică.
Obiectivul acestei măsuri este de
a contribui la dezvoltarea durabilă
a spaţiului rural prin încurajarea
utilizatorilor de terenuri să introducă
sau să continue metodele de
producţie agricolă compatibile cu
protecţia şi îmbunătăţirea mediului,
inclusiv a biodiversităţii, apei, solului
şi a peisajului rural.

Plăţile de agro-mediu se acordă
fermierilor care îşi asumă, în mod
voluntar, angajamente de agro-mediu
pentru o perioadă de 5 ani începând
cu data semnării angajamentului.
Aceste zone au fost selectate de
către compartimentele tehnice din
cadrul MADR şi ocupă aproximativ
35% din suprafaţa total administrativ
teritorială din România. Majoritatea
zonelor
eligibile
sunt
zonele
carpatice, subcarpatice şi deluroase
acoperite de pajişti naturale şi seminaturale. Limitele zonelor eligibile
sunt administrativ teritoriale şi
sunt la nivel de comună, limita
administrativă.
Fermierii pot solicita plata pentru
următoarele pachete:
Pachetul nr. 1 „Pajişti cu Înaltă
Valoare Naturală”;
Pachetul nr. 2 „Practici agricole
tradiţionale” - această opţiune se
poate adăuga pachetului de bază nr. 1;
Pachetul nr. 3 „Pajişti importante
pentru păsări” – cu variantele 3.1Crex Crex şi 3.2 – Lanius minor, Falco
vespertinus;
Pachetul nr. 4 „Culturi verzi” pachetul este disponibil la nivelul
întregii ţări şi se poate aplica pentru
maximum 80% din terenul arabil
aparţinând unei ferme.
Din 2012 au fost identificate si alte
zone care sa fie incluse ca si eligibile
pe Masura 214, Plăţi de Agromediu,
pajişti importante pentru fluturi în
zona Clujului şi Bucovina cât şi un
pachet pentru Gâsca cu Gât Roşu. Tot
din 2012 livezile extensive cu soiuri
vechi de pomi fructiferi vor fi eligibile
la plată dacă sunt gestionate conform
cerinţelor de agromediu.
Din punctul de vedere al eligibilităţii
terenului, în prezent plăţile de agromediu se acordă pentru terenul arabil
(în cazul pachetului 4 şi 5), pentru vii
şi livezi (în cazul pachetului 5), pentru
pajişti (în cazul pachetului 1, 2 şi 3)
şi pentru pajişti şi livezi tradiţionale
extensive utilizate ca pajişti (în cazul
pachetelor 1 şi 2).

Cele 2 pachete introduse in 2012 in
cadrul masurii 214 sunt:
Pachetul nr. 6 „Menţinerea pajiştilor
importante pentru fluturi (Maculinea
sp.)”, - în zona Clujului şi zona
Bucovina.
Pachetul nr. 7 „Menţinerea terenurilor
arabile importante ca zone de hrănire
pentru Branta ruficollis”.

Sprijinul se acordă sub forma unor
plăţi anuale fixe pe hectar de teren
agricol utilizat şi situat în cadrul
zonelor desemnate ca eligibile în
cadrul măsurii. Beneficiarii plăţilor de
agro-mediu pot fi persoanele fizice sau
juridice care utilizează terenul agricol
pentru care solicită plata, în calitate
de proprietari, arendaşi, concesionari,
asociaţi administratori în cadrul
asociaţiilor în participaţiune, locatari,
etc

ATENŢIE!
Beneficiarii Plătiilor Directe şi de
Agromediu vor trebui din 2012 să
implementeze 8 SMR-uri (cerinţele
legale în materie de gestionare
(SMR) privind mediul şi identificarea
şi înregistrarea animalelor în cadrul
schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru agricultori în România) care
sunt reguli legate de activităţile
agricole şi se adaugă celor 11 GAEC
uri (Bune practici agricole şi de Mediu)
conform Ordinului MADR nr.187 din
5 august 2012, MMP nr.2155 din 5
august 2011, ANSVSA nr. 42 din 16
septembrie 2011. Primele 5 SMR-uri
vor fi verificate de catre APIA, iar SMR
urile 5-8 vor fi verificate de catre
ANSVSA. Pentru mai multe informaţii
şi detalii rugăm toţi beneficiarii
Plăţiilor Directe şi de Agromediu să se
adreseze birourilor APIA şi ANSVSA.

Răzvan Popa

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

hai să ne jucăm copii!

Dragi copii, în acest număr vă propunem un joc de imaginaţie: cum ar fi să fiţi peşte pentru câteva ore sau o zi?
Poate chiar o mreană (vedeţi detalii la pag.2)? Ce soluţii credeţi că pot fi pentru a traversa un râu cu
toate aceste obstacole? Aşteptăm cu drag ideile voastre la adresa redacţiei.
Cele mai ingenioase soluţii vor fi premiate.

exploatări de nisip
şi pietriş prea multe
şi prea dese

deşeuri menajere şi industriale,
aruncate din nepăsare sau neglijenţă
în râuri şi părâuri

braconaj în perioadele în care
pescuitul este interzis, pentru a
lăsa timp populaţiilor de peşti să se
refacă.

amenajări hidrotehnice (diguri, baraje)
defectuos construite, care modifică
cursul şi debitul râului şi care împiedică
peştii să circule cu uşurinţă

Redacţia:
Vă rugăm să ne trimiteţi informaţii de
interes local pentru numărul din luna
martie, până la data de 20.02.2012.

În sfârşit acasă! Mreana preferă apele
reci, fără cascade, cu fund pietros
şi nisipos, mărginite de arbori şi
tufărişuri.

WWF - România
Braşov, str. Lungă, nr. 175, 500051
e-mail: aalexa@wwfdcp.rp
tel: 0730 098102
0372 769945

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

În parteneriat cu:

Tiraj: 5.000

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
de exemplare.
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