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Activitatile proiectului
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Calendar religios
Septembrie -Răpciune

Creştin - Ortodox:
5 J † Sfântul Prooroc Zaharia,
8 D † Naşterea Maicii Domnului
14 S † Înălţarea Sfintei Cruci (Post)
23 M † Zămislirea Sfântului Ioan
Botezatorul

Romano - Catolic:
8 D † NAŞTEREA SF. FC. MARIA UP
12 J Ss. Nume al Mariei *; Emilian, ep.
13 V Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **
21 S SF. MATEI, ap. şi ev. R.

Inventarul speciilor şi habitatelor
Pentru realizarea unui management eficient al zonei în care sunt suprapuse atât situri
Natura 2000 (4 SCI-uri şi un SPA) cât şi rezervaţii naturale, este nevoie de realizarea unui
inventar complet pentru habitate şi specii de inters comunitar şi naţional. La nivelul zonei
de implementare a proiectului, în anul 2010, cand a fost depus proiectul spre aprobare, nu
se cunoştea localizarea habitatelor şi distribuţia speciilor de interes comunitar şi a habitatelor importante pentru aceste specii (altele decât cele de interes comunitar). Formularele
Standard indică doar prezenţa şi procentul din suprafaţă ocupat de specii şi habitate, informaţie care nu este suficientă pentru managementul siturilor Natura 2000. Aceste informaţii
sunt esenţiale atât pentru realizarea recomandărilor de management, dar mai ales pentru
aplicarea măsurilor şi accesarea fondurilor europene.
Activitatea de inventariere începută în anul 2011 se apropie de final, până în prezent un procent de 97% din activitatea de teren fiind realizat. Până la sfârșitul lunii octombrie 2013 vom
avea studiile finale privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar
cât şi măsurile specifice de management pentru acestea.

Investiţii pentru zonă
Din punct de vedere al investițiilor, una
dintre cele mai mari provocări o reprezintă realizarea autostrăzii Transilvania.
Studiul demarat pentru adaptarea proiectului tehnic al autostrăzii la bogățiile
din zonă (specii și habitate importante la
nivel european) va fi finalizat la sfârșitul
lunii noiembrie 2013. Propunerea de
recomandări se va baza pe datele din
teren privind distribuția speciilor şi
habitatelor de interes comunitar ce se
găsesc de-a lungul autostrăzii. Prin acest
studiu se urmărește diminuarea/compensarea impactului negativ asupra siturilor
Natura2000.

Cursuri
În perioada 18-30.11.2013 se vor derula o serie
de cursuri destinate pe de-o parte, instituțiilor
publice și pe de altă parte, custozilor/administratorilor din aria protejată sau din arii protejate
din apropiere/ vecine zonei Hârtibaciu-Târnava
Mare-Olt. Astfel 30 de persoane vor lua parte la
cursurile ce vor cuprinde următoarele tematici:
Modulul 1- Arii Protejate –noţiuni introductive,
specii, habitate şi activităţi de comunicare ale
obiectivelor de management ale ariei protejate şi
Modulul 2- Managementul Ariilor Protejate – managementul speciilor şi habitatelor, managementul operaţional, monitorizare specii şi habitate,
monitorizare management. Anul acesta se vor
demara doar cursurile modulului 1.

w w w. na tura 2000tra nsi l vania.ro

Octombrie-Brumărel

Creştin - Ortodox:
6 D † Sfântul Apostol Toma
26 S † Sfântul Mucenic Dimitrie
Izvoratorul de Mir
27 D † Sfântul Dimitrie Basarabov

Romano - Catolic:
18 V SF. LUCA, ev.
26 S Sf. Dumitru, m.
29 M Sf. Narcis, patriarh de Ierusalim LP

Noiembrie-Brumar

Creştin - Ortodox:
8 V † Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil
13 M † Sfântul Ioan Gura de Aur;
Lăsatul Secului pentru Postul
Crăciunului
21 J † Intrarea Maicii Domnului în
Biserică
30 S † Sfântul Apostol Andrei, Sfântul
Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei
Romano - Catolic:
1 V † TOŢI SFINŢII
15 V Ss Albert cel Mare, ep. înv. *
30 S SF. ANDREI, ap.
Evenimente locale:
Târg animale, 12 septembrie, Avrig/Sibiu
Târg animale, 08 septembire, Retiş/Sibiu
Târg animale, 01 octombrie, Avrig/Sibiu
Târg general, 14 octombrie, Chirpăr/Sibiu
Târg general, 27 octombrie, Iacobeni/
Sibiu
Târg animale, 23 octombrie, Meghindeal/
Sibiu
Târg animale, 02 octombrie, Daneş/Mureş
Târg animale, 12 noiembrie, Avrig/Sibiu
Târg general, 18 noiembrie, Altâna/Sibiu
Târg animale, 08 noiembrie, Brădeni/Sibiu
Târg animale, 22 noiembrie, Saschiz/
Mureş

Breite

Barza albă (Ciconia
ciconia) - Barza neagră
(Ciconia nigra)

Tibor Hartel, Fundația „Mihai Eminescu Trust”
Barza albă este o pasăre bine
cunoscută chiar şi de către copii şi
împreună cu rândunica sunt singurele specii pe care le cunosc toţi ca
fiind păsări migratoare. Barza albă
cuibăreşte în apropierea oamenilor,
pe stâlpi, mai rar pe hornuri şi acoperişuri. Înainte de migrare, berzele se adună mai multe la un loc, în
anumite locuri şi pornesc la lungul
drum în grupuri mari. Fiind păsări de
talie mare, zborul le ia multă energie, de aceea caută curenţii calzi
ascendenţi şi când una dintre ele îi
găseşte, celelalte berze se aliniază
acesteia. Astfel, diminuează energia
consumată în zbor (prin aliniere şi
prin folosirea curenţilor ascendenţi).

Cuibăreşte aproape exclusiv în localităţi, care au în apropiere teritorii
adecvate hrănirii (zone umede, pajişti), dar vizitează şi pajiştile mai
uscate sau terenurile arabile (de ex.
culturile de lucernă). Majoritatea
cuiburilor sunt situate pe stâlpi electrici, dar există cuiburi şi pe clădiri
sau copaci. Hrana este alcătuită din
insecte, peşti mici, amfibieni, reptile
şi mamifere mici. Barza albă depune o singură pontă pe an. Juvenilii
care vor supravieţui prima migraţie,
vor petrece primii 3-4 ani de viaţă
în Africa. Se vor reîntoarce la noi,
doar când ajung la maturitate sexuală. Barza neagră nu cuibăreşte în
apropierea omului, preferă pădurile

din zonele umede. Sunt mult mai puţine ca număr în comparaţie cu ruda ei,
barza albă, şi în consecinţă ştim destul
de puţine lucruri despre migraţia acestei specii. Zboară mai mult decât barza
albă, de aceea e capabilă să pornească din Sicilia şi să zboare peste Marea
Mediterană. Ambele păsări au ciocul
lung, sub formă de daltă. Barza nu s-a
adaptat să consume hrana pe care ar
găsi-o iarna la noi, de aceea migrează.
În general, putem afirma că majoritatea păsărilor îşi aleg perechea pentru o
singură perioadă de cuibărire, se poate întâmpla să-şi schimbe perechea la a
doua depunere de ouă, în acelaşi sezon.
La barza albă, în fiecare primăvară se
formează noi perechi, dar câteodată
vechile perechi rămân împreună. Barza
albă este singura pasăre de talie mare
de la noi, care cuibăreşte în apropierea
omului. De obicei, cuibul este folosit
mai mulţi ani la rând, dar nu neapărat
de aceeaşi pereche. Prima dată sosesc
masculii şi ei ocupă cuibul. În general,
la păsări femela alege masculul. La berze e chiar invers, masculul decide cine
va fi perechea lui. La fel ca celelalte
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păsări de talie mare, berzele depun o
singură pontă. Barza neagră se fereşte
de oameni, preferă pădurile din zonele
umede. Îşi construieşte cuibul din crengi, pe câte o ramură laterală a copacului. Fidelitatea berzelor negre faţă de
cuib depinde de gradul de deranj, de
disturbare la care acesta este expus.
Sunt perechi, care cuibăresc în acelaşi
cuib ani la rând, dar sunt şi perechi care
construiesc câte un nou cuib în fiecare
an. Păsările pot fi deranjate de lucrările
silvice. Barza neagră face parte dintre
acele, puţine, specii la care şi masculul contribuie la clocirea ouălor, încălzindu-le. Ambii părinţi hrănesc puii, ei
aduc în guşă hrana pe care o regurgitează în mijlocul cuibului, de unde puii vor
ciuguli. În zilele calde, părinţii aduc şi
apă în cioc pe care o lasă direct în ciocul deschis al puilor.

bitatelor de hrănire: abandonarea
pajiştilor, transformarea pajiştilor
în teren agricol, dezvoltarea rezidenţială şi a infrastructurii, desecarea bălţilor mici, drenarea zonelor
umede. În zilele noastre, barza albă
cuibăreşte preponderent în localităţi (urbane, rurale), învecinate cu
pajişti umede. O putem întâlni şi
pe terenuri agricole, căutând după
hrană, dar acestea adesea sunt tratate cu chimicale. În trecut, berzele
albe cuibăreau în copaci, pe clădiri,
pe hornuri, pe căpiţe de fân, dar în

Hartel

prezent 90% dintre cuiburile de la noi
se află pe stâlpi electrici. Deşi, s-ar
crede că barza se află în siguranţă pe
un stâlp, acesta poate prezenta un
potenţial risc. Deseori păsările sunt
electrocutate. Pentru evitarea acestui pericol, cuiburile trebuie ridicate
deasupra cablurilor.
Sursa: Manualul „Natura
2000-Dascal pentru dascăli”, 2013
(disponibil în format PDF pe www.
natura2000transilvania.ro)

În Europa, cele mai multe berze trăiesc în Polonia. În România cuibăresc
cam o zecime din populaţia poloneză,
aproximativ 5.000-5.500 de perechi. În
ultimele 60 de ani, populaţia berzei s-a
înjumătăţit, din cauza distrugerii ha-

3
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GAL-uri din zona Podișul Hârtibaciului-Târnava Mare (Grupuri de acţiune locală)

trecut aproape un an jumate de
când primele GAL-uri din zona
noastră au semnat contractele
de finanțare. Fără a intra în povestea lungă, de la pornirea inițiativelor locale, din
2006, este momentul să aflăm un pic despre situația actuală a GAL-urilor de pe la
noi. Sunt deocamdata trei inițiative autorizate și în funcționare: GAL Dealurile
Târnavelor (Saschiz), GAL Microregiunea
Hârtibaciu (Agnita) și GAL Podișul
Mediașului (Aţel). Noi am rugat colegii să
ne răspundă pe scurt la câteva întrebări.
În mare parte se poate constata existenţa următoarelor situații pentru momentul
actual, care probabil se vor mai schimba
pâna la sfârșitul anului 2013.
GAL-urile fac progrese în ceea ce
privește numărul proiectelor depuse.
Inițiativa din Moșna a putut lansa prima
sesiune deja din primăvara anului trecut
și astfel are cele mai multe proiecte cu
contractele de finanțare semnate. De la

GAL - Podișul Mediașului
www.galpm.ro

1

Avem 35 de proiecte selectate, 15
proiecte care au trecut de oficiul
județean (câteva sunt înca în evaluare) și 12 contracte semnate.

2

Cel mai mare interes există pentru măsurile 322 și 111, ambele cu
fonduri epuizate. Interes scăzut este
față de măsurile 312 și 313. Există
diferențe față de Plan. De exemplu,
în 2009 exista interes pentru măsura
123 - puncte de sacrificare animale,
iar acum nu avem cerere deloc pe
această măsura. Vom realoca banii pe
măsura 112.

3
4

Din păcate, în acest moment nu
este important pentru beneficiari.

Ne dorim să existe o singură structură care să monitorizeze activitatea GAL-urilor, un department LEADER
în cadrul ministerului, nu ca acum la
M.A.D.R. și A.P.D.R.P. Eventual, cei
care au aprobat strategia (M.A.D.R.)
să verifice și proiectele finanțate prin
strategie. GAL-ul să aibă libertatea
de a redacta propriile ghiduri, să nu
se facă A.P.D.R.P. selecția pe măsurile
de finanțare și procedurile.

plecarea proiectelor din birourile GALurilor, documentele intră într-o perioadă
de verificare la autoritățile județene de
management. Exista un interes ridicat
pentru proiecte de tip 112, „instalarea
tinerilor fermier”, care nu au nevoie de
cofinanțare și, clar, sunt proiecte agricole. Pe de altă parte, se pare că condițiile
de eligibilitate sunt mai greu de îndeplinit pentru cei care vor să dezvolte
activități non-agricole – interesul pentru
măsurile 312 (dezvoltarea întreprinderilor non-agricole) și 313 (activități turistice) este scăzut. Existența ariei protejate Natura 2000, așa cum putem citi din
răspunsurile primite, este un element
important pentru cei ce activează pentru
dezvoltarea zonei. Însă nu este esențial
pentru majoritatea beneficiarilor. Toate
GAL-urile doresc o debirocratizarea în
vederea accesului de fonduri europene
într-o manieră mai simplă.

GAL - Dealurile Târnavelor
www.tarnava-mare.ro

1

Pănă la ora actuala s-au depus 2
proiecte, care au trecut de faza
de evaluare a conformității administrative și urmează să verificam
eligibilitatea și să intre în procesul
de selecție. Este vorba despre un
proiect pe măsura 112 și un proiect
pe măsura 312.Noi avem deschise
sesiuni de depunere de proiecte pe
5 măsuri până în data de 30 mai și
pe măsura 313, până în 20 iunie.
Estimăm ca „pe ultima sută de metri”, se vor depune mai multe proiecte.

2
3

Până acum, cel mai mare interes
a fost pentru măsurile 112 și 313.

Având în vedere prevederile Ghidului consultativ pentru
măsura 121, mai exact, creșterea
intenstății sprijinului cu 10 % pentru
investițiile realizate în situri Natura
2000, considerăm că includerea comunelor noastre în situl Natura 2000
„Sighișoara - Târnava Mare” este benefică din punct de vedere al atragerii de finanțări prin P.N.D.R. Mai mult,
în cadrul campaniei de promovare și a
activităților de animare în teritoriu,
am inclus pe agendă și o prezentare

„Putem să salvăm fondul
construit tradiţional din
mediul rural de pe Valea
Hârtibaciului”

de Joachim Cotaru, WWF România

Întrebări GAL-uri:

1

Câte proiecte au fost depuse
până azi și pentru câte au fost
semnate deja contractele de finanțare?

I

nterviu cu Eugen Vaida (Alțâna),
președintele asociației MONUMENTUM/ arhitect

2

Pentru ce măsura – sau măsuri –
există cel mai mare interes din
partea beneficiarilor? Ați constatat
diferențe la Planul de Dezvoltare
Locală?

de Joachim Cotaru, WWF România

1

De ce sunteţi interesat de păstrarea patrimoniului cultural
construit?

3

Am fost crescut de mic în spiritul
culturii tradiţionale şi cred în dezvoltare durabilă şi pe criterii ecologice,
a mediului rural din România şi în special a Transilvaniei de Sud, iar fondul
construit tradițional reprezintă un fundament de la care se poate pleca în
acestă privință.

Ce importanța are existența ariei protejate Natura 2000 pentru
GAL-ul Dvs.? Dar pentru beneficiari?

4

Ce vă doriți pentru îmbunătățirea
abordării LEADER în următoarea
perioadă de finanțare, 2014-2020?
despre posibilitățile de includere a
acțiunilor de mediu (cu exemple de
bune practici) în proiectele care se
depun la GAL Dealurile Târnavelor.

Dupa 12 ani petrecuţi ca student şi
arhitect în Bucureşti, am hotărât acum
doi ani sa revin pe Valea Hârtibaciului

4

Debirocratizarea
programului
LEADER și incurajarea inovației
și a proiectelor atipice care răspund
nevoilor de dezvoltare în teritoriu
sunt necesare pentru o eficientizare
a absorbție mai bună a fondurilor.

Numele asociației,
MONUMENTUM, sună ca un
program. Care sunt scopurile
asociației?

G

Într-adevar este vorba despre un program coerent cu mai multe proiecte
care încearcă să salveze fondul construit
tradiţional din mediul rural din România

2

AL - Microregiunea
Hârtibaciului, www.gal-mh.eu

1
2
3

Au fost depuse 18 proiecte și s-au
semnat 7 contracte de finanţare.

3

Care sunt activitățile actuale
ale asociației?

Cel mai mare interes este pentru
măsurile 112 şi 141.

Derulăm în acelaşi timp proiecte de informare ale cetăţenilor despre obligaţiile pe care le au în păstrarea fondului construit tradiţional, de
documentare fotografică a tuturor caselor vernaculare, de schimbare a regulamentelor locale de urbanism în sensul
protejării fondului construit tradiţional
şi am făcut propuneri pentru îmbunătăţirea legii monumentelor istorice
care se va finaliza la sfârşitul anului.
Până în prezent am informat 11.000 de

Neavând date concrete despre
habitatele din GAL, despre modul cum trebuie acestea protejate,
tema „Natura 2000” nu a fost abordată concret.

4

Ne dorim o mai bună comunicare
şi colaborare cu factorii interesaţi, în special cu cei decizionali:
ministere, agenţia de monitorizare,
A.P.D.R.P.

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

4
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pentru a contribui la dezvoltarea culturală a acestei regiuni. Fiind adeptul
unei viziuni holiste asupra patrimoniului, abordez din mai multe puncte
de vedere acest domeniu: am expus
în muzeul etnografic personal de la
Alţâna obiectele pe care le-am colecţionat de-alungul anilor şi care vorbesc despre tradiţiile şi obiceiurile
de pe Valea Hârtibaciului. Din poziţia
mea de preşedinte fondator al Reţelei
Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice
Săteşti particulare din România încerc
să implementez această viziune şi în
celelalte zone rurale de pe teritoriul
ţării.

şi în special de pe Valea Hârtibaciului.
Deşi numele asociaţiei trimite la clădirile de patrimoniu, preocuparea generala a asociaţiei este legată de zonele de
protecţie ale monumentelor istorice, în
speţă, la casele tradiţionale. Pârghiile
legislative cu care lucrăm sunt însă cele
ale legii monumentelor istorice şi de
aceea am preferat acest nume.

proprietari de case tradiţionale din judeţele Sibiu, Braşov şi Mureş, o treime
dintre ei fiind de pe Valea Hârtibaciului,
am documentat fotografic 15.000 de
case din sudul Transilvaniei şi din Gorj.
În parteneriat cu Direcţia Judeţeană
pentru Cultură-Braşov, am amplasat
panouri de informare în cele mai valoroase sate din judeţul Braşov.
În prezent construim patru ţiglării
tradiţionale care să readucă ţigla tradiţională în peisajul cultural. Prima
dintre ele se construieste deja în satul
Saeş c Bob Gibbons
Apoş, de pe Valea Hârtibaciului.

© Monumentum
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Podișul Hârtibaciului
este într-un sit Natura
2000 – de fapt într-o zonă
Natura 2000. Ce relevanță are
protecția naturii pentru asociația
MONUMENTUM?
Asociaţia Monumentum are ca scop
final prezervarea peisajului cultural
din mediul rural. Având în vedere că
peisajul natural este parte integrantă
a peisajului cultural, cred că realizaţi
importanţa acestuia pentru asociaţia
noastră.
În calitatea noastră de consultanţi
pentru avizarea P.U.G.-urilor care vin
spre aprobare la Direcţiile Judetene
pentru Cultură, am cerut expres introducerea câtorva studii minime de
peisaj, respectiv perspective şi siluete protejate, zone cu peisaj natural
valoros, etc. Pentru că, România încă
nu are o lege a peisajului pe care să ne
putem baza, vom iniţia luna viitoare
(iunie 2013), împreună cu Ministerul
Dezvoltării şi Compartimentul pentru
Dezvoltare Durabilă un grup de lucru
care să creeze nişte regulamente speciale de protecţie a peisajului cultural şi natural, care să fie introduse în
noile regulamente locale de urbanism
din mediul rural.
Un proiect extrem de important al
asociaţiei ar fi realizarea unui studiu asupra peisajului cultural din
Microregiunea Hârtibaciu. Încă suntem în stadiul în care căutăm finanţare şi parteneri pentru realizarea lui.
Dacă va fi realizat destul de repede
ar putea să fie luat în seamă în Planul
Zonal de Amenajare a Teritoriului
Microregiunii Hartibaciu.

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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Bozul și Socul

Sfântul Simion Stâlpnicul

de Ben Mehedin, Fundaţia ADEPT
Există în tradiția noastră destule exemple care sugerează o anumită gingășie în
modul în care oamenii au tratat natura.
Poate că această abordare a venit din
accepțiunea că întreaga Creație este
Zidirea lui Dumnezeu, și-atunci omul s-a
purtat ca unul care avea în grijă această
creație. În această ordine de idei nici nu
ar fi o chestiune dificilă să se transpună
această grijă față de Natură, în administrarea siturilor Natura 2000 din zona
Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt.
Multă vreme, în viața locuitorilor acestor meleaguri nu a existat o limbă
scrisă, dar transmiterea cunoașterii
tradiționale se făcea prin povești, istorioare, pilde, basme, etc. Au apărut
astfel povestioare nu doar despre eroi
sau locuri, dar și despre plante și animale. În „Comoara Satelor – Calendar

popular” apărută la Editura Academiei
Române, București 2005 – autor Ioan
Ghinoiu, sunt menționate câteva dintre credințele oamenilor în legătură
cu bozul – Sambucus ebulus, din familia Caprifolacee. „Sub influența
creștinismului, bozul a devenit o plantă malefică, numită și poama dracului.
La rădăcina lui, în pământ s-ar ascunde
dracul, iar în aer printre tulpini, drăcoaica. În unele credințe bozul este o
divinitate feminină, măritată cu socul,
divinitate masculină. Când se culegea,
bozul era invocat și respectat ca o divinitate: „Bună dimineața, Bozule! Eu te
cinstesc cu pâine și sare și nouă mătănii, iar tu să mă cinstești cu sănătatea
vitei mele să nu-i stea viermii în rană
cât nu stau popii, primarii și dregătorii
în Rai!”. Fructele, recoltate toamna
târziu, erau folosite pentru colorarea
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de Ben Mehedin, Fundaţia ADEPT
textilelor și a vinurilor, iar florile,
frunzele și tulpinele culese în Ziua
Crucii (14 Septembrie) pentru vindecarea rănilor vitelor, în mod special cele provocate de mușcătura de
șarpe.” (Ghinoiu, pag. 178-179).
Socul, Sambucus nigra, este deasemene cunoscut și utilizat în zonă,
pentru diverse întrebuințări. Din flori
se face socată sau sirop de soc, din
care se prepară mai apoi băutură
răcoritoare toată vara, în amestec
cu apa. La sfîrșit de august, început
de septembrie, gospodinele folosesc
fructele socului pentru a face un
gem delicios. Despre soc nu am găsit povești în popor, dar cu siguranță
există pe undeva.
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Până în urmă cu mai bine de 200 de ani
se folosea calendarul biblic (după cum
spune Ion Ghinoiu în „Comoara Satelor
– Calendar popular” apărută la Editura
Academiei Române, București 2005)
adică calendarul în care zilele se socoteau de la Facerea lumii, care se presupunea că ar fi avut loc cu 5.509 înaintea nașterii Mîntuitorului Hristos. La 1
septembrie începe anul nou bisericesc,
iar biserica ortodoxă îl prăznuiește pe
Sfântul Simeon Stâlpnicul, care a trăit
în secolul al V-lea (390-459) și ultimii
37 de ani din viață și i-a petrecut pe un
stîlp înalt de 16 m. Acolo stătea și se
ruga. Prin mila lui Dumnezeu a căpătat
darul vindecării și pe mulți a ajutat,
care veneau la stâlpul unde se nevoia.
De loc era din satul Sis, din Asia Mica,
iar părinții lui erau țărani. Ce este interesant în acestă zi, este că în unele zone

7

(cf Ghinoiu p. 190) se fac predicții despre cum va fi vremea peste an. „Sfântul
Simion ține anul. Cum e ziua lui, așa e
tot anul. Dacă dimineața e frumoasă, va
fi primăvara ploioasă...” și continuă autorul: „Prezicerile meteorologice eficiente se făceau prin observarea stadiului
gogoșilor de stejar: ˂˂cine știe să caute
în ziua de Simeon Stîlpnicu, e ca și cum
ar căuta în zodie. Dacă viermele va fi
zburat pe această vreme, e clar că anul
va fi secetos și uscăcios. Dacă viermele
va fi cu aripi, anul va fi potrivit în roade.
Dacă aripile nu-i vor fi crescut încă, anul
viitor va fi bogat în roade˃˃. Interesantă
este interpretarea populară a unor legi
firești ale naturii, în care de la starea
de larvă la cea de insectă se ajunge la
predicții de recoltă și bunăstare.
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hai să ne jucăm copii!

Trabăra de la Jibert!

După fluturi

După cosaşi

Î
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În căutare de urme

În Viscri

Milvus

ntre 9-14 iulie, Grupul Milvus
a organizat o tabără, lângă
Jibert (județul Brașov),î n
cadrul proiectului “Pentru natură
şi comunităţi locale – bazele unui
management integrat Natura 2000
în zona Hârtibaciu – Târnava Mare
– Olt”. Participanții taberei au
fost selectați prin concursul „Și
eu fac parte din Natura 2000”. 21
elevi din 4 școli au avut ocazia de a
implementa în practică cunoștințele
teoretice dobândite, despre natură
și conservarea naturii, prezentarea
valorilor și importanța siturilor
Natura 2000.
Copiii au fost cazați în iurte și
timp de 6 zile au avut parte de un
program complex și interesant.
Invitatul primei zile a fost Mihai
Proca, comunicatorul proiectului
LIFE „Conservarea acvilei țipătoare
mici în România”, APM Sibiu. În zilele
următoare cu ajutorul specialiștilor
din Grupul Milvus, participanţii au
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Joc de încredere
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La ars de cărămizi
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La ora de mirmecologie
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Tras cu arcul
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avut ocazia de a cunoaște carnivorele
atât în teorie cât și pe teren, au
analizat ingluvii de bufnițe, au făcut
cunoștință cu amfibienii și reptilele
din împrejurime. Entomologul Ionuț
Tăușan de la Universitatea „Lucian
Blaga” împreună cu Alexandru Ioan
Tatu și Alexandra M. Stoian de la
Universitatea „Babeș-Bolyai” au
prezentat nevertebrate interesante
din împrejurimea taberei și metodele
care sunt folosite de specialiști pentru
cercetarea acestor specii. Pe durata
taberei elevii au făcut cunoștință cu
plasele ornitologice, importanţa inelării
păsărilor și cercetarea mamiferelor
mici prin capturare. S-au organizat și
două drumeții: una la Viscri la atelierul
de ars cărămizi și biserica fortificată, şi
una la o stână, unde au gustat cașcaval
și urdă proaspătă. Au avut ocazia de a
călări și să ia parte în mai multe jocuri
interesante. Astfel, elevii învață mult
mai eficient în natură decât în băncile
școlii.
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