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Întâlniri cu fermierii la
Sighişoara şi Făgăraş
Sighişoara

© Carmen

Pădurean, WWF România

Calendar religios
Martie-Mărţişor
Creştin - Ortodox:
9 D † 40 de mucenici
25 M † Buna Vestire - dezlegare la peşte
Romano - Catolic
19 M † Sf. Iosif, soţul Sf. Fc. Maria
25 M † Buna vestire

E

venimentul de duminică,
2 februarie 2014, de la
Sighişoara dedicat fermierilor şi micilor producători din zona
Târnava Mare, a reunit fermieri şi
oameni de ştiinţă, care contribuie şi
susţin dezvoltarea zonelor cu înaltă
valoare naturală. S-a discutat despre importanţa pajiştilor cu arbori
bătrâni şi despre beneficiul economic pe care unele specii de fluturi
îl pot aduce fermierilor. Un subiect
interesant a fost hrana de calitate
şi cum se poate valorifica la nivel
european. S-au prezentat rezultatele proiectului POS MEDIU „Pentru
oameni şi comunităţi locale: Bazele
unui management integrat Natura
2000 în zona Hârtibaciu-Tărnava
Mare-Olt”, şi s-a discutat despre importanţa participării la consultările
publice. La întâlnire au venit peste

250 de persoane, iar anul acesta, la
ediţia a IV-a, evenimentul s-a suprapus şi cu aniversarea a 10 ani de activitate a unui partener din proiect,
Fundaţia ADEPT Transilvania.
Pe 2 martie 2014, la Cetatea din
Făgăraş a avut loc o altă întâlnire cu fermierii şi micii producători
din zona de sud a ariei protejate
Natura 2000 Podişul Hârtibaciului.
Aproximativ 100 de fermieri au discutat despre conceptul de „slowfood”, despre noua programare
financiară în domeniul dezvoltării
rurale pentru perioada 2014-2020,
despre subvenţiile primite de la
APIA, cu accent pe greşelile care
s-au făcut în trecut. Aceasta va ajuta să se evite situaţiile de a înapoia
o parte din banii primiţi. Seara s-a
încheiat cu o tombolă şi o cină cu
produse locale.

Locuiesc în aria protejată
Natura 2000: cum pot accesa fonduri europene?

Cursuri pentru funcționari
publici și administratori de
arii protejate

În decembrie 2013, la Jibert,
Braşov s-a discutat cu cei 20 de reprezentanţi din satele din zonă despre fonduri europene, cum se pot
accesa acestea şi au fost încurajaţi
să contribue la realizarea ghidului
ce îi va ajuta şi pe alţii să găsească
bani necesari proiectelor agricole
sau de dezvoltare locală. Scopul
final al întâlnirii a fost acela de a
contribui la finalizarea ghidului, dar
şi de a conştientiza avantajele pe
care le au locuitorii din ariile protejate Natura 2000.

În luna noiembrie 2013 au fost organizate două sesiuni de pregătire pentru
creşterea capacităţii de coordonare şi
management al siturilor Natura 2000,
pentru instituţiile şi organizaţiile implicate în mod direct sau indirect în
managementul şi monitorizarea ariilor
naturale protejate incluse în proiect. La
cursuri au participat 30 de persoane de
la diverse organizaţii şi instituţii (APM,
Gardă de Mediu, ONG, Administratori/
custozi de arii protejate, etc.).
Instruirea va continua în anul 2014 cu
alte teme de interes: management
operaţional şi monitorizare.

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

Aprilie – Prier

Creştin –Ortodox
11 V † Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
13 D † Duminica Floriilor
20 D † Învierea Domnului - Sfintele Paşti
21 L † Darul învierii
22 M † Învierea Domnului - sărbătoarea
luminii şi a bucuriei
23 M † Sfântul Mucenic Gheorghe
25 V † Izvorul Tămăduirii
Romano – Catolic
13 D Duminica Floriilor
17 J Joia Sfântă (Cina Domnului)
18 V Vinerea sfântă (Patima şi moartea
Domnului)
19 S Sâmbăta sfântă
20 D † Învierea Domnului (PAŞTELE)

Mai – Florar

Creştin –Ortodox
21 M † Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena
29 J † Înălţarea Domnului
Romano-Catolic
29 J † Înălţarea Domnului

EVENIMENTE LOCALE:
Târg de animale, 2 martie, Daneş/Mureş
Târg de animale, 19 martie, Avrig/Sibiu
Târg general, 14 aprilie, Biertan/Sibiu
Târg de animale, 12 aprilie, Avrig/Sibiu
Târg general,15 aprilie, Alţâna/Sibiu
Târg de animale, 14 aprilie, Brădeni/Sibiu
Târg general, 24 aprilie, Chirpâr/Sibiu
Târg general, 27 aprilie, Iacobeni/Sibiu
Târg de animale, 21 aprilie, Meghindeal/Sibiu
Târg de animale, 12 mai, Avrig/Sibiu
Târg de animale, 2 mai, Retiş/Sibiu
Târg de animale, 20 mai, Saschiz/Mureş
Târg de animale, 1 iunie, Avrig/Sibiu

Testoasa de apă europeană (Emys orbicularis)
–

T

Specie

estoasa
de
apă
europeană este una
din speciile de interes
comunitar
(importantă pentru
reţeaua de arii protejate Natura
2000) care apare în Directiva
europeană 92/43/CEE, ratificată
şi de România prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 57 din 2007. Singura
ţestoasă semiacvatică nativă din
România, a fost considerată o
specie comună, o prezenţă chiar
obişnuită din zonele umede până
în prima parte a secolului 20. Mai
târziu distrugerea şi fragmentarea
“strategică” şi mecanizată a acestor
zone, produse sub stindardul
dezvoltării din anii ’50-’90 au dus
la răstrângerea numărului. Astfel,
şi-au pierdut parţial sau total,
locurile de hrănire şi de însorire,
locurile de depunere a pontei
(ouă), zonele pentru hibernare, a
crescut rata accidentelor rutiere
şi/sau a interacţiunii cu omul. O
dată cu fragmentarea şi distrugerea
habitatelor sale, ţestoasa de apă a
ajuns să fie mai expusă prădătorilor
şi factorilor de stres, care au redus
drastic rata de supravieţuire a
speciei - mai ales a ouălor depuse
şi a puilor-, şi astfel pe alocuri a

de interes comunitar prezentă şi la noi în zonă

devenit rară şi în unele cazuri chiar
a dispărut. Într-o situaţie similară
se găseşte şi la nivel european: în
regiunile dezvoltate, industriale,
local a dispărut; unde apare este
rară şi a ajuns în pragul extincţiei.
Dezvoltarea
nesustenabilă
a
agriculturii şi a infrastructurii din
prezent din păcate intensifică
presiunea
negativă
asupra
habitatelor sale.
În lipsa habitatelor naturale,
ţestoasele de apă deseori trăiesc în
lacurile de agrement din vecinătatea
oraşelor, în bazinele piscicole (re)
condiţionate
pentru
creşterea
intensivă a peştilor sau întreţinute
pentru un pescuit sportiv intensiv,
în spatele barajelor şi amenajărilor
hidrotehnice şi hidroenergetice, în
canalele de irigare sau de drenare
ce străbat terenurile agricole, în
bazinele rămase după exploatările
de piatră şi pietriş din luncile
râurilor, etc. Prezenţa lor ne
aminteşte că aceste locuri au fost
cândva habitate umede naturale
propriu-zise sau erau în vecinătatea
unor habitate umede azi distruse,
fragmentate sau transformate. Azi
sunt ultimele locuri unde ţestoasele

au mai găsit un fragment de habitat
propice sau unde mai au un refugiu,
care deseori nu oferă condiţiile
preferate, dar care aduce cât de
cât cu un habitat pentru ţestoase.
Însă
impactul
uman
asupra
ţestoasei de apă şi a habitatelor
ei poate fi diminuat la un nivel
acceptabil prin planificarea şi luare
unor măsuri, ştiinţific bazate, de
prevenire dar şi de reabilitare a
situaţiilor existente. Orice tip de
proiecte de investiţii, de mică sau
mare anvergură, care cauzează
schimbarea,
fragmentare
şi
distrugerea habitatelor ţestoasei de
apă şi care periclitează direct viaţa
exemplarelor trebuie reglementată
indiferent că se desfăşoară în ariile
naturale protejate, sau în afara lor,
fiindcă specia în sine este o specie
protejată (Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007, Anexa 4A).
Text adaptat după publicaţia
„În obiectiv: Ţestoasa de apă
europeană,
Emys
orbicularis”,
Tibor Sos, 2011
http://emys-ro.webs.com

Aria protejată Natura 2000: protejarea naturii pentru oameni şi împreună cu oamenii.
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Inventarierea valorilor naturale din zona Podişul
Hârtibaciului – Sighişoara Târnava Mare - Olt

Z

ona are o istorie foarte
bogată, începând cu un
moment foarte important
și anume colonizarea de către
regatul ungar la sfârșitul secolulu XI
p. Chr. În secolul XII regele Ungariei,
Gèza II, a adus coloniști germani în
Transilvania, pentru a dezvolta aceste
regiuni împădurite, slab populate
și pentru a se apăra împotriva
invaziilor mongole. Situl include
un peisaj seminatural particular,
rural-tradiţional, unic în prezent
la nivelul întregii Uniuni Europene.
Peisajul este extrem de variat,
îmbinând păduri întinse, pajiști
cu flori extraordinar de diverse,
terenuri agricole lucrate tradițional,
iar prezența satelor tradiționale și a
bisericilor fortificate, dă un specific
aparte zonei studiate.
Dintre monumentele istorice și
de arhitectură din zona sitului
menționăm Castelul Bethlen (din
secolul al XVII-lea), biserica săsească
fortificată Apold (din secolul XV-XVI),
cetatea medievală Saschiz (13101324), castelul Haler din satul Mihai
Viteazu (1553), biserica evaghleică
fortificată în Saschiz (1493-1525),
cu un impresionant turn cu ceas,
biserica evanghelică fortificată din
satul Viscri, bisericile evanghelice
fortificate din Archita și Bunești,
din satele Meșendorf, Roadeș, Cața,
Rupea, Fișer.
Atracţiile naturale sunt prezente:
Canionul Mihăileni sau Mestecenii
lui Dragon, Lacul Tătarilor-Arpașu
de jos, Stejarii seculari de la Breite,
Municipiul Sighișoara. Unicitatea
Platoului Breite este dată de
prezența numărului mare de stejari
multiseculari, monumente ale naturii
ce au stat la baza conferirii statutului
protectiv a ariei.
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Regiunea Hârtibaciu-Târnava MareOlt reprezintă o zonă cu potențial
uriaș pentru dezvoltarea turismului
rural. Zona este binecunoscută
pentru bogăția patrimoniului natural
și cultural existent aici. Târnava
Mare reprezintă unul dintre ultimele
peisaje medievale ale Europei, iar
pajiștile de aici sunt probabil cele mai
întinse pajiști cu flori sălbatice care
au rămas în Europa depresionară,
practic neschimbate de sute de
ani, unde agricultura neintensivă
completează abundența de floră și
faună. Pajiștile, pădurile și terenurile
arabile, prin organizarea lor, ne duc

cu gândul spre perioada medievală
cu dealuri și creste împădurite, cu
pășunile și fânețele prezente pe
terasele și colinele domoale și cu
terenuri arabile, întinse mai ales în
văi, strâns apropiate de așezările
sătești. Asemenea
peisaje
au
dispărut complet de pe harta Europei
moderne.
În numărul viitor vom prezenta
pe larg valorile naturale (specii
de animale şi plante) care fac din
această zonă, una dintre cele mai
frumoase arii protejate Natura 2000
din ţară.

Activităţi planificate în 2014

P

roiectul a ajuns în ultimul an de implementare!
Toate informaţiile culese în ultimii trei ani de activităţi
în teren, urmează a fi integrate
şi sintetizate într-un plan de management, document care va reglementa activităţile desfăşurate
în zona Podişul Hârtibaciului, a
doua cea mai mare arie protejată
Natura 2000 din ţară.
Acest plan de management va fi un
document strategic pentru întreaga zonă şi va ţine cont atât de bogăţia de specii şi habitate Natura
2000 (specii importante pentru întreaga uniune europeană), dar şi
de interesele sociale şi economice
ale zonei (peste 4.000 de interviuri
au fost realizate în zonă pentru a
fi identificate tendinţele şi interesele locale). Pentru ca activităţile
din planul de management să fie
acceptat de comunităţile locale,
se vor organiza mai multe întâlniri

cu diferite grupuri interesate.
În acest an vom ne vom concentra
şi pe discuţiile cu reprezentanţi de
la Ministerul Mediului şi Ministerul
Agriculturii, pentru a ne asigura că
în perioada următoare de finanţare
de la Uniunea Europeană, vor veni
plăţi compensatorii pentru proprietarii de terenuri.
Şi nu vom uita copii, vom organiza încă un concurs „Copii şi Natura
2000”, unul dintre cele mai mari
concursuri de educaţie ecologică,
cu peste 44 de şcoli implicate. La
final, câştigătorii vor avea parte de
o săptămână într-o tabără de educaţie ecologică în mijlocul naturii.
Vă aşteptăm pe toţi cei interesaţi să ne vedem în teritoriu şi
sperăm la o cât mai multă implicare în activităţile proiectului.
Florentina Florescu, Manager proiect

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

Transilvanian Brunch: de şapte ani
evenimente locale speciale

Echipa „Transilvanian Brunch“ a publicat în luna februarie programul
evenimentelor din 2014. Din nou vor avea loc șase ediții de brunch-uri
transilvanene, fiecare lună intr-un alt sat al Podișul Hârtibaciului.
Joachim Cotaru, WWF România
uri. Totuși, ele au fost foarte reușite
dacă ne gândim la evenimentele din
Mesendorf și Saschiz. Un motiv să mergem din nou în zona Viscri.
28.06.14 - Cincșor (Kleinschenk):
La casa parohială evanghelică activează de ani de zile Carmen Schuster.
Originară din sat, dar trăind in
Germania, ea nu a uitat zona din care
provine și se angajează cu mult entuziasm pentru dezvoltarea turismului
„verde“.
Transilvanian Brunch

E

ste deja al şaptelea an în
care au loc astfel de evenimente speciale. Ideea a luat
contur după un model din zona triunghiului Germania-Polonia-Cehia. Acolo,
în partea germană și într-o regiune foarte slab dezvoltată, oamenii din mediul
agricuturii bio, artei, turismului etc.,
se adunau în anii 1990 pentru a avea o
data pe lună ocazia de se întâlni, de a
vorbi și, bineînțeles, de a mânca.
Ideea a fost adoptată şi de câţiva membrii din GAL Microregiuniea Hârtibaciu,
din sudul Transilvaniei. Aşa a avut loc
prima ediția a brunch-urilor în aprilie 2008 la „Casa Dornröschen”, din
Biertan. De atunci, în fiecare an, din
aprilie până în septembrie, în ultima
sâmbăta a lunii are loc un brunch. S-a
creat astfel un eveniment socio-gastronomic „fără program”. Cheia era
să găsească un loc potrivit, cu o gazdă
deschisă și capabilă pentru a organiza
evenimentul. Între timp, Transilvanian
Brunch nu mai poate lipsi din calendarul anual de pe Valea Hârtibaciului, iar
reviste din România și din străinătate
au scris despre evenimente. S-a întâmplat chiar să depăşească aşteptările
organizatorilor, iar când vin mai mult
de 250 de oameni, brunch-ul risca să își

© Daniel
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piardă atmosfera specifică.
Un „Transilvanian Brunch“ este stabilit
cu echipa care supraveghează pregătirea și care se ocupă de promovarea
evenimentului. Cât mai multe dintre
mâncărurile și băuturile servite, trebuie să fie din zonă – nu există o listă
fixă, dar sunt excluse sucuri artificiale
și mâncarea tip fast-food. În plus, copii
participă gratuit, iar un preț fix acoperă tot, în afără de băuturile alcoolice.
Pentru 2014, prima data s-a votat pe
propria pagina facebook pentru locurile
brunch-urilor de iulie și septembrie. A
fost un experiment reușit. Lista completă a evenimentelor Transilvanian
Brunch pentru anul 2014 arată aşa:
26.04.14 – Moșna (Meschen):
Brunchul va avea loc la ferma de agricultură ecologică a familiei lui Willy
Schuster. Willy și soția sa Lavinia sunt
promotori și ai unui mod de hrănire autonom. Anul trecut, ferma lor a devenit
centrul unei mișcării locale împotrivă
explorării gazelor de şist.
31.05.14 - Cloașterf (Klosdorf):
În zona estică a podișului Hârtibaciului
au avut loc cele mai puține brunch-

26.07.14 - Zlagna (Schlatt):
Ați fost deja la Zlagna? Satul este ideal pentru un astfel de eveniment, unul
dintre motivele cheie pentru alegerea
lui: este mic, izolat… și foarte frumos.
30.08.14 - Hosman (Holzmengen):
Echipa Morii Vechi din Hosman a găzduit din 2008 mai multe brunch-uri, ei
fac parte chiar din echipa inițiatorilor.
Aici, la moara istorică cu un motor de
la sfârșitul sec. XIX, este şi o brutărie cu cuptor de lemn, ce produce
pâine trațională și ecologică, şi alte
bunătăți. Este loc destul şi în șura și
grădina morii, cunoscute pentru astfel
de evenimente.
27.09.14 - Nocrich (Leschkirch):
Asociația cercetașilor are un centru
de activități pe Valea Hârtibaciului.
În satul natal al baronului Samuel
von Brukenthal, voluntarii asociației
au renovat casa parohială săsească
și invită lumea prima dată pentru
un Transilvanian Brunch în marea lor
grădina.
Dacă doriți informații despre fiecare Transilvanian Brunch și despre alte evenimente hârtibacene, trimiteți un email către adresa
hartibaciu.cultural@cotaru.com,
www.transilvanian-brunch.ro

Aria protejată Natura 2000: un efort comun al ţărilor europene pentru a păstra moştenirea
naturală a acestui continent, alături de cea istorică şi culturală.
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Cât de importantă este natura pentru noi?
În luna noiembrie 2013, Comisia Europeană a publicat rezultatele unui studiu
(eurobarometru) realizat în statele membre UE, inclusiv în România, pe tema
atitudinilor cetățenilor față de biodiversitate. Acesta oferă practic răspunsul la
întrebarea „Cât de importantă este biodiversitatea pentru cetățenii europeni?”
Mara Cazacu, WWF România

T

ermenul aparent sofisticat
de „biodiversitate” nu
trebuie să ne sperie, mai
ales dacă ne gândim că face referire
la un sistem din care și noi, oamenii
facem parte. Biodiversitatea sau
diversitatea biologică cuprinde toate
organismele vii dintr-un anumit spațiu:
de la microorganisme ce nu se văd cu
ochiul liber, licheni, furnici și ciuperci
sau arbori până la pești, albine, păsări
sau urși. În zona noastră (Podișul
Hârtibaciului – Târnava Mare- Olt),
această biodiversitate este la cote
remarcabile. Aici se găsesc specii
de animale și plante amenințate
cu dispariția la nivel național sau
internațional sau specii protejate
prin legislația europeană. Lucru ce
a condus la înființarea așa-numitelor
situri Natura 2000, ce fac parte dintr-o
mare rețea europeană de peste
26.000 de astfel de arii protejate.
De fapt, rețeaua europeană Natura
2000 din care suntem membri este
cea mai mare rețea de arii protejate
din lume, ocupând circa o cincime din
teritoriul Europei.
Revenind la ce au spus cetățenii
despre biodiversitate, studiul a scos
la iveală lucruri îmbucurătoare. 97%,
deci aproape toți cei 1.007 români
intervievați au recunoscut că
bunăstarea noastră și calitatea vieții
depind de natură și biodiversitate.
De asemenea, 66% au fost total de
acord cu afirmația conform căreia
Europa va deveni mai săracă din
punct de vedere economic din cauza
pierderii biodiversității. De ce? Un
exemplu concret: depindem de albine
să ne polenizeze culturile agricole,
însă acestea sunt grav afectate de
pesticidele utilizate în agricultură.
Dacă vom cotinua utilizarea la scară
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largă a pesticidelor, numărul albinelor
va scădea și mai mult decât în prezent,
riscând astfel o criză a produselor
alimentare. În America, de pildă,
unde se produce hrană în cantități
industriale folosindu-se substanțe
nocive pentru mediu, coloniile de
albine sunt în colaps. Aceștia sunt
acum nevoiți să transporte albine

Transilvanian Brunch
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dintr-o parte în alta a continentului
pentru a le poleniza culturile, lucru
extrem de costisitor ce nu poate fi
continuat pe termen lung. De altfel,
experiența în domeniul mediului spune
că e mult mai profitabil să protejezi
natura și să eviți acțiuni care au un
impact negativ asupra resurselor
naturale decât să-ți desfășori
activitatea ignorând cerințele de
mediu și ajungând în situația de a
suporta costurile pentru a reface
condițiile naturale de la început.
Pierderea speciilor și a habitatelor
acestora în România este privită
de peste jumătate (53%) dintre
cetățenii români intervievați ca
o problemă extrem de serioasă.
În consecință, foarte mulți dintre
respondenți fac ei înșiși gesturi
pentru protejarea naturii și au
așteptări mari și de la instituții: 89%
își doresc o mai bună informare cu

privire la biodiversitate; 78% cer ca
subvențiile din sectoarele agricol și
piscicol să țină cont de natură, 85%
consideră că trebuie alocate bugete
mai mari pentru protejarea naturii și
74% cer chiar recompense financiare
în agricultură și piscicultură pentru
cei care iau măsuri de conservare a
naturii.

Transilvanian Brunch
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Dezvoltarea economică nu trebuie
fie în detrimentul naturii, iar
natura nu stă în calea prosperității.
Din contră, ea este baza pentru
o
dezvoltare
socio-economică
sănătoasă, de durată. De aceea, în
siturile Natura 2000 sunt permise
activitățile economice dar numai dacă
nu duc la degradarea sau distrugerea
naturii. Iar cetățenii par să fie de
acord: în studiul Comisiei Europene,
36% dintre respondenții români au
spus că activitățile economice care
dăunează mediului în ariile Natura
2000 pot fi acceptate numai în cazul
unor proiecte majore, de interes
național, în timp ce 45% au afirmat că
aceste activități economice cu impact
negativ asupra siturilor Natura 2000 ar
trebui interzise, deoarece aceste situri
sunt cele mai valoroase zone naturale
pe care le avem.

Aria protejată 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.

Politica Agrară Comună reformată pentru
un fermier dintr-un sit Natura 2000
Interviu cu domnul Dacian Cioloș, comisar european pentru agricultură și
dezvoltare rurală, pentru a afla ce oportunități noi aduce Politica Agrară
Comună (PAC) pentru cei care gospodăresc terenurile în situl Natura 2000.
18 decembrie 2013, de Ben Mehedin, Fundaţia ADEPT Transilvania

D

in 2008, micii fermieri
și țăranii din Siturile
Natura 2000 – Sighișoara
Târnava Mare și Podișul Hârtibaciului
au beneficiat de plăți de agro-mediu.
Rata de absorbție a acestor fonduri a
fost de 7 ori mai mare decât în zone
similare din țară. Vor fi schimbări
în noua Politică Agrară Comună
considerînd plățile pentru terenurile
cu înaltă Valoare Naturală (HNV)?
Noua Politică Agricolă Comună
(PAC) pune un accent deosebit pe
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale,
iar în cadrul programului de dezvoltare
rurală, una dintre priorități este
restaurarea, conservarea și întărirea
ecosistemelor agricole și forestiere.
Această prioritate include zonele
Natura 2000 și terenurile cu Înaltă
Valoare Naturală (HNV). Așadar, noul
cadru juridic al PAC oferă statelor
membre posibilitatea să definească
măsuri de agromediu și climă, precum
și măsuri speciale pentru HNV în
cadrul programului de dezvoltare
rurală.
Totodată, se propune o structură nouă
a subvențiilor acordate agricultorilor
- mai bine țintite, în funcție de nevoi
specifice – dar și condiționarea a 30%
din aceste subvenții de respectarea
unor practici benefice pentru mediu:
diversificarea culturilor, menținerea
pajiștilor permanente sau păstrarea
unei zone de interes ecologic. Aceasta
din urmă va reprezenta cel puțin 5%
din exploatație pentru ferme mai
mari de 15 hectare - fără luarea
în calcul a pășunilor permanente
- marginile câmpurilor, gardurile
vii, arborii, perdelele forestiere,
elementele de peisaj, biotopurile,

Cosaşul modern

zonele
tampon,
suprafețele
împădurite. Acest procent va crește
la 7% după 2018. Zonele cu terenuri
HNV vor îndeplini mai ușor condițiile
pentru acest tip de plăți „verzi”,
comparativ cu zonele în care se
practică agricultură intensivă. În ceea
ce privește programul de dezvoltare
rurală, acesta prevede ca un procent
de cel puțin 30% din contribuția
din bugetul UE să fie rezervat
pentru măsuri specifice adaptării și
diminuării efectelor schimbărilor
climatice precum și a problemelor de
gestionare a terenurilor și de mediu.
Aici pot exista oportunități și pentru
terenurile HNV. Sunt însă decizii și
alegeri care trebuie făcute de fiecare
stat membru în parte, în funcție
de nevoile pe care le identifică
și în colaborare și consultare cu
comunitățile locale.
Menținerea unei zone de interes
ecologic este una dintre condițiile
pentru a primi subvențiile directe.
Există vreun risc ca acest lucru să
se facă în defavoarea plăților HNV,
și a gospodăriilor țărănești care nu
întrunesc 10 - 15 ha în suprafață
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lucrată?
Menținerea unei zone de interes
ecologic reprezintă o condiție
obligatorie pentru fermierii care
lucrează mai mult de 15 hectare,
pentru a primi subvențiile de la PAC.
Introducerea plăților pentru zonele
de interes ecologic nu va afecta însă
dreptul fermierilor de a solicita și
primi plăți pe măsurile de agromediu,
unde s-ar încadra terenurile HNV pentru aceasta însă, este nevoie ca
România să prevadă aceste măsuri
în programul de dezvoltare rurală.
Totuși, pentru calcularea nivelului de
sprijin pentru măsurile de agromediu,
statele membre trebuie să evite
dubla finanțare pentru acțiuni
similare - spre exemplu, trebuie să
evite să plătească din programul de
dezvoltare rurală, măsurile benefice
pentru mediu deja recompensate prin
subvențiile directe.
Important este că prin condiționarea
subvențiilor de aplicarea acestor
măsuri „verzi”, toți fermierii, din
toate statele membre vor avea o
contribuție benefică pentru mediu,

Aria protejată Natura 2000: dacă avem grijă de natură, avem pământ roditor, ape curate şi recolte
sănătoase.
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biodiversitate
și
combaterea
schimbărilor
climatice.
Plățile
de agromediu din programul de
dezvoltare rurală vor continua să fie
acordate celor care vor să meargă
mai departe, să facă mai mult prin
practici și acțiuni care aduc servicii
suplimentare de mediu, comparativ
cu cele furnizate de cerințele
obligatorii din PAC.
În 2015 vom definitiva elaborarea
planului de Management pentru
siturile Natura 2000 Sighișoara
Târnava Mare și Podișul Hîrtibaciului.
În cazul restricțiilor în sit, noua PAC
va fi similară cu politica veche în
acordarea plăților compensatorii
Natura 2000 prevede schimbări sau
va fi la atitudinea guvernului să
hotărască ce sistem va aborda?

Totodată, în următoarea perioadă
de programare, exista posibilitatea,
în cazuri justificate, de a extinde
această susținere financiară și altor
tipuri de actori care gestionează
pământul, și nu doar fermierilor.

Convingerea mea este că, pentru a avea
şanse pe termen lung, micii fermieri
ar trebui să se axeze pe produse de
calitate, pe care să le vândă pe plan

organizațiilor în cadrul lanțului
alimentar, cu un accent sporit pe
îmbunătățirea
competitivității
producătorilor. Formele de sprijin
pentru această prioritate sunt
multiple. Vor fi disponibile finanțări
pentru înființarea grupurilor de
producători, pentru promovarea
colectivă a produselor, sprijin pentru
fermierii care doresc să participe
în diferite scheme de calitate. Un
element cheie pentru noul program
de dezvoltare rurală este măsura de
cooperare. Aceasta va oferi sprijin
pentru diferite forme de cooperare
dar și pentru stabilirea, dezvoltarea
și promovarea lanțurilor alimentare

local sau prin reţelele de agroturism
şi să se organizeze în grupuri sau
organizaţii de producători. O fermă
mică, individuală, care face un produs
standardizat nu va putea rezista
prea multă vreme concurenţei. Micii
fermieri ar trebui să fie conştienţi că
doar uniunea dă forţa, doar lucrând
împreună vor fi puternici. De aceea,
noua politică agricolă comună susține
dezvoltarea produselor locale, de
calitate, cu valoare adăugată mare.
Viitorul program de dezvoltare rurală
va oferi sprijin pentru promovarea

scurte și a piețelor locale. Totodată,
micii fermieri vor putea beneficia
de servicii de consiliere și de sprijin
pentru dezvoltare economică și
restructurare, finanțate din bugetul
european și de co-finanțări de până
la 15.000 de euro pe fermă mică
pentru începerea unei afaceri.
Vor fi și oportunități pentru mica
inițiativă privată pentru creșterea
valorii produselor locale, având
ca instrument LEADER – mult mai
adaptat contextului de dezvoltare a
strategiilor de dezvoltarelocală.

Ce aduce nou PAC 2014 – 2020 pentru
încurajarea micii inițiative private
în ceea ce privește adăugarea de
valoare produselor locale din mediul
rural?

Statele Membre pot de asemenea
acorda susținere financiară pentru
practicile incluse în planurile de
management Natura 2000, utilizând
măsura pentru agro-mediu și climă
din regulamentul de dezvoltare
rurală. Insă, aceste practici trebuie
să demonstreze că aplică standarde
mai ridicate decât standardele
obligatorii și criteriile stabilite în
cadrul planurilor de management.
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Comisarul Cioloş şi fermierii

Nivelul exact al plății va fi fixat însă pe
baza unor calcule legate de pierderi
și costuri adiționale pentru aplicarea
standardelor stabilite de planurile de
gestiune. Plata compensatorie poate
fi acordată doar pentru acele acțiuni
care merg dincolo de Bunele Condiții
Agricole și de Mediu (GAEC), pe care
toți beneficiarii de plăți pe suprafață
în cadrul PAC trebuie să le respecte.

Mehedin

În cadrul noii PAC, statele membre
vor putea în continuare să ofere
plăți compensatorii fermierilor și
proprietarilor de păduri pentru
eventualele pierderi survenite din
respectarea unor condiții specifice
zonelor Natura 2000. Nivelul acestora
va fi de de 200 euro pe hectar pe an,
cu posibilitatea de a crește această
plată până la 500 euro pe hectar acolo
unde se justifică, pentru o perioadă
ce nu poate depăși 5 ani.

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

Natura 2000

hai să ne jucăm copii!

Testoasa cea rapidă şi iepurele cel somnoros

U

n iepure, care privea mersul
leneş al unei ţestoase, îi
spuse acesteia în glumă:

− Vrei să facem o întrecere, să vedem
cine aleargă mai repede?
Ţestoasa a fost de acord. A doua zi, disde-dimineaţă, veniră la locul hotărât
pentru începerea cursei. Multe animale
voiau să privească întrecerea şi aşteptau
cu nerăbdare. Domnul Şoarece trase
o linie roşie pentru start şi veveriţa
dădu semnalul de plecare cu un fluier.
Iepurele porni val-vârtej, iar ţestoasa
încetinel, după cum îi era felul. Cum o

luase cu mult înaintea ţestoasei, iepurele
se aşeză să mănânce câţiva morcovi
proaspeţi. În timp ce mânca, trecu şi
ţestoasa, transpirată, dar hotărâtă să nu
se dea bătută.
Iepurele mai alergă puţin şi, în dreptul
unui sat, se aşeză sub un copac să se
odihnească. Târziu, ţestoasa îl ajunse
din urmă, dar trecu mai departe fără să
se oprească. Iepurelui i se făcu somn. Îşi
spuse:
− Soarele ăsta e prea fierbinte! Mai bine
dorm un pic! Ţestoasa e înceată şi voi
avea timp s-o întrec!

Când se trezi, văzu că se lăsase noaptea.
Sări ca ars şi porni pe urmele ţestoasei.
În depărtare, o văzu cum trece linia
de sosire şi câştigă întrecerea. Toate
animalele au aplaudat-o, ca pe o mare
câştigătoare. Iepurele a ajuns târziu,
obosit şi ruşinat! Tocmai el, care credea
că este cel mai bun alergător.
Aşa să ştiţi dragi copii, că răbdarea şi
perseverenţa sunt daruri nepreţuite, iar
mândria şi lenea nu îţi aduc nimic bun.
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