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O privire de ansamblu asupra activităților Fundației ADEPT
Transilvania: 2004-2014
O parte dintre cele mai importante peisaje agricole depresionare cu Înaltă Valoare Naturală din Europa se află în
România, cu precădere în Transilvania. Aceste peisaje sunt încă complet funcționale din punct de vedere ecologic,
cu specii sălbatice și habitate naturale într-un echilibru perfect cu practicile agricole durabile, fiind strâns legate
de micile comunități de fermieri care le gospodăresc. Legăturile dintre om, agricultură și natură sunt încă intacte.

Pajiștile din Transilvania sunt de o diversitate floristică bogată, printre cele mai ridicate înregistrate la nivel
mondial, și susțin populații importante și stabile de mamifere, fluturi și alte specii de animale ce au o legătură
directă cu terenul agricol și care acum sunt rare în majoritatea Europei.

Aceste peisaje sunt valoroase nu doar din punct de vedere istoric și estetic,. Ele asigură o productivitate ridicată,
numeroase locuri de muncă la nivel local și multe alte beneficii importante, precum: 

• adăpost pentru plantele și animalele sălbatice amenințate cu dispariția în Europa 
• siguranța alimentară prin folosirea durabilă a terenurilor agricole, inclusiv a populațiilor sănătoase de albine

pentru polenizare
• populații sănătoase de prădători naturali pentru controlul durabil al dăunătorilor
• aer și apă curate, precum și prevenirea inundațiilor prin caracteristici naturale ale peisajului din bazinele

hidrografice
• un fond genetic al raselor de animale domestice și al soiurilor de plante care permite o îmbunătățire a

producției în condiții variabile.

Astfel de zone pot fi păstrate doar de către
comunitățile de fermieri care le-au creat și care
continuă să le întrețină.  
În pofida importanței lor deosebite, aceste peisaje sunt
amenințate de factori economici și sociali, ca urmare a
presiunii de a fi competitiv în UE și pe piețele globale,
care nu ține cont de multiplele beneficii aduse de către
aceste forme de agricultură.

Când Fundația ADEPT și-a început activitatea în 2004,
aceste peisaje de tip semi-natural nu se bucurau de
spijin. 

În ultima vreme factorii de decizie au ajuns să înțeleagă
și să aprecieze următoarele: 

• peisajele  semi-naturale susțin o biodiversitate mai bogată a habitatelor și specii sălbatice decât multe zone
pur naturale

• peisajele agricole la scară mică oferă o productivitate mai ridicată la hectar, siguranță pe termen lung și mai
multe locuri de muncă la nivel local decât agricultura intensivă.

ADEPT are privilegiul de a fi contribuit la această schimbare de viziune și politică la nivel local, național și
european. 

Ar fi o tragedie să pierdem aceste peisaje tocmai când începem să le apreciem importanța.
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Începând din 2004 Fundația ADEPT lucrează pentru a proteja peisajele agricole colinare cu Înaltă Valoare Naturală
din Transilvania și pentru a sprijini comunitățile rurale tradiționale care le-au creat de-a lungul secolelor și care le
mențin și azi.

Scopul Fundației ADEPT este de a oferi acestor zone și comunități un viitor economic viabil și relevanță în secolul
XXI fără a le sacrifica sustenabilitatea și productivitatea, care reprezintă de fapt un model important în Europa.
Este necesară o abordare inovatoare pentru ca aceste peisaje și comunități să supraviețuiască în era modernă.

În ultimii 10 ani, ADEPT s-a transformat dintr-un proiect la nivel local într-un ONG cu influență națională și
europeană. Reușita sa în influențarea politicilor agricole și de mediu se datorează faptului că propunerile sale se
bazează pe experiența practică câștigată prin proiectele inovatoare pe care le desfășoară.

ADEPT colaborează cu fermieri, comunități locale, universități, alte ONG-uri și factori politici la toate nivelurile
pentru a soluționa o gamă largă de probleme ce amenință supraviețuirea acestor peisaje și comunități rurale.
Timp de 10 ani, ADEPT a implementat un proiect integrat de conservare a biodiversității cu beneficii economice și
sociale, și a dezvoltat capacitatea locală pentru un management eficient al acestor zone în viitor.

ADEPT lucrează pe mai multe niveluri:
• Politici agricole și de mediu la nivel național
• Servicii de consultanță pentru fermieri la nivel local
• Mici întreprinderi comerciale model care îmbunătățesc economia locală în toate etapele lanțului de

aprovizionare – producție, procesare, vânzări și marketing
• Dezvoltarea altor surse de venit precum agroturism și ghidaje în natură, cel mai de succes fiind rețeaua de

trasee de bicicletă.

Datorită activităților de pionerat și a abordării de unitare și integrate în rezolvarea problemei viabilității acestor
peisaje agricole cu Înaltă Valoare Naturală, ADEPT a câștigat premii la nivel national și european.
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Zona Târnava Mare 

Prima și cea mai importantă zonă acoperită de Fundația ADEPT este Târnava Mare din sudul Transilvaniei. Aceasta
este o zonă depresionară de înaltă valoare naturală ce se întinde pe 85.000 de hectare, administrate de 5.000 de
familii organizate în 24 de comunități de mici fermieri. Zona se află în regiunea istorică din sudul Transilvaniei.
“Sașii“, care au venit pe aceste meleaguri în secolele XII și XIII din Flandra, Luxembourg și Mosel, au întemeiat
aproximativ 200 de sate și șapte orașe principale, fortificate.

Agricultura extensivă mixtă practicată în această regiune de peste opt secole a creat unele dintre cele mai
frumoase peisaje agricole colinare cu Înaltă Valoare Naturală existente în Europa, agricultura rămânând în
mare parte de tip tradițional. Fiecare gospodărie are, în mod normal, parcele de teren arabil în zone diferite, zone 
potrivite pentru diverse culturi agricole, și parcele mai mari, de 5-10 ha, de fâneață. Pășunatul este încă în mare
parte obștesc și se practică pe pășunile comunale organizate pe sistemul vechilor vecinătăți ale satelor. Fiecare
proprietar de animale era obligat să presteze un anumit număr de zile de muncă pentru înlăturarea tufărișului de
pe pășune, în funcție de numărul de capete de bovine sau ovine pe care le deținea.

Habitatele și speciile din Târnava Mare sunt deosebit de importante. Aceste pajiști, în special cele bogate în flori
sălbatice – fânețele și pășunile – au dispărut în mare parte din Europa ca rezultat al intensificării agriculturii, dar
sunt încă des întâlnite în această zonă.

La începutul anilor 1990, majoritatea sașilor și-au părăsit satele și orașele din Transilvania și s-au întors  “acasă”  în
Germania. Aceasta a dus la o gravă perturbare a economiei locale și la depopularea zonei, care este acum
amenințată de schimbările în modul de  utilizare a terenurilor, intensificarea agriculturii și abandonul.

Zona Târnava Mare este și un peisaj cultural deoarece satele, practicile agricole tradiționale și natura și-au păstrat
echilibrul.  
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Cea mai remarcabilă manifestare a extraordinarei biodiversități din Transilvania este dată de numărul mare de
specii de animale și bogăția florei spontane întâlnite pe pajiștile gospodărite în mod tradițional. Acestea sunt
probabil cele mai bune pajiști de joasă altitudine (fânețe și pășuni) rămase în Europa, atât de întinse încât le poți
străbate la pas zile în șir. Flora diversă și colorată a acestor fânețe include un amestec complex de plante din
Europa centrală și de vest, dar cu elemente tipice pentru habitatele stepice. Astfel, aici se găsesc specii precum
târtanul și irisul sălbatic, ambele incluse în Anexa II (Directiva Habitate a UE), precum și aproximativ 30-40 de
specii de plante leguminoase.

Unul dintre factorii determinanţi este solul sărac în nutrienți. Generații de săteni au transferat nutrienții în
zonele depresionare sub formă de fân sau îngrășământ natural fără a avea un aport de nutrienți în fânețele de
altitudine mai ridicată. Acest lucru stă la baza marii diversități de specii existente, adesea peste 40 pe metru
pătrat. În alte zone din Europa aportul de nutrienți a distrus fânețe străvechi similare.

Habitatele, în diversitatea lor, susțin peste 1.100 de specii de plante, ceea ce reprezintă peste 30% din flora
României. Această bogăție este rezultatul poziției geografice, diversității reliefului, condițiilor variate de climă și
sol, și mai presus de toate, gospodăririi tradiționale a terenurilor, cu mozaicul de păduri, pajiști și teren arabil.
Dintre aceste specii, 87 sunt protejate de lege la nivel național și internațional, iar 12 sunt amenințate la nivel
european și incluse în Anexa II (Directiva Habitate a UE). Alte 77 de specii sunt amenințate la nivel național și
incluse pe Lista Roșie din România. Puțin peste jumătate dintre ele se întâlnesc în pajiști uscate stepice. Multe
sunt rare și pe cale de dispariție în Europa.

În jur de 60 de plante indigene sunt strâns legate de plantele de cultură și constituie o resursă pentru
ameliorarea plantelor, mai ales anumite varietăți de leguminoase furajere precum spacerta și trifoiul roșu. Unii
dintre pomii fructiferi din această zonă a proiectului reprezintă soiuri vechi, mai ales prunii. Perii sălbatici
presărați pe alocuri în peisaj fac și ei parte din fondul genetic natural.

Aproximativ 60 de plante indigene
sunt înrudite cu plantele cultivate
sau de cultură și constituie o
resursă pentru selecția plantelor,
în special a unor soiuri de
leguminoase furajere, cum ar fi
sparceta și trifoiul. Unii pomi
fructiferi din sate sunt soiuri vechi,
mai ales prunii. Perii sălbatici
răspândiți în zonă fac și ei parte
dintr-un patrimoniu genetic
natural.
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Sisteme agricole în Târnava Mare 

Sistemele agricole din Târnava Mare sunt tipice Carpaților Depresionari: agricultură de semi-subzistență mixtă la
scară mică. Culturile sunt amplasate în zonele arabile din văi, iar pantele acestora sunt acoperite de fânețe și de
suprafețe vaste de teren pentru pășunat comun (atât cu oi cât și cu vaci) care sunt gospodărite separat.

Producția la scară mică de lapte și lactate este cheia supraviețuirii multor peisaje de Înaltă Valoare Naturală din
România. Veniturile micilor fermieri, care au creat aceste peisaje, depind în mod special de laptele de vacă sau
oaie sau de produsele obținute din acesta. Micii producători livrează laptele la un punct de colectare al laptelui
din sat, de unde este preluat de procesatorii. Este esențial pentru supraviețuirea acestor peisaje agricole cu
Înaltă Valoare Naturală ca punctele de colectare a laptelui să fie funcționale și profitabile.

Majoritatea vând mai puțin de jumătate din produsele lor pe piața comercială și sunt clasificate drept ferme de
subzistență. Cu toate acestea, agricultura de subzistență poate include și rețele informale ce aprovizionează
membrii familiilor din orașele din apropiere iar din punct de vedere socio-economic acest aspect este mult mai
important decât arată statisticile oficiale.

‘O căruță de fân pentru fiecare picior’ – o vacă mănâncă aproximativ 4 căruțe pe iarnă

Fânețe

Aproximativ 20% din terenul din Târnava Mare este reprezentat de fânețe. Terenurile mai joase și mai plate
sunt cosite în mod normal de două ori pe an, în iunie/iulie și septembrie. Pajiștile de pe terenurile mai abrupte,
greu accesibile, sunt cosite manual o dată pe an, în iulie sau august. După ce se usucă pe câmp, fânul este adus în
sate cu căruța sau tractorul. Fermierii sași își depozitau fânul în hambar, iar românii sub formă de căpițe afară.
După cosit, proprietarii lasă vacile să pășuneze pe parcelele respective. Fermierii locali sunt conștienți de  faptul
că flora bogată este benefică pentru producția laptelui și pentru sănătate în general.

Fânul este cosit în lunile de vară, ceea ce asigură o dispersare eficientă a semințelor. Diversitatea și bogăția
floristică sunt menținute dacă se cosește mai târziu, după ce plantele produc seminţe, cel puțin o dată la câțiva 
ani. Regulile de protecție ale UE specifică cosirii târzii în fiecare an, dar în gospodărirea tradițională a terenurilor 
diseminarea avea loc probabil o dată la câțiva ani, când condițiile meteorologice împiedicau cositul mai devreme.

Pășune

În jur de 25% din teren este utilizat pentru pășunat comunal cu vaci și oi. De obicei terenul din vale, din
apropierea satelor, cu pășuni mai bogate, este rezervat vacilor deoarece ele se întorc în fiecare seară în sat pentru
muls. Oile rămân pe pășunile de deal pe toată perioada verii. Terenul pentru pășunat se află în proprietatea
comunelor și în fiecare an este dat în arendă sătenilor iar, dacă nu se ocupă tot, celor din afara satelor.
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Pășunatul comunal este organizat în felul următor: vacile și oile sunt ținute înăuntru pe perioada lunilor de iarnă
și hrănite cu fân. Anual, în decembrie sau ianuarie sunt organizate licitații la care participă sătenii pentru a
câștiga dreptul de a gospodări cirezile și turmele satului. Proprietarii de bovine plătesc o taxă pe cap de animal
văcarului. Pentru proprietarii de ovine, ciobanii oferă un anumit număr de kilograme de brânză pe animal pe
perioada verii în schimbul dreptului de a avea grijă de turmă, de a mulge oile și de a vinde laptele și brânza
pentru propriul lor câștig.

Sisteme de pășunat cu oi

Cele mai multe gospodării din vale dețin câteva oi, care sunt păscute pe pășuni comunale, în turme mari, păzite
de ciobani desemnați la nivel local. Pășunile pentru oi se află de obicei la câțiva kilometri distanță de sat, pe teren
mai înalt. Oile sunt duse sus la deal pentru pășunat la început de mai sau chiar mai devreme și sunt aduse înapoi
proprietarilor lor în noiembrie. Turmele variază ca mărime între 200 și 700 de capete, fiind formate din oi ale
sătenilor și ale ciobanului.

Oile sunt strânse în turmă noaptea iar ciobanii dorm în adăposturi în jurul lor din cauza pericolului unor posibile
atacuri ale urșilor și lupilor. Acest sistem tradițional permite oilor să coexiste cu lupii și urșii în peisaj.

Creșterea oilor în acest sistem de pășunat și târlit a creat un tipar distinct al pășunatului și o distribuție inegală a
azotului pe suprafața pășunilor. Zonele cu conținut ridicat de azot din preajma stânelor sunt mai sărace în flori,
în timp ce zonele mai puțin fertile, mai departe de stâne, sunt foarte bogate în flori sălbatice.

Sisteme de pășunat cu vaci

Vitele sunt scoase la pășunat zilnic începând cu luna mai. Fiecare sătean își mulge vaca sau vacile și le scoate pe
poartă dimineața la prima oră. Văcarul duce cireada în afara satului la păscut pe pășunile comunale până seara.
Nu există o rotație strictă a zonelor de pășunat: acest lucru este la decizia ciurdarului . Spre seară acesta aduce
vitele înapoi în sat. Fiecare vacă știe drumul înapoi spre curtea sa, unde este mulsă din nou, manual. Laptele este
colectat în găleți sau bidoane și dus de două ori pe zi la punctele de colectare a laptelui, fiecare dotat cu un tanc
de colectare. Administratorul punctului de colectare testează aleatoriu calitatea laptelui, mai ales conținutul de
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Teren arabil

În zona Târnava Mare, aproximativ 15% din teren este arabil și reprezintă o scădere la jumătate din suprafața
arabilă dinainte de 1989, când managementul terenurilor era în sistem intensiv: cele 15% de teren arabil
abandonat este acum fâneață sau pășune. În cei 20 de ani de la căderea comunismului, o mare parte din acest
fost teren arabil a revenit la forma lui naturală de pajiște de mare diversitate floristică. 

Mici parcele de fâneață pot fi arate timp de un an sau doi, apoi lăsate să redevină fâneață. Acest lucru nu ar trebui
privit ca o amenințare: face parte din peisajul tradițional dinamic. Revenirea la pajiștile bogate în floră spontană

este rapidă datorită rezervelor bogate
de semințe din împrejurimi.

Îngrășămintele chimice și pesticidele
sunt puțin folosite în această zonă,
mai ales din cauza costurilor. Zonele
arabile și fânețele accesibile sunt
îngrășate cu gunoi de grajd. Pășunile
mai greu accesibile nu sunt îngrășate
decât de animalele care le pasc, iar
din aceasta rezultă diversitatea mare a
florilor.

Pădure

30-40% din terenul ce aparține
fiecărui sat este constituit din pădure.
Sătenii se bazează pe lemne pentru
încălzire și gătit. În principal pădurile
de carpen și stejar sunt rărite treptat

în primii 100 de ani, regenerarea naturală fiind permisă sau promovată prin plantarea de semințe / ghinde și
tăiată la 100 -120 de ani, odată ce există un subarboret de până la 1 m înălțime. Pădurile produc o diversitate de
produse forestiere nelemnoase - cum ar fi ciuperci comestibile, și fructe de pădure. Pădurile ripariene produc
nuiele pentru coșuri și pentru consolidarea șanțurilor din sate. 

grăsimi, pentru a preveni situații în care laptele este amestecat cu apă pentru profitul personal. Laptele este
colectat o dată pe zi sau de două ori în sezonul de vârf, vara, cu mașina sau uneori cu calul și căruța încărcate cu
bidoane, și este transportat la procesator care poate fi la 20-30 km distanță. Laptele de vacă este folosit și pentru
consumul personal al producătorilor, dar adeseori vânzarea lui este singura sursă de venit a unei gospodării. 
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Suprafața întinsă a peisajelor, structurile mozaicale, și conectivitatea reprezintă temelia remarcabilei
biodiversități a zonei. Mozaicul de habitate în acest peisaj creat de om, combinația de păduri, pajiști, tufăriș și
teren arabil, alături de elemente de conectivitate prietenoase pentru biodiversitate precum garduri vii, arbori
izolați și alei mărginite de copaci, conduc la o diversitate extraordinară. 

Gospodărirea terenurilor de tip mozaic generează o mare varietate de habitate și zone tampon între acestea
care sunt întotdeauna foarte bogate în specii datorită interacțiunii dintre habitate. Acest tip de gospodărire mai
are un beneficiu important: când o zonă este cosită, fluturii, păsările tinere și adulte, reptilele și amfibienii se pot
refugia în apropiere. Cercetările au arătat că, la două săptămâni după cosit, fluturii se întorc în pajiștea cosită pe
măsură ce aceasta se regenerează. 

Conectivitatea permite animalelor – păsări mici precum sfrânciocul, răpitoare cum ar fi acvila țipătoare mică,
mamifere de talie mică precum hârciogul, sau mamifere mari ca lupul și ursul – să se deplaseze liber prin zone
extinse pentru a-și procura hrana și a se reproduce. Suprafata întinsă a peisajelor de tip mozaic, interconectate 
şi gosopdărite extensiv asigură supraviețuirea pe termen lung a populațiilor mari și diverse din punct de 
vedere genetic.

Fauna
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Albăstrelul lui AlexePajiști uscate pe substrat calcaros Capul-şarpelui de foc

Pajiștile

Albăstrelul mare al cimbrișoruluiPajiști stepice Jaleșul cârn

Pajiștile uscate și umede din zonă diferă ca aspect, ca aspect dar şi în ceea ce priveşte compoziţia floristică şi 
faunistică.

Pajiști uscate pe substraturi calcaroase
Pajiștile uscate pe substrat calcaros sunt răspândite cu precădere pe pantele abrupte cu expunere sudică și vestică,
precum și pe cele cu o pantă mai mică, lipsite de copaci sau acoperite parţial cu tufe de porumbar, măceş sau 
păducel.

Aceste pajiști se prezintă sub forma unui covor vegetal excelent pentru orhidee sălbatice și alte specii de floră spon-
tană, cum ar fi capul-șarpelui de foc, buzdugan și poroinic-cu-trei-dinți. Dintre speciile tipice de fluturi care se
regăsesc în aceste habitate menționăm ochi albaștri, vrăjitoara pajiștilor, albăstrelul lui Alexe și păiuşul brun-roşcat.

Pajiști stepice 
Un alt tip de habitat uscat sunt pajiștile de tip stepic. Ele apar pe pantele mai abrupte și însorite, fiind dominate de
specii ierboase, în special colilie (specii Stipa). În acest tip de habitat se întâlnesc mai multe specii rare de plante 
inclusiv hodolean, frăsinelul, salvia și migdalul pitic de stepă.

Dintre fluturii care pot fi întâlniți în aceste habitate sunt albăstrelul mare al cimbrișorului, albăstrelul argintiu, 
căposul galben-dungat, albăstrelul mic de cimbrişor și marmoratul roşcat.
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Pajiști umede 

Pe lângă habitatele uscate descrise mai sus, peisajele de tip mozaic din Transilvania conțin și importante habitate
umede. Aflate adeseori în apropierea satelor și utilizate pentru cosit și nu pășunat, acestea prezintă o floră
specifică. Pajiștile din zonele depresionare de acest tip au dispărut în mare parte a Europei din cauza drenajelor și
intensificării agriculturii.

Flora diversă şi multicoloră reprezintă surse importante de hrană pentru fluturi. Printre speciile rare de plante se
numără irisul siberian și gladiola sălbatică. Aceste pajiști umede din zonele cu altitudine joasă conțin adeseori
specii montane precum bulbuci și spânz alb.

Pajiște umedă cu bulbuci 

Albăstrelul argintiu al furnicilor Apolonul negruAlbăstrelul comun de gențiana

Sorbestreaua

Gladiola sălbatică

O altă plantă specifică pajiștilor umede este sorbestreaua, o
plantă gazdă pentru omizile speciilor protejate de fluturi
Maculinea: albăstrelul argintiu al furnicilor și albăstrelul
ciocolatiu al furnicilor. Aceste specii sunt amenințate cu
dispariția în Europa. Pe lângă planta-gazdă, omizile au nevoie
de o a doua gazdă, o specie de furnică pe care o parazitează:
aceste specii se întâlnesc doar în pajiștile unde furnică-gazda
și sorbestreaua coexistă. În pajiști umede cu gențiene, trăiește
o altă specie de fluture, albăstrelul comun de gențiana, de
asemenea dependent de furnici și strict protejat.

Înspre liziera pădurii, pajiștile umede găzduiesc un alt 
fluture frumos, amenințat cu dispariția și protejat de lege:
Apolon negru.
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Liziera păduriii

Liziera reunește multe specii de floră și fauna din habitate de pădure, pajiște și tufăriș. Aici se găsește în mod
normal un fluture elegant, inconfundabil, inelatul auriu, protejat la nivel international, zburând încet printre
tufele de alun. La marginea pădurii mai este des întâlnit și fluturele Apollo negru – o altă specie protejată. Bogat
reprezentaţi sunt şi fluturii cu sidef, dintre care fluturele mijlociu cu sidef, fluturele roşcat cu sidef și fluturele mare
cu sidef sunt cei mai comuni.

Pădure 

Dealurile din Transilvania sunt predominant acoperite de păduri de foioase, în special stejar, fag și carpen în
amestec cu cireș, tei și arțar. În luminișuri și spre liziera pădurii pot fi văzuți fluturii vrăjitoarea pădurii, codiță
albastră de stejar și inelatul albastru.

Inelatul auriu Fluturele mijlociu cu sidef Fluturele roşcat cu sidef Fluturele mare cu sidef 

Codiță albastră de stejar Inelatul albastruVrăjitoarea pădurii

Tufărișuri

În Transilvania s-au păstrat brâuri de tufăriș pentru a delimita proprietățile, structuri care oferă adăpost şi hrană
unor specii de insecte și păsări care sunt strâns legate de acest tip de habitat. Principalele specii lemnoase sunt
păducelul, porumbarul, măceșul și migdalul pitic. Printre speciile de fluturi care depind de prezența tufărișului se
numără coadă de sabie, codiță de spini și codiță de livadă ale căror omizi se dezvoltă pe păducel sau porumbar.

Codiță de spini Coadă de sabie Codiță de livadă 
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Amenințări la adresa peisajului și a comunităților
Lipsa stimulilor sociali și economici

Fermierii locali și alți proprietari de terenuri au puține motive pentru a rămâne în zonă să lucreze pământul.
Această amenințare va avea un impact mare în următorii ani sub presiunea din partea UE pentru competitivitate,
ducând la intensificarea agriculturii în zonele viabile din punct de vedere comercial și abandonul zonelor mai
puțin accesibile. Fundația ADEPT încearcă să deblocheze potențialul beneficiilor interesului internațional pentru
această zonă, precum și potențialul economic și calitătea vieții pentru agricultori, care se pot obține din
continuarea practicilor tradiționale de gospodărire a acestor peisaje.

Soluții:

• Crearea de stimulente prin corelarea unui bun management al habitatelor cu plăti de agro-mediu
• Crearea de stimulente  prin adăugarea de valoare produselor, crearea unei identități și dezvoltarea pieței
• Implicarea fermierilor, școlilor și a publicului larg în activități de conservare prin educație, informare și

publicații
• Dezvoltarea pachetelor de agro-mediu care țin seama de cerințele specifice ale habitatelor de pajiște,

colaborând cu Ministerul Mediului și Scimbărilor Climatice și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
• Agrearea unor măsuri de management cu localnicii și alți factori de interes local pentru creșterea suportului

la nivel local
• Distribuirea de pliante, broșuri și postere pentru a stimula în rândul localnicilor și al publicului larg

aprecierea pentru importanța zonei
• Panouri de interpretare turistică în puncte cheie de interes special, pentru a informa localnicii și turiștii
• Crearea unui website pentru o mai bună înțelegere și atragerea suportului la nivel local, național și

internațional
• Diversificarea veniturilor, de exemplu prin crearea unor rețele de trasee pentru drumeții și ciclism, care leagă

pensiunile cu vizitatorii și producătorii cu consumatorii, cursuri de ghidaj în natură
• Asociații private de mici fermieri; cooperarea este singura soluție pentru supraviețuirea micilor fermieri în

condițiile pieței moderne.

Managementul agricol inadecvat – intensificare sau abandon

Intensificarea prin utilizarea îngrășămintelor sau prin schimbarea modului de utilizare a terenurilor va distruge
rapid valoarea ecologică a pajiștilor. O amenințare la fel de pertinentă o reprezintă și abandonul deoarece
tufărișul și scaieții se răspândesc rapid în pajiștile abandonate și un strat de iarbă uscată se dezvoltă la suprafață
sufocând plantele de dedesubt. Aceasta duce la o creștere treptată a tufărișului și a arbuștilor cu spini, și la o
scădere a diversității plantelor care vor fi înlocuite de iarbă și arbuști de o valoare naturală mult mai scăzută. 

Soluții:

• acțiuni directe de conservare a habitatelor folosind mașinării inovatoare sau pur și simplu prin restabilirea
tipului de gospodărire tradițional vor duce la regenerarea pajiștilor și vor avea efect demonstrativ

• trasarea unor linii directoare în gospodărirea terenurilor pentru fermieri prin intermediul procesului de
consultanță agricolă prin care acordăm sprijin fermierilor pentru obținerea de venituri suplimentare

• achiziționarea de terenuri ce prezintă o importanță deosebită pentru conservare și care se află în pericol
iminent, permițând și încurajând gospodărirea tradițională a acestora de către fermierii locali

• crearea de parcele demonstrative pentru a promova inițiativa la nivel local și a le arăta localnicilor cum un
management mai bun poate duce la un profit mai ridicat dacă este coroborat cu plățile compensatorii de
agro-mediu și promovarea produselor obținute prin agricultura sustenabilă și prietenoasă cu natura. 
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Ce a realizat Fundația ADEPT în cei 10 ani de activitate?

Sisteme inovatoare de cartare GIS create pentru conservarea la scară mare, lucru ce
poate fi replicat pe un areal mai larg

Demonstrații cu cositori inovatoare și instruire a oamenilor pentru a asigura folosirea
lor în viitor. Peste 1.000 de hectare de pajiști au fost curățate de tufăriș. Monitorizarea
arată îmbunătățiri semnificative pe termen lung. 

Pentru cunoaşterea florei, păsărilor şi fluturilor s-au realizate ghiduri ilustrate,
utilizate de către fermieri, elevi şi vizitatorii Transilvaniei.

Cursuri despre natură și activități în aer liber cu elevii din 8 școli (280 de copii pe an).
Crearea cluburilor pentru natură “Junior Ranger”.

Vizite ale unor personalități au avut un impact imens asupra opiniei locale și au
influenţat factorii de decizie locali în aprecierea importanţei acestor comunităţi
și peisaje culturale

18.000 ha din Târnava Mare au beneficiat de stimulente financiare pentru buna
gospodărire a pajiștilor. Noile măsuri de agro-mediu au evoluat astfel încât și
fermierii din alte zone din țară se bucură de sprijin pentru menținerea pajiștilor

Crearea unei identități și adăugarea de valoare produselor locale care a dus la
creșterea veniturilor  fermierilor, ca urmare a legăturii dintre valoarea naturală a
zonei și calitatea ridicată a produselor 

Marketingul direct și informarea prin intermediul telefoanelor mobile a determinat
extinderea pieței pentru produse și a activităților de agrement către consumatorii
urbani

Promovarea dezvoltării asociațiilor de fermieri: acești mici fermieri și micile
comunități vor putea să supraviețuiască doar prin cooperare. 

Diversificarea veniturilor: rețele de pensiuni, rețele de trasee de drumeție și ciclism,
cursuri de ghidaj în natură

Proiecte internaționale: Festivalul Florilor, protejarea raselor autohtone și
tradiționale, a soiurilor și a produselor alimentare, răspândind mesajul privind
importanța acestor peisaje și comunități și promovând mândria locală

Peste 1,5 milioane de telespectatori din România au văzut documentare care 
descriu proiectele Fundației ADEPT. Zeci de reportaje în ziare și la radio la nivel local
și național

Dezvoltarea de târguri ale fermierilor  – primele piețe autentice de acest fel din
România, sustenabile și care generează venituri suplimentare semnificative
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Who has supported us 2004-2014

2005 - prezent: sprijin de la Orange
și Fundația Orange, cofinanțarea
tuturor activităților

2008: evaluarea eficienței suportului
financiar pentru agro-mediu, producție
alimentară și marketing

2005 - 2012: obținerea unei finanțări
din partea Inițiativei Darwin (Marea
Britanie) pentru crearea unor planuri
de conservare bazate pe informațiile
din comunități pentru zona Târnava
Mare 

2005: sprijin pentru înființarea
Centrului de Informare Turistică din
Saschiz

Lois and Georges 
de Menil

2005: Sprijinirea publicării cărții
Peisajul Istoric al Satelor Săsești din
Sudul Transilvaniei

Sigrid Rausing

2006: finanțare strategică pentru
activitățile Fundației ADEPT  

Parthenon Trust
(Elveția) 2008: desemnarea zonei Târnava

Mare ca sit Natura 2000 și educație
despre natură în școli

2009: promovarea managementului
comunal într-un sit Natura 2000

2009: crearea unei coaliții de ONG-
uri pentru protecția pajiștilor
gospodărite tradițional

2009-2012: crearea de întreprinderi
pentru a îmbunătăți viabilitatea
economică a peisajelor agricole
depresionare de Înaltă Valoare
Naturală 

2011: “Să știm ce mâncăm, să știm
de unde provine hrana noastră” –
campanie de promovare a
produselor alimentare locale

2010-2013: STIPA: salvarea
ecosistemelor agricole pastorale
importante din Transilvania

2011-2012: “Agro-biodiversitatea
noastră” – proiect internațional cu
5 țări partenere
2012-2014: Flori de câmp
europene – proiect internațional
cu 6 țări partenere

2005-prezent: cofinanțarea
tuturor activităților 

Gerald Micklem 
Charitable Trust 

2008: desemnarea și protejarea
biodiversității în cadrul site-ului
Târnava Mare Natura 

JMG Foundation

Michael Radomir

2009 - prezent: cursuri de
formare, dezvoltarea capacității
locale, finanțare de bază,
protejarea naturii inclusiv prin
achiziționarea de zone cheie
pentru biodiversitate

2010: programul Lider în
Conservare (Conservation
Leadership Programme), Marea
Britanie – formare pentru tineri
lideri în conservare

2012-14:  construirea unui traseu
de 15 km pentru biciclete

2005 - 2007: îmbunătățirea nivelului
de înțelegere a politicilor de agro-
mediu și a măsurilor de igienă
alimentară în rândul fermierilor

2013: formarea de tineri olari în
Marea Britanie și înființarea unui
atelier de ceramică în Saschiz,
Târnava Mare

Camelia
Botnar
Foundation

Ministerul
Agriculturii  
şi Dezvoltării
Rurale                         

Agricultură şi
Dezvoltare
Rurală                        

DG Extindere 

O mare parte din munca noastră a fost realizată în cooperare cu ONG-
uri din România, universități și grupuri, în special Grupul Milvus,
Pogany Havas, ProPark, Pro Patrimonio, Societatea Ornitologică
Română, WWF-România, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj,
Universitatea de Agricultură din Cluj, Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, Fundația Agapis, Coaliția Natura 2000.

2012-14: ESSEDRA, proiect
internațional cu 6 țări pentru
sprijinirea alimentelor tradiționale2013-2016: promovarea viabilității

economice a pajiștilor cu Înaltă
Valoare Naturală
2013-14: promovarea indicatorilor
geografici pentru produsele
tradiționale românești 
2014-15: construirea unui traseu
de 80 km pentru cicloturism

2013: monitorizarea factorilor
socio-economici și a biodiversității
din zona Târnava Mare

2007: campanie de informare
pentru continuarea producției de
mâncăruri tradiționale în România
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Păstrarea contactului cu localnicii

Aceste peisaje sunt gospodărite de către fermieri locali și reprezintă sursa lor de venit. Doar ei le pot păstra. Cheia
succesului este suportul la nivel local pentru orice fel de propuneri de conservare. De aceea este esențial să
menținem în permanență legătura și să discutăm ideile și activitățile noastre cu fermierii, pentru a verifica dacă
propunerile din planurile de dezvoltare locală sunt practice și acceptabile. Organizăm întâlniri periodice cu
fermierii, individual sau în grup, cu asociațiile și cu primăriile și alte grupuri din comunitate. Deoarece oferim
soluții practice la problemele lor, am câștigat încrederea și sprijinul tuturor fermierilor cu care am colaborat, al
asociațiilor locale, al primăriilor și al Grupurilor de Acțiune Locală ce acoperă zona.

Cartarea și evaluarea la scară largă

Localizarea, cartarea și evaluarea pajiștilor și a altor habitate pe o zonă atât de întinsă, 85.000 ha, prezintă o
provocare imensă. Pentru a realiza aceste lucruri am conceput o bază de date inovatoare folosind sistemul
existent de cartare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acest sistem împarte terenul agricol în blocuri
fizice: folosirea acelorași blocuri fizice va permite o bună sincronizare cu măsurile de agro-mediu în viitor, făcând
îmbunătățind viabilitatea rezultatelor care pot fi corelate în mod direct de viitoarele plăți compensatorii.
Am conceput și un sistem inovator de cartare GIS pentru a anticipa prezența habitatelor
importante. Acesta s-a dovedit a fi 90% corect la testarea pe teren și va fi un instrument 
util nu doar în alte zone din România dar și în alte țări.

Harta blocurilor fizice pentru
cartare în agricultură,
adaptată pentru baza de date

Ce a realizat Fundația ADEPT, mai exact?
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Demonstrații de echipamente inovative

Am organizat multe demonstrații cu cositoarea inovatoare Brielmaier pentru îndepărtarea tufărișului. Această
mașină cosește rapid și este economică și ușoară pe pantele înclinate, ajutându-i pe fermieri să întrețină fânețele
și pășunile, în special pajiștile cu pante abrupte și uscate, deoarece cositul manual a devenit extrem de scump.

Doi angajați locali au fost formați să folosească cositoarea Brielmaier în zona de proiect. Acest lucru va asigura
disponibilitatea mașinii în viitor pentru rezultate sustenabile.

Îndepărtarea tufărișului

Fundația ADEPT a curățat tufărișul de pe sute de hectare
folosind cositoarea inovatoare Brielmaier. Astfel terenul a
devenit mai productiv pentru fermieri și i-a făcut eligibili
pentru plăți compensatorii prin Politica Agricolă Comună,
oferindu-le o motivație puternică de a păstra terenul în
condiții bune odată ce l-au curățat. 

Monitorizarea rezultatelor refacerii pajiștilor uscate 

Am realizat monitorizarea la scări diferite pentru a verifica dacă curățarea pajiștilor a condus la o creștere a
diversității floristice și o îmbunătățire a stării acestor habitate importante. S-au înregistrat îmbunătățiri
semnificative și măsurabile din punct de vedere al stării habitatului și al diversității floristice, ceea ce a dovedit
efectele benefice ale îndepărtării tufărișului.

Monitorizarea pajiștilor
curățate de tufăriș în 2011-
2013 a scos la iveală o
creștere semnificativă a
diversității floristice
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Îmbunătățirea accesului fermierilor la plățile pentru agro-mediu

Prin facilitarea accesului la informaţii, am îmbunătățit nivelul de conservare al unei zone mai mari prin creșterea  
numărului de fermieri implicaţi în măsurile de agro-mediu. Acestea vor încuraja un management adecvat pe 
termen lung. Ca urmare a promovării susținute de către Fundația ADEPT, au beneficiat de plăți de agro-mediu un
numar de 7 ori mai mare de fermieri, și o suprafață de pajiști de 5 ori mai mare este protejată, în comparație cu 
media naţională. Ca rezultat, 1.400 de mici fermieri pe o suprafață de 18.000 ha primesc în total peste 
€2,5 milioane/an prin accesarea accesarea plățiilor pentru agro-mediu, în medie €1.800 / fermier / an.
Acest lucru are un efect major asupra viabilității sistemelor agricole și a economiei locale.

Dezvoltarea de noi măsuri de agro-mediu

În colaborare strînsă cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ADEPT cu ajutorul stiințific de la Universitatea
Babeș-Bolyai Cluj a propus cu succes noi măsuri de agro-mediu la nivel național, ce au intrat în vigoare din 2012.
Aceasta a făcut ca încă 26 de comune să devină eligibile pentru plăți de sprijin pentru managementul pajiștilor;
fermierii de pe 20.000 ha de pajiști umede au primit stimulente pentru gospodărirea acestora în mod adecvat.
Pentru prima dată fermierii care au folosit cositori innovative Brielmaier sunt eligibili pentru subvenții mai mari:
un precedent important pentru viitorul acestor pajiști importante care altfel ar fi abandonate.

În plus, ADEPT a colaborat cu ministerul și cu Universitatea Babeș-Bolyai Cluj pentru a include 150.000 ha de livezi
cosite / pășunate in zona eligibila pentru plățile compensatorii de agro-mediu în Transilvania și Carpați. 

De asemenea, ADEPT a coordonat și finanțat certificarea a peste 18.000 ha de pădure în cadrul schemei de
finanțare a Forest Stewardship Council. Acest lucru va duce la creșterea veniturilor din extracția sustenabilă a
cherestelei și va încuraja proprietarii și administratorii să colaboreze mai bine.
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Crearea de micro-rezervații
Micro-rezervațiile sunt zone mici de importanță naturală specială care sunt protejate conform unor acorduri de
management între ONG și administratorul terenului.

Șase zone de interes pentru biodiversitate au fost desemnate drept micro-rezervații prin acorduri cu primăriile.
Micro-rezervațiile sunt benefice nu doar pentru protecția imediată a sitului, ci și pentru conștientizarea
importanței acestor tipuri de pajiști.

ADEPT colaborează cu Fauna & Flora International pentru a identifica și proteja câteva dintre cele mai importante
situri cu pajiști – acelea cu cea mai ridicată valoare din punct de vedere al biodiversității și care sunt în prezent
amenințate. Acestea vor fi protejate prin achiziționare acolo unde este cazul, dar vor continua să fie gospodărite
de fermierii locali conform unor acorduri speciale pentru a le asigura protecția pe termen lung.

Activități cu școlile din zonă

În fiecare an ținem ore pentru cunoaşterea naturii și organizăm excursii pe teren pentru aproximativ 280 de copii
din 8 școli. In cadrul excursiilor derulăm competiţii menite să motiveze elevii şi să-i implice în acest program
educațional. De asemenea, am format echipe de Junior Rangers în două sate, pentru a promova înțelegerea și
responsabilitatea față de natură. Am construit un pavilion pentru a servi drept punct interactiv de învățare, pe
care l-am donat asociației Vecinătatea Tinerilor din Saschiz. Suntem singurul partener european al Operațiunii
Wallacea, care organizează deplasări ale elevilor și studenților în diverse situri din lume pentru a monitoriza pe
termen lung zonele naturale importante. Operațiunea Wallacea desfășoară activități de monitorizare a
biodiversității și a factorilor socio-economici în zona Târnava Mare – peste 50 de studenți vizitează zona anual și
lucrează alături de studenți de la universități din România. Astfel se vor realiza baze de date pe termen lung
despre evoluția zonei.
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Informare și training pentru fermieri 

O prioritate deosebită pentru ADEPT a fost instruirea fermierilor și dezvoltarea capacității locale astfel încât
munca noastră să aibă beneficii economice sustenabile pe termen lung.

Am realizat o serie de publicații pentru a sprijini micii fermieri și producători să înțeleagă cerințele minime pentru
a primi finanțări de la UE, inclusiv cum să țină evidența plăților, să dezvolte piețe, să adauge valoare produselor
lor și să dezvolte asociații de producători și strategii de marketing – cheia supraviețuirii lor în viitor. 

Am organizat cursuri de pregătire ce au
vizat igiena laptelui și am construit puncte
de colectare a laptelui în 8 sate din zonă.
Aceste două acțiuni împreună cu sprijinirea
fermierilor în negocierea unui preț mai
bun pentru lapte cu procesatorii, au
condus la stoparea declinului numărului de
vaci, creșterea veniturilor a peste 200 de
fermieri în 8 sate și o mai bună
gospodărire pentru sute de hectare de
fâneață.

Am oferit broșuri cu informații practice
pentru micii-producători astfel încât
aceștia să poată evita reglementările
excesive, care reprezintă o amenințare
majoră pentru producția locală la scară
mică. Am negociat acceptarea de către
autorități a planurilor pentru unități de
procesare simplificate pentru micii
producători și am distribuit în mod gratuit
aceste planuri.

Am construit o unitate de procesare model
într-un sat, în primul rând pentru
demonstrații și cursuri dar și pentru a spori
veniturile localnicilor. Mica unitate de
procesare a fost inaugurată de ASR Prințul
Charles în 2011.
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Branding local, târguri fermierilor  și vînzările directe 

Doar plățile compensatorii pentru agro-mediu nu vor putea garanta supraviețuirea micilor comunități de
fermieri. Este importantă promovarea veniturilor obținute din ferme printr-o producție îmbunătățită și noi soluții
inovatoare de marketing.

Am creat logo-uri de succes și branding local pentru produse ce au o legătură directă cu identitatea zonei.

Am înființat primele târguri veritabile ale fermierilor din România, unde producătorii își vând propriile produse
direct consumatorilor. Acestea s-au bucurat de mare succes, aducând unui grup de 40 de mici producători venituri
de peste €200.000 pe an. Piețele se organizează acum de la sine și se autofinanțează.

În 2011 am desfășurat campania “Să știm ce mâncăm, să știm de unde provine hrana noastră“, care a atins
milioane de consumatori din România și i-a ajutat să stabilească legături între peisajele de Înaltă Valoare
Naturală, fermele de familie, lanțuri alimentare scurte și calitatea alimentelor.

Momentan extindem cursurile de pregătire pentru mici fermieri și producători din 5 noi zone ale Transilvaniei,
unde vom contribui la creșterea veniturilor în comunitate prin marketing și branding îmbunătățit, stabilind
legătura între calitatea mâncării și peisajele cu Înaltă Valoare Naturală.

Am folosit metode inovatoare, inclusiv produse de lux care combină calitatea alimentelor cu măiestria artistică,
precum “Art of Dar” și aplicații pentru telefon astfel încât vizitatorii pot găsi produse, întâlni producători și
identifica pensiuni și activități din zonaTârnava Mare.
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Diversificarea veniturilor în mediul rural

Trasee pentru cicloturism și rețele de pensiuni

Am câștigat o campanie internațională prin obținerea a 10.600 de voturi din partea publicului european pentru a
finanțare din partea European Outdoor Conservation Association. Împreună cu finanțarea de la Guvernul Elvețian
pentru infrastructuri verzi am construit un traseu de 80 de km pentru cicloturism folosind forță de muncă locală,
creând astfel 30 de locuri de muncă. Traseul leagă pensiuni din 8 sate, care acum beneficiază de un număr mai
ridicat de vizitatori. Peste 3.000 de vizitatori și 300 de copii din zonă folosesc acum traseul anual. Am creat o
aplicație smartphone pentru traseul de biciclete, care oferă o hartă interactivă cu informații despre zonă. Rețeaua
de trasee a fost lansată într-o conferință de presă (30 de jurnaliști locali și naționali) urmată de o cursă inaugurală
cu specialiști în astfel de activități. Traseul a avut un succes atât de mare încât autoritățile locale au interzis
activitățile de off-road motorizate în zonă, deoarece activitățile de cicloturism aduc venituri mai mari și nu sunt
distructive. Am instruit 40 de tineri ghizi specializați pe natură.

Revigorarea meșteșugurilor 

În parteneriat cu Fundația Camelia Botnar, doi tineri din zona Târnava Mare au participat la un curs de formare în
Cowfold, Marea Britanie, pentru a redescoperi tehnica realizării ceramicii albastre care era tradițională în zona
Saschizului. Un mic atelier de ceramică va fi înființat în Saschiz în 2015, readucând în prim plan o tradiție locală,
și totodată mai mulți tineri din zonă vor fi pregătiți în Marea Britanie. Acest meșteșug va reprezenta o atracție
turistică și va oferi venituri directe artizanilor ceramiști. Avem în plan și înființarea unui atelier de fierărie în zonă.
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Publicații

Am realizat o serie de ghiduri despre natură pentru vizitatori, în engleză și română, pentru a încuraja turismul
axat pe natură și a facilita aprecierea localnicilor pentru valorile naturale ale zonei. Ghidurile includ manuale de
identificare pentru habitatele de pajiști și pentru florile și fluturii care le populează, și pot fi folosite de profesori la
ore, de fermieri și vizitatorii români și străini. Am realizat și alte materiale cum ar fi calendare și buletine
informative de interes local.

Am publicat o serie de ghiduri turistice pentru a încuraja turismul responsabil și a crește veniturile locale din
folosirea pensiunilor de către vizitatori și alte servicii legate de valorile naturale ale zonei.

Am instalat indicatoare inovatoare despre natura
din zona proiectului de-a lungul traseelor de
drumeție și ciclism.  
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Festivalul florilor

Reprezentând România într-un proiect comun cu alte patru țări, am organizat mai multe Festivaluri ale Florilor de
Câmp în Satele Săsești, sărbătorind pajiștile bogate în flori sălbatice din Europa. Aceste evenimente au inclus
muzică și dansuri tradiționale, activități cu copii și turiștii, și o ‘fâneață de petice’. În colaborare cu 4 școli locale și
voluntari din zonă, am creat un mozaic din broderii reprezentând plante locale, care va fi trimis la expoziții în
toate țările participante și la Bruxelles.

Protejarea produselor a soiurilor și a speciilor locale și tradiționale

În cadrul unui alt proiect internațional, am realizat un inventar al produselor tradiționale românești care sunt
amenințate cu dispariția, am participat alături de producătorii de brânzeturi la Festivalul Internațional al
Brânzeturilor din Bra (Italia). Aici am și am asistat la ateliere de lucru internaționale despre politici pentru
susținerea produselor tradiționale. Am tradus și adaptat un calendar al mâncărurilor tradiționale pentru
România- Roata Anotimpurilor. Colaborăm cu oficiali din minister pentru a identifica produse românești în
vederea certificării ca produse tradiționale (Indicatori Geografici).
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Crearea rețelelor și asociațiilor de fermieri

Crearea asociațiilor și creșterea interesului de a acționa în mod cooperant reprezintă cheia pentru viitorul acestor
mici comunități de fermieri, deoarece fermierii independenți nu pot intra în competiție pe cont propriu cu marii
producătorii. Am contribuit la înființarea unui Grup de Acțiune Locală în Târnava Mare. Am organizat cursuri de
formare pentru asociațiile locale de fermieri ca să se poată organiza mai profesionist și să poată oferi servicii
pentru membrii lor și încredere între membri. Am pus bazele unei Confederații a Asociațiilor Țărănești din
România (CATAR), care reprezintă deja peste 100.000 de fermieri și funcționează ca o sursă de informare și
expertiză.

Sprijinirea pășunatului comunal   

Pășunatul comunal este vital pentru supraviețuirea comunităților de mici fermieri din zonă. Și totuși, această
practică se pierde din cauza presiunii economice.

Ca exemplu de sprijinire a înființării unor asociații comunale de pășunat, ADEPT a dezvoltat o inițiativă inovatoare
care a permis unei asociații de pășunat acces la subvenții europene. Cei 40 de proprietari de vaci, oi și capre
folosesc plățile pentru investiții comune de capital cum ar fi cositori mecanice, adăpători pentru animale, căi de
acces mai bune pentru animale. Acesta este un model care poate fi replicat în alte zone din România pentru a
întări și sprijini pășunatul comunal. Experiența noastră a arătat că elementele cheie sunt: capacitatea de
management, un proces de luare a deciziilor transparent și încredere între membri. Un partener din afară, spre
exemplu un ONG, este adeseori necesar.

Am creat un sistem inteligent și inovator de transmitere a mesajelor pe telefoanele mobile, care a fost premiat la
nivel European, pentru a informa fermierii despre evenimente, oportunități pentru formare, finanțare și
informații despre piață, conceput astfel încât informația să corespundă cu interesele specifice ale fermierilor.
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Media și diseminarea

Acoperirea mediatică la nivel național și internațional este foarte importantă pentru a răspândi mesajul
proiectelor Fundației ADEPT în peisajele agricole cu Înaltă Valoare Naturală. Aceasta duce la creșterea sprijinului
din partea publicului și ai factorilor de decizie politică pentru aceste peisaje.

Vizitele ASR Prințul Charles și ale Comisarului European pentru Agricultură al EU, Dacian Cioloș, au făcut ca
milioane de telespectatori să audă de activitățile Fundației ADEPT. Munca noastră s-a bucurat de numeroase
apariții în presa locală și națională, dar și în lucrări de specialitate publicate în reviste academice și prezentări la
diverse conferințe despre conservare.

ADEPT a câștigat premiul european de top
pentru activități de consultanță agricolă în
2012 și 2013. Acest lucru a crescut profilul
internațional al activității pe care o
desfășurăm: promovarea înțelegerii la nivel
internațional a importanței acestor peisaje
tradiționale agricole și a comunităților de
fermieri.

Campania noastră “Să știm ce mâncăm, să
știm de unde provine hrana noastră“ inițiată
în 2011, a atins o audiență de peste 1,5
milioane de oameni din România, cu mesajul
unei alimentații sănătoase în strânsă legătură
cu peisajele de Înaltă Valoare Naturală și
lanțurile alimentare scurte.

Campanie internațională pentru ferma de familie în
România

Campania pentru produsele alimentare locale și piețele
agroalimentare a atins peste un milion de oameni în
România
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Politici

Activitățile noastre pe partea de politici derulate la nivel
național și european au produs schimbări de politici ce au
avut un efect major asupra viabilității acestor sisteme
agricole de Înaltă Valoare Naturală în România și Europa.
Cheia succesului în activitatea de advocacy pentru
politicilor noastre este faptul că avem justificări clare și
tehnice pentru propunerile pe care le facem, oferind soluții
rezonabile și practice factorilor de decizie politică.

La nivel național, activitățile Fundației ADEPT includ proiectarea inițială a proiectului național de sprijinire a
fermierilor care gospodăresc pajiștile cu Înaltă Valoare Naturală. Ca rezultat al proiectului pilot despre pajiști,
singurul din România, măsura a fost simplificată pentru fermieri: acum este cea mai populară măsură din
Programul de Dezvoltare Rurală a României; peste 230.000 de fermieri primesc plăți compensatorii pentru a
menține peste 1,2 milioane de hectare de pajiști cu Înaltă Valoare Naturală.

În 2007 ADEPT a susținut cauza includerii zonei Târnava Mare în rețeaua pentru arii protejate a UE, Natura 2000.
Am depășit neîncredere  inițială la nivel național în cee ace privește protecției peisajelor antropice. Acesta a fost
un precedent important care a condus la acordarea statutului de arii protejate unor peisaje similare din România.

În plus, în 2011 am desemnat și au fost acceptate măsuri noi și semnificative pentru protejarea livezilor unde se
practică pășunatul/cositul, și a pajiștilor umede, care nu fuseseră protejate până atunci. Livezile în care se practică
pășunatul sunt foarte importante pentru biodiversitate. Fânețele umede depresionare sunt cel mai amenințat tip
de habitat din Europa. Ca rezultat, fermierii care gospodăresc 400.000 ha de astfel de habitate sunt eligibili
pentru subvenții pentru un management adecvat. Continuăm să colaborăm cu ministerul pentru a face plățile
compensatorii mai practice și mai prietenoase cu fermierii în viitor.

La nivelul UE colaborăm cu grupuri de consiliere tehnică din DG pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și DG
Mediu și am efectuat studii la nivel de politici în numele lor. Am influențat câteva măsuri specifice în Politica
Agricolă Comună 2014-2020, care vor genera beneficii importante pentru aceste peisaje agricole de Înaltă
Valoare Naturală și pentru comunitățile de mici fermieri, atât în România cât și în Europa. Suntem activi în
grupurile de politici de conservare și dezvoltare rurală cum ar fi Forumul European pentru Conservarea Naturii și
Pastoralism, Biroul European de Mediu, Convenția pentru Agricultură și Mediul Rural, Rețeaua Centrală și Est-
europeană pentru Biodiversitate.

Legăturile strânse între proiectele noastre practice pe teren și propunerile noastre de politici au fost deosebit de
eficiente. Influența Fundației ADEPT asupra politicilor se datorează și faptului că ne bazăm pe experiența noastră
practică. Soluțiile și rezultatele locale ale Fundației ADEPT sunt consolidate și amplificate de activitatea noastră
pe partea de politici. Acest lucru s-a dovedit a fi o formulă excelentă pentru succes, ce a atras atenția la nivel
european, deoarece există foarte puține programe integrate de acest fel.
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Viitorul

Există mai multe motive pentru suntem încrezători că rezultatele noastre vor avea impact pe
termen lung.   

• cartarea și inventarierea habitatelor și speciilor s-a dovedit a fi un instrument pentru dezvoltarea unor
măsuri din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC)

• activitățile desfășurate în zonă au consolidat capacitatea locală, iar oamenii sunt mai încrezători în viitorul lor
• există peste 18.000 ha de pajiști amenințate care beneficiază de plăți compensatorii în cadrul PAC 
• producătorii locali obțin venituri mai bune pentru produsele lor în urma creării unui brand care este  asociat

cu peisajul de Înaltă Valoare Naturală
• localnicii – fermierii, generațiile următoare de fermieri, copiii – înțeleg mult mai bine valoarea pământului

care îi înconjoară. Se dezvoltă un simț al mândriei locale care, combinat cu motivația financiară, va asigura
un viitor mai bun pentru unele dintre ultimele pajiști depresionare cu Înaltă Valoare Naturală din Europa.

Prezentăm  mai jos următoarele acțiuni care vor consolida sustenabilitatea rezultatelor noastre: 

1. Vom colabora îndeaproape cu grupurile de dezvoltare locală și primăriile pentru a încorpora idei de
dezvoltare inovatoare în strategiile locale.

2. Vom continua să cooperam cu ministere, universităţii, instituţii de cercetare și asociaţii de fermieri pentru
îmbunătăţirea măsurilor de agro-mediu pentru protejarea pajiștilor și peisajelor unice din Transilvania.

3. Vom continua să oferim servicii de consultanță agricolă pentru a promova viabilitatea economică a
întregului peisaj din care fac parte habitatele.
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Echipa ADEPT

Cheia reușitei Fundației ADEPT în ultimii 10 ani o reprezintă personalul nostru. Avem o echipă multi-disciplinară
motivată care dispune de o diversitate de cunoștințe și abilități reunite în jurul conceptului de conservare a
naturii bazată pe agricultură, ce determină  o sustenabilitate reală.

Avem cunoștințe despre zonă (majoritatea echipei noastre provine din Târnava Mare) de care ne putem folosi și
pe baza cărora putem acționa pentru a rezolva problemele locale care sunt o amenințare iminentă și reală pentru
supraviețuirea fermierilor individuali și a comunităților de fermieri. Astfel, putem aborda o gamă largă de
probleme: conceperea proiectelor pentru subvențiile de agro-mediu și alte plăți pentru dezvoltare rurală;
regulamente de igienă și alte probleme legate de inspecții; tehnici de producție practice la scară mică; marketing;
consolidarea unor grupuri și asociații de fermieri eficiente. Și putem rezolva aceste probleme imediat și la nivel
local. În plus, datorită expertizei noastre în privința politicilor, putem de asemenea colabora la nivel național și
european, ceea ce amplifică și consolidează rezultatele noastre locale.

Aceasta s-a dovedit a fi o formulă excelentă pentru succes, care a atras atenția Europei deoarece există puține
astfel de proiecte integrate.

Colaborăm îndeaproape cu Fauna & Flora
International, pentru a dezvolta o strategie
pentru următoarea perioadă de 5 ani până în
2020. Obiectivele strategice includ inovare
continuă la nivel local pentru peisaje integrate și
protecția comunității; continuarea activităților pe
partea de politici naționale și europene; și
consolidarea capacității și sustenabilității echipei
Fundației ADEPT pe termen lung.
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Misiunea Fundației ADEPT Transilvania este
aceea de a proteja peisajele agricole cu
Înaltă Valoare Naturală din Transilvania,
prin sprijinirea și colaborarea cu micile
comunități agricole care le-au creat.
Activitățiile noastre din primii 10 ani au
demonstrat importanța capacității de
reacție imediată și flexibilă ca răspuns la
problemele și oportunitățile care apar pe
plan local sau național. Sprijinul financiar,
individual sau din partea companiilor, ne
permite să ne continuăm activitățile care au
demonstrat un impact semnificativ. Dacă
doriți să vă implicați și să ne susțineți,  vă
rugăm să îl contactați pe Cristian
Gherghiceanu, director executiv, la
cristi@fundatia-adept.org, sau să vizitați
paginile web ale fundației.
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