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Pajiștile uscate cu Înaltă Valoare Naturală din sudul Transilvaniei

Fânețele și pășunile din sudul Transilvaniei se numără printre 
ultimele pajiști tradiționale cu ecologie intactă din Europa. Practicile
agricole extensive și neintenisve, alături de agricultura mixtă, folosirea
cantităților minime (sau chiar deloc) de îngrășăminte, și pășunatul
rațional au permis supraviețuirea unei diversități extraordinare de floră
spontană și faună sălbatică în una dintre ultimele zone cu Înaltă Valoare
Naturală (HNV) din Europa. 

Zona satelor săsești este extrem de bogată în pajiști uscate cu Înaltă 
Valoare Naturală, reflectând agricultura neintensivă practicată timp 
de peste 800 de ani de către imigranții sași, ajunși aici din Flandra, 
Luxemburg și nord-vestul Germaniei. Pajiștile sunt foarte bogate în
floră și faună, reprezentând habitate pentru multe specii de plante și
animale care au dispărut din alte părți ale Europei, și oferă totodată un
spectacol vizual deosebit, mai ales vara. Asemenea bisericilor fortifi-
cate, pășunile reprezintă un element important al indentității culturale
sud-transilvănene. Zona în sine nu este un muzeu, ci un peisaj dinamic,
în care trăiesc multe comunități rurale și care contribuie la dezvoltarea
economică a regiunii.

Diversitatea speciilor de iarbă și florei spontane reprezintă o sursă foarte
valoroasă pentru furajarea animalelor, mai ales trifoiul, lucerna și alte
leguminoase (acestea fac parte din aceeași familie ca și mazărea sau 
fasolea). Plantele oferă habitate prețioase pentru insecte și alte never-
tebrate, păsări și mamifere, toate contribuind la structura ecologică 
esențială a peisajului. Multe din aceste specii de animale ajută la 
prevenirea dăunătorilor agricoli. Deoarece biodiversitatea acestor
peisaje este o resursă naturală foarte importantă, conservarea pășunilor
reprezintă o prioritate pentru agricultura europeană.

Pajiștile transilvănene cu biodiversitate bogată demonstrează cum 
agricultura mixtă, cândva des practicată pe continent, poate fi un model
pentru politicile de conservare necesare restaurării diversității habi-
tatelor agricole din Europa. Protejarea acestor habitate speciale necesită



dezvoltarea, îmbunătățirea și aplicarea practicilor tradiționale, alături
de conservarea habitatelor bogate în floră și faună, parte a peisajului
rural. Este foarte important ca aceste habitate să nu devină fragmen-
tate, asemenea celor mai multe peisaje din Europa.

Viitorul pajiștilor transilvănene necesită o planificare strategică atentă
pentru a evita presiunile economice negative și pentru a sublinia 
importanța acestora pentru biodiversitatea europeană. Deși fermierii,
prin activițătile tradiționale, nu au menținut pajiștile pentru frumusețea
florei spontane sau pentru protejarea biodiversității în mod conștient,
ecologii au recunoscut de multă vreme că aceste practici agricole bine
știute au conservat diversitatea floristică impresionantă a pajiștilor HNV.
Acestea sunt sensibile la îngrășămintele chimice, care nu numai distrug
plante importante din punct de vedere ecologic, dar în același timp
eliberează nitrați și alți poluanți în apele din apropiere. 

Proiectul STIPA 

Fundația ADEPT implementează diverse proiecte de dezvoltare a 
comunităților rurale, inclusiv pentru conservarea pajiștilor agricole.
Scopul proiectului STIPA, care combină studii științifice și practice, 
finanțat de către divizia LIFE a Uniunii Europene, este de a proteja două
habitate uscate, de importanță europeană. Ambele habitate sunt 
bogate în specii și sunt gazdele unor plante și fluturi protejate la nivel
european prin Directiva Habitate a UE, si prin legislația natională, fiind
trecute pe listele roşii din România.



Minois dryas Coenonympha glycerion Glaucopsyche alexis

Echium maculatum Jurinea mollis Orchis tridentata



6210 habitate uscate seminaturale și tufărișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-
Brometalia) cu site-uri importante pentru orhidee reprezintă aproximativ 8% din zona
Sighișoara-Târnava Mare 

În zona de proiect, substratul calcaros este reprezentat mai ales de marnă sau argilă bogată în
calcar. Aceste pajiști sunt dominate de târsacă și iarbă albastă (specii de Festuca) și sunt răspân-
dite pe expozițiile sudice și vestice ale pantelor abrupte, precum și pe cele mai puțin înclinate.  

Pe soluri mai profunde și cu un conținut mai bun de nutrienți, cu umiditate ridicată și mai puțin
pășunate, obsiga (Brachypodium pinnatum) devine dominantă.

Aceste pajiști reprezintă un covor vegetal excelent pentru orhidee sălbatice și alte specii de floră
spontană, cum ar fi Capul-şarpelui de foc (Echium maculatum), Buzdugan (Jurinea mollis),
Poroinic-cu-trei-dinți (Orchis tridentata). Dintre specii tipice de fluturi care se regăsesc în aceste
habitate menționăm Ochi albaștri (Minois dryas), Vrăjitoara pajiștilor (Chazara briseis), Albăstrelul
lui Alexe (Glaucopsyche alexis) și Ruginiul de fânaț (Coenonympha glycerion). 





6240* Fânețe sub-panonice stepice acoperă aprox. 4% din suprafața sitului Natura 2000
Sighișoara-Târnava Mare

O treime dintre pajiștile uscate din areal sunt de tip stepic-xeric. Ele apar pe cele mai abrupte
pante însorite și seminînsorite și sunt dominate de specii ierboase (specii Stipa), cum ar fi sadina
(Chrysopogon gryllus), bărboasa (Dichanthium ischaemum) și rogozul (Carex humilis). 

In acest habitat găsim specii de plante rare, cum ar fi târtanul (Crambe tataria), frăsinelul 
(Dictamnus albus) și salvia (Salvia nutans) și migdalul pitic (Prunus tenella). Dintre fluturii care
pot fi întâlniți în aceste habitate sunt Albăstrelul mare al cimbrișorului (Maculinea arion), 
Albăstrelul argintiu (Polyommatus coridon), Căposul galben-dungat (Pyrgus sidae), Albăstrelul mic
de cimbrişor (Pseudophilotes schiffermuelleri) și Marmoratul roşcat (Melitaea didyma).

Mai multe informații în legătură cu speciile indicatoare ale acestor habitate pot fi găsite în
broșurile ‘Specii de fluturi indicatoare pentru pajiștile cu Înaltă Valoare Naturală din Transilvania’ 
și ‘Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu Înaltă Valoare Naturală din Transilvania’
(disponibile la biroul Fundației ADEPT din Saschiz – detalii mai jos).

Pyrgus sidae Maculinea arion 

Crambe tataria

Polyommatus coridon 

Salvia nutans Dictamnus albus



Practicile de management al pajiștilor 

Agricultura intensivă, peste tot în Europa, prin utilizarea crescută a îngrășămintelor chimice și
pășunatul nerațional, a degradat și distrus biodiversitatea pajiștilor. Acest tip de management
este scump, necesită deseori introducerea unor rase speciale de animale și prin urmare, costuri
veterinare ridicate. Agricultura intensivă atrage și un cost ecologic ridicat, întrucât, prin compara-
ție, pajiștile menținute în mod tradițional îndeplinesc mai multe funcții- pe lângă cea de 
protejare a biodiversității, acestea sunt și furnizoarele ‘bunurilor și serviciilor publice’, care sunt
consecința fericită a unui mediu înconjurător sănătos și stabil. Aceste bunuri și servicii publice 
includ:

• Reducerea sau prevenirea eroziunii solului, în special în zone instabile din punct de vedere 
geologic, cu pante erodate, frecvente în zona satelor săsești; 

• Acumularea și purificarea apei pluviale, aprovizionând râurile locale;

• Stocarea carbonului atmosferic, care altfel contribuie la schimbarea climatică;

• Asigurarea unei bănci de gene pentru plante cultivate, medicinale și horticole;

• Pajiștile bogate în floră spontană generează venituri pentru industria turismului oferind
spațiul perfect pentru drumeții, călărie, activități artistice, etc.

• Produsele alimentare sănătoase, de înaltă calitate se disting prin identitatea lor regională,
fiind foarte apreciate de consumatori și pot fi astfel comercializate la prețuri ridicate.

Amenințări

Menținerea structurilor ecologice favorabile din cele două habitate constituie un element impor-
tant in ceea ce privește condițiile de eligibilitate ale fermierilor pentru plățile UE de agro-mediu.

Factorii în acțiune și efect negativ de presiune cu efect negativ asupra habitatelor de pajiști
stepice xerice de pe pantele abrupte sunt:

• Suprapășunatul cu ovine sau capre 
• Invazia pajiștilor de către specii de arbuști
• Incendierea necontrolată
• Invazia speciilor ruderale și străine
• Eroziunea solului



Suprapășunatul 

Suprapășunatul cu ovine si capre este consecința unei lungi tradiții perpetuate mai ales printre
locuitorii de etnie română ai regiunii și este clar că efectele sale se perpetuează din timpuri
străvechi. O consecință majoră a suprapășunatului este distrugerea unor specii stepice rare, cum
ar fi Cephalaria uralensis, Crambe tataria, Echium maculatum sau Iris aphylla, inclusiv specii 
endemice României, cum ar fi Calamintha nepeta subsp. transsilvanica sau Cephalaria 
radiata. Peste 94% din pajiștile uscate xerice din zona Sighișoara-Târnava Mare sunt degradate
din cauza suprapășunatului cu oi, sau mai rar, cu capre. 

Invazia speciilor de arbuști 

Scăderea drastică a numărului fermierilor din satele săsești, odată cu emigrarea masivă a sașilor
în perioada anilor ‘80-‘90, a sporit abandonarea sau reducerea managementului pajiștilor pe
suprafețe substanțiale din zonă. În jur de 25 % din pajiștile uscate stepice sunt afectate de 
invazia speciilor de arbuști autohtoni (păducel, porumbar, trandafir sălbatic).

Incendierile necontrolate

Există o credință puternică printre locuitorii Transilvaniei că incendierea pajiștilor toamna sau
primăvara îmbunătățeste calitatea și cantitatea nutrienților din sol și, în consecință, și calitatea
ierbii. De fapt, acest lucru favorizează invazia speciilor ruderale cu tulpini și frunze dure și uneori
spinoase care nu sunt consumate de animale. De asemenea acest lucru încurajează invazia 
arbuștilor spinoși, mai ales păducelul (Crataegus monogyna) și porumbarul (Prunus spinosa). 
Incendierile din primăvară afectează creșterea florei spontane.

Invazia speciilor ruderale și străine

Suprapășunatul cu ovine induce, de asemenea, invazia speciilor ruderale, precum scaieții (ex.
Carduus acanthoides, Cirsium lanceolatum), bala (Daucus carota) sau Salvia verticillata. Lipsa 
activităților tradiționale, favorizează extinderea tufărişurilor străine precum salcâmul (Robinia
pseudoacacia) şi salcâmul pitic (Amorpha fruticosa). Totodată, suprapășunatul favorizează specii
fibroase, precum Eryngium campestre. În comparație, deși tot mai rare, pantele abrupte și în-
sorite, folosite ca și pășuni pentru bovine, sunt într-o stare de conservare mult mai bună.

Eroziunea solului

Zona satelor săsești este binecunoscută pentru pantele sale instabile și erodate. Pe pantele unde
vegetația a fost afectată și deteriorată de pășunatul excesiv cu ovine, eroziunea solului poate
apărea în forme mai pronunțate (ravinație).



Soluții pentru managementul optim al pajiștilor

Cea mai bună soluție pentru minimalizarea efectelor descrise mai sus ar fi menținerea și moni-
torizarea continuă a pășunatului tradițional cu ovine pentru a nu afecta iremediabil covorul
herbaceu și pentru a nu activa procesele de eroziune a solului. De asemenea, trebuie încurajate
migrațiile lungi anuale ale stânelor de oi, precum și schimbarea locului țarcurilor în care se mulg
ovinele; și locului unde se amplesează construcțiile temporare pentru producerea cașul. Aceste
măsuri împiedică instalarea vegetației ruderale nitrofile dese urât mirositoare, cum ar fi Conium
maculatum, Sambucus ebulus și a urzicii (Urtica dioica). 

Totodată, trebuie încurajat pășunatul cu bovine, iar acolo unde este posibil, creșterea numărului
de vaci față de numărul oilor. Fundația ADEPT a construit și reabilitat centre de colectare a
laptelui de vacă în mai multe comune din zonă, reasigurând beneficii economice în sate în care
vacile au fost aproape complet înlocuite de oi.

Utilajele mecanizate sunt mai eficiente decât incendierile anuale. ADEPT a testat cu success 
utilizarea unor cositori inovatoare Brielmeier cu masă lată și care, în loc de roți, sunt dotate cu
tăvălugi dințați, care aplică o presiune mai mică pe sol. Aceste cositori pot fi folosite pe pante
abrupte și neuniforme; și sunt în special eficiente pe pajiști uscate.

În același timp, incendierile pot fi folositoare în cazul curățării pajiștilor de mărăcini și ierburi 
fibroase. Este foarte important ca incedierile să fie rapide, aplicate primăvara foarte devreme, 
pe suprafețe limitate și controlate.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, vă rugăm să contactați biroul Fundației ADEPT:

În persoană: vă așteptăm la sediul de pe Str. Principală nr. 166, Saschiz
Prin telefon: 0265 711635, Răzvan Popa 0744 825809
Prin email: office@fundatia-adept.org, razvan@fundatia-adept.org



Plățile de agro-mediu pentru pajiștile cu Înaltă Valoare Naturală

Începând cu 2008, fermierii sunt recompensați pentru menținerea pajiștilor HNV dacă practicile
acestora încurajează flora spontană și fauna sălbatică. Măsura de agro-mediu a Uniunii Europene
pentru managementul pajiștilor permite pășunatul și cositul – dar limitează utilizarea în-
grășămintelor chimice, pășunatul excesiv și cositul timpuriu.

Cerințele generale pentru acest tip de management sunt:
• Utilizarea numai a îngrășămintelor organice, cum ar fi gunoiul de grajd; 
• Evitarea suprapășunatului, încărcătura sa nu fie mai mare de o vacă sau 5 oi per hectar;
• Cositul târziu, pentru a permite creșterea semințelor, dezvoltarea fluturilor și protecția

păsărilor care cuibăresc la sol;
• Cositul manual sau cu coasă mecanică mică (însemnând plăți mai mari pentru fermieri); și

evitarea cositorilor mecanice mari, trase de tractor, care degradează structura solului sau
omoară animale tinere. 

Sighișoara-Târnava Mare SCI



Proiectul STIPA își propune ameliorarea stării de conservare a două habitate de pajiște
uscată, aflate în situl Natura 2000 Sighișoara-Târnava Mare. Uniunea Europeană re-
cunoaște importanța acestora prin includerea și protejarea lor sub Directiva Habitate:

Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros  
(Festuco-Brometalia) cu site-uri importante pentru orhidee

Pajiști stepice subpanonice 
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Habitatele prezentate în acest manual sunt pajiști uscate rare, de importanță europeană.

Dorim, prin această lucrare, încurajarea localnicilor, inclusiv a fermierilor care gospodăresc
aceste pajiști; a elevilor și a studenților, la participarea activă în proiectul STIPA. 

Împreună putem contribui la protejarea patrimoniului nostru natural!
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