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Motivarea proiectului:

Proiectul STIPA este localizat în situl Natura 2000 SCI Sighișoara- Târnava Mare, sit ce face parte din rețeaua
europeană de arii protejate, Natura 2000. Târnava Mare este o zonă depresionară cu o diversitate bogată, 85.000
de ha administrate de 5.000 de familii organizate în 24 de comunități de mici-fermieri.

Agricultura extensivă mixtă practicată în această regiune de peste 8 secole a creat unele dintre cele mai frumoase
peisaje agricole depresionare 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 bune
pentru diverse culturi agricole și parcele mai mari, de 5-10 ha, de fâneață. Pășunatul  este încă în mare parte
comunal și se practică pe pășunile comunale organizate pe sistemul  vechilor vecinătăți ale satelor. În acest
sistem, �ecare 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.

Localizarea sitului Natura 2000
Sighisoara-Târnava Mare (SCI and SPA)

Situl este localizat în regiunea istorică din sudul Transilvaniei. Sașii, care au venit pe aceste meleaguri în secolele
12-13 din Flandra, Luxemburg și Mosel, au întemeiat aproximativ 200 de sate și șapte orașe principale, forti�cate.
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Târnava Mare: pajiști uscate gospodărite de către fermieri într-un peisaj
agricol cu Înaltă Valoare Naturală – elemente de mozaic și conectivitate 

Aceste pajiști, în special pajiștile uscate permanente de fânețe și pășunile, au constituit punctul central al acestui
proiect. Este important să ținem cont de faptul că acestea se a�ă într-un important mozaic de habitate creat de
către om, inclusiv păduri și terenuri arabile, premisa unei biodiversități extraordinare. Ca indicator, sudul
Transilvaniei este ultimul peisaj agricol depresionar din Europa cu populații viabile de lupi și urși. 

La începutul anilor 1990, majoritatea sașilor și-au părăsit satele și orașele din Transilvania și s-au mutat ‘acasă’,
în Germania. Aceasta a dus la o perturbare a economiei locale și la depopularea zonei, ceea ce a dus la
abandonul și schimbarea modului de gospodărire al terenurilor.

Habitatele de pajiști uscate și speciile din Târnava Mare sunt de o importanță europeană. Pășunile bogate în �ori
de câmp și pajiștile au dispărut în mare parte din Europa datorită intensi�cării agriculturii, dar în această zonă
ele încă sunt larg răspândite. Pajiștile uscate ale Transilvaniei sunt de o diversitate �oristică bogată, printre cele
mai ridicate înregistrate la nivel mondial, care susțin populații importante de faună rară, atât vertebrate cât și
nevertebrate.   

Dar aceste pajiști sunt amenințate. Aproximativ 1.000 de ha sunt incorect administrate: supra-pășunat în zonele
ușor accesibile, sau abandonul pajiștilor mai puțin accesibile (ceea ce cauzează apariția tufărișului cu spini).
Aceste efecte sunt evidente dar totuși ușor reversibile prin restabilirea gospodăririi tradiționale a terenurilor.

Acest proiect a fost conceput pentru a sprijini restabilirea modului de gospodărire a pajiștilor care va include
habitatele respective, în regim corespunzător de gospodărire pe termen lung.
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6210* habitate uscate seminaturale și tufărișuri pe substraturi calcaroase, cu situri importante 
pentru orhidee, reprezintă 4% 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 răspândite 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 orhideele sălbatice și alte specii de �ora spontană, cum ar
� Capul-şarpelui de foc (Echium maculatum), Buzdugan (Jurinea mollis), Poroinic-cu-trei-dinți (Orchis tridentata). 

Dintre speciile tipice de �uturi care se regăsesc în aceste habitate menționăm Ochi albaștri (Minois dryas), Vrăjitoarea
pajiștilor (Chazara briseis), Albăstrelul lui Alexe (Glaucopsyche alexis) și Ruginiul de fânaț (Coenonympha glycerion).

Minois dryas Coenonympha glycerion Glaucopsyche alexis

Echium maculatum Jurinea mollis Orchis tridentata

Pajiștile protejate de către acest proiect 
În SCI există două habitate prioritare de pajiște uscată care sunt în pericol pericol datorită
modi�cării modului de folosire al terenurilor:  6210* și 6240*
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6240* Fânețe sub-panonice stepice acoperă aprox. 2% din suprafața sitului Sighișoara-Târnava Mare

Aceste pajiște uscate de tip stepic apar pe cele mai abrupte pante însorite și sunt dominate de specii ierboase
(specii Stipa), cum ar  sadina (Chrysopogon gryllus), bărboasa (Dichanthium ischaemum) și rogozul (Carex
humilis). 

În acest habitat găsim specii de plante rare, cum ar  târtanul (Crambe tataria), frăsinelul (Dictamnus albus),
salvia (Salvia nutans) și migdalul pitic (Prunus tenella). 

Dintre �uturii care pot  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 schi�ermuelleri) și Marmoratul roşcat (Melitaea didyma).

Pyrgus sidae Maculinea arion Polyommatus coridon 

Salvia nutans Dictamnus albus Crambe tataria

Există aproximativ 5.000 de ha din aceste habitate rare și protejate în SCI. Dintre acestea, aproximativ 1.000 de ha
nu sunt bine gospodărite: supra-pășunate în zonele ușor accesibile și abandonate în locurile mai puțin accesibile
(ce duce la răspândirea tufărișului). Acestea sunt rezultatele neglijenței și a colapsului structurii rurale tradiționale.
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Următoarele amenințări au fost identi�cate la începutul proiectului STIPA  

Pierderea pajistilor uscate datorită unei administrări incorecte- intensi�care sau abandon

Tufărișul și mărăcinii se răspândesc rapid în pajiștile abandonate și stratul de iarbă uscată sporește peste fâneață
sufocând plantele ce cresc dedesubt. Aceasta duce la acumularea de iarbă uscată, creșterea graduală a tufelor/
tufărișului spinos și la reducerea masivă a diversității plantelor care este înlocuită de o masă de iarbă și tufăriș cu
spini cu o valoare mult mai mică în ceea ce privește biodiversitatea.

Cum a fost abordată această amenințare, în cadrul proiectului:

• Au fost întocmite planuri de acțiune pentru conservarea habitatelor bazate pe evaluări pe teren și pe
criteriile de administrare existente, ținându-se cont de interesele locale și de factorii regionali/ naționali 

• S-a practicat un pășunat/ cosit la intervale regulate în combinație cu restaurarea habitatului, ca de exemplu
curățarea tufărișului, activități necesare pentru întreținerea pajiștilor uscate din aria proiectului

• Au fost stabilite zone cu un sistem de administrare model

• Au fost delimitate arii demonstrative

Pierderea pajiștilor uscate datorită lipsei suportului local pentru măsurile de conservare

Lipsa recunoașterii publice și a informațiilor despre valoarea economică, precum și ecologică, a biodiversității
regiunii este una dintre cauzele fundamentale ale pierderii acesteia. Localnicii nu apreciează interesul
internațional în zonă și potențialul economic și calitatea avantajelor pentru ei care sunt rezultate ale conservării
și, drept urmare, nu consideră pierderea biodiversității drept o chestiune care trebuie luată în considerare atunci
când fac anumite alegeri în ceea ce privește modul de administrare al terenurilor. Această amenințare va avea un
efect mai vizibil peste câțiva ani datorită presiunii europene pentru competitivitate, ceea ce determină
intensicarea în zonele mai viabile din punct de vedere economic și abandonul zonelor mai puțin accesibile/
viabile din punct de vedere economic.

Cum a fost abordată această amenințarea în cadrul proiectului:

• Stabilirea de stimulente prin crearea legăturii dintre administrarea corectă a habitatelor și granturi 
de agro-mediu

• Implicarea fermierilor, școlilor și a publicului larg  în activități de monitorizare prin educație și publicații
inovatoare

• Dezvoltarea de pachete de agro-mediu (regionale și naționale) care țin cont de de cerințele specice ale
pajiștilor uscate în urma consultărilor cu Ministerul Economiei și MADR

• Agrearea propunerilor de administrare a terenurilor de către localnici și alți factori de interes pentru
promovarea sprijinului local

• Distribuirea de broșuri, �uturași, așe și simple foi volante informative pentru sensibilizarea locală și
generală cu privire la importanța zonei

• Instalarea de panouri explicative în vederea creșterii gradului de conștientizare locală a importanței zonei 

• Publicarea ideilor pe site-ului web va crește gradul de sensibilizare local, național și internațional
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Cartare GIS pentru conservarea la scară largă- poate

 replicată pe arii mai vaste

Planul de Acțiune pentru Conservare agreat de
primării și fermieri 

Demonstrații cu cositoarea inovatoare și instruirea
viitorilor contractanți 

Mai mult de 320 ha curățate de tufăriș, mai mult de
900 ha redate Stării de Conservare Favorabilă, mai
mult de 3,800 ha incluse într-un sistem de
management de conservare mai bun, permițând
fermierilor să primescă plăți de sprijin 

Monitorizarea arată îmbunătățiri semni
cative în
habitate după doar 3 ani

Ghiduri pentru speciile indicatoare de Floră și
Lepidoptere pentru utilizate pe termen lung, în zonă și
nu numai

8 școli, 280 de copii pe an au participat la cursuri 
în natură

Vizitele unor personalități în zona proiectului au
crescut gradul de conștientizare și mai mult, atât la
nivel politic cât și local.

Noi măsuri de agro-mediu cencepute și acceptate
astfel încât și fermierii din alte zone ale României să

e motivați să își continue gospodărirea pajiștilor.

Peste 1 milion de telespectatori din România au
vizionat emisiuni televizate dedicate proiectului, fără
a socoti emisiunile radio și articolele din ziare.

Realizările �nale ale proiectului. Puncte principale
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Ce am realizat, mai precis?

Consultări cu localnicii

Pajiștile uscate protejate prin acest proiect sunt gospodărite de către fermieri locali și reprezintă o resursă pentru
veniturile lor. Așadar, suportul localnicilor pentru orice propunere de conservare este esențial pentru succesul
acestor propuneri. 

Cartarea și crearea inventarului pentru o zonă amplă

Localizarea, cartarea și evaluarea pajiștilor într-o zonă atât de vastă, 85.000 de ha, este o adevărată provocare.
Pentru a îndeplini această primă fază a proiectului, am conceput o bază de date inovatoare, folosind sitemul de
cartare existent al Ministerului Agriculturii și  Dezvoltării Rurale. Acest sistem împarte terenurile agricole în Blocuri
Fizice: folosind aceleași Blocuri Fizice se creează premisele de corelare pentru viitoarele scheme de agro-mediu
ceea ce va face ca rezultatele să �e mai sustenabile făcându-se mai ușor legătura cu plățile de sprijin pe viitor.

Motiv pentru care menținerea contactului regulat și discutarea proiectului cu fermierii a fost crucial pentru a
veri�ca dacă propunerile din Planul de Acțiune pentru Conservare sunt practice și acceptabile.

Am avut întruniri regulate cu fermierii, atât cu indivizi cât și cu grupuri și asociații, cu primăriile și alte grupuri din
comunitate. Sprijinul din partea fermierilor individuali, asociațiilor crescătorilor de animale, primăriilor și a
Grupului Local de Acțiune (Dealurile Târnavelor) implicat în dezvoltarea zonei, a fost extrem de folositor pentru
succesul proiectului.

Am conceput de asemenea și un sistem de cartare inovator GIS, care folosește înclinarea
pantei (pantă de peste 15 grade) și expoziția (S sau SV) pentru a prezice prezența
habitatelor. La testarea pe teren s-a constatat că acest sistem asigură o precizie de peste
90%. Prin sistemul de cartare GIS, am identi�cat 568 de parcele de pajiștilor uscate 6210*
și 312 parcele de pajiștilor uscate 6240*. Astfel, am putut să ne concentrăm activitățile pe
aceste parcele.

Harta Blocurilor Fizice, pentru
cartare agricolă, adaptată la
baza de date
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Demonstrații de coasă

Am efectuat numeroase demostrații cu cositoarea inovatoare Brielmaier, pentru îndepărtarea tufărișului.
Brielmaier-ele permit o cosire rapidă și e�cientă din punct de vedere energetic a pajiștilor pe pante înclinate:
acestea ajută fermierii să întrețină pajiștile uscate cu înclinația pantei mare, acum când cositul tradițional, de
mână, a devenit prohibitiv de scump.

Doi contractori locali au fost instruiți pentru folosirea pe viitor a cositoarelor Brielmaier în aceste zone protejate,
ceea ce asigură o disponibilitate a cositoarei  pe viitor, pentru rezultate sustenabile. Foto din dreapta: Răzvan
Popa (ADEPT), Martin Brielmaier, inventatorul, cu un instructor din Germania și doi cursanți români.

Curățarea tufărișului

Folosindu-se cositoarele Brielmaier, au fost curățate de tufăriș peste 320 de ha de teren. Aceasta a făcut ca
terenurile să devină mai productive pentru cei care le folosesc în prezent și le-a făcut eligibile pentru plățile de
sprijin, ale Politicii Agricole Comune. Aceste plăți reprezintă stimulente pentru păstrarea terenurilor într-o stare
bună, după ce sarcina di�cilă de curățare a acestora a fost îndeplinită.
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Facilitarea accesului fermierilor la plățile agro-mediu

Prin creșterea ratei de participare a fermierilor la schemele de agro-mediu pentru pajiști, am îmbunătățit
conservarea pe termen lung a unei zone mai ample. Aceasta va furniza stimulente pentru o bună gospodărire pe
termen lung.

Pe durata de viață a proiectului, ca urmare a promovării de către ADEPT, peste 3.800 de ha de pajiști s-au încadrat
în măsura de  sprijinire a gospodăririi speciale a pajiștilor. Datorită promovării din partea ADEPT, au fost incluse în
schemele de agro-mediu de cinci ori mai mult teren și de șapte ori mai mulți fermieri față de zonele similare
unde nu a existat o promovare activă a schemelor de agro-mediu din partea ONG-urilor locale.

Dezvoltarea de noi scheme de agro-mediu

Prin colaborarea directă cu Ministerul Agriculturii, ADEPT a propus noi măsuri de agro-mediu la nivel național,
active din 2012. Aceasta a determinat ca încă 26 de comune să �e eligibile pentru plățile de sprijin pentru
gospodărirea terenurilor, mii de hectare pentru care fermierii primesc acum stimulente pentru o administrare
adecvată. Pentru prima dată, fermierii care folosesc cositoarele inovatoare Brielmaier sunt eligibili pentru plăți
mai mari �ind considerate lucrări nemecanizate: un precedent important pentru viitorul pajiștilor uscate, care
altfel ar � fost în mare parte abandonate.
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Activități în școli

Cele 8 școli din zonă s-au bucurat de cursuri despre natură susținute prin intermediul proiectului: au participat
peste 280 de elevi de gimnaziu pe an, precum și profesori cărora le-au rămas materiale didactice – inclusiv
prezentări, ghiduri – precum și aptitudinile necesare monitorizării �orei și faunei de pe pajiștile locale. 

Crearea de micro-rezerve

Micro-rezervele sunt zone de dimensiuni reduse de o importanță deosebită, protejate prin acordurile de
gospodărire locală încheiate între ONG și administratorii terenurilor.

În cadrul proiectului STIPA, au fost instituite micro-rezerve în șase puncte critice pentru biodiversitate pe
terenurile primăriilor, cu acordul acestora.

Micro-rezervele nu sunt avantajoase doar pentru protejarea imediată a unui sit, dar și pentru creșterea gradului
de conștientizare a importanței acestor tipuri de pajiști.
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Publicații

Pentru a crește gradul de conștientizare al localnicilor cu privire la valoarea pajiștilor, am realizat broșuri de
identi�care pentru habitatele pajiștilor dar și pentru �orile și speciile de �uturi caracteristice pentru acestea, în
limba română pentru școli, fermieri și vizitatori români și în engleză pentru străini. 

Am realizat de asemenea
și alte materiale precum
calendare plani�catoare
și buletine informative.

Media și diseminare

Ca urmare a vizitelor din partea Comisarului European pentru Agricultură Dacian Cioloș și a HRH Prințul de Wales,
milioane de telespectatori au a�at despre proiectul STIPA. 

Proiectul s-a bucurat de o bună acoperire din partea
presei scrise, atât pe plan local cât și pe plan național,
emisiuni radio, studii publicate în jurnale academice
și prezentări la diverse conferințe despre conservare.
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Monitorizarea rezultatelor refacerii pajiștilor uscate

Am stabilit monitorizări la diferite scale pentru a veri
ca în ce mod curățarea pajiștilor a in�uențat creșterea
diversității �oristice și dacă au asigurat o mai bună condiție a acestor habitate importante. Suntem încântați să
raportăm că în scurta perioadă de 3 ani în care s-a desfășurat proiectul s-au observat îmbunătățiri remarcabile în
ceea ce privește diversitatea �oristică.

Monitorizarea din 2011-2013 a pajiștilor curățate de tufăriș au dezvăluit creșteri importante în diversitatea �oristică.

Adept-report _0114_16pp_ROM-revKS.qxp_Layout 1  2/21/14  9:45 PM  Page 13



14

Viitorul

Avem câteva motive să �m optimiști și să considerăm că rezultatele acestui proiect vor � de 
lungă durată.  

• cartarea a dezvăluit importanța zonei și este un instrument folositor pentru sprijinirea pe viitor a plăților
prin Politica Agrară Comună (PAC) 

• proiectul a dezvoltat noi abilități în zonă, oameni instruiți care își pot dezvolta afacere folosind 
cositoarele  Brielmaier

• sunt peste 4.000 de ha de pajiști aate în pericol care primesc plăți de sprijin în cadrul PAC actuale

• oamenii din zonă –fermierii și următoarea generație de fermieri, elevii- înțeleg mult mai bine valoarea
terenului care-i înconjoară. Se dezvoltă o mândrie locală, care în combinație cu stimulentele �nanciare,
asigură un viitor mult mai luminos pentru unele dintre ultimele pajiști depresionare vaste ale Europei.

Prezentăm mai jos acțiunile care vor consolida rezultatele pe termen lung ale proiectului:

1 Vom încorpora Planul de Acțiune pentru Conservare al habitatelor de pajiști uscate vizate, dezvoltat în
cadrul proiectului STIPA, în planul general de administrare pentru SCI/SPA ce va � �nalizat în 2015

2 Vom continua colaborarea cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru dezvoltarea de scheme de
agro-mediu care să se potrivească mai bine pentru pajiștile uscate

3 Vom continua să furnizăm servicii de consultanță agricolă pentru a promova viabilitatea economică pentru
suprafețe mai vaste de teren, din care fac parte și habitatele vizate.
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Echipa STIPA

Fundația ADEPT Transilvania este o organizație dedicată protejării peisajelor agricole unice ale României, cu o
biodiversitate bogată, precum și a comunităților de mici fermieri care le-au creat. 

Aspecte relevante ale activităților Fundației ADEPT în zona Târnava Mare, în cei 10 ani de la în�ințare, includ:

1 Sprijin pentru politici. Dezvoltarea de scheme de agro-mediu, facilitarea legăturii dintre dintre micii fermieri
și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2 Servicii de Consultanță Agricolă. Asistarea  fermierilor pentru accesarea plăților pe schema de agro-mediu.

3 Sectorul lactate. Sprijinirea câtorva sate să-și îmbunătățească punctele de colectare a laptelui și să-și
îmbunătățească igiena generală a laptelui, având ca rezultat bene�cii economice.

4 Sprijinirea pășunatului comunal asistând asociațiile în accesarea plăților de agro-mediu.

5 Adăugare de valoare produselor agricole și diversi�care prin crearea prin crearea de mărci și etichete locale,
în�ințarea de piețe ale fermierilor, dezvoltarea agro-turismului, ale tururilor ghidate în natură și  a traseelor
de bicicletă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul www.fundatia-adept.org
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Proiectul STIPA / ‘Târnava Mare SCI: Saving Transylvania’s Important Pastoral Ecosystems’.
(LIFE09/NAT/ RO/000618) este �nanţat prin Programul de Natură și Biodiversitate LIFE+ al
Comisiei Europene şi Fundația Orange.

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru toate părerile exprimate în acest document sau în
timpul discuţiilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru părerile exprimate.

Fundația ADEPT Transilvania
Str. Principală nr. 166 Saschiz
Mureş 547510, România
Tel. +40 (0) 265 711635
www.fundatia-adept.org
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