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Românașului îi place
Sus la munte, sus la munte la izvor
Liber și să fie-n pace
Al naturii, al naturii domnitor
R: Unde printre stânci bătrâne
Curg izvoare cristaline
Jos la codrul, jos la codru-nfloritor
Unde saltă căprioara
Scut cătând ea, scut cătând de vânător
Unde bradul dă răcoare
La tot omul, la tot omul călător
R: Unde miorița zbiară
Fluieraș cântând de seară
Într-un glas, într-un glas suspinător
De aceea lui îi place
Sus la munte, sus la munte, la izvor
Liber și să fie-n pace
Al naturii, al naturii domnitor
R: Să trăiască-n fericire
Libertate și iubire
Timpul iute, timpul iute trecător
Versuri Dolores Petrovici

Despre MUNTE, despre Noi
Cercetarea montană presupune să se lege muntele cu șesul. Oamenii de la munte au
nevoie de șes. Acolo se construiește fertilitatea: a solului, a ideilor, a tradițiilor, a
soluțiilor la marile provocări.
Șesul are nevoie de oamenii de la munte. Lemnul vine de la munte, piatra vine de la
munte, provocările naturii vin de la munte, spiritul se dezvoltă la munte. Muntele se cere
explorat de oamenii de la șes. Pentru resurse și pentru regăsirea de sine. Muntele cultivă
personalitatea. Te ridică sus și îți arată modul de a domina lumea.
Când ești pe munte, ești pe acoperișul lumii. Te uiți în jur, totul este sub tine. Privirile
bat până departe, te identifică cu depărtările.
Când ești la șes vezi munți în depărtare. Atunci simți un amestec de curiozitate,
provocare, aspirație. Atunci te apucă un dor de ducă:
Dorul mereu mă cheamă
Mă cheamă să mă duc
Munții din nou să-i urc
Cabană cu cabană
Dorul din nou mă poartă
În munți voi întâlni
Oameni ce știu trăi
O clipă de vacanță.
Munții înșiși reprezintă un tezaur. Să-i păstrăm curați și să-i prețuim!
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Introducere. Câteva cuvinte despre „Civilizația montană” și
despre „Montanologie” – ca nouă știință, în România.
Cele două domenii şi noțiuni se datorează prometeicului
cercetător al universului Carpaților României şi neobositului
catalizator al tuturor capacităților şi energiilor naționale,
întru generarea unei ample mișcări naționale pentru
cunoașterea, prezervarea şi punerea în valoare a resurselor
extraordinare şi valențelor strategice, în plan național, ale
Muntelui, pentru apărarea ecosistemului montan şi,
primordial, a populației montane, supusă, din a doua
jumătate a secolului al XX-lea, la un proces tot mai agresiv şi
nociv de disoluție şi dispariție, prin depopularea masivă a
munților, prin abandonarea păstoritului montan şi prin
sinucigașa despădurire a munților, cu efecte devastatoare
pentru
echilibrul
întregului
ecosistem
montan,
academicianul Radu Rey.

Autor al unei opere științifice prodigioase, originale şi
revoluționare, prin tema aleasă, dar, mai ales, prin curajul
împotrivirii, în plină dictatură ceaușistă, la procesul politic de
colectivizare a satelor din regiunile montane ale României,
începând cu lucrarea „Viitor în Carpați” (1979), continuând cu
„Civilizația montană” (1985) şi încheind cu „Munții şi secolul
XXI” (2013), Profesorul Radu Rey, cum îl consideră şi-l numesc
miile de discipoli din toate straturile sociale pe care i-a
convertit la „religia” sa şi le-a schimbat, fundamental, destinul
profesional, imprimându-și efigia sa inconfundabilă şi
inalienabilă pe întreaga fenomenologie aparținând
deopotrivă, Științei, Culturii şi Pedagogiei montanologice, din
România, nouă, epigonilor, nemairămânându-ne decât să-I
continuăm şi să-i împlinim opera.

2. Considerații semantice și istorice privind apariția și
semnificația noilor paradigme culturale.
Apariția, la jumătatea secolului al XX-lea, a conceptului
de Identitate, pornind de la etimonul „Idem” (în latină,
identic, același), s-a datorat procesului anunțat, la finele
celui de al doilea Război Mondial, prin „doctrina Willson”, în
temeiul căreia, popoarele trebuie să-şi stabilească, singure,
destinul politic şi fruntariile țărilor - pe principiul etnicității,
secolul al XX-lea fiind numit de mulți istorici, „secolul
națiunilor”.
Până la acel moment, conceptul de identitate etnoculturală sau identitate națională, era substituit, cel mai
adesea, prin termenul de individualitate.
● Referitor la CONCEPTUL de patrimoniu, există o
accepțiune generală privind formarea noului concept pe
seama cuvântului „pater” (părinte, tată), semnificând
moștenirea culturală transmisă, potrivit dreptului roman,
din tată în fiu.

Dacă ne raportăm la evoluția conceptului de patrimoniu
cultural, în documentele oficiale ale instituțiilor europene şi
mondiale, constatăm că în viziunea UNESCO, în primele
Convenții ale Organizației Mondiale pentru Educație, Ştiință
şi Cultură, adoptate ca recomandări adresate tuturor țărilor
membre (cele de la Haga, din 1954 şi Paris, din 1970) este
utilizată sintagma de „bunuri culturale”, abia Convenția de
la Paris, din 1972 folosind, în premieră, noul concept de
patrimoniu mondial, cultural şi natural, pentru ca în textul
Convenției UNESCO din 17 octombrie 2003, să fie folosită
sintagma „patrimoniu cultural tangibil şi intangibil”.
Potrivit textului Convenției UNESCO din anul 2003,
„Patrimoniul cultural intangibil este compus din tradiții şi
expresii orale, limbajul ca vector al patrimoniului cultural
imaterial, literatură, artă culinară, muzică, cântec, sunete,
dans, jocuri, mitologie, ritualuri, obiceiuri, abilități şi
meserii ancestrale, instrumente, obiecte, artefacte şi
spațiile culturale asociate cu ele, permițând perpetuarea
identității culturale, orale şi populare, martor la
apartenența la curentele culturale naționale şi universale”. 2
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3. Modul de recepție și percepție a noilor paradigme culturale
sau adevăruri științifice.

Este de notorietate generală reticența oamenilor, chiar și
a celor din mediile științifice sau culturale cele mai
emancipate, față de orice „noutate”, științifică sau culturală,
atitudine de respingere motivată de acad. Grigore Moisil prin
modul de „funcționare a creierului / raționamentului, la om :
„Orice noutate începe prin a fi un paradox (realitate respinsă
datorită neînțelegerii sale), continuă prin a fi o banalitate
(noutate admisă după o perioadă de acomodare sau printr-o
convenție socială) și sfârșește prin a fi o prejudecată (o
piedică în calea următoarei noutăți).
Cât privește atitudinea față de acele descoperiri ale
cercetării științifice care contestă teoriile impuse ca
adevărate dogme și înfruntă prejudecățile, adânc
înrădăcinate în mentalul colectiv, surpriza este una de
proporții: împotrivirea cu încrâncenare față de noile
descoperiri și aserțiuni științifice, uluiala constând din faptul
că cei mai înverșunați opozanți la noutățile științifice sunt
persoane aflate în vârful ierarhiilor sociale ale instituțiilor de
cercetare sau academice (care, teoretic, ar trebui să fie cele
mai deschise promovării noutăților Științei), ceea ce l-a făcut
pe prestigiosul istoric Gabriel Gheorghe să declare că „Toate
adevărurile noi au început prin a fi eretice”.
Procedând la o analogie între binomurile „Cultură –
Civilizație” și „Identitate – Patrimoniu cultural”, reținem că în
ambele cazuri, identificăm, la nivelul axiologic, o relație
disjunctivă, fiecare dintre termenii relației evidențiind,
deopotrivă, un viciu și o virtute, virtutea constând în
generozitatea subiectului, iar viciul, în generalitatea lui
(Andrei Oișteanu).
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Analizând textul „Declarației” adoptate de participanții la
cea de a XI-a Conferință Generală a Euromontana,
organizată la Vatra Dornei – România, în zilele de 25 - 27
septembrie 2018, în contextul declarării anului respectiv, de
către Comisia Europeană, „Anul Patrimoniului cultural
european”, reținem relativitatea circumscrierii semantice a
conceptului de „Patrimoniu cultural”, de unde rezultă și
caracterul deficitar al îndeplinirii misiunii asumate :
„Patrimoniul cultural este format din resurse creative, de
natură tangibilă sau intangibilă, având o valoare pentru
societate ce a fost recunoscută public, astfel încât ea să fie
conservată pentru generațiile viitoare. Acesta include situri
naturale construite și arheologice, muzee, monumente,
lucrări de artă, orașe istorice, lucrări literare, muzicale
audiovizuale și digitale, precum și cunoștințele , practicile și
tradițiile cetățenilor europeni”.

Comparând această circumscriere relativă a conceptului ,
cu definiția dată „Patrimoniului cultural” în textul Legii 182
din anul 2000, vom constata că aici accentul cade pe ideea
transmiterii valorilor de la părinți la copii („Ansamblul de
bunuri şi drepturi moștenite din părinți”), conceptul fiind
definit drept „Totalitatea bunurilor care reprezintă o
moştenire sau expresia valorilor, credințelor, cunoștințelor
şi tradițiilor naționale, indiferent de forma de proprietate”.
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Ne surprinde, în textul Declarației, absența oricărei
referințe la însăși esența fenomenului, aceea a moștenirii
culturale şi a transmiterii directe, între generații. O altă
omisiune din textul Declarației constă în absența din
categoriile înșiruite, ca exemple de valori apartenente
Patrimoniului cultural montanistic, a satelor şi fermelor /
gospodăriilor țărănești din spațiul montan (în locul cărora
sunt amintite orașele istorice şi siturile arheologice!), a
arhitecturii pastorale tradiționale, însumând toate
categoriilor de construcții ale economiei pastorale
montane: colibele şi fânarele, staulele şi gospodăriile
sezoniere – în zonele de fânaț, stânele, cotroanele şi
mămâile – în golurile alpine, saivanele şi perdelele de stuf –
în zonele de transhumanță, crucile de hotar şi fântânile cu
cumpănă - din locurile de popas ale turmelor, înșirate de-a
lungul drumurilor de transhumanță, celebre în toată istoria
noastră, ceea ce sărăcește considerabil întreaga
problematică a eco-sistemului montan.

4. Despre interdependența organică a patrimoniului natural
și cultural al României, unicitatea și excepționalitatea
patrimoniului cultural montanistic din România.
Personal, nu cunosc un alt caz , mai relevant şi, prin
consecințele sale, colosale, mai decisiv pentru destinul
întregii civilizații şi culturi a umanității, decât rolul jucat de
Munții Carpați şi Dunăre, în două epoci crepusculare din
istoria Europei.
În expansiunea calotei glaciale dinspre Nord spre Sud,
masivul carpatic de la nordul Dunării a stăvilit acest proces,
la nivelul înălțimilor Carpaților Meridionali (dovadă lacurile
glaciare Bucura şi Zănoaga Mare, din Retezat, Lacul
mioarelor, din Munții Făgăraș, plus alte câteva „tăuri” din
Carpații Meridionali), protejând astfel, podișul transilvănean,
care, în momentul reîncălzirii Terrei (în jurul anilor 8.500 î.
H.), a asigurat toate condițiile de climă şi mediu pentru
reluarea vieții şi continuitatea vechilor civilizații neolitice, în
spațiul carpato-dunărean.

Deși textul de referință precizează că „această bogăție
este parte integrantă a identității și mândriei oamenilor de la
munte”... textul nu se referă la specificul cultural al păstrării
și transmiterii tuturor acestor valori culturale, definitorii
pentru modul de viață al comunităților montaniarde.
● Conștient de importanța ambelor procese culturalistorice, pentru destinul culturii naționale, tradiția și
Printre savanții de notorietate științifică europeană,
modernizarea, Mihai Ralea nu ezită să atragă atenția, încă de
istoricul francez Albert Armand scria, în una dintre ultimele
la jumătatea secolului al XIX-lea, că marea dilemă a Culturii
sale lucrări : „Acesta este unul dintre cele mai vechi popoare
naționale constă în „reconcilierea tradiției cu modernitatea”.
din Europa și cel mai frumos exemplu istoric de continuitate
a neamurilor, fie că este vorba de traci, de geți sau de daci.
Locuitorii pământului românesc au rămas aceiași din epoca
neolitică a pietrei șlefuite până în zilele noastre, susținând
astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii,
continuitatea unui neam” .
În vara anului 2007, ne-a vizitat țara unul dintre mari
experți în branduri de țară, din S.U.A., D-na Sue Wood. După
ce a vizitat, timp de două săptămâni, două sate din
Maramureș și timp de două zile Muzeul Civilizației Populare
Tradiționale „ASTRA”, din Dumbrava Sibiului, în cadrul unei
conferințe publice a declarat că brandul de țară pe care l-ar
recomanda turiștilor din întreaga lume, ar fi „Călătoriți în
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România pentru a vă descoperi propriile origini!”.
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În materie de lingvistică, civilizația montană din România
a conservat, de-a dreptul uimitor, pe lângă un instrumentar
utilitar și gospodăresc, ce însumează câteva zeci de unelte
arhaice (de la cele uzuale, folosite, zilnic, de păstorii ce
păzeau turmele de oi (bâta sau „moaca”, căucul, fluierul sau
cavalul, tocălia pentru răsucit nojițele la opinci) și până la
instrumentarul stânelor (găleata de muls, cu cupă, crinta de
stors cașul, răvarul de răvășit cașul dospit, spre a face brânza
de burduf, linguroiul mare de amestecat laptele pus la fiert în
căldările de aramă, covețile de pus laptele la smântânit,
berbințele de pus brânza, pentru la iarnă, putineiul de bătut
smântâna și separat untul, răbojul pentru notat cantitățile de
lapte rezultate din măsurișul laptelui, la întâia mulsoare,
după urcarea la munte, etc., și numirile arhaice ale acestor
unelte primitive, ca și a altor unelte din inventarul
gospodăriile sătenilor munteni, multe dintre ele, originare
din neolitic : amnarul și iasca, pentru aprins focul, maiul (de
la interjecția mai dă, mai trebuie), făcăul (de la a face), piua
din lemn cu pilug, pentru bătut grâul sau fărâmat bulgării de
sare, moara de mână pentru măcinat grânele (unealtă ce-și
ia numele de la funcția sa de „a omorî” boabele de grâu –
considerate ființe vii, prin puterea lor germinativă, după
semănarea în pământ), iar, în materie de vestimentație:
gluga din pănură, pentru vreme de ploaie, țolica, pentru a nu
sta pe pământul reavăn, ițarii din cânepă sau cioarecii din
pănură, opincile cu obiele din pănură de lână, cămeșa fiartă
în zer și chimirul ori șerparul.

Având o experiență culturală prodigioasă, dobândită din
vizitarea / cunoașterea a numeroase țări și popoare, expertul
american a înțeles, pe baza cunoașterii patrimoniului cultural
al satelor maramureșene și a patrimoniului cultural național,
uriaș, prezervat în Muzeul din Dumbrava Sibiului, că România
este țara care gestionează, în mod superlativ, vestigiile
privind originile civilizației preistorice, primordiale și
mărturiile unei continuități multimilenare de viață, absolut
miraculoase, la nivelul satelor tradiționale din regiunile
montane ale României.
Dacă am analiza stilistic și ornamental, portul popular al
tuturor satelor de munte din România, confecționat exclusiv
prin activități manuale, de o finețe și frumusețe artistică
excepțională, fiecare sat avându-și propria stilistică și paletă
de culori, am constata că țăranca româncă transpune pe
pânza iilor concepția sa profundă despre funcția apotropaică
a numeroase plante din câmpul satului, convinsă fiind că
respectivele plante, prin calitățile lor protectoare, le va apăra
ființa de spiritele rele sau de deochi.
Nici în materie de cultură spirituală, satele din cuprinsul
întregului lanț muntos al Carpaților, nu au întrerupt, de
secole și chiar de milenii străvechile obiceiuri sau ritualuri,
păstrate, cu sfințenie, încă din epoca precreștină, unele din
epoca neolitică, altele din epocile traco-geto-dacice, cum ar fi
Jocul fecioresc, cu bâtele, Călușarul, Colindele în ceată Concluzie
Putem afirma că, prin excepționala valoare documentarbărbătească de Crăciun și Anul Nou, Plugușorul, Sorcova, iar
istorică
a patrimoniului cultural prezervat îndeosebi în
primăvara, Mărțișorul, Dragobetele, Prinsul văruților, etc.
satele din întreg arealul muntos, carpatin, România ar
putea deveni hegemonul turismului de patrimoniu, pe plan
mondial, cu condiția de a face cunoscute, în întreaga lume,
tezaurul patrimonial existent în satele de munte din
Carpații României, prin excelență a celui cultural.
Prof. univ. dr. Corneliu Bucur,
Președinte al Academiei Artelor Tradiționale din Romania
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Se prezintă fotografii din Muzeul ASTRA
Sibiu, creația domnului profesor Bucur.

Realitatea munților
Tranziția spre „Noua normalitate”, post criză pandemică, în domeniul cercetării economiei zonei montane,
a conservării biodiversității și a dezvoltării durabile, partea I
Introducere
Criza globală de sănătate, urmată de criza economică, sunt
unele dintre cele mai mari provocări la nivel mondial din cauza
pandemiei de coronavirus – COVID 19.
De la apariția sa, la sfârșitul anului 2020, virusul s-a
răspândit pe toate continentele și a făcut foarte multe victime,
fiind afectată și țara noastră.
România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente
de dezvoltare pentru a face față provocărilor secolului al XXIlea. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de
accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de
mediu. Dezvoltarea durabilă este soluția. Strategia națională se
adresează acestor provocări, propunând tranziția spre o
dezvoltare durabilă bazată pe principiile și spiritul Agendei 2030
pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei Uniuni Europene
prospere și revigorate.
La nivel mondial, se depun eforturi fără precedent pentru
combaterea pandemiei de COVID-19, amenințările iminente la
adresa sănătății populației impunând adoptarea de măsuri
urgente de remediere. Schimbările climatice, poluarea
mediului, degradarea biodiversității și exploatarea excesivă a
resurselor naturale prezintă riscuri multiple pentru sănătatea
umană, animală și a ecosistemelor.
Gestionarea la nivel UE a crizei determinate de pandemia
de Covid-19 a marcat în mod definitoriu atât statele membre,
cât și activitatea la nivel european, impunând decizii de natură
economică și socială radicale.
La nivel european s-au luat o serie amplă de măsuri, dintre
care unele doar au fost adaptate la noua situație sanitară, iar
altele au fost special create pentru a răspunde noilor provocări.
Au fost astfel formulate decizii majore: de natură sanitară,
economică și financiară, unele cu aplicabilitate imediată (cum a
fost cazul flexibilizării regulilor de utilizare a fondurilor
europene), altele vizând crearea de instrumente mai ample de
susținere a redresării economice, precum „Planul european de
relansare economică”, cu o valoare fără precedent, de 1800
miliarde euro. Acordul asupra acestui plan, de importanță
istorică, a fost elaborat în așa fel încât va putea asigura atât
refacerea economiilor europene, cât și continuarea
implementării obiectivelor pe termen mediu și lung ale țărilor
membre ale Uniunii Europene, cum este tranziția digitală sau
cea către neutralitatea climatică.
În acest „Plan european de relansare economică” au fost
propuse măsuri concrete de acțiune care să asigure
funcționarea pieței interne chiar și în condiții de criză și de
restricții ferme, prin facilitarea așa-numitelor coridoare verzi
pentru fluidizarea transportului de mărfuri în Uniune, dar și
prin facilitarea mobilității forței de muncă pentru furnizarea de
bunuri esențiale pentru cetățenii Uniunii.
1. Protecția naturii prin conservarea biodiversității
a. Biodiversitatea, varietatea vieții pe Pământ
Varietatea de ecosisteme, de specii de plante, de animale și
de gene din lume sau dintr-un anumit habitat o constituie
biodiversitatea. Ea este importantă pentru o viață mai bună a
oamenilor, deoarece oferă servicii care susțin economiile și
societățile noastre. Biodiversitatea este imperios necesară
pentru serviciile pe care le furnizează natura, prin ecosisteme:
polenizarea, reglarea climei, protecția împotriva inundațiilor,
fertilitatea solului și producerea de alimente, combustibili, fibre
și medicamente etc.

Din păcate, în contextul noii normalități, asistăm, în continuare,
la degradarea biodiversității, care duce la degradarea unor
ecosisteme, cu consecințe profunde pentru lumea naturală și pentru
binele oamenilor. Cauzele acestui declin sunt modificările aduse
habitatelor naturale de către agricultura practicată în mod intensiv,
de anumite construcții, exploatările miniere, de defrișările pădurilor,
de exploatarea râurilor, a lacurilor și a solurilor, de prezența speciilor
alogene invazive, de poluare și de schimbările climatice globale,
cauzate de variațiile de temperatură. Rolul important al
biodiversității în asigurarea dezvoltării durabile a lumii și a vieții pe
pământ, face ca degradarea continuă a acesteia să fie din ce în ce
mai îngrijorătoare.
Activitatea umană a modelat biodiversitatea încă de la
răspândirea agriculturii și a creșterii animalelor. Revoluția agricolă
și cea industrială din ultimii 150 de ani au determinat schimbări
dramatice și accelerate în ceea ce privește destinația terenurilor,
intensificarea agriculturii, urbanizarea și abandonarea terenurilor.
La rândul lor, aceste schimbări au dus la dispariția multor practici
(de exemplu, a metodelor agricole tradiționale) care contribuiau la
menținerea unor spații naturale bogate în biodiversitate.
Complexul de lucruri vii este însăși alcătuirea vieții, filtrând apa pe
care o bem, polenizând plantele, purificând aerul pe care îl
respirăm, controlând clima, protejând solurile noastre fertile și
livrând multe dintre materiile prime de bază pentru industrie și
pentru sănătate. Ecosistemele îndeplinesc servicii esențiale de
menținere a sistemului nostru de supraviețuire.
Degradarea
biodiversității
înseamnă
degradarea
ecosistemelor. Ecosistemele afectate sunt mai slăbite și au o
capacitate limitată de a face față fenomenelor extreme sau
bolilor noi, contribuind astfel și la declanșarea pandemiilor.
Ecosistemele conservate, ne protejează împotriva dezastrelor
neprevăzute și dacă le folosim într-un mod durabil, ele oferă
multe dintre cele mai bune soluții la provocări iminente.
Apuseni Foto: Nicu Jianu

b. Necesitatea conservării ecosistemelor și a biodiversității
Ecosistemul este o unitate funcțională fundamentală a
Biosferei caracterizată de un tip determinat de interacțiuni
dintre componentele organice și anorganice și au o configurație
energetică proprie ce asigură desfășurarea ciclurilor
biogeochimice, circulația substanței și transformările energiei.
În afară de valoarea lor absolută și de valorile pe care le
atrag după sine, ca de exemplu îmbogățirea spirituală și valoarea
estetică, ecosistemele sunt baza tuturor economiilor și
societăților. Ele alcătuiesc fundația pe care se sprijină
prosperitatea și existența umană.
Distrugerea sau degradarea biodiversității declanșează
următoarele probleme în ceea ce privește:
- clima, deoarece distrugerea și deteriorarea ecosistemelor și a
solurilor accelerează încălzirea globală;
- economia, deoarece natura furnizează materia primă pentru 6
industrie;

Realitatea munților
Tranziția spre „Noua normalitate”, post criză pandemică, în domeniul cercetării economiei zonei montane,
a conservării biodiversității și a dezvoltării durabile, partea I
- securitatea umană, deoarece pierderea resurselor naturale, cu
precădere în țările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare,
poate duce la conflict;
- siguranța hranei, deoarece polenizatorii și organismele din sol
joacă un rol decisiv în sistemul nostru de alimentație, de
asemenea, menționăm și importanța lanțurilor trofice din
natură;
- sănătatea omului, deoarece natura îmbunătățește calitatea
aerului, apei și solului, reduce expunerea la agenții poluanți și
răcorește orașele noastre;
- moralitatea, deoarece e imoral să distrugem planeta vie, pe
care am primit-o ca pe un dar neprețuit;
- etica, deoarece pierderea biodiversității îi afectează mai ales
pe cei mai săraci, agravând inegalitățile sociale;
- viața generațiilor următoare, deoarece răpim urmașilor
noștri șansa la o viață împlinită.
Creșterea nivelului consumului casnic pe cap de locuitor și
al producției de deșeuri din Europa face ca impactul nostru
asupra ecosistemelor să se răsfrângă mult dincolo de suprafața
continentului. Stilul de viață european modern se bazează
masiv pe importul de resurse și produse din toată lumea, ceea
ce declanșează uneori o exploatare nesustenabilă a resurselor
naturale din afara Europei.
Munții Trascău, foto: N. Sicoe

c. Importanța conservării ecosistemelor de pădure
Pădurea este o componentă a mediului terestru cu cea mai
complexă structură și are o mare importanță economică,
socială și ecologică. Plantele sunt reprezentate prin arbori,
arbuști și diferite specii ierboase. În pădure viețuitoarele sunt
dispuse în straturi (etaje).
Importanța conservării ecosistemelor de pădure pentru a
înlătura următoarele efecte ale despăduririlor:
- eroziunea solului și implicit, scăderea fertilității lui;
- inundațiile și alunecările de teren;
- creșterea concentrației de dioxid de carbon atmosferic și
scăderea concentrației de oxigen;
- dispariția multor specii de plante și animale care populează
pădurile.
Frecvența inundaților a crescut cu 230% intre 1980 si 2000
iar a perioadelor de secetă cu 38%; dacă tendința actuală va
continua, jumătate din ecosisteme vor fi alterate până în 2025,
un prag dincolo de care aprovizionarea cu alimente a populației
mondiale va fi amenințată, studiul care a publicat aceste date
recomandând economisirea resurselor.
Pădurile, considerate "plămânul Terrei" alături de oceane,
joacă un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice,
absorbind o parte importantă din miliardele de tone de gaze cu
efect de seră care sunt eliberate în fiecare an în atmosferă în
urma activităților umane.
Șefi de state din peste 100 de țări, dintre care unele,
precum Brazilia, au fost criticate din cauza defrișărilor intense,
și-au luat angajamentul în data de 2 noiembrie 2021, la
Conferința ONU privind schimbările climatice (COP26) de la
Glasgow, de a conserva pădurile pentru a salva clima globală.
Munții Apuseni, foto: Luisa Iatan
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Noile obiective mondiale și ale Uniunii Europene de stopare și
de inversare a declinului biodiversității până în 2030, prevăzute în
Strategia Uniunii Europene caută să plaseze biodiversitatea Europei
pe drumul către redresare până în 2030, în beneficiul oamenilor, al
climei și al planetei. Aceste obiective sunt mobilizatoare și pentru
îndeplinirea lor va fi nevoie de îmbunătățirea sistemului de aplicare
a politicilor, a coordonării între sectoarele economiei, inclusiv a
economiei zonei montane și a metodelor de conservare și
gestionare a ecosistemelor, cât și a informării și conștientizării
populației privind valoarea biodiversității.
- Natura este importantă deoarece:
- Biodiversitatea susține tot ce înseamnă viață pe Pământ.
Degradarea biodiversității înseamnă degradarea serviciilor
vitale de care depinde omenirea;
- Ecosistemele și solurile absorb carbonul și ne ajută la limitarea
efectelor schimbării climatice;
- Natura stă la baza tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă
a unei societăți, implicit a societății românești;
- Natura susține societatea și formează baza economiei.

De asemenea, impactul schimbărilor climatice, inclusiv
schimbarea tiparelor climei, creșterea nivelului mării și a
evenimentelor meteorologice extreme afectează și România.
Munții și pădurile vor juca un rol primordial în salvarea
biodiversității, în echilibrarea condițiilor climatice, în reglarea
debitelor apelor, pădurea absorbind o cantitate mare de apă
din precipitații, ca un burete, apă pe care o eliberează treptat
pentru terenurile agricole, pentru tot necesarul de apă curată
pentru populație și dacă nu se iau în continuare măsuri de
adaptare și diminuare a efectelor acestora, amenințările
actuale, cum ar fi, siguranța alimentară și deficitul de apă, pot fi
afectate, amenințând însăși existența umană.
Este importantă conservarea pădurilor și a altor ecosisteme
pentru a se atinge la nivel mondial obiectivele climatice, oprirea
încălzirii globale, pentru a avea resurse de apă curată, pentru
conservarea biodiversității, pentru protejarea omenirii, toate
acestea culminând cu luarea permanentă a măsurilor sanitare
ce se impun pentru reducerea riscului de transmitere a bolilor.”

Realitatea munților
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d. Adaptarea la schimbările climatice
Schimbările climei sunt o realitate a planetei noastre,
efectele lor negative fiind evidente atât în plan economic cât și
în plan social. Amploarea acestor fenomene cât și pericolele pe
care acestea le ascund au determinat liderii lumii să participe la
negocieri la nivel mondial, pentru a stabili obligațiile fiecărei țări,
în vederea reducerii impactului global al schimbărilor climatice,
respectiv pentru a diminua poluarea, care este un factor
determinant al acestor fenomene.
România, ca Stat Membru al Uniunii Europene s-a implicat
responsabil în acest efort european și internațional. Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice din țara noastră joacă un rol
important în îndeplinirea obligațiilor asumate prin actele
normative semnate de către reprezentanții ei.
Strategia U.E. privind adaptarea la Schimbările Climatice
explică și ilustrează cele două componente cheie ale efortului
climatic: cel de prevenire și de combatere a efectelor schimbărilor
climatice (prin acțiuni destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect
de seră – emisii GES) și cel de adaptare adecvată și cu daune
minime în contextul creat de schimbările climatice.

Retezat , foto N. Sicoe
Ministerul Mediului din țara noastră contribuie la efortul
european și internațional în vederea combaterii efectelor
schimbărilor climatice, după cum urmează:
- oferă date și informații esențiale asupra variațiilor climatice
care au afectat și vor afecta România;
- prezintă date și informații relevante la nivel general privind
contribuția fiecărui sector la emisiile GES și modul în care
activitatea umană (prin procese productive sau de
consum/utilizare), împreună cu procesele naturale conduc la
aceste emisii;
- propune tipuri de măsuri cheie ce trebuie implementate în
fiecare sector pentru reducerea emisiilor GES și pentru
adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
- descrie succint situația existentă la nivel mondial, care reclamă
politici consistente de prevenire și combatere a schimbărilor
climatice și a efectelor acestora;
- oferă un suport orientativ vizând măsurile și politicile care
trebuie adoptate, utilizând fondurile europene structurale și
de investiții din viitorul exercițiu financiar;
- trece în revistă principalele programe de acțiune la nivel
național cu impact în domeniul schimbărilor climatice în
diferite sectoare: industrie, transporturi, silvicultură,
agricultură, urban etc.;

- fundamentează principiile ce vor sta la baza elaborării
planurilor și programelor de acțiune la nivel sectorial,
stabilește obiectivele generale și specifice care vor trebui
atinse prin măsuri și acțiuni viitoare, stabilite în funcție de
specificul concret al fiecărui sector în parte.
Rarău , foto Olga Avram

Conceput ca un document dinamic, ce reflectă o realitate
în permanentă schimbare, Strategia privind Schimbările
Climatice s-a dezvoltat și completat pe parcurs, având
sprijinul și experiența unui grup de experți ai Băncii
Mondiale.
Varianta Strategiei Naționale privind Schimbările
Climatice a fost supusă unui triplu proces:
• de extindere;
• de consolidare;
• de operaționalizare.
În anul 2015, Strategia Națională privind Schimbările
Climatice a fost extinsă, astfel încât, până în 2050, să acopere
un orizont mai larg, păstrând referențial anul 2030.
Aceasta va deveni un reper pentru „creșterea verde” a
României, adică a dezvoltării economice bazate pe emisii
reduse de gaze cu efect de seră.
Strategia va fi consolidată, în perioada anilor 2021-2030, în
baza unei evaluări macroeconomice, realizată după o modelare
de impact sectorială și trans-sectorială.
Teliuc , foto Nicu Jianu

Aceasta va evalua în detaliu perspectivele, opțiunile,
costurile și beneficiile măsurilor ce trebuie aplicate pentru ca
România să-și asigure o dezvoltare solidă și sustenabilă pe
termen mediu și lung, în condițiile obligațiilor majore de
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prevenire și combatere a schimbărilor climatice.
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Strategia a fost pusă în practică pe baza unor planuri
concrete, care au inclus acțiuni, termene și responsabilități
specifice pentru fiecare sector și instituție, dar și criterii și
indicatori de evaluare a modului în care au fost îndeplinite
obiectivele urmărite la nivelul fiecărui sector de activitate.

Lacu Roșu,
foto Zaharia Liviana

2. Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane
a. Principii privind dezvoltarea durabilă a zonei montane
Dezvoltarea durabilă a zonei montane din România,
prevăzută și în Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane,
conform Hotărârii Guvernului nr. 1779/2004 în perspectiva
integrării europene presupune dezvoltarea și consolidarea
gospodăriilor familiale în ecosisteme echilibrate, specifice.
Locuitorii zonei montane, ca urmare a producțiilor agricole
scăzute, nu beneficiază de resurse financiare suficiente, de
despăgubiri, de infrastructură adecvată în gospodărie, de
asistență tehnică și de pregătire profesională specifică, ceea ce
limitează calitatea vieții locuitorilor din acest areal.
Pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane după modelul
european este necesară o evaluare adecvată a politicii agricole și
a dezvoltării durabile, cu referire la următoarele principii de
bază:
1. păstrarea sănătății și a siguranței umane din zona
montană;
2. păstrarea sănătății animalelor;
3. asigurarea pentru agricultorii montani de venituri care să
le garanteze stabilitatea gospodăriilor;

Cheile Bicazului, foto Ana Lateș
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4. asigurarea stabilității și viabilității comunităților ruralmontane, cu asigurarea de servicii corespunzătoare și crearea
unei societăți rurale atractive;
5. conservarea resurselor naturale, a solului, a apei, a aerului, a
diversității biologice și productivității acestor resurse naturale;
6. protejarea patrimoniului cultural național material, imobil și
mobil, a celui imaterial, precum și a zonelor naturale protejate;
7. valorificarea resurselor naturale disponibile, în limitele
potențialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;
8. încurajarea organizării și funcționării unor exploatații montane
viabile, favorizarea dezvoltării durabile aplicate prin profesia
agricolă;
9. dezvoltarea politicii de dezvoltare durabilă în diverse sectoare
ale activității agricole și forestiere, în cadrul politicilor
parteneriale și contractuale cu agricultorii, cu colectivitățile
locale, cu fundațiile și cu asociațiile profesionale;
10. satisfacerea într-un mod durabil a cerințelor comunităților
montane locale cu produse alimentare, industriale, precum și
asigurarea necesităților energetice;

11. implementarea de programe pentru sprijinirea zonelor
rămase în urmă ca dezvoltare, eliminarea decalajelor între
mediul urban și rural;
12. măsuri pentru consolidarea economiei rural-montane,
creșterea veniturilor populației și combaterea sărăciei.
Valea Bistriței la Vaduri, foto M. Danilov

b. Perspectivele dezvoltării zonei montane
Perspectivele dezvoltării zonei montane trebuie privite în
contextul stabilizării populației locale, al identității zonei și
mediului prin care se asigură o bază solidă de pornire pentru o
evoluție favorabilă a comunităților montane.
Dezvoltarea durabilă a zonei montane asigură întărirea
economiei comunităților locale și a moștenirii culturale.
Obiectivul general privește dezvoltarea unei agriculturi
montane competitive, bazată pe cunoaștere și inițiativă privată,
capabilă de o evoluție uniformă pe termen lung, care să asigure
protejarea patrimoniului natural, cultural și istoric al zonelor
rural-montane, precum și creșterea numărului locurilor de
muncă, a coeziunii economice și sociale, conform standardelor
Uniunii Europene, la nivel național, regional și local.
CS drd. biol. ing. Bogdan Negrea
CE-MONT

Economia montană durabilă
Valorificarea potențialului turistic din Bazinul Bistricioara (forme și tipologii)
Turismul a cunoscut o dezvoltare deosebită, începând cu
anul 1950, perioadă în care a reușit să înglobeze o bună parte
din componenta socială. Pornind de la conceptul de potențial
turistic, acesta valorifică diversitatea unui areal, natural sau de
origine antropică, în vederea obținerii unor percepții umane
sau având drept scop primordial satisfacerea unor nevoi
umane, cât și integrarea consumatorilor (specializați sau
nespecializați) în circuitul turistic, de unde latura economică
poate fi exploatată. În acest context este importantă realizarea
unei intersecții dintre peisaj (motivația deplasării spre
destinația respectivă), informație (de natură geografică,
istorică, culturală, artistică), atitudine (modul de percepție și de
răspuns la nevoile consumatorilor), dar și de caracterul
ospitalier al personajelor din cadrul actului turistic,
responsabile cu nuanțarea ofertei turistice.
Turismul este un fenomen social, cultural și economic care
implică deplasarea oamenilor în țări sau locuri în afara mediului
lor obișnuit, în scopuri personale sau de afaceri/profesionale.
Acești oameni sunt numiți vizitatori (care pot fi turiști,
excursioniști, rezidenți sau nerezidenți), iar turismul are
legătură cu activitățile lor, dintre care unele implică cheltuieli
pentru turism (Organizația Mondială a Turismului din
Organizația Națiunilor Unite, 2008). Călătoria în scopuri de
agrement a evoluat dintr-o experiență rezervată pentru foarte
puțini oameni, într-o activitate practicată de un număr aflat în
creștere continuă.
Din punct de vedere istoric, abilitatea de a călători a fost
rezervată pentru regalitate și pentru clasele superioare. De la
vremurile antice romane până în secolul al XVII-lea, tinerii cu
statut social important, au fost încurajați să călătorească prin
Europa (Buda și McIntosh, 2003). În Evul Mediu, multe societăți
au încurajat practica pelerinajului religios, așa cum se reflectă
în literatura de specialitate sau chiar în operele beletristice.
Turismul este o activitate care traversează sectoarele
convenționale din economie. Acesta necesită contribuții de
natură economică, socială, culturală și ecologică. În acest sens
este adesea descris ca fiind multi-fațetat. Problema în
descrierea turismului ca fiind "industrie" este că nu există
funcția obișnuită de producție formală, și nici nu are o
producție care poate fi măsurată fizic, spre deosebire de
agricultură (tone de grâu) sau băuturi (litri de whisky). Nu există
o structură comună care să fie reprezentativă pentru acest
element în fiecare țară. De exemplu, facilitățile de cumpărături
și restaurantele sunt atracții majore în unele state, în timp ce
pentru altele acestea nu constituie puncte de interes. De
asemenea, componentele principale ale turismului, cum ar fi
cazarea și transportul, pot varia de la o țară la alta, alături de
posibilitățile de transport, coroborat cu dezvoltarea
infrastructurii. Aceste probleme de percepție, dar mai ales
probleme structurale au determinat astfel definirea unui sector
turistic și nu perspectiva unei industrii turistice.

Giumalău; Foto Cătună Carmen

Problema definiției turismului este una dificilă,
manifestându-se în mod continuu, printre analiștii din domeniul
turismului. Natura sa, complexă, a făcut dificilă evaluarea
impactului acesteia asupra economiei, față de alte sectoare
componente. Au fost dezvoltate tehnici pentru a facilita
măsurarea impactului, dar nu există o abordare universală.
Problema definiției turismului este una dificilă,
manifestându-se în mod continuu, printre analiștii din domeniul
turismului. Natura sa, complexă, a făcut dificilă evaluarea
impactului acesteia asupra economiei, față de alte sectoare
componente. Au fost dezvoltate tehnici pentru a facilita
măsurarea impactului, dar nu există o abordare universală.
Definirea dată de Burkart și Medlik (1981) este în general
acceptată: fenomenul care rezultă din vizitele temporare (sau
stabilirea departe de casă) în afara locului obișnuit de
reședință, din orice alt motiv decât exercitarea unei ocupații
remunerate din interiorul locului vizitat. Cu toate acestea, există
o serie de caracteristici asociate cu turismul care sunt destul de
explicite. De exemplu, turismul implică faptul că o persoană se
angajează într-o călătorie: aceasta poate fi mai mică de o zi
(excursie de o zi/vizitator), poate fi o călătorie în interiorul unei
frontiere naționale, constituind astfel o excursie turistică
internă, sau ar putea fi o călătorie care traversează o graniță
internațională fiind astfel clasificată ca o călătorie turistică
internațională. Este de remarcat faptul că, nu numai natura
călătoriei constituie fenomenul denumit turism, ci și scopul
călătoriei care în mare măsură ar trebui să fie pentru
petrecerea timpului liber sau pentru afaceri.
Principalele caracteristici de impact asupra economiei,
generate de activitățile turistice se referă la câștigurile
financiare efective, cât și la contribuțiile la veniturile
guvernamentale, la generarea de locuri de muncă și favorizarea
creșterii veniturilor locale și stimularea dezvoltării regionale.
Primele două efecte pot fi analizate la nivel internațional sau
chiar național în timp ce celelalte apar la niveluri subnaționale.
Potenţialul turistic existent în bazinul Bistricioara a
determinat apariția și dezvoltarea tuturor celor patru tipuri de
turism: recreativ, curativ, cultural și mixt, însă cu largi decalaje
între ele. Astfel, regiunea prezintă cele mai variate și mai
consistente resurse pentru turismul curativ de recreere și
agrement, care a devenit tipul de turism cel mai dezvoltat și
mai reprezentativ pentru unitatea analizată.
1. Turismul balneoclimateric deși în prezent este mai puţin
practicat față de perioada comunistă, rămâne totuși o categorie
reprezentativă pentru turismul din valea Bistricioarei și atrage
în continuare o categorie de turiști mai în vârstă care au rămas
fideli față de efectul curativ oferit de acest tip de turism.
Turismul balneoclimateric este practicat din cele mai vechi
timpuri în stațiunea Borsec situată în depresiunea cu același
nume, la o altitudine de 850-950 m, la interferența munților
Giurgeului cu cei ai Bistriței. Apa minerală i-a dus renumele atât
în țară cât și în străinătate.
Izvoarele din Borsec sunt indicate: în boli ale tubului
digestiv și ale glandelor anexe, în hepatite cronice posthepatitice, afecțiuni ale căilor biliare, în boli de nutriție: diabet
zaharat, gută, în boli endocrine, în boli ale rinichilor și ale căilor
urinare. În cură externă (prin îmbăiere) apele minerale din
Borsec pot fi utilizate în boli cardio-vasculare: miocardite
cronice; valvulopatii cu accese ușoare, hipertensiunea arterială
esențială, arteriopatii obliterante. Pe lângă izvoarele de apă
minerală un rol important în tratarea diferitelor afecțiuni o are
și climatul cu variații termice mici, vânturi puține, puritatea
aerului și bogăția în ozon.
10
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Hășmaș; Foto Bontaș M.

2.Turismul recreativ. Valorifică însușirile estetice ale fondului
turistic aparținând cadrului natural al bazinului Bistricioara,
realizând o punte între om şi natură şi îi oferă acestuia
posibilitatea ca într-un cadru nou, să se elibereze de presiunea
vieții de zi cu zi. Turiștii care practică acest tip de turism provin
dintr-un mediu urban cu o populație antrenată în munci
solicitante, cu mare consum de energie fizică şi psihică, locuind
în habitate recunoscute pentru stresul lor cotidian. Cele mai
reprezentative forme ale turismului recreativ în bazinul
Bistricioara sunt escalada şi drumeția montană.
Acestea antrenează cele mai consistente fluxuri turistice,
escalada datorită unui potențial atractiv, oferit de abrupturi
calcaroase, iar drumeția datorită popularității ei ca formă
recreativă în general, având cea mai largă adresabilitate dintre
cele prezente la nivelul regiunii. Acestora li se adaugă unele
forme care se adresează unui număr restrâns de practicanți,
canyoning-ul, zborul cu parapanta, ciclismul, rafting, turismul
cinegetic şi pescuitul sportiv.
Alpinismul este o formă exclusiv sportivă a turismului
montan şi este practicată de o categorie restrânsă de persoane
care sunt fie antrenate special pentru aceasta, fie de persoane
care dispun de o condiție fizică foarte bună. Acest tip de turism
este posibil în arealul studiat datorită reliefului care prezintă
masive izolate de tip klippe, spectaculoasele abrupturi fiind cât
se poate de propice pentru iubitorii de cățărare. S-au conturat o
serie de trasee unde se poate practica escalada sub toate
formele sale: cățărarea clasică pe stâncă, escalada sportivă,
escalada de anduranță, practicată pe trasee mai extinse de treipatru lungimi de coardă sau bouldering-ul, formă a escaladei
practicată fără coardă, pe trasee dificile, dar situate la înălțimi
mici. Cele mai reprezentative areale sunt: Pietrele Roșii, Măgura,
Piatra Mocilor, Piatra Runcului, Piatra Comarnic, Piatra Șoimului,
Vithavaş, Higheş.
Drumeția montană este una dintre cele mai „libere” forme
de turism, se poate practica pe distanțe scurte, sau mai lungi şi
mai dificile de-a lungul traseelor marcate. Această diversitate a
lungimilor şi gradelor de dificultate ale traseelor, face din
11 drumeție forma de turism cu cea mai largă adresabilitate.

Turiștii din toate categoriile de vârstă, cu orice grad de
pregătire şi formă fizică, vor putea identifica modul potrivit
de a practica această formă de turism, de la plimbări scurte,
de-a lungul potecilor sau drumurilor secundare care nu
prezintă pante accentuate sau obstacole greu de depășit,
având deci un grad de dificultate relativ redus, până la trasee
montane lungi, cu dificultate mare sau care necesită
aptitudini şi echipament adecvat. Un alt aspect favorabil
drumețiilor montane îl constituie prezența bogatelor păduri
de conifere, însoțind turiștii pe tot parcursul traseului, alături
de aerul puternic ozonificat.
Cicloturismul reprezintă pentru cei care îl practică o
împlinire interioară, satisfacția că fac ceva folositor corpului şi
spiritului lor. Este practicat de toate categoriile de vârstă, de cei
ce iubesc natura, de cei ce vor să se simtă ”liberi”, descătușați de
stresul cotidian, iar rezonanța care se formează de-a lungul
călătoriilor între om şi natură este fantastică. Cicloturismul în
bazinul Bistricioara nu este deservit de trasee special amenajate,
făcând apel la infrastructura de comunicație existentă, drumuri
județene sau forestiere, precum şi sectoare din potecile specifice
drumeției. Există astfel o serie de trasee de cicloturism, unele
suprapuse parțial pe trasee turistice marcate: DJ 128 care leagă
localitatea Borsec de Ditrău, urcă pe valea pârâului Vinul Mare şi
coboară pe Valea Hălășag, DJ 127, drum care se intersectează cu
marcaje turistice diverse care trasează trasee în zonele montane
înconjurătoare, Borsec -Vf. Făget - Poiana Mezovești - Cotul
Bistricioarei, Borsec - Dosul Biciului - Capu-Corbului, Grințieș Obcina Schitului - Durău şi nu în ultimul rând drumul de centură
asfaltat din Borsec cu sens unic cu puncte de belvedere asupra
depresiunii, drumul prin pădure fiind reconfortant.
Zborul cu parapanta este o ramură nouă a sporturilor
aeriene, care oferă cea mai ușoară şi probabil cea mai
atractivă metodă pentru oricine de a realiza străvechiul vis al
zborului cu mijloace proprii.
Zborul cu parapanta este o formă de turism de agrement
care găsește condiții favorabile în regiunea studiată, datorită
diferențelor majore de nivel. Colinele şi munții de diferite
dimensiuni şi înclinați, sunt un loc ideal pentru practicarea
acestui sport, accesibile atât pentru începători, cât şi pentru
sportivii avizați. Cele mai reprezentative locații pentru
această formă de turism sunt: Capu-Corbului, Corbu, Tulgheș
cu multiple puncte de decolare: Arsura, Pintenul ”Dosul”,
Imaş. Runc, Higheş etc. Câțiva localnici pasionați ai acestui tip
de sport au pus bazele încă din anul 2007 a unui festival: ”The
Raven” care se desfășoară anual şi care antrenează un număr
foarte mare de participanți, şi care crește anual.

Zborul cu parapanta; foto: Valeriu Stoilov
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Turismul pentru de sporturile de iarnă găsește în bazinul
Bistricioara condiții favorabile datorită prezenței pantelor
prelungi şi relativ uniforme, a condițiilor climatice care
determină o grosime a stratului de zăpadă de 40-60 cm şi
persistența acestuia timp de 4-5 luni. Sporturile de iarnă schiul şi
snowboardingul, se pot practica pe toate pantele, însă cele mai
propice sunt pârtiile amenajate de la Borsec dotate cu tunuri de
zăpadă, centru de închiriere echipamente, teleschi, iluminate
(Speranța) pentru cei care doresc să schieze şi după lăsarea
întunericului. Accesul ușor la pârtie, soarele, calitatea peisajului,
calitatea terenului schiabil constituie principalele criterii de
atracție a turiștilor spre aceste pârtii.
Turismul de sfârșit de săptămână este o formă de turism
din ce în ce mai apreciată de locuitorii marilor centre urbane,
care doresc să-şi petreacă sfârșitul de săptămână în locuri
nepoluate, departe de aglomerația şi stresul marilor orașe. În
arealul studiat, turismul de week-end este determinat de un
microclimat propice şi de valențele peisagistice şi de relief.
Astfel, în anotimpul hibernal, prezența stratului de zăpadă
determină fluxuri importante de turiști pentru practicarea
sporturilor de iarnă, iar în anotimpul estival, timpul frumos
determină de asemenea prezența unui mare număr de turiști
atrași de obiectivele turistice existente, de izvoarele de apă
minerală din Borsec, de traseele montane şi locurile de
petrecere a timpului liber în mijlocul naturii.
Turismul cinegetic atrage un număr mare de turiști pasionați de
animale şi iubitori de natură. Densitatea mare a vânatului şi
valoarea trofeelor fac ca bazinul Bistricioarei să întrunească condiții
optime pentru dezvoltarea turismului de vânătoare.

În acest scop au fost delimitate fonduri de vânătoare: Fondul de
vânătoare nr: 5 Bistricioara ce aparține de Ocolul Silvic Borsec e
prevăzut cu cabane de vânătoare: Cabana Bistricioara, Cabana
Tisaș.
Turismul cinegetic atrage un număr mare de turiști pasionați de
animale şi iubitori de natură. Densitatea mare a vânatului şi
valoarea trofeelor fac ca bazinul Bistricioarei să întrunească condiții
optime pentru dezvoltarea turismului de vânătoare. În acest scop
au fost delimitate fonduri de vânătoare: Fondul de vânătoare nr: 5
Bistricioara ce aparține de Ocolul Silvic Borsec e prevăzut cu cabane
de vânătoare: Cabana Bistricioara, Cabana Tisaş.

Grădina lui Laurian, Vatra Dornei

Borca, foto: Avădănei V.

Pentru multe din animalele vânate aici: mistreți, cerbi, râși,
urși, cocoși de munte s-au primit premii internaționale.
În bazinul Valea Seacă s-a împușcat un urs de peste 350 de
puncte şi trei cerbi de 246 puncte, trofee distinse cu medalii de
aur la saloanele internaționale de vânătoare. Persoanele
specializate de la Ocolul Silvic însoțesc turiștii în fondul de
vânătoare unde pot practica ”vânătoarea de imagini” tip safari,
pot vedea speciile de animale în mediul lor natural şi le pot
fotografia sau filma.
Turismul pentru practicarea pescuitului sportiv este
reconfortant pentru turiștii de vacanță sau week-end. Bazinul
Bistricioara dispune de o rețea hidrografică nepoluată, care
străbate zone de un pitoresc aparte şi care poate concura
oricând cu râurile şi lacurile din România.
12
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Pescuitul sportiv, cu toate formele sale specifice (staționar
sau dinamic), este favorizat de sectoarele nedegradate calitativ
dar şi de speciile de pești care au o valoare alimentară mai
ridicată: păstrăvul, bibanul, cleanul sau scobarul.
În zona lacului de acumulare Izvorul Muntelui turiștii găsesc
un loc ideal pentru pescuitul sportiv, dar şi pentru practicarea
sportului nautic şi a altor activități de agrement.

Sat Ceahlău; foto: Mihai Marin

3. Turismul cultural. Turismul cultural vizează obiectivele
turistice de proveniență antropică spre deosebire de turismul
de recreere sau curativ, pentru care cadrul natural oferă
majoritatea motivațiilor. Acest tip de turism presupune în
primul rând instruirea prin îmbogățirea cunoașterii ca urmare a
vizitării diferitelor obiective: biserici, muzee, monumente, case
de cultură etc. şi în al doilea rând este recreerea resimțită pe
plan spiritual.
Turismul etnocultural este susținut de existența unor
obiceiuri, datini, cântece rituale înrădăcinate în viața oamenilor
din aceste locuri exprimând armonia dintre om şi natură.
Caracterul şi tradiția acestei zone a orientat locuitorii către
meșteșuguri artizanale cu specific românesc şi unguresc,
precum țesăturile executate manual: costume populare,
ștergare, plocovețe, cusături, prelucrarea artistică a lemnului.
Sărbătorile tradiționale locale, legate preponderent de
sărbătorile religioase constituie un prilej de relaxare, de
întâlnire a fiilor satului, de stabilire de contacte umane între
localnici şi oaspeți şi diversele personalități invitate, între cei
plecați la oraș şi cei rămași la sat. Zilele comunelor: sărbătoarea
Sfinților Petru şi Pavel pentru comuna Bilbor, Sărbătoarea
Rusaliilor pentru comuna Corbu a devenit de foarte mulți ani o
tradiție a zonei care atrage formații artistice, rapsozi populari
de renume şi implicit un număr mare de turiști.
Turismul religios este manifestat de cele mai multe ori sub
forma pelerinajului, el implică din partea turiștilor un anumit nivel
de instruire şi de cultură pentru a putea aprecia obiectivele din
punct de vedere al arhitecturii, al valorii şi semnificațiilor spirituale.
Scopul acestui tip de turism, dincolo de nevoia de cunoaştere şi de
plăcere estetică, este dorința unei experiențe divine. Deplasarea
persoanelor către lăcașurile de cult sau în zonele specifice, cu
prilejul diverselor sărbători creștine, a hramurilor bisericilor şi
mănăstirilor etc. face ca numărul turiștilor să crească, iar deoarece
prăznuirea unei astfel de sărbători se întinde pe 2-3 zile, în aceste
perioade se înregistrează o creștere a gradului de ocupare în
13 unitățile de cazare.

Dintre cele mai importante astfel de sărbători amintim: Sf.
Petru şi Pavel – 29 iunie la Bilbor, Sf. Maria – 08 septembrie de la
Corbu, Înălțarea Sfintei Cruci la Capu-Corbului, Adormirea Maicii
Domnului – 15 august la Grințieș etc. Pe lângă pelerinajele
efectuate cu prilejul prăznuirii unor astfel de sărbători, o
atractivitate însemnată o prezintă şi unele mănăstiri şi biserici
consacrate, cum sunt: Mănăstirea Durău.
Ecoturismul atrage turistul relativ sofisticat care este
interesat să învețe de la specialiști şi să vadă zone naturale şi
sălbatice de excepție, este un tip de turism ce se practică în
zonele naturale şi acolo unde se poate în zonele naturale
protejate. Fiind o formă de turism care se bazează mai mult pe
resursele de faună şi floră se detașează: Piatra Roșie, Rezervația
botanică, acestora li se adaugă şi o serie de alte rezervații
complexe: Scaunul Rotund, Parcul Național Ceahlău, Parcul
Național Călimani.
4. Turismul complex (polivalent). Este un tip de turism
reprezentativ pentru bazinul Bistricioarei, forma predilectă pe
care o îmbracă fiind cea a turismului rural. Multe dintre satele
aferente unității studiate posedă un ambient rural autentic, în
care turiștii pot descoperi lumea satului cu toate obiceiurile şi
tradițiile ei, cu meșteșugurile, sărbătorile și folclorul.
Există de asemenea pensiuni turistice şi agroturistice în care
turiștii se pot bucura de produse ecologice şi pot beneficia de o
cazare în case tradiționale, putând lua parte, dacă doresc, la
activitățile gospodăriei. Acestora li se adaugă o serie de sărbători
tradiționale care au loc anual şi care datorită faptului că devin
tot mai cunoscute, atrag mai mulți turiști cu fiecare an. Tot în
cadrul turismului rural se pot organiza excursii pe diferite trasee
cu diverse teme sau se pot face plimbări prin împrejurimi, cu
vizitarea obiectivelor turistice, atât naturale cât şi antropice.

Rodnei – Gargalău; foto: Adrian Rey
În concluzie, sectorul turistic și complexitatea acestuia, are la
bază transferul persoanelor interesate către atracțiile turistice,
aflate în arealele receptoare, având scopul principal de a
consuma respectivul produs, generat de oferta turistică, în
condițiile de exploatare și de a scoate în evidență elementele de
infrastructură turistică.
ACS drd. Valeriu Stoilov Linu
CE-MONT

Întâmplări din munți
În „țara” Abrudului
CS III dr. ing. Vasile Avădănei
Am avut privilegiul unei invitații de a participa la un
simpozion organizat la Abrud (Alba) de Societatea Națională de
Geografie cu tema „Oameni și aur” (ed. IV).
Am avut parte de o primire călduroasă și de ospitalitatea
confirmată a gazdelor.
Lucrările simpozionului au fost interesante și am avut
norocul ca tema mea să fie „absorbită de un auditoriu select.
Au fost programate două aplicații, una de „bun venit” la
Roșia Montană, și alta de „la revedere” la Detunatele.
Roșia montană reprezenta pentru mine o legendă. Auzisem
mute despre tradiția exploatării aurului dar și despre
”interesul” companiilor multinaționale pentru exploatarea „în
forță” a zăcământului de aur și argint.
Cu doi ani în urmă vizitaserăm exploatarea de cupru de la
Roșia Poieni (la ediția precedentă a simpozionului).
Am întâlnit oameni ai locului, urmașii a zeci de generații de
mineri cu o îndârjire de a apăra comoara lor de preț, dar și
resemnați, asumându-și și emisiile poluante de la rafinare.
Muzeul Alburnus Maior se concentrează pe un segment de
galerie în care vedem cu ochii minții: daci, romani, iar daci, apoi
diferiți cotropitori vremelnici care au dat continuitate
exploatării și valorificării în scop comercial și financiar al
prețioaselor metale.
Viața de miner, era extrem de grea și de riscantă expusă la
inundații și la surpări, expusă la timp îndelungat de ședere în
adâncul pământului. Trăiau fiecare zi ca fiind ultima. Nu știau
dacă vor mai ieși la suprafață.
La Roșia Montana se întâlnește istoria cu legenda,
antichitatea cu evul mediu și cu contemporanul, mituri și
istorisiri. Muzeul de la suprafață are fotografii, dar și relicve care
atestă atracția stăpânitorilor asupra acestor locuri, instrumente
de minerit, dar și obiecte de uz casnic. Există aici și o colecție de
roci care reflectă structura geologică complexă și potențialul de
exploatare a resurselor într-o continuitate vecină cu veșnicia.

Galeria fabuloasă de la Roșia montană
O altă zonă interesantă din Țara Abrudului este permafrostul
de la Detunata, o structură de ghețar subteran format de-a lungul
erelor geologice și care acum începe să se topească din cauza
schimbărilor climatice. Domnul profesor universitar Petre Urdea,
cel mai notoriu specialist din țară ne-a explicat mecanismele de
formare , evoluția în timp și efectele apocaliptice pe care le-ar
putea produce. Topirea în adâncime favorizează un colaps al
terenurilor distructiv indiferent dacă sunt zone locuite s-au
infrastructuri (șosele, căi ferate). Viitorul nu sună bine. 25% din
suprafața uscatului are permafrost la adâncime de 80 – 150 m.
Viitură provocată de permafrost

Montanisme
III. Drumeții montane (chemarea muntelui)
● Când e bine să te duci la munte? Totdeauna. Nu este

anotimp care să-ți închidă drumul spre înălțimi.
Adevăratul drumeț știe să iubească natura sub toate
înfățișările ei. BUCURA DUMBRAVA, prozatoare (1868 –
1926);
● Marea o privești ca un visător, așezat pe mal sau plutind,
ea aleargă spre tine, te înconjoară, te sfătuiește să stai
liniștit. Muntele, dimpotrivă, trebuie să te duci tu la el;
muntele nu se dă învins decât celor care au puterea să-l
cucerească. Ca să iubești muntele, trebuie să-ți placă a
umbla. Pe malul mării stai jos; la munte te sui. ALBERT
DAUZAT, lingvist (1877 – 1956);
● Leneșii se miră că ne văd părăsindu-ne scaunele
confortabile și drumurile noastre sigure, pentru a urca
munții dificili și periculoși. Aceasta pentru că muntele are
o prospețime și o forță de viață de care nu se vor bucura
niciodată plăcerile deșarte și pe care lenea nu le va
cunoaște niciodată. GEORGE BYRON, poet romantic
(1788 – 1824);

● Nici o împrejurare nu e mai prielnică convorbirilor
prietenoase sau împrietenirii prin vorbe nemeșteșugite și
sincere, ca un drum lung de munte. BUCURA
DUMBRAVA, prozatoare (1868 – 1926);
● Ce-l cheamă pe om la înălțimi ? Gustul pericolului, mândria
de a stăpâni, dorința de a cunoaște ceea ce este
necunoscut ? Poate numai înrudirea sa cu infinitul, acolo
sus, pe vârful cucerit pentru totdeauna… AEGIDIUS
TSCHUDI, politician, istoric (1505 – 1572);
● N-aș putea concepe cea mai frumoasă viață, fără a mă
bucura de pacea profundă și odihnitoare a văilor înalte
ale munților, de seninătatea mândră a crestelor albe, de
speranța drumurilor fără sfârșit și a ascensiunilor mereu
reînnoite. EMILE JAVELLE, medic, alpinist (1847 – 1883);
Culese și aranjate de
Dr. ing. CS I Teodor Marușca,
membru ASAS

14

Fascinația munților
Abrud, orașul de aur
prof. Nicolae Rusalin Sicoe,
Școala Gimnazială Ciuruleasa (Alba)
MOTTO:
„Aţi fost vreodată la Abrud?
Acolo munții-s o comoară
În piatră dă ciocanul crud,
Mai dă, mai dă a suta oară.
Tot dă sălbatecul ciocan,
Zburând scântei ca din balaur
Se sparge bietul bolovan
Şi-atunci din el s-alege aur.”
(BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU)

Din munceii auriferi s-a scos metalul nobil, încă de pe
vremea dacilor, cu mult înainte de cucerirea romană. Traian
a dus la Roma, ca şi pradă de război, impresionante cantități
de aur şi argint. Legenda spune că atunci când primul car cu
aur a ajuns la Roma, ultimul era încărcat şi pleca din Țara
Abrudului. Izvoarele istorice stabilesc aceste cantități mai
exact la: 165.500 kg de aur şi 331.000 kg de argint.
În anul 105 după Hristos, împăratul Traian, după
cucerirea Daciei, a așezat la Abrud o legiune romană, dândui denumirea de Auraria Daciae, iar mai târziu pe acel de
Auraria Major și a organizat un Collegium aurariorum sub
conducerea unui magister. În exploatarea minelor, așa
primitiv cum se lucra pe atunci, erau ocupați între 15.00020.000 lucrători, scoțându-se săptămânal din mine o
cantitate de 200 - 205 punți de aur. În fiecare an,
administrația din localitate trimitea la Roma, pentru
alimentarea tezaurului imperial, aproximativ 10.000 de
punți de aur curat (cam 5 tone).
Se mai pot vedea şi azi galeriile romane originale, în
profil trapezoidal, în multe locuri din subteranul Roșiei
Montane. Se observă foarte bine norma unui sclav pe șut
(zi), muncă făcută numai cu dalta şi ciocanul.

Ciuruleasa, Luisa Iatan
Oricând şi oricine ar vorbi despre Abrud, nu poate
ignora spectaculoasa şi bogata sa istorie. O istorie de peste
două milenii „țesută” în jurul aurului, metalul galben care a
ridicat si îngropat personalități şi familii întregi. Aici, in
Abrudul acesta urban de 1 km2, dar şi în toată țara
Abrudului (215 km2), de fapt bazinul râului Abrudel, s-au
desfășurat evenimente excepționale pentru istoria
Munților Apuseni, pentru istoria poporului român.
Până azi orașul a purtat mai multe nume printre care:
Abruttus (i.H.), Alburnus Minor (131 d.H.), Terra Obruth
(1201), Abrudbanya (1320), Civitas Altenburg (1427),
Abrud (1750).
Dintotdeauna, pe aceste meleaguri, binecuvântate de
Dumnezeu cu minereuri de aur, argint si aramă, mineritul a
fost un mod de viață.
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Vulcan, Georgeta Dulgheru

Muncelu Mare, Nicu Jianu
Mineritul în zona Abrudului continuă şi în Evul Mediu
timpuriu, aici așezându-se sași şi unguri, dar şi multe alte
naționalități. Cronicile regilor maghiari Geza al II-lea (11411161) ori Istvan al V-lea (1271) menționează date despre
proprietățile minelor abrudene. Ținutul prosperă în timpul
domniei strălucitului rege Matei Corvin, Stephan Taurinus
notând în Index Abecedarius la 1517 - 1519 ca Abrudul
Transilvaniei era un bogat târg de aur, în jurul căruia,, munții
sunt atât de fericit încărcați de un belșug minunat”.
Secolul al XVIII-lea este foarte agitat şi frământat în Țara
Abrudului. Se întâmplă multe lucruri excepționale şi bune şi
rele. La începutul secolului XVIII, Munții Apuseni au devenit
centrul unor impresionante revolte locale, îndreptate împotriva
feudalismului şi a noii stăpâniri habsburgice. În această
perioadă, Abrudul continuă să joace un rol social-politic
evident. Aici sunt atașate numeroase revolte şi mișcări
populare al căror moment culminant a fost răscoala din 1727,
când locuitorii din Abrud-sat au ocupat primăria orașului Abrud,
cerând să li se facă dreptate.

Fascinația munților
Abrud, orașul de aur
Mișcarea condusă de călugărul Sofronie de la Cioara, între
anii 1757 - 1761, împotriva unirii cu Roma, a fost sprijinită de
locuitorii Abrudului. Toate acestea au precedat sângeroasa
răscoala țărănească condusă de Horia, Cloșca şi Crișan în anii
1784 - 1785. Țăranii din Abrud-sat au participat în masă la
confruntări, multe din acestea desfășurându-se în Țara
Abrudului.

Zăpodea, Dușan Sonia

Dumbrava de Sus, foto: Dușan Sonia
Domnia reginei Maria Tereza la Viena a avut şi
evenimente pozitive. Aceasta reglementează activitățile
miniere şi sprijină modernizarea lor. Şi în munceii Abrudului
se deschid noi galerii, se construiesc numeroase instalații
rudimentare de sfărâmare şi flotare a minereurilor
(celebrele șteampuri) şi, mai ales, se sapă zeci de tăuri
pentru stocarea apei. Aceasta era apoi slobozită printr-un
sistem de vene, funcțional şi azi, şi mergea în cascadă pe la
mai multe șteampuri ( 192 numai cu apa de la Tăul Mare).
A luat un avânt deosebit spălarea nisipurilor aluvionare
de pe râurile Abrudului, dar şi de pe Arieș. Paralel cu
activitățile miniere, se dezvoltă şi orașul Abrud. Aici sunt
bănci care cumpără bobițele de aur (cămara imperială, dar si
particulare), cazinouri, cârciumi luxoase şi prăvălii.
Activitățile meșteșugărești sunt foarte bine dezvoltate,
meșteri unguri (în special) croind haine şi încălțăminte,
făurind diverse şi multe scule din lemn şi din metal.
Mijlocul secolului al XIX-lea este apocaliptic în Țara
Abrudului. Piețele, străzile şi luncile Cerniței de la Ciuruleasa şi
Bolf, se umplu de sânge. Ostilitățile încep cu Ecaterina Varga în
1845 şi continuă revoluționarii lui Avram Iancu, Ion Buteanu,
Petru Dobra, Nicolae Corcheș, popa Simeon Balint și Ioan
Șuluțiu, făuritorul tunurilor de cireș. Păcat de încăpățânarea lui
Kossuth Lajos, care dorește libertate doar pentru maghiari.
Intrare în mină, foto: Avădănei V.

Trupele ungurești comandate de maiorul Hatvany, apoi
de baronul Kemeny Francisc, fug în degringoladă spre Arad,
pe valea Crișului Alb, fiind decimate pur şi simplu de armata
țăranilor moți. Pentru că în aceste zile se împlinesc 160 de ani
de atunci, să păstrăm un moment de reculegere şi Dumnezeu
să-i ierte atât pe unii cât şi pe alții.
Perioada dintre revoluția de la 1848 - 1849 şi Unirea cea
Mare a fost foarte frământată la Abrud. Locuitorii acestui ținut
au trăit cu multă însuflețire Unirea Principatelor şi apoi s-au
înrolat ca voluntari în Războiul de independență din 1877 1878.
Mulți fruntași abrudeni se găsesc printre memorandiști,
participând activ la înființarea partidelor NAŢIONALE din
Transilvania şi luptă cu sufletul şi arma pentru realizarea
României Mari. La 1 decembrie 1918 la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia participă delegații cu locuitori din
Abrud, Abrud-sat, Roșia Montană şi Buciumani.
Trebuie să supun atenției Dvs., înscrisul de pe troița din
curtea bisericii Bucium Cerbu, ridicată în memoria zilei de
11/23 iulie 1893, când a avut loc la Sibiu Conferința
extraordinară a Partidului Național Român din Transilvania
şi Ungaria. Subliniez ,din nou, că este vorba despre înscrisul
de pe o cruce.
De câte ori române
Acestui sfânt semn
Te vei închina
Gândește totdeauna
La scumpa gintea ta
Şi jură sfintei cruci
Că veci
Român vei rămânea.”
După Unirea cea Mare a urmat o perioadă de avânt
economic pentru zona Țării Abrudului, mineritul fiind
particular, perioadă care s-a sfârșit în timpul celui de al II-lea
Război Mondial şi mai ales, la Naționalizare. Pentru ABRUDoraș începe declinul. Organizarea socialistă va deschide
exploatări miniere mamut, de suprafață, care vor modifica
peisajul Țării Abrudului. Urmările nefaste ale acestor răni
litosferice se simt şi astăzi în sănătatea oamenilor, a plantelor
şi animalelor. Splendidul oraș medieval este abandonat în
totalitate constituindu-se un cartier de blocuri cenușii.
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Fascinația munților
Abrud, orașul de aur
În perioada interbelică, care a fost atât de fericită şi
romantică la Abrud, toată zona răsuna de loviturile săgeților
șteampurilor, în special la Roșia Montană şi Bucium Cei din
Abrud-sat aprovizionau zona minieră cu lemne, carne, lactate,
bucate şi legume, iar în Abrud-oraș se făcea transformarea
grăunțelor de aur în bani, se desfășura un comerț intensiv la
prăvălii şi în piețele citadine, sub forma târgurilor săptămânale
de lunea, se petrecea la cazinouri şi-n crâșme.

Vedere din Apuseni, Nicu Jianu
O mulțime de țărani români bine înstăriți, grație aurului
ce-l scoteau din mine, aveau trăsuri boierești cu arcuri trase
de cai de rasă, cu care veneau lunea la târg la Abrud, ca să
schimbe aurul produs în timpul săptămânii. Erau îmbrăcați
cu laibăre noi, căciuli țuguiate şi cizme bilgăre, strălucind ca
oglinda. După ce schimbau aurul își cumpărau bucate şi alte
lucruri trebuincioase pentru casă, se așezau apoi la chef,
care de multe ori ținea 2 - 3 zile. Vorba cântecului:
,,Mergem LUNEA la oraș,
Venim JOIA mintenaș!”
Numai grație bogăției şi naturii vesele a populației din
Munții Abrudului existau la începutul secolului al XX-lea în
micul oraș Abrud, cu circa 3500 locuitori, peste o sută de
țigani lăutari, care trăiau bine şi erau mulțumiți. Cel mai bun
taraf sau banda de lăutari din toată țara ungurească era
doar la Abrud: banda lui Ghiuț, țigan cu calde şi admirabile
sentimente româneşti.
Când banda lui Ghiuț își făcea apariția în unul din
localurile de petrecere din Abrud (de obicei la Detunata), se
știa că se încinge chef mare. Sticlele cu vin de Șard şi
borvizurile curgeau una după alta, învrâstate cu porții mari
de „proaspătă” (carne de porc friptă în ceaune mari). În
sunetele dulci şi îndemnătoare ale dansului local, numit
țarina (cel mai elegant dans popular românesc), se petrecea
îndesat până-n zorii zilei de marți şi nu de puține ori, până
miercuri ori joi.
De poveste a rămas un chiabur frumos şi isteț,
proprietar de mine în Bucium Sașa, care lungea cheful
aproape întotdeauna până miercurea. Pe numele său Ciuca
Todor Macaveiu, acesta încăleca pe calul său alb şi iute de
parcă mânca foc, lua şi banda lui Ghiuț după dânsul ca să-l
însoțească cântându-i ba o doină, ba o țarină sau cântecul
17 moțului (Plecat-au moții la țară), până la bariera orașului.

Uneori Ciuca Todor ducea banda până la el acasă, cale
de 12 km, țiganii cântând din răsputeri în urma calului,
învățat cu obiceiurile stăpânului său, care, ajuns în poarta
casei, plătea apoi, în mod larg, pe bietul Ghiuț, obosit de-i
ieșea sufletul.
Când dădea de aur Ciuca Todor mergea acasă de la
Abrud “joia mintenaș” cărat de trei trăsuri. În prima era
doar colopul (pălăria), în a doua cioaca (bastonul), iar în a
treia venea triumfal însuși CIUCA TODOR!
Oameni buni din fire şi harnici, dar cheflii, românii abrudeni
din cauza ușurinței cu care câștigau banul, erau cam risipitori şi
amatori de lux, căci iubeau petrecerile, bijuteriile grele şi
scumpe, precum şi straile nemțești, făcute la comandă în
atelierele orașului. Fiecare cizmă de lac avea în partea din afară
un pătrat mare cu tricolorul național. Cronicarii vechi scriu că
pe vremea strălucitului rege Matei Corvin, primarul Abrudului,
când mergea în sărbători la biserică, încălța cizme bilgăre cu
potcoave de aur, imitând pe regele Matei.
Dar cum nu este urcuș fără coborâș, voi prezenta în final
şi istoria unui anume Anghel, locuitor al Abrudului, care a
ajuns din vârful piramidei în mizerie, tocmai din cauza
acestor luxuri excesive.
Acest Anghel era atât de bogat că avea acasă toate cele
poleite cu aur. Își cumpărase arme de lux de la cel mai
renumit armurier italian pe nume Lazarino Comenazzo. Mai
pe urmă, după ce şi-a pierdut averea în lux şi în petreceri,
pe care le făcea în cârciuma unui anume Gligor, oamenii
râdeau de el şi-l întrebau:
„Unde-i pușca Lazarin?
E la Gligor pentru vin!
Dar pistolul Comenazz
Tot la el pentru vinars!”

Muntele Găina, Nicu Jianu
Da, așa era la Abrud acum 70 - 100 de ani! Belșugul şi
viața ușoară domnea în acest pitoresc orășel din inima
Munților Apuseni:
„Toți trăiau în desfătare
Cu ospăț, cu pompă mare”
*
*
*
După cum vedeți dragi colegi și colaboratori, fără să
vreau am devenit din nou istoricul din adolescență (colega
noastră, profesoara de istorie Neli Anca poate confirma),
imediat ce am vorbit despre Abrud. Sunt născut şi crescut
aici, iar acest ținut respiră şi mănâncă istorie pe pâine!

Pagini din viața oamenilor de munte
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Drept la OPINIE
În perioada 18 Aprilie-21
Decembrie 1969 am avut
ocazia să efectuez un stagiu
de specializare pe probleme
de pajiști montane la
Stațiunea
federală
de
cercetări agricole NyonLausanne din Elveția. Cu acest
prilej mi-am notat activitatea
și impresiile într-un jurnal.
După o jumătate de secol recitind acest jurnal m-am gândit
că ar fi de folos să împărtășesc și altora trăirile, impresiile și
învățămintele pe care le-am dobândit și m-au călăuzit în
întreaga mea viață de cercetător științific și practician. Doresc
ca aceste rânduri să îndemne tânăra generație din cercetare,
învățământ, gospodării montane și alți actori să contribuie la
îmbunătățirea stării actuale de înapoiere a praticulturii și
pastoralismului montan românesc.

Grupul de lucru FAO pentru pajiștile de munte din Europa
După încheierea alpajului experimental de patru luni din
Munții Jura, a urmat un binefăcător concediu cultural
îmbinat cu vizite de documentare în Franța și în Italia.
Reîntors la stațiunea din Elveția, am avut mai mult timp
să mă informez asupra instituțiilor de profil pentru pajiști și
agricultura de munte.
Prima dintre acestea a fost „Grupul de lucru FAO pentru
pajiștile de munte”, înființat în 1962 de patru țări: Austria,
Elveția, R.F. a Germaniei și Italia, cu sediul la Changins Nyon, cu primul ei președinte Dr. J. Caputa, ales deloc
întâmplător, care a coordonat acest grup până în anul 1977,
respectiv 15 ani, grup la care România a aderat în anul 1968.
Din această organizație profesională au mai făcut parte
alături de țările fondatoare: R.S. Cehoslovacia, Franța, R.S.F.
Iugoslavia și R.P. Polonă.
În perioada 1962 - 1977, pe timpul președinției
eminentului pratolog și pratotehnician Dr. J. Caputa, s-a
desfășurat într-o rețea de cercetare din țările afiliate la acest
grup de lucru FAO un număr de nouă proiecte comune,
după cum urmează:
P1 „Ritmul de creștere a ierbii în pășune” la diverse
altitudini, rezultatele cercetării arătând potențialul de
producție al pășunilor de munte;
P2 „Îngrășarea cu îngrășăminte cu azot”, studiul a scos
în evidență efectul azotului asupra creșterii ierbii și
necesitatea îngrășării azotate în cursul verii, cu deosebire la
ciclul II și următoarele;
P3 „Observații fenologice”, studiile au servit la
determinarea perioadei de vegetație pe baza ritmului de
creștere a anumitor specii de pajiști;
P4 „Compararea regenerării ierbii după cosit și după
pășunat”, studiul urmează să stabilească dacă regenerarea
ierbii după pășunat este asemănătoare cu regenerarea după
cosit și ca atare dacă experiențele de pășunat recoltate prin
metoda cosirii furnizează date reale;
P5 „Folosirea erbicidelor pentru ameliorarea pajiștilor”
are ca scop de a studia metodele de creare a unui nou covor
ierbos de înaltă calitate, cu ajutorul produselor chimice;

P6 „Comparare între exploatare intensivă și extensivă a
pășunilor de munte”, studiul era prevăzut a se face cu
animale, pentru a obține rezultate economice finale;
P7 „Influența altitudinii asupra creșterii, calității și
producției plantelor furajere”, experiența se execută și în țara
noastră, se studiază specii și soiuri cultivate individual pentru
a se elimina influența compoziției botanice care este foarte
variabilă de la o asociație vegetală la alta;
P8 „Rolul pajiștilor semănate în economia pastorală de
munte”, prin care se caută unele oportunități de creștere a
producției și calității furajere a pajiștilor degradate de diferiți
factori;
P9 „Studiul ritmului de creștere la pajiștile permanente şi
semănate pe altitudine”, cu rol deosebit în elaborarea unor
strategii de folosire rațională a pajiștilor montane prin
pășunat cu animalele.

În țara noastră, sub coordonarea unitară a Stațiunii
Centrale de Cercetări pentru Cultura Pajiștilor (SCCP)
Măgurele - Brașov, înființată în anul 1969, au fost aplicate
proiectele 6, 7, 8 și 9, cu rezultate deosebite. După
reorganizare în anul 1978, Grupul FAO pentru pajiștile de
munte a elaborat alte două proiecte de colaborare, și anume:
P14 „Studiu comparativ al influenței bovinelor și ovinelor
asupra compoziției floristice, solului, producției vegetale și
animaliere pe o pășune de munte” și
P2 „Regenerarea pajiștii prin semănat fără arătură cu și
fără distrugerea vegetației pajiștii vechi”, inspirat în principal
după experimentările noastre cu această tematică de la
Vlădeni, județul Brașov, din perioada 1968 - 1972, susținute la
cea de a 9-a reuniune a acestui grup FAO, care s-a desfășurat în
perioada 27 - 30 iunie 1972, la SCCP Măgurele - Brașov.
A doua reuniune găzduită de țara noastră a avut loc în 10
- 13 septembrie 1998, de această dată la urmașul SCCP, și
anume ICD Pajiști Brașov.
Inițiatorul și artizanul tematicii de cercetare într-o
rețea europeană a Grupului FAO pentru pajiștile de munte,
Dr. J. Caputa, prin relația de prietenie praticulturală cu prof.
Gheorghe Anghel, șeful secției de pășuni, fânețe și plante de
nutreț din ICCA și apoi ASAS București între 1968 și 1977, a
înlesnit și îndrumat specializarea a 10 ingineri agronomi din
cercetarea și învățământul superior din domeniul pajiștilor,
după cum urmează: Vasile Șerban, Teodor Marușca, Nicolae
Simtea, Iancu Țucra, Carol Lauer, Gheorghe Motcă, Aurelian
Constantin, Vasile Cardașol, Gheorghe Mihai și Vladimir
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Se poate afirma că școala elvețiană și mentorul nostru,
Dr. J. Caputa, și-au pus puternic amprenta asupra dezvoltării
cercetărilor pe pajiști și culturilor furajere din țara noastră,
considerent pentru care mă voi opri să vă relatez câteva
secvențe din viața ilustrului praticultor montan.
Colaborarea cu partea elvețiană a încetat o perioadă,
după pensionarea Dr. J. Caputa. Aceasta a continuat după
dezghețul anilor 1990, în cadrul unor proiecte bilaterale
realizate de prof. dr. ing. Gheorghe Motcă de la USAMV din
București în perioada 1992 - 1999, când șapte cadre din
învățământul superior și cercetare au beneficiat de burse de
specializare pe trei-șase luni, după cum urmează: Dumitru
Ștefan, Iulian Vlad, Olivian Zamfirescu, Georgeta Oprea,
Nicolae Dincă, Elena Manu și Violeta Simionescu.
În prezent, aceste colaborări și instruiri deosebit de
benefice au încetat din păcate, din lipsă cronică de fonduri
pentru cercetarea agricolă, deși posibilitățile de circulație peste
granițe sunt mult mai facile decât în urmă cu trei decenii.
Asociația de Dezvoltare a Culturilor Furajere (ADCF)
Pentru a cunoaște mai bine și a progresa în direcția
culturilor furajere (pajiști permanente și plante de cultură
pentru nutreț), fermierii elvețieni, de mai mulți ani, au
înființat o asociație profesională în acest scop (ADCF), extrem
de activă, cu trei secții: Zürich – Oerlikon, pentru cantoanele
de limbă germană, Changins – Lausanne, pentru cantoanele
de limbă franceză și Mezzana, pentru cele de limbă italiană.
În cadrul asociației, pe lângă întruniri, unde sunt ținute
conferințe despre producerea furajelor de către cercetători
din secțiile de specialitate ale stațiunilor federale de
cercetări agricole de la Zürich și Lausanne, se fac și
demonstrații cu caracter practic pentru obținerea furajelor
de volum și creșterea animalelor la stațiuni sau ferme.
De altfel, fondurile pentru salarii și alte cheltuieli ale
stagiarilor străini care efectuau lucrări în câmpurile
experimentale și demonstrative, printre care m-am numărat
și eu, au fost suportate de către această asociație, ADCF.
Membrii asociației se întâlneau, de regulă, de două ori pe
an, o dată - în luna mai, să vadă, în mod concret, în plină
dezvoltare soiurile și amestecurile de graminee, leguminoase
și culturi furajere, și a doua oară - spre toamnă, în
septembrie, pentru a cunoaște sistemele mai performante de
valorificare a pajiștilor prin pășunat cu animalele, abordânduse și alte probleme specifice, cum ar fi fertilizarea,
combaterea buruienilor, producerea fânului, însilozarea etc.
Astfel, la mijlocul lunii mai, câmpurile experimentale de la
Changins au fost vizitate de către membrii asociației ADCF.
Cercetătorii de la secția de culturi furajere au prezentat
fermierilor asociați sortimentul deosebit de bogat de soiuri de
graminee și leguminoase perene de pajiști cu destinația folosirii
(pășune, fâneață, mixt), însușirile lor privind precocitatea,
rezistența la ger, secetă, boli și dăunători, producția și, nu în
ultimul rând, calitatea lor nutritivă pentru furajarea animalelor.
Pasul următor viza experiențele cu amestecuri de ierburi
perene pentru înființarea pajiștilor semănate, care erau
valorificate prin cosit sau pășunat efectiv cu animale, unde, de
asemenea, erau prezentate și se purtau discuții asupra celor
19 mai productive și mai eficiente din punct de vedere economic.

Alături de noi, la această întrunire, pe lângă membrii
ADCF, erau prezenți și reprezentanții caselor de semințe, în
cazul nostru - Casa Gloor, din Lausanne, înființată la sfârșitul
secolului al XIX – lea, și Casa de semințe Schweizer.
Acestea, la rândul lor, erau interesate de rezultatele
cercetării științifice pe baza cărora se efectuau amestecurile
de ierburi standardizate prin legea din 1955. Prin această
lege, toate speciile, reprezentate în proporție mai mare de
5% în amestec, trebuie să aibă o puritate de peste 80% și o
germinație obligatorie de peste 75% pentru fiecare soi,
urmând să fie declarate și indicate pe eticheta sacilor.
În anul apariției legii, au fost elaborate 30 de amestecuri
standard de către stațiunile federale de la Changins și Oerlikon,
cu sprijinul Școlii Superioare Politehnice din Zürich și a ADCF,
după criteriile: mod de folosire (cosit, pășunat, mixt), durată
(longevitate, inclusiv anul înființării), solul, clima, altitudinea
recomandate pentru cultivarea pajiștilor semănate.
În timpul vizitei la câmpurile cu sortimentele de soiuri și
amestecuri de ierburi furajere, fermierii făceau comenzi pe
loc celor de la casele de semințe ca să le livreze un anumit
amestec standardizat care să se potrivească fermei fiecăruia.
Odată cu prezentarea sortimentelor de ierburi,
cercetătorii de la stațiune au recomandat și sistemul de
fertilizare cu îngrășăminte chimice cel mai economic, de față
fiind și reprezentanții firmelor care comercializau aceste
produse, astfel că fermierii comandau și necesarul de
fertilizanți pentru culturile furajere.
În urma acestor întruniri, membrii ADCF, pe lângă
îmbogățirea cunoștințelor privind culturile furajere, se
alegeau și cu ceva concret, de perspectivă pentru fermele lor,
precum amestecul de semințe, ierburi și îngrășămintele
chimice necesare pentru înființarea și întreținerea de noi
pajiști semănate, mai performante din punct de vedere
productiv și calitativ, pentru a rezista concurenței de pe piață.
Fermierul elvețian, în urmă cu o jumătate de secol,
cunoștea foarte bine nu numai cele 12 – 15 specii de graminee
și leguminoase perene luate în cultură în țara lor, ci și mai
multe soiuri din fiecare specie, alături de buruienile pe care
trebuia să le combată în pajiștile permanente sau temporare.
Dacă întrebați la noi, în aceste zile, un gospodar sau un
fermier român ce ierburi furajere cunoaște, veți avea surpriza,
ca și mine, să constatați că sunt, în majoritate, „atotștiutori”,
respectiv semințele de graminee perene, indiferent de specie
sau de soi, vor fi numite, invariabil și fără clipire, „iarbă de
Sudan” și tuturor leguminoaselor li se va spune „trifoi”.
Cu acest jalnic bagaj de cunoștințe despre culturile
furajere perene, cum sunt pajiștile semănate și aflate la
cheremul samsarilor de semințe de ierburi sau pleve, aduse
din străinătate, nu este de mirare că am ajuns unde suntem
în ceea ce privește producția vacilor de lapte și a altor
animale din fermele noastre.
La fel, din punct de vedere organizatoric, la nivel de țară,
nu avem nici o asociație lucrativă care să aibă ca obiect
principal cultura furajelor, inclusiv al pajiștilor permanente.
Un licăr de speranță este reprezentat de înființarea, în
urmă cu 10 ani, a „Societății române de pajiști”, cu membri
din universitățile și instituțiile de cercetare agricolă, dar cu
puțini activiști din rândul fermierilor. Din acest punct de
vedere, constatăm, cu toții, că „mai e mult până departe”.
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