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Realizat de Unitatea de 
Management a Destinației 
Colinele Transilvaniei,  
Ianuarie 2021

Colinele Transilvaniei
este o iniţiativă a 

www.colinele-transilvaniei.ro 

Photo: Dan Dinu
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Bine ai sosit în Colinele Transilvaniei, ultimul 
peisaj autentic medieval din Europa.

Ești în Centrul României!
Aici este locul unde poți călători înapoi în niște 
timpuri domoale. Aici natura este la ea acasă, datorită 
comunităților din această zonă care păstrează de secole 
reguli nescrise. 
Cu respect față de floră și faună, cinstind experiența 
generațiilor trecute, păstrând pentru generațiile viitoare.
Lasă natura să îți spună povești și bucură-te de Colinele 
Transilvaniei!  
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Această hartă este ilustrativă, dar orientativă. 
Colinele Transilvaniei sunt o destinație dinami-
că - de aceea, este posibil ca anumite servicii, 

atracții sau obiective să sufere modificări. Pen-
tru detalii actualizate, folosește cu încredere 

www.colinele-transilvaniei.ro
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Pe jos, pe bicicletă sau în șaua 
calului, bucură-te de aer curat, de 
culorile și sunetele naturii în toată 

splendoarea ei.

ÎNTR-O 
DESTINAȚIE 

ACCESIBILĂ, CU 
PESTE

500 DE KM DE 
TRASEE.
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Photo:  Cătălin Fuciu

ALEARGĂ

ALEARGĂ 
DUPĂ FLUTURI, 

URMĂREȘTE 
ZBORUL  
ACVILEI,  

ÎMBRĂȚIȘEAZĂ 
UN STEJAR.
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Descoperă biserici fortificate aproape în 
fiecare sat. Fiecare e unică, nu vei găsi două 

la fel.

BISERICI MEDIEVALE 
ÎN FIECARE SAT, 

UNELE INSCRISE 
ÎN PATRIMONIUL 

UNESCO 
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TRĂIEȘTE 
POVESTEA

O combinație unică de stil de viață.

O DESTINAȚIE 
PENTRU 

PRIETENI ȘI 
FAMILIE.
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O DESTINAȚIE 
ROMANTICĂ CU 

STIL DOMOL ȘI 
BUCURIE DE 

CULORI
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ÎNCEARCĂ
Încearcă bucatele locului: 

simple, cu suflet, cu povești, cu 
gust, suprinzătoare.

EXPERIENȚE 
CULINARE 

MULTICULTURALE

Photo: Cătălin Georgescu
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VIAȚA SATULUI ÎN 
CASE DE OASPEȚI 

UNDE TRĂIEȘTI 
AUTENTIC
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NATURA 
COLINELOR
Dacă ai ajuns aici, deja ai observat culoarea verde a Colinelor și acest peisaj 
mozaicat, care îți cucerește privirea și te face să te relaxezi, să regăsești acele 
momente de pace petrecute în zonele naturale, poate chiar senzația că ești copil 
și tot universul e în armonie, fără griji. Așa e la noi pe Coline și ne bucurăm că ești 
aici. 

Valorile naturale ale Colinelor, pentru care suntem recunoscători și responsabili sunt: 

   Este a doua zonă ca mărime din ţară cu statut de protecție, după Rezervaţia 
Biosferei Delta Dunării, cu 10 arii naturale protejate. 

   Poți observa habitate de interes european (Natura 2000):  20 habitate inventariate 
(9 forestiere + 11 pajiște) + 2 habitate umede

   Are peste 1.000 specii de floră = aprox. 30% din flora României, din care 10 sunt 
de interes european și 77 specii de interes national

   Include peste 4.200 hectare de pajiști cu arbori – zone unicate în Europa, specific 
Transilvaniei 

  Găzduiește o fauna impresionantă:

o   PĂSĂRI - 225 specii observate = 60% din totalul speciilor 
observate în România, din care 42 specii de interes european și 
76 de interes național

o   MAMIFERE:  27 specii de mamifere, din care 5 de interes european, 
26 specii de lilieci = 84% din totalul speciilor cunoscute din 
România, 10 dintre ele fiind de interes European

o   FLUTURI -  circa 600 de specii, din care 6 de interes european și 
22 de interes național

o   PEȘTI ȘI SCOICI  7 specii de pești și o specie de scoică de 
importanță europeană

o   18 specii AMFIBIENI + REPTILE, din care 10 specii de interes 
European

o  COLEOPTERE (Gândăcei)-  180 specii identificate
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Pe lângă speciile și habitatele de interes european (ex. ursul, 
vidra, fânețele sau pădurile cu stejar pufos) destinația încântă 
prin: 

  peisajele culturale – mozaicate și deluroase; 

  pajiștile cu arbori bătrâni (ex. stejari, carpeni, pruni sau meri 
sălbatici); 

   practicile agricole tradiționale (ex. cositul manual, culturile 
mixte, ciurda satului); 

   valorile arhitecturale (casele săsești, bisericile fortificate, 
cetățile medievale); 

   meșteșugurile, îndeletnicirile tradiționale și obiceiurile vechi 
ale comunităților (ex. țesătoria, împletitul din nuiele, fierărit, 
festivalul lolelor, vecinătatea). 

Toate aceste valori, definesc experiența ecoturistică pe care o 
ai, explorând satele din Coline, și descoperind Natura și Cultura 
acestei zone.  

Photo: Cătălin Fuciu
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ARIILE 
NATURALE 
PROTEJATE
Destinația Ecoturistică Colinele Transilvaniei include arii protejate de 
interes național și arii protejate ce fac parte din rețeaua europeană 
Natura 2000, cea mai mare rețea ecologică din lume, cu peste 25.000 
de situri pe tot continentul, între care 531 pe teritoriul României – 7 
dintre acestea în zona noastră.
Numărul mare de arii protejate face ca această zonă să fie a doua zonă 
ca mărime din țară cu statut de protecție, după rezervația Biosferei 
Delta Dunării. Însumează 267.438 ha și găzduiește peste 90.000 de 
locuitori, în 44 de comune, întinse pe 3 județe (Sibiu, Mureș și Brașov).

Transilvania, în special zona cuprinsă în Colinele Transilvaniei, este 
unică în Europa, cu un valoros patrimoniu natural și cultural pe care 
trebuie să îl păstrăm împreună.

În plimbările tale prin Coline, vei putea întâlni specii de faună și floră, 
amenințate la nivel național și internațional: floră (angelica, arnica, 
papucul doamnei, narcisele, dedițeii), faună – mamifere (lupul, ursul, 
pisica sălbatică, vidra), păsări (uliul păsărar, uliul porumbar, cristelul de 
câmp), specii de reptile și amfibieni (buhaiul de baltă cu burtă roșie), 
specii protejate de pești și specii de fluturi.

Reprezentativ pentru zonă este peisajul mozaicat, pe dealuri și coline 
cu înălțimi de 500 – 550 m, cu văi însoțite de terase și lunci, satele mici 
cu case săsești, cetăți și biserici evanghelice fortificate, unele dintre 
acestea parte din patrimoniul UNESCO. 
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   Podișul Hârtibaciului (SPA) 
   Sighișoara-Târnava Mare (SCI) 
   Pădurea de stejar și gorun de la Dosul Fânațului (SCI) 
   Pădurea de stejar și gorun de la Dealul Purcăretul (SCI) 
   Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu (SCI) 
   Hârtibaciu de Sud-Vest și Hârtibaciu de Sud-Est (SCI-uri)

 
Arii naturale protejate de interes național: 

   Rezervația naturală Stejarii seculari de la Breite, din apropierea Sighișoarei 
    Rezervația de stejar pufos din apropierea satului Criș, comuna Daneș, județul 

Mureș, la nici 15 km de Sighișoara
   Canionul de la Mihăileni, județul Sibiu

10
ARII NATURALE 

PROTEJATE.
SITURI NATURA 2000

(declarate prin legislația europeană Natura 2000 și parte din 
rețeaua ecologică europeană cu același nume, ce acoperă 

aproape un sfert din teritoriul UE): 
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SITURI NATURA 2000:

PODIȘUL HÂRTIBACIULUI, sit 
desemnat în anul 2007 pentru 
specii protejate de păsări; aici 
cuibărește cea mai însemnată 
populație de acvilă țipătoare 
mică și de viespar din România. 
Efectivele de huhurez mare, ca-
primulg, ciocănitoare de stejar, 
ciocârlie de pădure și sfrâncioc 
roșiatic sunt și ele cele mai mari 
comparativ cu celelalte situri 
din țară, iar populația de cristel 
de câmp este semnificativă pe 
plan global. Este de asemenea 
printre primele zece situri din 
țară pentru ghionoaia sură.

PĂDUREA DE STEJAR ȘI GORUN DE LA DOSUL  
FÂNAŢULUI, sit desemnat în anul 2008 pentru pre-
zența unui habitat de interes European – vegetație de 
silvostepă eurosiberiană cu gorun; stejarul și gorun-
ul domină vegetația din această pădure și provin din 
sămânță, iar regenerarea se realizează natural. Exis-
tă aici și exemplare de dimensiuni notabile (până la 
70cm diametru și înălțimi de până la 27-29m).

SIGHIȘOARA - TÂRNAVA MARE, 
sit desemnat în anul 2008 pentru 
habitatele de pajiște, lacuri, tufări-
șuri și zăvoaie, păduri de diferite 
tipuri (toate habitate de interes 
european) și pentru numeroase 
specii protejate de floră și faună 
dependente de ele. Aria este de 
importanță internațională, dato-
rită pajiștilor de mare întindere, 
probabil ultimele din Europa, care 
sunt perfect funcționale din punct 
de vedere ecologic. Managemen-
tul tradițional al acestora a stabilit 
un echilibru între activitățile uma-
ne și natură, rămas aproape ne-
schimbat din Evul Mediu.
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PĂDUREA DE STEJAR ȘI GORUN DE PE DEALUL PURCĂRETUL, sit desemnat 
în anul 2008 pentru prezența unui habitat de interes european – vegetație de 
silvostepă eurosiberiană cu gorun; pădurea are o structură naturală bine păs-
trată, cu stejarul și gorunul ca specii dominante, provenite din sămânță, care se 
regenerează natural. Există aici și exemplare de dimensiuni notabile (până la 60-
70cm diametru și înălțimi de până la 23-25m).

Photo: Florentina Florescu
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OLTUL MIJLOCU – CIBIN – 
HÂRTIBACIU, sit desemnat în 
anul 2008 pentru specii prote-
jate de pești, pentru existența a 
două tipuri de habitate de inte-
res european (tufărișuri și păduri 
de fag), pentru mamifere (vidra 
și castorul) și specii protejate de 
amfibieni și reptile.

HÂRTIBACIU DE SUD 
– VEST ȘI HÂRTIBACIU 
DE SUD – EST, situri de 
importanță majoră pro-
puse pentru carnivorele 
mari rezidente aici: lupul 
și ursul. Pădurile de fag, 
cele dacice de stejar și 
carpen și păduri de stejar 
și gorun găzduiesc, pe 
lângă carnivorele mari, 
și alte specii impor tante: 
vidra, castorul, lilieci, 
specii protejate de am-
fibieni și reptile și sunt 
printre puținele situri de-
semnate pentru țestoasa 
de apă europeană. 

Flora și fauna sunt 
extrem de variate, ceea ce 

dovedește faptul că traiul în stil 
și ritm tradițional are beneficii 

foarte importante pentru 
natură. Invers, pentru oameni, 

existența în astfel de zone bogate 
natural reprezintă un atuu 

puternic ce poate fi valorificat 
pentru completarea veniturilor 
– prin ecoturism și promovarea 

produselor prietenoase cu 
mediul și sănătoase.

Caracteristica 
definitorie a acestei 

zone este existența pajiștilor și 
pășunilor întinse cu arbori 

seculari care, în combinație cu 
terenurile cultivate și pădurile, 

formează un peisaj - mozaic ce se 
găsește mai rar în alte părți ale 

Europei. 
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Să descoperim mai în detaliu aceste bogății naturale: 

HABITATE DE INTERES 
COMUNITAR 
(HABITATELE NATURA 2000)

habitate inventariate
(9 forestiere + 11 pajiște) 

habitate umede

20 2

TUFĂRIȘURI CONTINENTALE CU 
MIGDAL PITIC ȘI VIȘINEL 

COMUNITĂŢI DE 
LIZIERĂ CU IERBURI 

ÎNALTE Apar pe versanți abrupți însoriți, mai ales în 
partea superioară a acestora. Migdalului pi-
tic îi plac activitățile ce răscolesc și afânează 
solul versanților abrupți (de ex: lucrări agrico-
le, mistreții), fapt ce încurajează răspândirea 
acestuia.

Deși rude cu mult apreciatele migdale și viși-
ne, aceste specii nu sunt comestibile.

Specii caracteristice: păiușul de stepă, 
stânjenelul de stepă, dumbețul, lucerna, iar-
ba-osului și altele. 

Valoare de conservare mare, habitate rare, 
periclitate 

  Amenințări: supra-pășunatul cu ovine, defri-
șarea și incendierea lor în scopul extinderii pă-
șunilor de oi, practicată frecvent de ciobani.

Principalele specii care cresc în 
acest habitat sunt angelica de 
pădure, pipirigul. Cresc în con-
diții de mare umiditate, de-a 
lungul cursurilor de apă (lunci 
umede) și lizierelor forestiere 
(marginilor de pădure). 

 Amenințări: abandonarea 
pajiștilor prin încetarea activi-
tăților pastorale, culegerea ne-
controlată/excesivă a plantelor 
rare și cu valoare economică 
(medicinale și melifere), folosi-
rea de ierbicide și îngrășăminte 
chimice, extinderea populații-
lor de specii invazive.

1. 2.
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PAJIȘTI STEPICE FÂNEȚE DE 
ALTITUDINE JOASĂ 

CU COADA VULPII ȘI 
SORBESTREA 

Sunt unele din ultimele habitate de acest 
fel din Europa și reunesc 3 tipuri de pajiști 
pe care cresc păiușul, bărboasa, sadina și 
alte ierburi. Apar pe pante sudice, pe sol 
care are posibilitatea de a acumula și reți-
ne o cantitate sporită de umiditate în tim-
pul sezonului ploios, pe substrat stâncos 
și straturi sedimentare argilo-nisipoase 
îmbogățite cu pietriș.

Au origine parțial naturală, parțial antro-
pogenică cu precădere în zonele de câm-
pie și de deal. Preferă altitudinile cuprinse 
între 300–500m, uneori urcând până la 
600-700m, cu soluri acide. 

  Amenințări: abandonarea pajiștilor prin 
încetarea activităților pastorale, culege-
rea plantelor rare și cu valoare economică 
(medicinale și melifere), folosirea de ierbi-
cide și îngrășăminte chimice, extinderea 
populațiilor de specii invazive.

Acest tip de habitat cuprinde fâ-
nețe bogate în specii, dezvoltate 
pe soluri slab până la moderat 
fertilizate. Preferă versanții slab 
și mediu înclinați, cu expoziție 
sudică și sud-estică, la altitudini 
de 350–700m. Aceste pajiști, ex-
ploatate extensiv, sunt bogate în 
plante cu flori și nu sunt cosite 
înainte ca gramineele să înflo-
rească și după aceea - numai o 
dată sau de două ori pe an. Dacă 
practicile de exploatare devin in-
tensive, prin utilizarea abunden-
tă a îngrășămintelor, diversitatea 
speciilor scade rapid. 

  Amenințări: Supratârlirea, care 
determină înlocuirea comuni-
tăților de pajiști cu alte tipuri de 
comunități vegetale, cositul mai 
devreme de sfârșitul lunii iulie, 
abandonarea pajiștilor prin înce-
tarea activităților pastorale, cule-
gerea plantelor rare și cu valoare 
economică (medicinale și meli-
fere), folosirea de ierbicide și în-
grășăminte chimice, extinderea 
populațiilor de specii invazive (un 
exemplu este topinamburul).

3. 4.
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PAJIȘTI USCATE 
SEMINATURALE 

ȘI TUFĂRIȘURI PE 
SUBSTRAT CALCAROS

PĂDURI CU STEJAR 
PUFOS  

Reunesc trei tipuri de pajiști cu 
diferite specii de iarbă precum 
păiușul de silvostepă, iarba de 
preerie sau obsiga. Se găsesc 
pe platourile, terasele și pantele 
moderate, cu orientare vestică 
și sud-vestică, pe versanții slab 
până la mediu înclinați și înso-
riți, și pe terenuri plane. 

Aceste pajiști sunt foarte im-
portante pentru că găzduiesc o 
varietate mare de specii de or-
hidee (recunoscute pentru fru-
musețea lor), precum mlăștini-
ța, ura, ploșnițoasa, dar și alte 
plante rare precum clopoțelul, 
căpșunica, irisul de stepă, frăsi-
nelul sau rușcuța de primăvară. 

  Amenințări: abandonarea 
pajiștilor prin încetarea activită-
ților pastorale ce conduce la in-
stalarea altor tipuri de tufărișuri, 
culegerea excesiva a plantelor 
rare și cu valoare economică 
(medicinale și melifere), folosi-
rea de ierbicide și îngrășăminte 
chimice, extinderea populațiilor 
de specii invazive.

Dispuse pe terenuri în pantă, cu orienta-
re sudică, la altitudini cuprinse între 400-
700m, doar în situl Sighișoara-Târnava 
Mare, respectiv în Podișul Târnavelor. Re-
prezintă 3 sferturi din toate pădurile de 
stejar pufos din România, fiind o emble-
mă a Transilvaniei. 

Stratul arborilor este compus din stejari 
pufoși (Quercus pubescens) exclusiv sau 
cu amestec de gorun, stejar pedunculat, 
jugastru, carpen, sorb, mojdren. Stratul ar-
buștilor e dezvoltat în grupe alternând cu 
porțiuni de pajiște. Găzduiesc plante rare 
precum orhideele, irisul sau frăsinelul. În 
zonele cu arboretele cele mai reprezen-
tative - în jurul localităților Criș, Stejăreni, 
Dumbrăveni s-au instituit în scop de pro-
tecție rezervații naturale: „Pădurea de ste-
jar pufos de la Criș-Stejăreni” și „Pădurea 
de stejar pufos de la Dumbrăveni”. 

Aceste păduri au o valoare de conservare 
foarte mare, fiind habitate rare atât în Ro-
mânia, dar mai ales în restul Europei. 

  Amenințări: situația neclară a proprietă-
ților și fărâmițarea lor; incendiile; speciile 
invazive - salcâmul; introducerea altor spe-
cii - pinul silvestru și pinul negru; pășuna-
tul pe suprafețe limitrofe pășunilor și fâne-
țelor; depozitarea neadecvată a deșeurilor 
și extracția necontrolată/exagerată a ma-
terialelor de construcție - argila și nisipul.

5.

6.
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PĂȘUNILE CU ARBORI 
HABITATE REPREZENTATIVE PENTRU TRANSILVANIA

Un habitat deosebit de important 
este reprezentat de pășunile cu arbori. 
În Colinele Transilvaniei avem  peste 
4.200 hectare.  

Pășunile cu arbori din Transilvania au 
o semnificație globală. Arborii de dife-
rite vârste, tufele, covorul vegetal divers 
și zonele umede crează premisele pen-
tru o agricultură durabilă din punct de 
vedere ecologic. 

Arborii bătrâni sunt componente ico-
nice ale pășunilor cu arbori. Vârsta ar-
borilor bătrâni poate depăși jumătate 
de mileniu, fiind cele mai bătrâne or-
ganisme din regiuni întinse.

 De exemplu, arborii bătrâni au povești-
le lor, cunoscute de comunitățile locale 
inspirând artiști și poeți, contribuind la 
crearea unor elemente culturale cu 
valoare universală. Foarte mul-
ți arbori bătrâni au un nume, 
cum ar fi ‘Stejarul lui Banciu’ 
(Alma Vii), ‘Bătrânul Carpa-
ților’ (Mercheașa), ‘Arbo-
rele Bătrân’ (Dăișoara), 
‘Adam și Eva’ (lângă 
Rupea), ”Stejarul lui 
Crulici” (Saschiz).

Valoarea arborilor 
bătrâni pentru pă-
sări, insecte și alte 

organisme este disproporțional mare 
față de arborii mai tineri, un număr 
mare de specii protejate legal folosind 
scorburile acestor arbori ca și habitate 
de hrănire, cuibărire sau adăpost. Ast-
fel, arborii bătrâni sunt structuri che-
ie în ecosistemele din care fac parte. 
Esențiale sunt și valorile de opțiune 
și de moștenire ale arborilor bătrâni. 
Respectând aceste valori, permitem 
generațiilor viitoare să le moștenească 
și să le atribuie o prețuire în funcție de 
necesitățile lor – printre care pot fi și 
tipuri de calități și semnificații pe care 
noi, azi, nu le percepem sau le perce-
pem în mod negativ. 
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de interes european de interes național

 peste 1.000 specii vegetale = aprox. 
30% din flora României, din care

10 77
FLORA

CE AI PUTEA OBERVA ÎN PLIMBĂRILE TALE ÎN 
COLINELE TRANSILVANIEI 

Desigur, pajiștile de la noi te vor suprinde prin bogăția de specii.  Îți recoman-
dăm să le admiri, să le păstrezi pe retina și în sufletul tău, să descoperi din mul-
titudinea de plante, pe cele de mai jos. Sunt speciale și protejate prin lege. 

STÂNJENELUL DE STEPĂ
(Iris aphylla) 

Specie perenă (revine la viață în fiecare an) care înflorește în lunile 
mai-iunie. Este răspândită din zona de silvostepă până în etajul 
gorunului prin pajiști uscate, deluroase și însorite, în locuri nisi-
po-pietroase și pe teren erodat, cu soluri care se usucă puternic în 

timpul sezonului de vegetație. 

Numele de gen provine de la numele zeiței grecești a curcubeului, 
Iris, referitor la culorile extrem de variate și de vii ale florilor unor specii 

din genul stânjeneilor, precum Iris germanica, Iris florentina sau Iris pu-
mila. Numele de specie este grecescul aphyllon - fără frunze, florile speciei 

apărând pe tulpini fără frunze. Numele de subspecie este latinizatul hungarica 
- din Ungaria, ungurească, specia fiind descrisă prima dată din silvostepa panonică.

Stânjenelul de stepă este una dintre cele mai frumoase specii din flora noastră, fiind 
foarte asemănător dar ceva mai scund decât stânjenelul cultivat în grădini (Iris ger-
manica), cu care dealtfel este foarte strâns înrudit.

  În jurul localităților Bunești, Daneș și Mălâncrav.
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 CAPUL ȘARPELUI
(Echium russicum) 

  TÂRTANUL 
(Crambe tataria)  

 CLOPOȚELUL
(Adenophora lilifolia)

Echium – provine din grecescul echis– viperă sau echion – șarpe, semințele plantei 
având aspect de cap de viperă, iar forma florii este asemănătoare unei guri deschi-
se de șarpe și cuvântul latinizat russicum, rossicum – rusesc, planta fiind descrisă 
prima dată din stepele din nordul Mării Negre, pe teritoriul Imperiului Țarist. Este o 
plantă perenă, înaltă de 20-60 cm, cu un aspect foarte distinct în timpul înfloririi ce 
are loc în perioada mai-iunie. Inflorescența foarte frumoasă este for-
mată dintr-un spic alungit cu flori dens dispuse, de culoare roșu 
aprins, în formă de pâlnie, din care ies mult staminele cu polen 
liliachiu-albăstrui. Uneori, florile după polenizare își pierd cu-
loarea vie și dobândesc o nuanță carmin ternă sau violacee. 
Pe tulpină se distinge o rețea de pete vișinii care dă oare-
cum un aspect de piele de șarpe.

Trăiește în pajiștile stepice, aride, bine conservate. Pajiș-
tile însorite pe delurile uscate ale Târnavelor, instalate pe 
soluri neutre și sărace în minerale de azot. Nu rezistă la su-
pra-pășunat. 

  În jurul localităților Apold, Biertan, Brădeni, Movile, Noiștat, 
Saschiz, Sighișoara, Laslea, Biertan.

Specie perenă, de stepă, adap-
tată la condiții aride, de talie 
mare; înflorește în mai-iunie. 
Este răspândită sporadic pe 
pante însorite, uscate, argi-

loase sau nisipoase, în zona de 
silvo¬stepă și în etajul gorunu-

lui. 

  În pajiștile din jurul localităților 
Saschiz, Criț, Biertan, Sighișoara, 
Apold.

Trăiește la margini de 
pădure, în tufărișuri, 
păduri, pășuni și fâ-
nețe umede, uneori 
și în pajiști uscate. 
Este o specie perenă 
care înflorește în lunile 
iulie-august. 

  În pajiștile din jurul loca-
lităților Apold, Roadeș-Bu-
nești

  Principalele amenințări pentru speciile de floră:  recoltarea haotică a plante-
lor, incendierea pajiștilor, fertilizarea chimică a solului, pășunatul intensiv, cositul 
mecanizat; pătrunderea de specii invazive; extinderea tufărișurilor; ruderalizarea 
vegetației
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225 specii observate = 60% din totalul 
speciilor observate în România, din care

42 76

PĂSĂRI

  VÂNTURELUL DE SEARĂ 
(Falco vespertinus) 

Apare mai ales în zone cu teren des-
chis, cu pâlcuri de arbori, în silvoste-
pe, în lunci și pășuni cu arbori. Evită 
pădurile închise și zona montană. În 
hrana adulților predomină insecte-
le, la care se adaugă amfibieni, rep-

tile, mamifere mici și mai rar, păsări 
de talie mică. Este singura pasăre ră-

pitoare de la noi care cuibărește colo-
nial, iar cel mai adesea folosește cuiburi 

de coțofană și de cioară de semănătură; 
uneori ocupă și scorburi largi. Plecarea spre 

Africa începe spre mijlocul lunii august și se 
termină la mijlocul lunii octombrie, iar întoar-

cerea are loc la sfârșitul lunii aprilie-începutul lu-
nii mai. Deoarece este în special activ spre înserat, i se 

mai spune și Șoimuleț de seară. 

  Poate fi observant pe lacurile de la Brădeni și în jumătatea sudică a sitului 
(Valea Hârtibaciului, malul Oltului). 

Reducerea efectivelor speciilor de pradă este cauzată de incendierea pajiștilor, 
a folosirii insecticidelor și pesticidelor (care reduce efectivele de insecte), a tă-
ierii pâlcurilor de copaci din zonele de cuibărit, dar și a braconajului.
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   CIOCĂNITOAREA DE STEJAR  
(Dendrocopos medius) 

   ACVILA ȚIPĂTOARE MICĂ 
(Aquila pomarina)  

Specie forestieră solitară; preferă pădurile bătrâne compu-
se din fag, mesteacăn, paltin, frasin, ulm, plop. Cuibărește 
sau își caută hrana în pășunile cu arbori și zăvoaiele de luncă 
de-a lungul pâraielor dominate de copaci cu esență moale. Se 
hrănește mai ales cu insecte - larvele din trunchiul copacilor. Își 
caută hrana în primul rând în lemnul mort, deci e o specie cu de-
pendență foarte mare de existența în cantități mari a lemnului mort 
în păduri. Mărimea teritoriului variază între 3 - 25 ha. Îi este caracteristic 
cățăratul în spirală pe trunchiul copacului. 

   Distribuție uniformă în toate pădurile din zonă, fiind a doua cea mai abundentă 
specie de ciocănitoare 

  Amenințări – Reducerea suprafeței habitatelor optime și distrugerea cuiburilor prin 
exploatarea pădurilor cu arbori bătrâni/cu lemn moale, a arborilor (goruni/stejari) de 
pe pășuni, și a zăvoaielor de luncă; tăierea arborilor de dimensiuni mari parțial morți/
morți în picioare, scoaterea lemnului mort din păduri; reducerea hranei prin folosirea 
insecticidelor și incendierea pajiștilor.

Pasăre răpitoare de zi ce preferă pădurile de foioase și de rășinoase bătrâ-
ne din zonele de deal și din munții joși, cuibărind de obicei aproape de 
marginea pădurii sau în vecinătatea unei poieni. Se hrănește cu șoareci, 
veverițe, amfibieni, păsări (ciocârlii, vrăbii, prepelițe), reptile și lăcuste în 
fânețe, pășuni, terenuri arabile și alte zone deschise și evită culturile în-

alte (porumbul, floarea soarelui, rapița). În septembrie pleacă în Africa 
de sud și centrală și se întoarce în țara noastră, de regulă la același cuib, 

în martie-aprilie. 

  Podișul Hârtibaciului – zona sudică Chirpăr-Săsăuș, respectiv în zona Da-
cia-Jibert-Lovnic. 

Suferă din cauza dispariției locurilor de cuibărit prin exploatarea pădurilor cu arbori 
bătrâni, a dispariției habitatelor de hrănire din cauza dezvoltării necontrolate a infra¬-
structurii, împăduririi pajiștilor sau a transformării lor în terenuri arabile. De asemenea, 
ca și alte răpitoare, suferă din cauza din cauza incendierii pajiștilor, a folosirii insectici-
delor și pesticidelor (care redus efectivele de insecte), dar și din cauza supra-pășuna-
tului (îi degradează habitatul). 

Alte păsări răpitoare de zi importante din zonă: șerparul (Circaetus gallicus), viesparul 
(Pernis apivorus).
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  CRISTELUL DE CÂMP   
         (Crex crex) 

Specie migratoare care iernează în Africa și se întoarce în țară în aprilie și care preferă 
zonele joase cu vegetație ierboasă densă. Cuibărește în scobituri în sol, preponderent 
în fânețe, dar și în pășuni sau pe terenuri agricole, în lanuri de cereale sau de lucernă. 
Este omnivor - mănâncă nevertebrate mici, insecte, moluște, păianjeni, râme, dar și 
broscuțe, frunzele plantelor, muguri sau semințe. 

  Poate fi observant în partea nord-vestică a sitului, zona lacurilor Brădeni, zona Bu-
nești-Viscri, Valea Hârtibaciului și partea inferioară a afluenților săi, lunca Oltului. 

   Amenințări: este amenințat de anumite practici de cosit (mecanizat, cu utilaje agri-
cole de peste 350 kg, timpuriu – înainte de 31 iulie, în spirală dinspre exterior spre 
interiorul parcelei, cosirea integrală a parcelei); incendierea pajiștilor; distrugerea și/
sau degradarea habitatelor de cuibărit din cauza drenării, desecării sau poluării zo-
nelor umede, și a habitatelor de hrănire din cauza dezvoltării necontrolate a infras-
tructurii, a răspândirii stânelor și a împăduririi pajiștilor; reducerea efectivelor insec-
telor din cauza incendierii pajiștilor și a folosirii insecticidelor și pesticidelor.
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 27 specii de mamifere, din care 26 specii de lilieci = 84% din totalul speciilor 
cunoscute din România, din care

5 10
MAMIFERE

  LUPUL  
            (Canis lupus) 

Lupul are nevoie de păduri (de stejar, gorun, fag 
sau mixte) pentru hrană, reproducere, adăpost 
și pentru creșterea puilor. Are nevoie de pajiști și 
tufărișuri care oferă loc de odihnă/pândă a prăzii: 
căprioare, cerbi, mistreți, iepuri sau castori. 

Lupii trăiesc în haite, care sunt teritoriale; indivizii 
singuratici sunt vânați de haitele rezidente. De obicei 
în cadrul haitei se reproduce doar perechea dominan-
tă (alfa) - februarie-mar tie. Locul pentru nașterea puilor 
este ales de femela alfa și acesta devine centrul activităților 
haitei. În medie, femela naște 6 pui, iar la creșterea lor partici-
pă întreaga haită. Primii 3 ani din viață sunt critici pentru lupi și 
doar o mică parte din ei ajung la maturitate. Lupii dominanți ajunși la 
maturitate ori încearcă să-și câștige rolul de conducător, ori își părăsesc haita. Popula-
ția de lupi se și autoreglează din cauza nevoilor teritoriale, a concurenței dintre haite, 
a caracteristici lor de reproducere și a agresivității teritoriale. 

  Poate fi observant în sud-vestul și nord-estul destinației (în jurul satului Archita). 

   Amenințări: 
- exploatarea pădurilor cu arbori bătrâni, din zonele cu relief accidentat; 
- reducerea speciilor de pradă (cerbi, căprioare); 
- curățarea totală sau parțială a pajiștilor de tufișuri; 
-  degradarea/pierdea habitatului din cauza drumurilor cu trafic intens, lucrărilor 

forestiere, extinderii spațiilor urbane; 
-  reducerea conectivității între habitate prin dispariția fâșiilor de arbuști
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  URSUL  
             (Ursus arctos) 

Ursul are nevoie de păduri pentru hra-
nă, reproducere, adăpost și pentru 
creșterea puilor – sunt preferate 
pădurile bătrâne de stejar, stejar 
cu gorun, fag sau mixte cu fag; de 
asemenea, are nevoie de pajiști și 
tufărișuri care oferă loc de odihnă/
pândă a speciilor de pradă. 

Trăiește în medie 20-25 ani și duce o 
viață solitară, cu excepția perioadei de 
împerechere. Pe teritoriile cu hrană abun-
dentă se pot observa mai multe exemplare, 
dar în acest caz între ei există o ierarhie stric-
tă. Deși ursul este în primul rând un animal de 
pradă, el s-a adaptat și la digestia hranei vegeta-
le: primăvara consumă ierburi proaspete, lăstari, insecte ș i 
larvele acestora, rozătoare și semințele stocate în cuiburile acestora, fructe sălbatice 
rămase din toamnă; vara se hrănește cu fructele de pădure coapte, insecte (furnici, 
albine, viespi) și larvele acestora, mamifere mici și nou-născuții ungulatelor (căprioare, 
cerbi), animale domestice care nu sunt în stare să se apere/să fugă; toamna, pe lângă 
fructe, consumă și semințele diferitelor plante cu valoare nutritivă ridicată (jir, ghindă, 
pere, eventual alune, nuci). Toamna ursul devine deosebit de lacom pentru a supravie-
țui perioadei de hibernare și pentru ca femelele să-și poată alăpta puii.

Din punct de vedere al reproducerii, ursul nu este o specie prolifică: începe să se re-
producă la vârsta de 4-6 ani, de regulă în perioada mai-iulie, iar în condiții optime 
femelele nasc o dată la 2-3 ani câte 2-3 pui care depind în totalitate de ursoaică. 

  Urșii sunt distribuiți în tot situl, cu densitate mai mare în partea de nord și de sud, în 
zone cu mai multe păduri. 

   Amenințări: 
-  dispariția locurilor de naștere a puilor prin exploatarea pădurilor cu arbori bătrâni și 

prin pășunat; 
-  dispariția locurilor de hrănire prin exploatarea pădurilor, curățarea totală sau parțială 

a pajiștilor de tufișuri, pășunat; 
-  pierderea habitatului și reducerea conectivității dintre habitate din cauza extinderii 

drumurilor cu trafic intens, a zonelor urbane, construcțiilor, din cauza dispariției fâși-
ilor de arbuști care leagă două habitate forestiere și exploatării fâșiilor de tufișuri de 
lângă apele curgătoare.
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  VIDRA
           (Lutra lutra) 

  LILIACUL URECHEAT CENUȘIU  
   (Plecotus austriacus) 

Trăiește în râuri, lacuri, mlaștini, fiecare individ deținând un 
teritoriu de vânătoare propriu. Necesită vegetație bo¬gată 
pe malul apelor și se poate folosi de scorburile, cav¬itățile, 
vizuinile părăsite de vulpi sau bursuci. Lungimea teritoriului 
de vânătoare de-a lungul cursurilor de apă poate să fie de 7 
km la female și de 15 km la masculi. Un exemplar adult trebu-
ie să consume aproximativ 1-1,5 kg de pește într-o noapte, această 
cantitate corespunzând cu 15% din greutatea lui. Pe lângă pești, mai 
consumă și amfi¬bieni. Vidra se poate reproduce în orice perioadă a anului. 
Femela naște de obicei 2-3 pui într-o vizuină subterană, iar aceștia ajung la maturita-
tea sexuală la vârsta de 2 ani. Mulți nu apucă să trăiască mai mult de 3 ani deoarece 
ajung victimele accidentelor rutiere, poluării apei sau foametei. 

  A fost identificată pe toată suprafața sitului, dar ai șanse mai mari să o observe în 
partea central-vestică, în râul Hârtibaciu 

   Amenințări:  
- deranjarea/dispariția locurilor de naștere a puilor și frag¬mentarea culoarelor eco-
logice (de deplasare), prin tăierea vegetației ripariene (pădurile de luncă) în scopul 
drenării și prin alte activități, precum pășunatul; 
-  reducerea efectivelor speciilor de pradă – pești, din cauza barajelor, regular¬izărilor 

și poluării râurilor.

Are între 4-6 cm și și este o specie caracteristică pentru zona de deal, 
cu așezări rurale, grădini, livezi, terenuri agricole utilizate în mod exten-
siv. Elementele sale caracteristice sunt urechile legate între ele printr-o 
membrană de piele și culoarea predominant cenușie. Liliecii sunt activi 

noaptea și consumă insecte; pentru unele tipuri de insecte, ei sunt singurii 
dușmani naturali, ceea ce înseamnă că liliecii ocupă un loc important în lan-

țul trofic și în protejarea culturilor agricole de dăunători. Țin, practic, locul unui 
insecticid chimic. Experții spun că dispariția sau reducerea efectivelor de lilieci ar 

conduce la explozia populațiilor de insecte, ceea ce ar influența funcționarea ecosis-
temelor și derularea în condiții normale a activităților agricole. 

   Amenințări:  Suferă din cauza folosirii pesticidelor, defrișării sau despăduririi, lucră-
rilor de regularizare a râurilor și dezvoltarea infrastructurii rutiere - aceste operați-
uni fragmentează sau chiar distrug habitatele liliecilor și afectează biodiversitatea, 
ceea ce rezultă în diminuarea sau chiar dispariția din unele zone a coloniilor de 
lilieci. La nivel european, liliecii sunt în declin.



32

de interes european de interes național

 circa 600 de specii, din care

6 22

FLUTURI

   ALBĂSTRELUL ARGINTIU     
AL FURNICILOR 

(Maculinea teleius) 

Habitatele tipice din Transilvania sunt pa-
jiștile și fânețele umede, cosite manual, 
cu iarbă-albastră și jaleș. Ouăle sunt de-
puse pe florile încă nedeschise ale aces-
tor plante. Larvele coboară la sol unde 

atrag furnicile din genul Myrmica. După 
ritualul de adopție, larva este transportată 

în furnicar, unde se hrănește cu ouă sau lar-
ve de furnici. Populațiile de albăstrel argintiu 

sunt extrem de fidele locului, distanța maximă 
de zbor fiind de numai 300m. 

 O populație extrem de puternică a fost identificată 
în apropierea localităților Jibert și Daia; de asemenea, specia a mai fost identi-
ficată în jurul localităților Cloașterf, Criș, Roadeș și Angofa. 

   Amenințări: Distrugerea habitatelor; drenajele; pesticidele și fertilizarea; 
supra-pășunatul și incendierea vegetației uscate toamna și primăvara; în-
locuirea utilizării tradiționale, extensive a pajiștilor cu modalități intensive; 
înlocuirea cosirilor unice, manuale, cu cele multiple, mecanizate; abandonul 
terenurilor și favorizarea dezvoltării tufărișului, împăduririle.
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   FLUTURELE AURIU 
         (Euphydryas aurinia) 

   FLUTURELE DE FOC AL MĂCRIȘULUI   
    (Lycaena dispar rutila) 

Trăiește pe pajiștile umede, bogate în 
floarea-văduvelor. Pentru nectar, fluturii 
vizitează mai ales florile galbene. Ouăle 
sunt depuse tot pe floarea-văduvelor, în 
grămezi cu straturi suprapuse, pe fața in-
ferioară a frunzei. Larvele trăiesc în cuiburi 
formate pe plantă, unde și iernează.  

  Îl poți întâlni în împrejurimile localităților 
Viscri, Roadeș, Daia, Bunești, Meșendorf, 
Saschiz, Mihai Viteazu. 

   Amenințări: Suferă din cauza distrugerii habitate-
lor, a drenajelor; pesticidelor; supra-pășunatului și in-
cendierii vegetației uscate toamna și primăvara. De asemenea, este afectat de 
degradarea structurilor de pajiști mai ales din marginea pădurilor și luminișu¬-
rile din interiorul pădurii, dar și de pășunatul intensiv în marginea pădurilor și în 
pajiștile cu floarea-văduvelor și sipică.

Specie caracteristică malurilor de ape curgătoare sau stătă-
toare, zonelor înmlăștinite dar prezentă și în alte zone ume-

de în care vegetează specii de plante din genul Rumex (mă-
criș). Zboară din mai până în septembrie. Ouăle sunt depuse în 

grămăjoare pe diverse specii de măcriș. O femelă poate depune 
până la 500 de ouă.  

 Poate fi observat în lungul pâraielor și in majoritatea pajiștilor ume-
de în apropierea localităților Viscri, Roadeș, Meșendorf, Saschiz, Valea 

Dăii, Valea Șapartocului, Angofa, Aurel Vlaicu, Cloașterf, Criț, Brădeni. 

   Amenințări: este amenințat de distrugerea habitatelor; drenajele; pesticidele; su-
pra-pășunatul și incendierea vegetației uscate toamna și primăvara
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   FLUTURELE DE MUȘTAR  
     (Leptidea morsei major) 

Trăiește în luminișuri și rariști de păduri de foioase, de pre-
ferință din zona colinar-submontană. Luminișurile bogate în 

specii de plante din genul Lathyrus constituie habitatul prin-
cipal. Florile de Lathyrus constituie principală sursă de nectar. 

Ouăle sunt depuse izolat pe frunzele sau tulpinile acestor plante, 
pe care se dezvoltă apoi și larvele. 

 Poate fi întâlnit în împrejurimile localităților Viscri, Roadeș, Daia, Bu-
nești si Meșendorf. 

   Amenințări:  
- Distrugerea habitatelor; drenajele; pesticidele; 
- supra-pășunatul și incendierea vegetației uscate toamna și primăvara; 
- pășunatul în pădure.

    FLUTURELE ROȘ-GALBEN DE MUR  
   (Callimorpha quadripunctaria) 

Trăiește în lungul apelor curgătoare, păduri de luncă, zăvo-
aie, margini de pădure sau luminișuri, stâncării și canioane, 
în lungul drumurilor forestiere, a șoselelor nemodernizate, în 
locuri calde, însorite, ușor umede, cu plante înflorite toată vara, 
la altitudini de la 700 până la 1000m. Preferă vegetația înaltă 
bogată în cânepa-codrului, busuioc-de-pădure, boz, jaleș, pălămi-
dă, cu nectarul cărora se hrănește. Zboară din iulie până în august. 
Populația e considerată robustă și stabilă. 

  Poate fi observant în majoritatea localităților din interiorul sitului, în lungul pâra-
ielor și la margini de pădure semiumbrite. Valea Sapartocului: Angofa, Stejăreni, 
Mihai Viteazu, Roadeș, Criș, Apold, Bunești, Viscri. 

   Amenințări: 
-  distrugerea habitatelor din cauza măsurilor de igienizare și tăiere a arborilor din 

lungul apelor curgătoare din regiunea colinar-submontană; drenajele, pesticide-
le din a gricultură și silvicultură; 

- supra-pășunatul și incendierea vegetației uscate toamna și primăvara.
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  PORCUȘORUL DE NISIP   
   (Gobio kessleri)  

specii de pești specie de scoică
de importanță europeană

7 1
 PEȘTI ȘI SCOICI

Are nevoie în general de sectoare de râu 
puțin adânci cu viteză de curgere a apei 
moderată spre mare, cu substrat alcătuit 
din pietriș, nisip și resturi vegetale. Este 
sensibil la poluare și la reducerea ni-
velului apei din albia râului. 

  Prezent în râurile Olt, Cibin, 
Hârtibaciu, Târnava Mare, 
Șapartoc, Scroafa. 

   Amenințări:  
-  distrugerea/modificarea habitate-

lor (râurilor) - poluarea apei, între-
ruperea conectivității longitudinale a 
râurilor din cauza construcțiilor hidro-
tehnice sau poluării, eroziunea terenurilor 
adiacente râului și sedimentarea accentua-
tă cu mâl a patului albiei râului ca rezultat al 
practicilor agricole și al deteriorării vegetației (ar-
buști și arbori) din lungul râurilor; 

-  diminuarea debitelor lichide și creșterea procentuală a debitelor solide 
ale râurilor; 

- regularizarea râurilor și supra-exploatarea substratului albiei.
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   MREANA VÂNĂTĂ  
         (Barbus meridionalis) 

  PIETRAR  
        (Zingel zingel) 

Trăiește în habitatul de apă dulce, curgătoare; are 
nevoie de apă relativ rece și bine oxigenată, cu 
viteză de curgere moderată spre mare, fără 
cascade, cu substrat pietros sau nisipos. Este 
sensibilă la fenomenul de încărcare organi-
că și poluare a apei. 

  Prezentă în râurile Olt, Cibin, Hârtibaciu, 
Târnava Mare, Șapartoc, Scroafa, Șaeș, 
Laslea, Biertan, Valchid. 

   Amenințări: este amenințată de distruge-
rea/modificarea habitatelor (râurilor) - polua-
rea apei, întreruperea conectivității longitudinale 
a râurilor din cauza construcțiilor hidrotehnice sau 
poluării, regimul modificat de om al debitelor lichide și 
solide ale râurilor, distrugerea vegetației (arbuști și arbori) din lungul râurilor și ero-
ziunea corespun¬zătoare a terenurilor adiacente râului, transportul de sedimente 
în exces pe cursurile de apă și sedimentarea accentuată a patului albiei râului, ex-
ploatările de minerale din albiile râurilor.

Trăiește în râuri cu apă relativ repede curgătoare și relativ 
adâncă, cu sectoare cu substrat de nisip, pietriș, argilă 

și resturi vegetale. Are nevoie de apă nepoluată și cu 
conținut redus de materii organice. 

    Prezentă în râul Olt; din păcate, în râul Târnava 
Mare specia a dispărut. 

   Amenințări:
-  distrugerea/modificarea habitatelor caracteristice, în-

treruperea conectivității longitudinale a râurilor din 
cauza construcțiilor hidrotehnice sau poluării; 

- regularizarea râurilor și supra-exploatarea substratului albiei.
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   BOARȚA  
               (Rhodeus amarus) 

    SCOICA MICĂ DE RÂU    
      (Unio crassus) 

Are nevoie în general de sectoare de râuri cu apă 
dulce încet curgătoare sau stagnante, de mică 
adâncime, cu fund mâlos. Reproducerea spe-
ciei depinde de prezența moluștelor. 

   Prezentă în râurile Olt, Cibin, Hârtibaciu, 
Târnava Mare, Scroafa, Șapartoc și Valea 
Dăii. 

   Amenințări: este amenințată de poluare și 
de distrugerea/reducerea semnificativă a ha-
bitatelor caracteristice din cauza regularizării 
cursurilor de apă; poluarea organică a determi-
nat restrângerea distribuției populațiilor de moluș-
te de care depinde reproducerea specie.

Trăiește în apele curgătoare sau stagnante din zonele de 
podiș, dealuri, depresiuni, mai rar de câmpie, în zonele cu 

substrat de nisip sau nisip și mâluri.

Preferă zonele unde sedimentele sunt mai stabtile – în 
interiorul meandrelor sau în sectoarele unde viteza de 
curgere a apei este moderată. 

     Prezentă în pârâul Tocile, râul Hârtibaciu și pârâul 
Scroafa. 

   Amenințări: 
- Poluarea apelor cu materii organice; 

- modificarea albiilor - tăierea meandrelor și desecarea zonelor 
umede adiacente cursurilor de apă, îndiguirile și regular¬izările; 

- diminuarea debitelor râurilor; 
- poluarea; 
- exploatările de balast.
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de interes european 

18 specii amfibieni + reptile, din care 

10

 AMFIBIENI

      TRITONUL COMUN  
               (Lissotriton vugaris ampelensis) 

      TRITONUL CU CREASTĂ   
         (Triturus cristatus)  

Specie endemică pentru această regiune, tritonul depinde 
de habitate acvatice pentru reproducere, dezvoltarea larve-

lor, hrănire și de cele terestre pentru hrănire, iernare. Preferă o 
diversitate de bălți temporare, fără pești. 

  În situl Sighișoara-Târnava Mare a fost identificat în mai mult de 100 de 
puncte, însă este răspândit în toată zona, în cele mai diverse peisaje.

Preferă bălțile permanente fără pești, bogate în vegetație, 
înconjurate de pajiști (fânețuri, pășuni) și petece de pă-
dure. Are o răspândire europeană, însă în țările vestice 
este în declin din cauza distrugerii habitatelor și a in-
troducerii peștilor. 

  În situl Sighișoara-Târnava Mare a fost identificat 
în 80 de puncte, însă este prezent în toată zona.
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     BUHAIUL DE BALTĂ CU BURTA 
GALBENĂ   

 (Bombina variegata)  

     ȚESTOASA DE APĂ EUROPEANĂ     
     (Emys orbicularis) 

Specie de dimensiuni mici, tipică bălților temporare. În desti-
nație aceste habitate acvatice sunt reprezentate de bălți create 
în urma activității umane (în urma căruțelor sau a tractoare-
lor) și pășunatului cu bivoli și vite. Ocupă habitate deschise cât și 
împădurite. Ca habitate terestre preferă vegetația nativă, însă este 
prezentă și în peisaje agricole cu parcele mici de terenuri arabile. Din 
majoritatea țărilor vest europene specia aproape că a dispărut. Populații 
viabile există încă în peisajele tradiționale din estul Europei. 

   În situl Sighișoara-Târnava Mare a fost identificat în peste 600 de puncte, însă este 
prezent în toată zona, în cele mai diverse peisaje.

Singura țestoasă de apă indigenă din România poate fi observa-
tă și în Colinele Transilvaniei. Specia a fost considerată o prezență 
obișnuită a habitatelor umede până în prima parte a secolului XX. 
Distrugerea și fragmentarea acestora din anii ’50-’90 a dus la re-

strângerea distribuției speciei. În regiunile dezvoltate, industriale, 
local este extinctă; unde apare, este rară și a ajuns în pragul extincției. 

În zonele puțin dezvoltate cu habitate seminaturale, specia prosperă, 
dar doar în tipurile de habitate preferate, în celelalte lipsind sau fiind rară. 

Apare de la șes până în zona deluroasă, între altitudinile 0-800 m. În zona 
montană poate urca în văile cu climat cald. Acvatică tot anul, părăsește apa în scopuri 
de reproducere sau în cazul deteriorării habitatelor acvatice. Preferă bazinele de ape cu 
dimensiuni mari, permanente, stagnante sau ușor curgătoare, dar deseori apare și în 
ape temporare. Habitatul acvatic trebuie să conțină pești, vegetație și nevertebrate; de 
asemenea, trebuie să existe lemn mort la malul apei. Masculii ating maturitatea sexuală 
la 5-7 ani, iar femelele mai târziu. Acestea sunt fidele locurilor de depunere a ouălor, ce 
sunt zone înclinate, însorite cu un sol nisipos, afânat. Numărul ouălor depuse este între 2-20. 

  Apare insular, cu populații foarte mici, fiind astfel extrem de vulnerabilă. 

    Amenințări:  Este amenințată de distrugerea malurilor zonelor umede, arderile de 
stuf, colectarea de către oameni, regularizarea apelor curgătoare.

Abandonarea pășunatului tradițional cu vite și bivoli, introducerea peștilor răpitori în 
bălțile permanente, acumularea deșeurilor în bălți sau alte surse de poluare, extinderea 
terenurilor arabile, riscă să contribuie la un declin major al biodiversității zonei.
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specii identificate

180 
INSECTE

         RĂDAȘCA   
                     (Lucanus cervus) 

Trăiește în păduri de foioase (bătrâne, cu arbori uscați și lemn 
mort). Biologia rădașcăi se derulează pe 4-5 ani, în funcție de 

condițiile climatice locale, larvele trăind în solul bogat în humus 
sau mai des în lemn de foioase putrezit, în scorburi de stejari, go-

runi, peri sau nuci bătrâni. Adulții trăiesc doar o vară; ei sunt activi 
și zboară la crepuscul sau în întunericul coronamentului pădurilor, din 

iunie până în septembrie. 

Această insectă mare de pădure este celebră pentru mandibulele sale enorme pe care 
le folosește în lupte de dominanță. Acestea seamănă cu coarnele unui cerb în bătălia 
pentru putere asupra potențialelor partenere. Femelele sunt mai mici decât masculii 
și, deși mandibulele lor sunt mai discrete, pot să apuce mai puternic. Asemenea tutu-
ror cărăbușilor, ambele sexe au carapace dură, armată, pentru protecție.

Rădaștele adulte nu se hrănesc. Ele se bazează însă pe rezervele de grăsime acumula-
te în stadiul de larvă pe care și-l petrec sub pământ. Ocazional sorb rășină de arbori sau 
sucuri de la fructe în descompunere, folosindu-și gurile mici, păroase. Altfel, adulții se 
dedică întru totul împerecherii.

În mai sau iunie, masculii își sapă calea de sub pământ cu o săptămână sau două îna-
intea femelelor.

Ei își stabilesc un teritoriu de împerechere și își folosesc „coarnele” pentru a izgoni rivali 
care speră să intre cu forța. Femelele merg din teritoriu în teritoriu și se împerechează 
cu mai mulți masculi. Viața de adult rareori durează peste trei luni.

Ultimul lucru pe care îl face femela înainte să moară este să găsească un loc potrivit 
cu lemn putrezit – trunchiuri de copac sau rădăcini în descompunere – unde depune 
circa 20 de ouă. Uneori femelele se întorc la locul unde au fost larve pentru a-și depune 
ouăle.

Gradul de dispersie a indivizilor este de până la 1 km pentru femele și până la 3 km 
pentru masculi. 

  Este general răspândită în sit însă, după numărul indivizilor înregistrați, nivelul popu-
lațiilor este unul scăzut; Viscri, Mesendorf, Vânători, Valea Dăii.
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CROITORUL MARE 

AL LEMNULUI DE STEJAR    
  (Cerambyx cerdo)  

Preferă arborii doborâți sau arborii 
bătrâni, cu scorburi și crengi uscate. 
Adulții zboară pe perioada verii, în 
serile călduroase. În rest, în tim-
pul zilei adulții stau pe tulpinile 
arborilor, ori adăpostiți în scor-
buri și crăpături. 

Croitorul mare al stejarului este 
o specie polifagă, care preferă 
stejarii dar și alte specii precum 
ulmul, castanul, frasinul, salcia, 
platanul, fagul. Preferă arborii pe 
picior din zone relativ însorite, dar 
poate ocupa și lemnul căzut pe sol. Ar-
borii colonizați au găuri mari care sunt 
roșietice în interior dacă au fost folosite 
recent. Acești arbori supraviețuiesc mulți 
ani după ce au fost colonizați creând habitate 
pentru multe alte specii. Astfel, deși croitorul mare 
al stejarului are un rol cheie în ecosistemele de pădure fiind creator de micro-
ecosisteme, polenizator și hrană pentru speciile insectivore, extinderea mare a 
galeriilor în arborii atacați a făcut ca înainte de aderarea la Uniunea Europeană 
să fie considerat, pe nedrept, dăunător biotic.

Adulții ies din găurile de emergență din mai până în septembrie și supravie-
țuiesc circa 15 zile. Depun ponta în lemn de stejar viu, în trunchiuri sau ramuri 
groase. Larvele se dezvoltă în 3-4 ani. Adulții se pot dispersa pe distanțe lungi, 
zburând mai ales după apus. Poate atinge densități mari atunci când coloni-
zează arbori favorabili (arbori însoriți, de peste peste 60 cm grosime).

  Doar două exemplare identificate în Pădurea Rotunda din apropierea locali-
tăților Bunești și Meșendorf, precum și în Valea Albeștiului.

    Amenințări:  
Explorarea intensivă și neecologică a masei lemnoase; practicile de silvicultură 
de înlăturare a lemnului mort și a uscăturilor din păduri; introducerea în habi-
tate de substanțe chimice; capturarea pentru colecții sau pentru simpla obser-
vare asociată cu o manipulare necorespunzătoare, care duce la accidentarea 
sau moartea insectei)
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CUM NE COMPORTĂM 
ÎN NATURĂ ŞI DE CE 

ECHIPAMENT AVEM NEVOIE? 

Atunci când ieşi în natură, nu uita să fii 
echipat adecvat şi adopți un comportament 
civilizat, atât cu cei care te însoțesc, cât și cu 
natura care te înconjoară. 
De aceea, recomandăm ca în excursiile pe 
care le realizaţi să respectaţi următoarele:

  Fiţi atenţi la ce se întâmplă în jur şi încer-
caţi să descoperiţi cât mai multe detalii 
din lumea miraculoasă a naturii!

  Respectaţi natura şi păstraţi liniştea 
astfel încât să puteţi observa animalele 
nestingherite de prezenţa voastră!

  Aplicaţi regula ”Tot ce am adus, iau 
înapoi!” (ambalajele, resturile de mân-
care, etc). Nu lăsaţi niciodată hârtii, res-
turi de mâncare, sticle goale în pădure!

  Grupul cu care mergeţi în excursie este 
foarte important, de aceea tot timpul 
mergeţi împreună cu toţii!

Poți observa multe fără a te îndepărta 
de casă sau fără să ai nevoie de aparate 
sofisticate. Toate descoperirile pe care le 
faci sunt uşor de scris în carnetul tău (sau 
chiar în acest caiet) . Poţi desena, măsura 
sau cântări. Trebuie doar să privești cu 
atenţie în jurul tău. Să te uiţi pe sub pietre, 
să stai aproape de firele de iarbă şi să acorzi 
importanță lumii minusculelor vietăţilor. 
Atinge lucrurile, simte mirosurile sau ascultă 
sunetele din jurul tău.
Atunci când ieşi în natură pentru câteva 
ore sau zile, ai nevoie şi de un echipament 
corespunzător. Acordă o atenție deosebită 
și pentru o alimentație suficientă, inclusiv 
suficient lichid, dar și pentru diferite obiecte 
strict necesare. 
Un echipament adecvat este de maximă 
importanță astfel încât drumeția ta să fie 
una plăcută.
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   Bocanci de drumeție, cu talpă cu profil (te va ajuta să nu aluneci) - 

bocancul trebuie să fie înalt, să poată proteja glezna; 

   Pentru protecția împotriva frigului sau a intemperiilor (ploaie, zăpădă, 

grindină), după principiul “straturilor multiple” e recomandat să 

ai mereu cu tine în rucsac: maiou, tricou sau camașă de bumbac, 

hanorac (polar sau windstopper), caciulă, mănuși și șosete călduroase 

(pentru perioada de primăvară timpurie sau toamnă); 

   Pungă / săculeț cu lenjerie de schimb;

   Trusă minimă de prim ajutor;

   Folie de supraviețuire, mai ales în timp de iarnă

   Apă (minim 500ml la fiecare 2-3 ore), alimente; 

   Hartă, eventual busolă, fluier, lanternă (eventual frontală), briceag, 

chibrite sau brichetă (puse într-o pungă de plastic); 

    Mijloace de protecție solară, şapcă, inclusiv ochelari de soare.

Nu uita să îți planifici drumeția în așa fel încât 
să ai suficient timp pentru întoarcere înainte 
de a se întuneca. Rezervă-ți timp suficient 
și pentru pauze. Informează-te cu privire la 
starea vremii înainte de a porni. Planifică și o 
variantă ușoară în caz de nevoie.

Iată o listă cu cele minim necesare:
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CUM NE ORIENTĂM ÎN 
NATURĂ?

Fiecare excursie în natură este o experienţă 
de neuitat. Acesta este motivul pentru care 
am considerat că este foarte important 
să îți oferim și informații de bază despre 
orientarea în pădure, pentru că unii copii 
mereu întreabă: oare nu ne vom rătăci? De 
obicei nu ne punem problema orientării 
pentru că este cineva care cunoaşte traseul.
Dar ce înseamnă orientare? Înseamnă că 
atunci când eşti într-un loc necunoscut 
găseşti nişte repere care să-ţi indice 
punctele cardinale după care să poţi afla 
drumul până la locul de sosire.
Desigur, cel mai simplu e cu busola, toţi ştim 
acest lucru. Ea este un instrument sigur, cu 
condiţia să nu fie ţinută prea aproape de 
obiecte metalice atunci când privim acul 
magnetic. Pe lângă busolă, alt instrument 
important este harta. Colinele Transilvaniei 
are deja o hartă turistică cu majoritatea 
traseelor turistice dar și de drumeție incluse 
și poate fi un instrument care să vă ajute atât 
în planificarea drumețiilor, dar și în timpul 
excursiilor pentru orientare și descoperire a 
valorilor naturale și culturale. O găsești aici:
w w w . z e n i t h m a p s . c o m /p r o d u s e /
harta_colinele_transilvaniei_detalii. De 
asemenea, în zonă au fost amplasate 
panouri informative, pe toate găsindu-se și 
harta zonei. 
Te poți orienta şi fără busolă. În acest caz 
spiritul de observaţie este de mare folos, 
pentru că te vei folosi de diferite repere din 
natură. În pădure vei descoperi că ai multe 
ajutoare.
Oricine ştie că putem afla punctele 
cardinale după poziţia soarelui. Dimineaţa 
şi la asfinţitul soarelui este cel mai simplu. 

Soarele răsare de la Est și apune la și Vest. 
Dacă avem în stânga răsăritul şi în dreapta 
apusul, înseamnă că stăm cu spatele la 
Nord şi cu faţa spre Sud.
La mijlocul zilei este suficient să înfigi un 
ţăruş în pământ şi să aştepți cam 15 minute 
pentru a vedea în ce direcţie se deplasează 
umbra acestuia (de la Est la Vest). O 
perpendiculară pe linia ce uneşte cele două 
puncte ne va indica Nordul (în direcţia 
opusă soarelui) şi Sudul.
Dacă găsești arbori tăiaţi, vei observa pe 
cioata rămasă inelele anuale de creştere. 
Acestea nu sunt egale în grosime ci mai 
înguste înspre Nord şi mai late înspre Sud.
Muşchii de pe copaci cresc în direcţia 
mai umbrită şi mai umedă, dar nu indică 
totdeauna Nordul. Dacă vei găsi, în schimb, 
un copac izolat, aflat în câmp deschis, 
acesta va avea muşchiul pe partea de Nord, 
deoarece nu este umbrit de alţi arbori, ca şi 
în cazul pădurii.
Muşuroaiele de furnici nu sunt simetrice, 
au o pantă mai abruptă spre Nord şi alta 
mai lină spre Sud, primind astfel mai multă 
lumină şi căldură.

De ce e important să învăţăm să ne 
orientăm în natură? 

Pentru că este o oportunitate de a exersa 
inteligenţa vizual-spaţială. Unii psihologi 
spun că inteligenţa vizuală este capacitatea 
de a vedea lucrurile clar şi de a învăţa 
din ceea ce vezi. Ea este în legătură cu 
capacitatea de a te orienta în spaţiu, de a 
recunoaşte elementele spaţiului şi relaţiile 
dintre ele, adică inteligenţa spaţială. 
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Valorile naturale din Colinele Transilvaniei, 
se descoperă cel mai bine la pas, călare 
sau cu bicicleta, pe traseele marcate ce 
trec prin majoritatea satelor. Pentru vizite 
ghidate, apelează la ghizi sau agenţii 
locale.
În Colinele Transilvaniei ai peste 600 de 
km de trasee turistice, ce te vor ajuta să 
descoperi valorile naturale prezentate în 

acest mini-ghid. 
Via Transilvanica, cel mai nou drum de 
lung parcurs din țară, își are secțiunea de 
Terra Saxonum, pe teritoriul destinației 
noastre, iar de ai nevoie de ajutor, găsești 
informații utile în Ghidul drumețului, 
disponibil online la 
www.viatransilvanica.com/ghid/ 

Din multe dintre satele Colinelor pleacă trasee către localitățile învecinate, trebuie doar să 
te decizi ce traseu vrei să încerci. Toate aceste trasee au fost marcate și sunt întreținute cu 
ajutorul voluntarilor și al comunităților locale – poți susține și tu efortul lor, printr-o donație 
în contul RO12 RZBR 0000 0600 2206 9520 – cont în lei (Titular: Asociația Mioritics). Nu 
uita să menționezi localitatea sau segmentul pentru care donezi.

Photo: Mihai Moiceanu
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Colinele Transilvaniei sunt o 
destinație dinamică - de aceea, 
este posibil ca anumite servicii, 
atracții sau obiective să sufere 
modificări. Pentru detalii actuali-
zate, folosește cu încredere 
www.colinele-transilvaniei.ro

Fii parte din Anii drumeției 
2021-2022 în județul Sibiu, 
încarcă-te cu energia parcurilor 
și pădurilor, admiră spectacolul 
naturii, activează-te pe unul 
dintre traseele de marcate din 
Colinele Transilvaniei

(c)2018 Colinele Transilvaniei
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NOTIȚELE TALE*

*Notează lucrurile care te-au impresionat din Natura Colinelor Transilvaniei. 
Ne-am bucura să-ți aflăm descoperirile. 
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Dezvoltarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei este finanțată prin intermediul programului „Green 
Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinațiilor de Ecoturism din România”, un program comun al Romanian-

American Foundation și Fundația pentru Parteneriat, susținut de Asociația de Ecoturism din România.

Publicația este concepută și editată de Unitatea de management a viitoarei destinații pentru ecoturism 
Colinele Transilvaniei, o inițiativă a: 

Asociația Mioritics, Asociația Județeană de Turism Sibiu (AJTS), WWF Romania, Fundația ADEPT Transilvania, 
Fundația Mihai Eminescu Trust (MET), GAL Dealurile Târnavelor, GAL Microregiunea Hârtibaciu, GAL Podișul 
Mediașului, GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, Fundația Biserici Fortificate și Asociația Monumentum

Ilustrații specii&DTP: Diana Bobeș. 

  Colinele Transilvaniei   colineletransilvaniei@gmail.com

Editat și tipărit de: Finanțat de: Susținut de:

BUCURĂ-TE DE 
NATURA COLINELOR ȘI 

FII RESPONSABIL!


