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Introducere

Maramueºul a fost întotdeauna locul de unde sã începi o poveste. Cum sã nu-þi
vinã sã povesteºti când te porneºti la drum spre Sighet, trecând prin Maramureºul
istoric: Surdeºti, Budeºti, Hoteni, Mara, Deseºti, Siseºti, Ocna ªugatag, Giuleºti,
Hãrniceºti... I se spune „istoric” sau „arhaic” pentru salba de sate ce a pãstrat de
sute de ani arhitectura, obiceiurile ºi datinile, porturile, bisericile de lemn, sate
declarate patrimoniu UNESCO. Pe drum, oameni rumeni la faþã dupã o zi de
muncã, femei cu fuste pânã la genunchi ºi basmale înflorate, copii bãlai ºi bãrbaþi 
ce poartã clopuri - acele mici pãlãrii din pai care abia acoperã creºtetul capului ºi
care se þin cu mândrie puþin lãsate pe-o parte. Aceasta este tradiþia locului! ªi sunt
purtate nu numai duminica sau la sãrbãtori, ci ºi în zilele de lucru, la coasã, la
lemne, la birt sau pe drum, la taifas. Apoi, peisaje mozaicate: poteci cu livezi, 
câmpuri, pâlcuri de pãdure, ºi minunate pãºuni ºi fâneþe ce te ademenã cu flori fel
de fel. Fiecare gospodar îºi „lucrã” pãmântul cu animalele. Fiecare þine însã seama
de vecinul sãu ºi roteºte culturile astfel încât nu vei vedea rãzor la fel unul lângã
altul. Pe câmp sau prin curþi se mai gãseºte câte un tractor. Bruna1 e blândã, dar
vioaie ºi þine pasul cu timpurile ºi cu oamenii. Toate sunt rezultatul firesc ºi natural
al practicãrii de sute de ani a unei agriculturii tradiþionale – devenitã mod de trai ºi
dãinuitoare de peisaje. Însã, schimbarea dã târcole ºi acestor locuri. În ultima
vreme mulþi tineri au plecat în afara graniþelor sã munceascã pentru a câºtiga mai
bine ºi pãmântul este lucrat de cei bãtrâni. Cât despre animale, „anul trecut erau
ºapte turme de oi sus în munte, anu’ acest o rãmas ºase ºi pare-mi-se cã la anul
vor fi ºi mai puþine! Ciobãnitul e meserie grea! Or venit ºi o grãmadã de turiºti
sus la stânã sã ne vadã oile!” – ne mãrturiseºte ºi cu tristeþe ºi cu mândrie
Vraja Gavrilã – crescãtor de oi ºi cioban de prin pãrþile locului.  
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1 Bruna de Maramureº - rasã localã de bovine, mixtã, adaptatã la condiþii foarte bune de 
1 exploatare ºi de climã



Maramureº – studiu de caz pentru practicarea 
agriculturii tradiþionale

Despre conceptul de sistem agricol tradiþional sau extensiv (High Nature
Value Farming) s-a scris mult în Europa ultimilor 15 ani, ca urmare a
diferitelor etape de schimbare pe care Politica Agricolã Comunã le-a produs
pentru zonele rurale. ªi bilanþul nu a fost unul pozitiv, fiind contabilizat în
pierderi masive de specii ºi habitate importante, pierderea de produse
tradiþionale ca efect al aplicãrii diferitelor standarde de igienã, bunãstare 
animalã de multe ori greºit înþelese sau aplicate,  al industrializãrii zonelor
rurale prin încurajarea producþiilor în detrimentul naturii etc. Însã, ultimile regu-
lamente de Dezvoltare Ruralã nr.1257/1999 ºi 1698/2005 ale Comisiei
Europene vin sã opereze o schimbare. Conservarea naturii ºi protejarea bio-
diversitãþii pe terenurile agricole transpuse în mãsuri de agromediu, creºterea
atractivitãþii zonelor rurale pentru scopuri recreative, abordarea integratã a
Naturii 2000 ºi a terenurilor agricole cu valoare ridicatã pentru naturã, a spri-
jinirii grupurilor de iniþiativã localã sub un singur program – sunt punctele
cheie ale celor douã regulamente. 

Unii dintre primii promotori ai acestui concept a fost Forumul European 
pentru Conservarea Naturii ºi Pastoralism (EFNCP)2 ºi Agenþia Europeanã
de Mediu (EEA)3, care au încercat atât formularea unei definiþii, cât ºi a 
caracteristicilor agriculturii tradiþionale în Europa. Însã, formularea unei
definiþii general valabile, care sã cuprindã toatã diversitatea formelor
peisajelor, tradiþiilor din diferite unghiuri ale Europei a fost dificilã. 

Astfel, în misiunea noastrã de a defini ceea ce este Sistemul Agricol
Tradiþional în Maramureº, am pornit ºi noi de la ceea ce acest concept
înseamnã în general, anume vizeazã acele zone unde: 
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2 European Forum for Nature Conservation and Pastoralism - o reþea non-profit de parteneri ce
îºi propune sã contribuie la înþelegerea conservãrii naturii ºi a valorilor culturale generate de practi -
carea anumitor sisteme agricole ºi de a promova menþinerea lor (www.efncp.org) 

3 European Environment Agency - are ca scop sprijinirea dezvoltãrii durabile ºi îndeplinirea unor îmbu-

nãtãþiri semnificabile ºi mãsurabile a stãrii mediului în Europa prin furnizarea de informaþii relevante,
la obiect, corecte în timp util cãtre factorii politici de decizie ºi publicului larg (www.eea.europa.eu)

Agricultura reprezintã principala utilizare a terenurilor (activitatea 
dominantã); 

Agricultura sprijinã sau este asociatã cu:

Acele zone unde conservarea acestor specii ºi habitate este dependentã
de continuarea practicilor agricole specifice, în mod tradiþional.

diversitatea de specii ºi habitate sau 

cu prezenþa unor specii a cãror conservare este de interes european;



S-au identificat 3 tipuri de terenuri:
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Terenuri caracterizate de întinderi mari de vegetaþie semi-naturalã
(unde intervenþia omului se realizeazã într-o micã mãsurã) – de ex.
pajiºti semi-naturale create ºi menþinute prin cosit ºi/ sau pãºunat;

Terenuri caracterizate de: 

Terenurile cu o valoare naturalã redusã, dar care reprezintã culoare
ecologice importante pentru menþinerea de habitate ºi specii rare,
pentru creºterea pãsãrilor sau pentru pãsãri migratoare.

Peisaje de tip mozaic, formate din „pâlcuri” de vegetaþie 
semi-naturalã, mici parcele de terenuri cultivate, încadrate pe
alocuri de graniþe naturale tradiþionale (garduri vii, rânduri de pomi etc) 

Practicarea unei agriculturi extensive (lipsa mecanizãrii,
îngrãºãmintelor chimice);



Caracteristici ale Sistemului Agricol Tradiþional 

Deosebit de importantã
pentru biodiversitate
este agricultura prac-
ticatã la scarã micã,
responsabilã pentru crearea
ºi menþinerea pajiºtilor
semi-naturale, asigurând
în acest fel „adãpostul”
pentru un numãr în-
semnat de specii.   

Dar, sã revenim în
Maramureº.... 
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Utilizarea redusã a mecanizãrii;

Utilizarea redusã a îngrãºãmintelor chimice;

Densitatea redusã a numãrului de animale;

Volumul redus de forþã de muncã antrenat în agriculturã (de ex.
pãstoritul).



Prezentarea zonei

Caracteristici ecologice: Pãºunile, cel mai
important habitat ce asigurã acele culoare ecologice,
ofera adãpost ºi hranã în special faunei de neverte-
brate. Fac parte din categoria nardetelor, Nardus
stricta. Insular, în zonele abrupte, este instalat
ienupãrul (Campanulo-Juniperetum nanae). În
afarã de specia dominantã, vom întâlni specii precum:
Festuca rubra, Potentilla tetrapetala, Hieracium
pilosella, rar, Scorzonera rosea, Descampsia caespitosa,
Carex leporina, Carex pallescens etc. Optimul
acestora este oferit de substratul acidofil de pe
coastele cu pietriºuri ºi bolovãniºuri, unde
îndeplinesc un rol protector important prevenind
declanºarea proceselor erozionale.

Cea mai mare parte din suprafaþa teritoriului de referinþã este ocupatã de
Vaccinium myrtillus ºi Vaccinium vitis-idaea, sau cunoscute de toata lumea
ca afin ºi meriºor, intercalate în zonele mai joase cu covoare umede ºi mlãºti-
noase ale tinoavelor. Gospodarii „decupeazã” tufele de afin ºi meriºor cres-
cute pe pajiºti ºi le replanteazã la marginea „otarului” dintre proprietãþi. Astfel,
se formeazã un gard verde ce delimiteaza propritãþile, ajutând la efectuarea
unui pãºunat rotativ, menit sã menþinã un echilibru floristic. 

Turba formatã aici este de o mare importanþã
stiinþificã pentru arealele actuale ºi fosile
ale diverselor specii de plante ºi animale.
Aceste zone umede reprezintã ecosisteme
importante care contribuie la diversitatea
biologicã, la ciclul apei, la acumularea globalã
de carbon, relevantã pentru schimbãrile
climatice - în mlaºtini se acumuleazã mai mult
carbon decât în alte ecosisteme. 
Vegetaþia dominantã este una tipicã de
Sphagnum (Sp. magellanicum, Sp. warnstorfii,
Sp. fallax, Sp. squarrosum), alãturi de roua
cerului sau Drosera rotundifolia ºi Drosera
intermedia – plante carnivore, adevãrate
relicve ale perioadei glaciare. 
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Mozaicul tinoavelor este constituit din exemplare
de Lycopodium clavatum, Dryopteris cristata,
Thelypteris palustris, perniþe de afin, meriºor, afin
vânãt (Vaccinium uliginosum), rãchiþele (Vaccinium
oxicoccos) ºi specii de rogoz. Tinoavele, sursã de
biodiversitate, adãpostesc ºi o serie de animale
microscopice precum rotiferi, protozoare, copepode,
larve de insecte, melci, dar ºi vertebrate precum
tritoni, salamandre, întâmplãtor ºopârle, vipere,
pãsãri ajunse din pãdurile învecinate în cãutare de
hranã. În ultimele decenii, suprafeþele turbãriilor
acoperite cu muºchi, au fost diminuate. Acest lucru 
s-a datorat creºterii fenomenului de evaporare ºi a 
balanþei hidrologice negative ca urmare a capacitãþii
insuficiente a pãdurilor din împrejurimi de a  reþine
apa ºi a degradãrii pãºunilor urmate de eroziune.

Procesul de retrocedare a pãºunilor cãtre
vechii proprietari înlocuieºte folosirea
cetralizatã intensã cu practici mai
tradiþionale, potrivite nevoilor actuale ºi
biodiversitãþii din regiune. 

Caracteristici agricole: Pajiºtile de tip
Nardus stricta nu sunt pajiºti „grase”, foarte
nutritive. De aceea, în fiecare an, gospodãrii
ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii acestora prin
practici agricole tradiþionale precum:
împrãºtierea gunoiului de grajd, cosit fânului
sau pãºunat. 

Efectivul de animale: Bruna de
Maramureº ºi Þurcana sunt rase autohtone
de bovine ºi respectiv de ovine preferate
de cãtre localnici. Ciobanii preferã
metodele ancestrale care dateazã de secole.
În fiecare primãvarã, în toate satele oile
sunt adunate în turme mari ºi sunt urcate
pe munte. Beneficiind de pãºunile natu-
rale, acestea rãmân în munþi pânã la sfârºi-
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tul toamnei. Pentru perioada de iarnã, oile sunt coborâte în sat unde sunt
hrãnite cu fânul cosit de pe pajiºtile masivului. Astfel, nu se poate vorbi de o
transhumanþã pe distanþe mari, ci de o pendulare a turmelor între munte ºi
sat. Sus, pe pãºunile situate la peste 800-1000 metri altitudine, pãºuneazã
împreunã cirezi de oi, vaci, cai ºi bivoli. Cirezile sunt mânate în fiecare zi pe
altã parcelã, asigurând astfel un pãºunat rotativ al pãºunilor. Crescãtorii locali
de animale încã se mai orienteazã dupã vechiul calendar tradiþional, care
pãstreazã ciclul natural, în ce priveºte pãºunatul ºi cositul. Zonele mai accesibile
din apropierea satelor sunt mai utilizate, chiar suprapãºunate în multe cazuri,
spre deosebire de cele mai îndepãrtate ºi izolate cãtre care accesul este mai
greoi. Parte din ele au fost deja abandonate, fapt ce ar putea determina
pierderi considerabile ale biodiversitãþii.  

Alte culturi: pe puþinele terenurile arabile din jurul sau vatra satelor se aplicã
asolamente de cartofi, sfeclã de zahãr, lucernã, fasole, mazãre, foarte puþin
porumb datoritã scurtei perioade de expunere solarã. Toate pentru a „þine de-
ale gurii” oamenilor ºi animalelor. Printre rânduri se planteazã dovleci. În luna

martie se sãrbãtoresc livezile. Când apar
primii mãrþiºori prin pãduri, îi „samnã” c-o
„vinit” primãvara. Sãtenii îi pun pe masã ºi
în oblaci (ferestre), ca sã învioreze aerul ºi
s-aducã vestea cã gata, iarna „s-o dus”.
Lumea iese prin curþi ºi livezi, curãþã pomii
ºi-i “fumegãieºte”, ca sã lege rod bun. Meri,
peri, pruni sunt soiurile locale de pomi fruc-
tiferi, ale cãror fructe dau apoi dulceþuri minunate
ºi horinca bunã ce - îi veseleºte pe turiºti.

Astfel, dupã escaladarea unui limbajul mai
tehnic ºi prea ºtiintific pe alocuri, dar
extrem de util, pe durata proiectului, împre-
unã cu gospodarii selectaþi în cadrul proiec-
tului – crescãtori de vaci ºi oi, s-a realizat
un calendar al practicilor tradiþionale în
zona Maramureºului, în conformitate cu
Bunele practici agricole ºi de mediu. 

Ianuarie – Februarie: se taie crengile
pomilor din livezi pentru a lãsa coroana sã
se formeze în primãvarã.. 
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Februarie – Martie: se „sparge” gunoiul de grajd sau „bãlegarul”, împreunã
cu cenuºa ºi se împrãºtie pe terenurile arabile ºi pe pajiºti. Dupã ploaie,
gospodarii cu „avut” mai mare ºi care au un tractor în ogradã, pun grapa cu
spini la tractor pentru a sparge bãlegarul ºi muºuroaiele formate de cârtiþe
peste toamnã ºi iarnã. Cum gunoiul de grajd obþinut de la vitele din ogradã
nu este de ajuns, el se aplicã alternativ de la an la an pentru a acoperi toate
terenurile.  Pe durata lunilor de iarnã, pãmântul este lãsat sã se „reveneasca”.

Martie – Aprilie: se curãþã terenul de frunzele ºi crengile cãzute, în special
în cazul pajiºtilor  din livezi sau unde sunt pomi rãzleþi de arini, nuci, cireºi. Se
efectuazã o nouã tãiere a crengilor pomilor pentru rod. 

Aprilie – Mai: se arã terenurile pentru a le pregãti pentru cultura cartofului ºi a
altor prãºitoare,  ºi se delimiteazã asolamentele, dar nu mai târziu de 15 mai. Pe
pante mai înclinate de 12% unde se vor cultivã plante prãºitoare, lucrãrile solu-
lui se efectueazã de-a lungul curbelor de nivel. Pãºunile permanente nu se arã.

Mai: se prãseºte cu sapa sau cu tractorul ºi se efectueazã culturile în asolamente
rotative (de exmplu: se cultivã ovãzul pe terenul unde în anul anterior s-a cultivat
cartoful). Începând cu 1 Mai ºi pânã în octombrie „se intrã” la pãºunat. 

Iunie – August: se începe cositul fânului – „prima coasã”. Efectul practicilor
tradiþionale se regãseºte în numãrul de clãi de pe câmpuri. Gospodarul în
Maramureº îºi cunoaºte ºi pãmânturile ºi animalele. Astfel, el ºtie cã unei
vaci îi sunt necesare 4 care de fân pentru cele 6 luni de iarnã (o claie cân-
tãrind între 800 – 1200 Kg fân).  

August: se treierã cerealele, se culeg fructele livezilor (pere, mere, prune).
Se pregãtesc gemuri ºi conservele de fructe ºi legume pentru iarnã sau
butoaiele ºi cazanele pentru „horinca” din toamnã. 

Septembrie – Octombrie: se strânge „otava” sau a doua coasã la fân. Se
recolteazã cartofii ºi sfecla. „Sfecla îi tare hrãnitoare pentru vaca de lapte,
dupã fân” ne spune Liliana Hotea.  

În completarea calendarului au venit ciobanii ºi crescãtorii de oi. Astfel:

Septembrie – Octombrie: ciobanii coboarã în sat. Este momentul când oile
sosite în sat dupã varã se „împreuneazã”. Fiecare proprietar îºi ia apoi oile
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acasã, unde rãmân pânã în aprilie. Începând cu ianuarie apar primii miei, toc-
mai în timp pentru sacrificarea de Sãrbãtorile de Paºti (aprilie). 

Arderea miriºtelor primãvara ºi toamna se practicã pe alocuri, cu informarea
autoritãþilor locale. 

Cum s-a nãscut proiectul?

Naturã, culturã, tradiþii, oameni, locuri... un laborator perfect pentru a construi
primul studiu de caz despre legãtura organicã dintre gospodarii, animalele ºi
locurile de aici, studiu de caz care dorim sã serveascã la a defini ºi susþine
ceea ce înseamnã în România sistemul agricol tradiþional sau agricultura
extensivã sau sistemul agricol cu valoare naturalã ridicatã, într-un moment de
rãscruce pentru þãranul ºi satul român, ºi de a-l replica în acest sens ºi în alte
pãrþi ale Carpaþilor. 

Obiectivul proiectului: Model simplu ºi uºor replicabil care sã exemplifice ºi
sã demonstreze contribuþia la conservarea naturii a practicilor agricole
tradiþionale. 
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Proiectului s-a concentrat pe trei componente:

Facilitarea înþelegerii conceptului de agriculturã tradiþionalã a debutat cu
organizarea în aprilie 2006 a primului seminar menit sã explice gospodarilor
ºi autoritãþilor locale acest concept, dar sã ºi expunã experienþa altor state
deja membre ale UE privind rezultatele pierderii acestui tip de practicã agricolã.
Mesajul seminarului a fost cã, la momentul integrãrii Românei în comunitatea
europeanã, agricultura tradiþionalã, atât de rãspânditã ºi devenitã mod de trai
în Maramureº, este sprijinitã ºi promovatã de cãtre Uniunea Europeanã pentru
rolul vital pe care îl are în a asigura resursele ºi diversitatea spaþiului rural
pentru generaþiile ce vor veni. 

La seminar au participat neaºteptat de mulþi gospodari tineri. Pe durata întâlnirii, în
funcþie de structura fermei, numãrul de animale ºi teren gospodãrit au fost selectaþi
ºase fermieri pentru a fi evaluaþi pentru asistenþã. Trebuie mãrturisit cã orice seminar
sau întâlnire nu începe farã ca femeile sã ajungã primele. „Ele þin gospodãria”.

În luna iunie, când deja câmpurile zumzãiau de viaþã, împreunã cu reprezen-
tantul DADR, cei ºase gospodari au fost evaluaþi pe baza unui chestionar
privind calendarul de aplicare a practicilor agricole în conformitate cu Bunele
Practici Agricole ºi de Mediu, prin efectuarea de vizite pe teren. Cum „tainele”
continuãrii acestei tradiþii îºi au secretul în transmiterea cunoºtinþelor din generaþie în
generaþie ºi în munca depusã de toþi membrii familiei, de la cel mai în vârstã
pânã la mezin, implicarea familiei a constituit de asemenea un criteriu de
selecþie. Printre participanþi au fãcut parte crescãtori de oi, bovine, cai, având
în proprietate ºi/ sau gospodãrind în acelaºi timp ºi fâneþe, culturi în câmp sau livezi.  

Hotea Liliana ºi Vraja Gavrilã au fost cei selectaþi în final ºi gospodarii cu care
am lucrat pe durata proiectului.  
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Facilitarea înþelegerii conceptului de agriculturã tradiþionalã în persectiva aderãrii;

Selectarea, monitorizarea ºi asistarea de cãtre proiect a doi fermieri în
vederea identificãrii alternativelor socio-economice menite sã încura-
jeze continuarea practicãrii agriculturii tradiþionale;

Organizarea unei mese rotunde cu reprezentanþii Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, diseminarea studiului de
caz privind impactul practicãrii agriculturii tradiþionale asupra naturii în
Maramureº în vederea replicãrii în zone similare.



HOTEA Liliana (sat Hoteni) 

Situatã în satul Hoteni, gospodãria
este compusã din patru generaþii:
strãbunica ce se bucurã de respect
din partea familiei, fiind cea care a pus
bazele gospodãriei, ajutã atât în
gospodãrie, cât ºi cu sfaturi. Fiul ºi
soþia acestuia ce se ocupã în principal de
lucratul pãmântului ºi creºterea ani-
malelor. Mama Lilianei Hotea, Anita
are cunoºtinþe deosebite privind
creºterea animalelor ºi o bunã percepere
a ponderii suprafeþei de teren exploatate ºi
necesarul de hranã pentru animale. Ea este ajutatã de „mâna sa dreaptã” –
aºa cum îi place sã-i spunã Lilianei – cea care la cei 28 ani ai sãi, a început
sã preia responsabilitatea gospodãriei, împreunã cu soþul sãu care lucreazã pãmân-
turile oamenilor din sat cu tractorul ºi utilajele din dotare. Liliana se ocupã în principal
de vânzarea laptelui ºi a produselor din lapte. ªtie tot despre întocmirea
dosarului pentru obþinerea subvenþiei. Ea ºi mama sa sunt vorbitoare de
limba englezã ºi francezã. Familia este întregitã de fiica de 9 ani care învaþã
la ºcoala din sat, fiind încurajatã sã se concentreze pe obþinerea de rezultate
cât mai bune la învãþãturã. Împreunã formeazã o familie aºezatã, matriarhalã am putea
spune, unde „a mãsura de douã ori ºi tãia o singurã datã” pare a fi regula de bazã. 

Este impresionantã dragostea cu care aceastã familie îºi îngrijeºte cele 
8 vaci, din care 5 de lapte, care sunt þinute în grajd pentru obþinerea unei producþii
de lapte cât mai mari fãrã a supune animalele la eforturi fizice. O grijã
deosebitã au ºi pentru lucratul pãmântui. 

Ponderea veniturilor în gospodãrie e generatã de vânzarea produselor lactate
ºi a cartofilor la oraº, în Sighet, cât ºi de serviciile prestate de cãtre dl. Hotea
oamenilor din sat.

Gospodãria cuprinde: livada, 7 hectare de fâneaþã, 1 hectar arabil, mic parc
de maºini agricole.
Liliana spune: ”în luna lui mai, la noi vin oameni chiar ºi din Japonia sã vadã
Tanjaua de pe Mara, sã caute sã cumpere semne de viaþã, sã nu lipseascã de
la sãrbãtorile de peste an, de la nunþi, nedei si jocuri de duminicã.” 
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VRAJA Gavrilã (sat Ocna Sugatag)

Patru generaþii – aceeaºi preocupare: pãs-
toritul ºi lucratul pãmântului. Oile sunt duse
pe platoul Tãtaru la o altitudine de 1000 m,
la distanþã de sat. Pe timpul verii, drumul se
face zilnic de unii membrii ai familiei.
Componenþa familiei este preponderent
bãrbãteascã – esenþialã ºi prielnicã pentru
preluarea turmelor de oi dintr-un loc în altul,
înfruntarea condiþiilor vitrege de cele mai
multe ori de la stânã. Familia este dinamicã,
mobilã, flexibilã. Pãstoritul este o „meserie”
grea; devii responsabil nu doar pentru viaþa
ta, dar ºi a animalelor (atât ale familiei, cât ºi a altor oameni din sat), a fami-
lie, a ajutoarelor de la stânã. ªi acest fapt le dã putere. De aceea, în familie
fiecare îºi cunoaºte locul ºi reposabilitãþile: bunica ºi fiul se aflã majoritatea
timpului sus pe platou, la Tãtaru unde au grijã de 400 de oi din care 250
aparþin direct familiei. Soþia ºi fiica se ocupã de gospodãria din sat ºi de
lucratul pãmântului – deloc puþin – 7 ha,
ajutate de cãtre soþul fiicei Vraja Gavrilã –
de acum capul familiei, care se împarte
între gospodãria din sat ºi stâna de la
munte. Cei doi bãieþi (3 ºi 5 ani) se trezesc
odatã cu pãrinþii ºi ajutã la mânatul ºi mulsul oilor
sau diverse alte treburi dupã puterile lor. 

Timpul pare sã se mãsoare între zilele
petrecute sus pe platou la stânã ºi sãp-
tãmânile de iarnã când se strâng în sat.
Urcând cãtre stânã, povestesc cum
obiºnuiesc sã roteascã stânele împreunã
cu alþi crescãtori de oi, terenurile cultivate
din vatra satului ca ºi cum ar fi „stãpânii”
satului. Ceea ce trebuie specificat este cã
pendularea oilor, pornind din vatra satului
ºi pânã pe platou se face gradual. Cele 4
case bãtrâneºti ale strãbunicii (începând
cu casa de la Cârstoaia), cât ºi cabanele
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construite mai târziu reprezintã locuri de popas prevãzute pe acest traseu. În
funcþie de starea vremii, turma care a iernat în sat se opreºte pentru câteva
zile la Cârstoaia pânã în aprilie sã pascã iarba, ce se modificã pe mãsura creºterii
altitudinii.  Acestã mutare a turmei rotativã ºi gradualã este de fapt metoda
cea mai eficientã de conservare a biodiversitãþii pajiºtilor prin târlire sau cosit.
Turma se mutã apoi la Mestecãniº, la o distanþã de 2 km de sat, pentru ca
apoi dupã 20 aprilie ºi panã în mai sã urce la Vârful lui ªtefan (la 10 km distanþã de sat).
Din mai pânã în septembrie, turma stã pe platoul Tãtaru.  
De aceea, poate, gospodãria din sat îþi dã la prima vedere impresia cã ar fi
„neglijatã” ºi neordonatã. Însã, ca ºi casa ce a avut cândva „fatã de mãritat”,
are o camera specialã în care se þine la mare preþ ºi curãþenie „ruda”  - o
bârnã de lemn plinã cu cergi, haine sau „þoale” de lânã sau brodate – aºa cum
îi stã bine unei familii de oieri. Acum camera este pãstratã pentru nurorile pe
care cei doi bãieþi le vor aduce în casã într-o bunã zi.
Gavrilã Vraja a urmat ºi absolvit cursurile iniþiate si organizate de cãtre WWF
în parteneriat cu autoritãþile locale privind creºterea animalelor (în special
încadrarea ciobanilor ca „lucrãtori în exploataþiile agroturistice”). 
Însã, uneori, ameninþãrile aduse de tendinþe precum abandonarea practicilor
agricole, vânzarea pãmânturilor ne-au determinat ca în colaborarea cu cele

douã familii sã completãm activitatea de
monitorizare cu un set de recomandãri. De
exemplu, þinând cont cã se aflã în imediata
apropiere a tãurilor (zonelor umede) sau a
platoului Tãtaru, una dintre recomandãri
vizeazã diversificarea activitãþilor în cadrul
gospodãriei, precum servicii de turism rural
sau obþinerea de produse tradiþionale. De
asemenea, recomandãrile formulate cu
sprijinul DADR Baia Mare au cuprins ºi
îndrumãri  privind accesarea fondurilor
europene disponibile dupã aderarea
României la UE. 

Proiectul ºi-a propus formularea unui studiu
de caz concret privind practicile agricole
tradiþionale în Maramureº, care sã con-
tribuie la elaborarea cât mai realistã a
mãsurilor de agromediu de cãtre Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.
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În acest sens, o ultimã activitate s-a constituit în organizarea unei mese
rotunde la Bucureºti, ocazie cu care 10 gospodari din Maramureº, purtând
mândru porturile tradiþionale au avut prilejul atât sã adreseze întrebãri
reprezentanþilor ministerului, Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
sau Autoritãþii Naþionale Sanitar Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor,
cât ºi sã îºi prezinte minunatele produsele locale – rezultate ale practicãrii
agriculturii tradiþionale în Maramureº.   

La final de proiect, putem afirma cu satisfacþie cã peste 40 de fermieri din
Maramureº au fost informaþi despre Bunele Practici Agricole ºi de Mediu,
despre practicile de agromediu sau legãtura dintre agriculturã, naturã ºi dez-
voltare ruralã, preîntâmpinând temerile fermierilor potrivit cãrora agricultura
tradiþionalã înseamnã respingerea modernizãrii. Astfel, prin proiect, cele douã
familii selectate au fost sprijinite pentru a le uºura munca: cu un mulgãtor
pentru a colecta lapetele de la cele 5 vaci de lapte din gospodãrie, asigurând
astfel ºi igiena laptelui ºi motocositoare ºi o moarã de mãcinare a cerealelor
pentru hrana celor 250 de oi. Dar poate cel mai important este faptul cã vocea
fermierilor din Maramureº s-a fãcut auzitã pentru reprezentanþii principalelor
instituþii de decizie în mediul rural ºi cã s-a deschis un drum pentru încura-
jarea acestui tip de agriculturã atât de important pentru menþinerea biodiversitãþii
in spaþiul rural.

Aºa se terminã (deocamdatã) povestea noastrã despre Maramureº! Însã
maramureºenii nu se opresc aici.

Mulþumim dragi maramureºeni pentru ceea ce faceþi!
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