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Resursa fitogeografică pe care s-a dezvoltat peisajul pastoral sunt păşunile şi fâneţele naturale la care s-au adăugat, 

mai târziu, plantele furajere cultivate. România deţine cea mai mare suprafaţă ocupată cu păşuni şi fâneţe din 

Europa (4,8 mil. ha), urmată la mare distanţă de Spania cu 2.000.000 ha (Ghid de valorificare a patrimoniului rural, 

2005: 82). 

Păstoritul este o îndeletnicire străveche a populaţiei carpato-dunărene şi a fost, cum spunea Vâlsan (2001: 411) 

„cea mai înaltă şcoală de educaţie a tineretului, în trecutul îndepărtat”. Vechimea ocupaţiei este confirmată de 

folclorul pastoral (literar, muzical, coregrafic), de numărul mare al sărbătorilor şi obiceiurilor pastorale (Ziua 

Lupului, Filipii, Martinii de Iarnă, Nunta Oilor, Nedeia, Focul Viu, Sântilia etc.), de fondul lingvistic traco-dac legat 

de creşterea animalelor (baci, cârlan, zăr, urdă, baligă, căciulă, ţap, stână, ghioagă, ţarc, strungă, brânză, etc.).

• Specifice peisajului pastoral sunt aşezările cu 
caracter temporar, găsindu-se uneori izolate iar 
alteori grupate, formând adevărate „sate de 
înălţime”. Denumirea lor cea mai răspândită este cea 
de sălaş sau odaie. Local mai apar şi sub numele de: 
surlă, bordei, ţarc, colibă, conac, şură, ogrăzi etc.

• Pentru folosirea eficientă a păşunilor şi 
fâneţelor aflate la mare distanţă de sat, uneori la sute 
de km (Bălţile şi Delta Dunării, ţărmurile Adriaticei 
şi Gurile Bosforului, stepele Caucazului şi Mării 
Caspice), păstorii au trasat „drumuri ale oilor” şi 
„drumuri ale sării” devenite, ulterior, importante 
artere de circulaţie.

• În timp ce turmele satului se aflau în grija unui 
număr redus de păstori, marea majoritate a 
populaţiei satului se ocupa cu meşteşugurile şi cu 
activităţile comerciale legate de economia pastorală. 
Abundenţa materiilor prime textile de origine 
animală a impulsionat dezvoltarea industriei casnice 
şi a instalaţiilor tehnice de prelucrare a lânii precum 
şi a produselor din lână (pive, vâltori, dârste), aşa 
după cum abundenţa pieilor şi blănurilor a favorizat 
dezvoltarea cojocăritului.



OBIECTIVE/Activăţi/Rezultate

Obiective: Analiza potenţialului natural, demografic, etnografic

Activităţi: - Documentare bibilografică din literatura de specialitate din ţară si străinatate

- Culegerea de date statistice de la INS. Prelucrarea datelor

- Realizarea materialului grafic si cartografic primar. Consultarea de hărţi topografice, Aerofotograme şi 
ortofotoplanuri de la Facultatea de Geografie şi Institutul de Geografie

Rezultate: Fişe de lucru; Hărţi şi grafice.

Obiective: Identificarea, conservarea şi tezaurizarea patrimoniului pastoral actual

Activităţi: - Stabilirea reţelei de anchetă. Se vor consulta documente de istorie orală din arhiva IEF. Se vor alege zonele 
cu tradiţie unde se practică păstoritul 

- Elaborarea şi redactarea chestionarelor, ce vor sta la baza cercetarilor de teren, in functie de rezultatele 
obtinute in urma documentării bibliografice si cartografice

- Culegerea de material etnografic si folcloric pilot. Se vor realiza culegeri de teren atât la stâne cât şi în vetrele 
satelor din Culoarul Rucăr-Bran pentru a se fixa reţeaua de informatori şi de a testa eficienţa chestionarelor

- Definitivarea chestionarelor. După caz, se vor efectua completări sau restructurări ale chestionarelor

- Culegerea de material etnografic si folcloric. Culegerile de teren se vor realiza pe baza chestionarului (interviu 
direcţionat, cu intrebări închise si deschise), cu înregistrarea pe reportofon digital. Interviurile se vor face atât la 
stână cât şi în sat. Vom fotografia şi filma diferite aspecte etnografice 

- Prelucrarea si clasificarea materialului de teren. Transcrierea materialului audio, fişarea fotografiilor, arhivarea, 
elaborarea unor materiale grafice si cartografice, filme etc.

Rezultate: - Reţea de anchetă; 

- Chestionare;

- Documente etnografice şi folclorice – 238 pagini (32 pagini - Italia)

- Hărţi, fişe fotografice, grafice, schiţe, filme ş.a. – peste 6000 fotografii, 18 ore film etnografic, peste 10 hărţi



OBIECTIVE/Activăţi/Rezultate

Obiective: Realizarea unor modele zonale de dezvoltare durabilă, valorificarea turistică a potenţialului antropic a 
peisajului pastoral 

Activităţi: - Identificarea cauzelor degradării peisajului pastoral. 

- Stabilirea criteriilor pentru  protejarea si conservarea durabilă a peisajului pastoral. Managementul 
peisajului pastoral implică o serie de acţiuni: protejarea şi conservarea (tezaurizarea patrimoniului etnografic, 
informarea populaţiei, formarea de specialişti, măsuri, programe descentralizate etc.), valorificarea (turistică, 
economică, socială etc.), monitorizarea (identificarea schimbărilor, evaluarea efectelor politicilor, posibile 
reproiectări).

Rezultate: - Indici şi indicatori de evaluare a peisajului pastoral;

- Modele de dezvoltare durabilă;

Obiective: Realizarea hărţii Peisajului Pastoral din Culoarul Rucăr-Bran 

Activităţi: 

- Prelucrarea digitală a hărţilor satelitare. Folosind imagini satelitare, ortofotoplanuri, aerofotograme, hărţi 
topografice, vom computeriza harta peisajului pastoral 

Rezultate: - Hărţi zonale ale peisajului pastoral; 

- Harta Peisajului Pastoral din Culoarul Rucăr-Bran;

Obiective: Valorificarea ştiinţifică a proiectului de cercetare postdoctorală

Activităţi:

- Participarea la 3 congrese, conferinţe, simpozioane

- Publicarea a patru articole în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale (2 ISI)

Rezultate: - Lucrări prezentate; Accept pentru publicare;

Obiective: Valorificarea peisajului pastoral românesc în contextul peisajului cultural european

Activităţi: 

- Redactarea unei lucrări de noutate din domeniul etnologiei, ce va prezenta în detaliu rezultatul activităţii 
de cercetare. Folosind fişele de lucru vom delimita, carta şi caracteriza etnografic peisajul pastoral din Culoarul 
Rucăr-Bran în vederea valorificării eficiente a acestuia 

- Întocmirea materialului fotografic, cartografic si grafic

Rezultate: - Lucrare de cercetare postdoctorală;


