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ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE 
ŞI MEŞTEŞUGURI

TOPONIMIE ŞI IZVOARE ISTORICE
în SITUL ROSCI0229 SIRIU

PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA 
BIODIVERSITĂŢII SITULUI 

ROSCI0229 SIRIU 

Denumirea munţilor Siriu provine de la steaua Sirius care 
a jucat un rol important în măsurătorile astronomice şi astro-
logice ale geto-dacilor.

Încă din timpuri străvechi, locuitorii Munţilor Siriu au trăit 
împletindu-şi destinul cu bogăţiile şi darurile naturii, pe care le ex-
ploatau cu chibzuinţă, hărnicie şi dragoste. Astfel mierea şi lâna, 
turmele de animale şi rodul meşteşugurilor locuitorilor ajungeau 
până la neguţătorii cetăţilor dunărene. Când au trecut munţii, la 
începutul secolului al XII-lea, Cavalerii Teutoni au găsit pe malurile 
râului Siriu locuitori paşnici, cirezi de vaci, turme de oi şi câmpuri 
cosite (neue hew-fân cosit).  

Prima atestare a denumirii „Buzău” apare într-o scrisoare 
bizantină din secolul al IV-lea e.n., menită a informa biserica din 
Cappadocia despre moartea prin înecare a predicatorului creştin 
Sava „Gotul” în apele Buzăului, pedepsit astfel de păgânii lui Atarid 
la 12 aprilie 372. Tot de atunci este consemnat termenul de „bâscă” 
– lâna de oaie tunsă. Mai târziu, când vremurile tulburi fac să se 
retragă cumanii şi nohaii sub presiunea incursiunii maghiarilor de 
peste munţi, apar denumiri noi de genul „chiojdu” de la ungurescul 
„kovesd” – piatră, „crasnă” – jug de lemn, „pripor” – adăpost de 
iarnă pentru oi sau „tămaş” – proptea aşezată sub un butoi.

Benefi ciar: 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CENTRUL DE VIZITARE/INFORMARE 
ROSCI0229

Este situat în comuna Chiojdu, în satul Bâsca Chiojdului, 
va îndeplini o parte din scopul de informare şi educaţie prin:

-diseminare a informației corespunzător cu nivelul şi categoria 
de benefi ciari avizaţi (copii, adulţi, public larg, factori instituţionali, 
etc.)
-utilizarea unor metode de implementare şi a unor căi alternative 
de transmitere a informaţiilor.
-stimularea interesului vizitatorilor pentru natură şi conştientizare 
a acestora privind impactul asupra acesteia.
-folosirea unor echipamente şi tehnologii audio/video care să 
evidenţieze capitalul natural din ariile naturale protejate.
-valorifi carea durabilă a resurselor naturale şi a factorilor de 
producţie

-protejarea patrimoniului natu-
ral în vederea dezvoltării du-
rabile a teritoriului, cu măsuri 
deosebite pentru ecosistemul 
natural din zonă.

TRADIŢII CULTURALE 
ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007 - 2013



Activităţi tradiţionale şi meşteşuguri din zona sitului ROSCI0229
CREŞTEREA ANIMALELOR este reprezen-

tativă pentru locuitorii din zona sitului ROSCI0229, în 
primul rând datorită pășunilor și poienilor intrinsece care 
se găsesc aici, binecuvântate de natură. În gospodării 
individuale sau în microferme mai numeroase, animalele 
sunt pentru locuitorii de aici un simbol al bunăstării fa-
miliale și metoda ancestrală de subzistență. 

Două 
ferme se-
zoniere și 
unsprezece 
stâni cresc 
peste trei 
mii de ovine, 
peste patru 
mii de bo-
vine, peste 
o sută de 
cabaline și 
o sutădouă-
zeci de por-
cine.

ALBINĂRITUL aduce apicultorilor de aici avan-
tajul unei zone ecologice de exceptie, fără nici o sursă 
de poluare, în care albinele din cele peste treizeci de 

stupine și din gospodăriile țărănești colectează nectarul 
pădurilor înfl orite primăvara, și a fl orei  montane atât de 
bogate.

MEŞTESUGURILE împletesc obiceiurile 
și tradițiile ținutului cu avantajele tehnologiei și 
electrifi cării. 

Țesutul, tunsul și torsul lânii, artizanatul, dulgheri-
tul sunt numai câteva îndeletniciri  care s-au schim-

bat odată 
cu trecerea 
secolelor dar 
păstrează 

același farmec și în-
demânare din trecut. 

Au rămas și lucruri 
neschimbate: cărămizile 
de lut se ard în cup-
toare ca și acum o mie 
de ani, cașul la stână se 
face exact ca pe vremea 
strămoșilor iar arborii doborâți pe culmile inaccesibile 
sunt corhăniți în sforăitul cailor și îndemnurile țapinarilor.

EXPLOATAREA ŞI PRELUCRAREA 
LEMNULUI au scăzut mult în ultimii ani. Protejarea fondului 
forestier a devenit mult mai concretă. Tăierile la ras sunt prem-
ise numai în anumite situații iar prelucrarea masei lemnoase 
colectate se face în fabricile din Nehoiu sau în mici ateliere au-
tomatizate. Există în zonă o bocșă de mangal care funcționează 
sezonier, și patru ateliere de tâmplărie autorizate.

RECOLTAREA 
FRUCTELOR DE 
PĂDURE ŞI A CIU-
PERCILOR intră prepon-
derant în sarcina Ocoalelor 
Silvice Siriu, Şercaia și 
Cislău. Se adună cantități 
însemnate de măceșe, 
coarne, cătină, afi ne, 
zmeură, mure, soc. Per-
soanele fi zice colectează cantități nesemnifi cative de fructe 
de pădure, optând mai ales pentru recoltat ciuperci comesti-
bile: ghebe, gălbiori, hribi sau păstrăv de fag.

AGROTURISMUL începe să se dezvolte tot mai mult 
în ultimii ani, mai ales prin prisma fi nanțărilor europene.  Pen-
siuni noi și cochete își întâmpină turiștii cu ospitalitate și facilități 

moderne, și 
modalități diverse 
de petrecere a 
vacanțelor.

În interiorul 
ROSCI0229 
există astăzi 
3 cabane de 
vânătoare, iar în 
apropierea sa 4 

cabane, 4 pensiuni, 3 campinguri și câteva terase amenajate, 
situate pe drumurile de acces către sit.

PORTUL POPULAR al locuitorilor păstrează peste 
timp simbolurile creștine și fl orale care au împodobit clipele 
de bucurie sau tristețe ale oamenilor locului. Sărbătorile popu-
lare încearcă să 
păstreze toate 
aceste tradiții 
prin simboluri 
și ritualuri ale 
căror semni-
fi cație va trebui 
să o păstrăm 
neuitată peste 
timpuri. 
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