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CUVINTE CHEIE: Ținutul Pădurenilor, spațiul mental pădurenesc,
repere identitare, așezări pe culme, depopulare, centru polarizator
supracomunal, dependență funcțională
1. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE
1.1. Scopul, obiectivele cercetării şi ipotezele de lucru
Studiul de față are ca scop realizarea unei analize regionale a unei unități teritoriale de tip
„ținut” cu rol de aplicabilitate în planificarea și dezvoltarea locală a Ținutului Pădurenilor.
Obiectivele specifice ale lucrării sunt următoarele:
➢ clarificarea unor concepte privind evidențierea entității teritoriale de tip „ținut”;
➢ delimitarea multicriterială a arealului de studiu;
➢ analiza integrată a componentelor sistemului teritorial analizat;
➢ dobândirea unor competențe de cercetare.
Pornind de la obiectivele specifice, prezentul studiu a vizat validarea a două ipoteze
generale aplicate la întregul sistem teritorial analizat, respectiv:
1. O unitate teritorială de tip „ținut”, respectiv Ținutul Pădurenilor, asociată sau nu unei
forme de asociere de tip microregiune, este o unitate teritorială funcțională.
2. Mediul extern al Ținutului Pădurenilor a influențat mai puternic decât mediul
intern procesul de structurare a locuirii.

5

De asemenea, întreaga lucrare este structurată pe validarea mai multor ipoteze de lucru
aferente fiecărui fenomen spațial abordat:
1. O unitate de tip „ținut”, implicit Ținutul Pădurenilor, întrunește valențele unei regiuni
funcționale prin suprapunerea unei forme de asociere de tip microregiune.
2. Ținutul Pădurenilor este rezultatul unei umanizări vechi și continue.
3. Ținutul Pădurenilor s-a individualizat ca o formă politico-administrativă medievală.
4. Criteriul mental reprezintă un criteriu de delimitare al spațiului geografic Ținutul
Pădurenilor.
5. Reperele etnografice, prin arhitectură, port, obiceiuri, gastronomie și personalități locale,
individualizează Ținutul Pădurenilor față de alte unități teritoriale de tip „ținut” sau „țară”.
6. Ținutul Pădurenilor deține câteva atuuri naturale ce pot contrabalansa economic
restrictivitățile date de cadrul natural existent.
7. Viabilitatea așezărilor este condiționată de gradul de vulnerabilitate socială, locală și
accesul la servicii.
8. Dezvoltarea locală din Ținutul Pădurenilor este direct condiționată de profilul economic
al regiunii.
9. Gradul de conectivitate al așezărilor pădurenești crește pe măsura apropierii de centrele
urbane din exteriorul regiunii.

1.2. Fundamente teoretice
1.2.1. Conotațiile noțiunii de „ținut”:
-

teritoriu, suprafață, fragment de spațiu geografic;

-

literară;

-

ca entitate politico-administrativă;

-

ca entitate spațială mentală;

-

cu valențe etno-culturale.
1.2.2. Metodele delimitării și criteriile tipologizării „ținuturilor”
Una din metodele care poate fi utilizată în delimitarea „ținuturilor” este metoda
analizei situației existente a fenomenelor și proceselor de polarizare apărute odată cu
configurarea de noi centre urbane (Agnita, Botoșani, Toplița, Zalău), de identificare a
6

disfuncțiilor teritoriale, de axare pe funcțiile unităților delimitate, pe legăturile dintre
teritoriile învecinate, precum și pe creșterea coeziunii și echilibrului teritorial.
O altă metodă utilă pentru stabilirea limitelor unor „ținuturi” cu o istorie mai
pronunțată și care se referă la autoidentificarea locuitorilor cu locul este metoda mentală
(Ținuturile Banatului montan sau de câmpie, Bârgaielor, Ciceului, Codrului, Gorjului,
Pădurenilor, Reghinului, Mărginimii Sibiului, Momârlanilor, Teleormanului etc.).
1.2.3. „Ținuturile” în raport cu alți taxoni regionali
Raportarea „ținutului” la alți taxoni regionali a fost absolut necesară, mai ales din cauza
faptului că acesta are mai multe semnificații și nu este la fel de bine individualizat printre taxonii
regionali. Poziția nesigură pe care o ocupă în cadrul taxonilor regionali, duce la anumite neclarități
atunci cand vine vorba de conturarea acestuia, prin comparație cu „țările” într-o primă fază,
întrucât acesti taxoni prezintă similitudini din anumite puncte de vedere, apoi prin raportarea la
microregiuni sau asociații intercomunitare de proiect (în cazul de față GAL - Grup de Acțiune
Locală).
1.2.4. „Ținutul” ca sistem teritorial
Funcționalitatea sistemului teritorial este asigurată de fluxurile de materie, energie și
informație, precum și de relații de intrare-ieșire (relații de tip feed-back) cu teritoriile din
proximitate. De asemenea, sistemul teritorial are mai multe principii de bază: funcționalității,
echilibrului dinamic, unicității, cauzalității, integrării, coerenței și sinergismului, autoreglării
și controlului (Ianoș I, 2000).
Dat fiind faptul că sistemele teritoriale sunt de mai multe tipuri, de la unități
microteritoriale, la mezoteritoriale și macroteritoriale, cu diverse semnificații și principii de
analiză, a fost nevoie să se surprindă trăsăturile „ținutului” suprapus microregiunii, ce-i conferă
acestuia atributele de sistem teritorial.
Unicitatea „ținutului” este dată de zestrea materială, istorică, culturală și spirituală, care
reprezintă axa ce leagă punctele sistematice ale acestei unități teritoriale. Prin acest principiu,
Ținutul Pădurenilor se remarcă ca fiind un teritoriu cu elemente distinctive din perspectivă
culturală (etnografică, tradițională, arhitecturală etc.), care se deosebește de regiunile din
vecinătate.
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Într-o altă ordine de idei, interrelațiile dintre elementele naturale și antropice ale „ținutului”
asigură coerența acestei structuri teritoriale. În plus, integritatea „ținutului”, este redată prin
identitatea colectivă, precum și prin conexiunile dintre elementele care alcătuiesc „ținutul”. De
altfel, reziliența reprezintă o caracteristică în special a „ținuturilor” în care conștiința apartenenței
locuitorilor este mai pronunțată, așa cum este cazul Ținutului Pădurenilor, dar și Mărginimii
Sibiului, Codrului, Banatului Montan, Bârgăului, Ciceului, Neamțului, Câmpulungului,
Teleomarnului, Gorjului etc.
1.2.5. Ținutul Pădurenilor în atenția cercetătorilor
Istoria inconfundabilă a regiunii studiate, mineritul și metalurgia practicate, potențialul
turistic ridicat, caracteristicile etnografice particulare au făcut ca Ținutul Pădurenilor să atragă
atenția mai multor cercetători. Cele mai reprezentative referințe pentru acest areal fac trimitere
spre următoarele categorii de informații:
•

publicații cu caracter monografic: Teglas G. (1879), Szabo I. (1909);

•

caracteristici demografice: Solyom Fekete Fr. (1882), Roman C.C. (2008);

•

aspecte istorice: Radu I. (1903), Popovici J. (1905), Sawicki L. (1907); Boda G. (2015);

•

caracteristici economice: Șerban O. (1996), Ișfănoni D. et al. (2004);

•

etnografie: Szabo I. (1909), Vuia R. (1926, 1945, 1959), Işfănoni R. (2006) etc.

1.3. Fundamente metodologice
O primă etapă a constituit-o crearea bazei de date; după alegerea regiunii de studiu, s-au
stabilit limitele acesteia, pe baza unor criterii complexe (criteriul mental, funcțional, peisagistic
etc.). Digitizarea curbelor de nivel a fost urmată de vectorizarea principalelor elemente regăsite pe
hartă (căi de acces, hidrografie etc.). Această bază de date a fost permanent actualizată cu o serie
de atribute spațiale. Datele obținute au fost prelucrate și reprezentate în softurile Microsoft Office,
ArcGIS 10.6.1, Global Mapper, Adobe Illustrator, Photoshop CS6.
Documentarea pe teren constituie cea de-a doua etapă în realizarea studiului. Aceasta a
permis obţinerea de date calitative și cantitative, pentru stabilirea limitelor regiunii, evidențierea
situației existente pe diverse componente ce pot demonstra funcționalitatea arealului dar și varii
corelații ce pot argumenta unele propuneri. Documentarea pe teren a avut loc în toate localitățile
ce aparţin UAT-urilor din Ţinutul Pădurenilor, în 26 iunie - 6 iulie 2017, 20-28 aprilie 2019, 258

31 iulie 2019. În vederea delimitării mentale a Ținutului Pădurenilor au fost aplicate 208
chestionare și o serie de interviuri semi-structurate, pe teme urmărite, precum etnografie (14
interviuri), agricultură (107 interviuri) și industrie (93 interviuri). Pe lângă aceste date calitative,
au fost obținute o serie de date statistice de la următoarele instituții: Primăriile comunelor Bătrâna,
Bunila, Cerbăl, Ghelari, Lelese, Toplița, Administrația Națională de Meteorologie, Administrația
Națională „Apele Române”, Direcția Silvică Hunedoara, Garda Forestieră Județeană Hunedoara,
Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Hunedoara, Direcția pentru Agricultură
Județeană Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara etc.
Realizarea planșelor și redactarea tezei reprezintă cea de-a treia etapă, care a contribuit
la finalizarea acestei analize regionale. Aceasta a vizat consultarea literaturii de specialitate prin
documentarea bibliografică, utilizând ca mijloace de lucru numeroase cărți, articole, website-uri și
diferite baze de date naționale și internaționale; analiza componentelor și interrelațiile sistemului
teritorial studiat.

2. PREMISELE ISTORICE ALE INDIVIDUALIZĂRII
ȚINUTULUI PĂDURENILOR
2.1. Preliminar
Areal suprapus unității montane Poiana Ruscă, a cărei forme endocarstice păstrează urmele
apariției prezenței umane, Ținutul Pădurenilor reprezintă un bazin de viață care a cunoscut o
umanizare încă din perioada preistorică, în pofida restrictivităților aparente existente.
În acest capitol au fost analizate următoarele aspecte:
➢ identificarea dovezilor arheologice, pe diferite perioade istorice, care atestă trecutul şi
continuitatea locuirii Ţinutului Pădurenilor;
➢ surprinderea rolului evoluţiei istorice asupra regiunii analizate.

2.2. Atestări arheologice ale Ținutului Pădurenilor din perioada
preistorică și romană
În urma cercetărilor arheologice realizate în peşterile din partea estică a Munţilor Poiana
Ruscă a rezultat identificarea unor vestigii, sub formă de unelte, în 55 peşteri. Printre peşteri se
9

numără cea de la Cerişor (Lelese), Runcu Mare (Lelese), Ghelari, Govăjdie (Ghelari). Alte
descoperiri datate tot din perioada romană au fost regăsite în comunele Ghelari, Topliţa, unde sau identificat urme de exploatare a aurului, un mormânt în urnă.

2.3. Ținutul Pădurenilor în Evul Mediu
Pentru Ţinutul Pădurenilor, Evul Mediu a lăsat moştenire diverse obiecte şi materiale. În
Cerişor (Lelese) s-au găsit obiecte din ceramică şi diferite materiale arheologice datate încă din
perioada evului mediu timpuriu.

2.4. Ţinutul Pădurenilor în epoca modernă şi contemporană
Lăsând la o parte evenimentele și aspectele de sorginte istorică cu privire la evoluția
fierăritului și mineritului din Munții Poiana Ruscă și din proximitatea acestei unități de relief,
trebuie remarcat faptul că această regiune industrială din România, care se baza în special pe forța
de muncă a pădurenilor, a fost apreciată la nivel european datorită extragerii și prelucrării fierului.

2.5. Concluzii
În finalul acestui capitol, putem concluziona faptul că Ținutul Pădurenilor este rezultatul
unei umanizări vechi și continue care s-a individualizat ca o formă politico-administrativă
medievală. Această afirmație este susțintă de identificarea unor dovezi arheologice din diferite
perioade istorice, care atestă trecutul și continuitatea locuirii Ţinutului Pădurenilor, implicit de
surprinderea rolului evoluţiei istorice asupra regiunii studiate.

3. REPERE IDENTITARE ALE ŢINUTULUI PĂDURENILOR
3.1. Preliminar
Identitatea unui loc derivă din gradul de apartenență al populației la spațiul natal sau cel în
care trăiesc, identitate care poate fi determinată de atribute precum arhitectura locală, limbaj/grai,
obiceiuri, comportamente sociale etc. Individualizat ca o subzonă etnografică, Ținutul Pădurenilor
persistă încă în mentalul celor rămași ca fiind un areal cu specificități geografice distincte,
amplificate de gradul relativ ridicat de izolare al localităților incluse.
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Obiectivele propuse în acest capitol au vizat următoarele aspecte:
➢ identificarea limitelor Ținutului Pădurenilor prin intermediul unor chestionare aplicate în
cadrul teritoriului propriu-zis și localităților limitrofe acestuia;
➢ analiza tuturor reperelor etnografice ale Ținutului Pădurenilor, cu focalizare pe cele încă
viabile dar și pe influențele resimțite.

3.2. Criteriul mental în delimitarea Ținutului Pădurenilor
Criteriul mental, a fost folosit într-o serie de studii de geografie regională de tip „țară”
(Ilovan O-R., 2009; Josan I., 2009; Boțan C.N., 2010; David N., 2010; Pop A-M., 2011; Ianăș AN., 2011; Vîlcea I-C., 2012; Filimon L., 2012; Pavel I.H., 2012; Mihalca I.A., 2015; Hognogi Gh.,
2016), precum și analize regionale de tip „ținut” (Potra A.C., 2015, 2018; Chita S-M., 2015, 2018;
Huciu D., 2018).

3.3. Repere etnografice din Ţinutul Pădurenilor cu rol identitar
3.3.1. Portul popular
În ceea ce privește portul popular, unele din piesele costumului popular au rămas nealterate
în compoziția acestuia, în vreme ce altele au cunoscut influențele zonelor învecinate sau chiar sau perimat, situație justificată de schimbarea materialelor utilizate, tehnica de lucru sau schimbarea
modei.
3.3.2. Cutume pădurenești
Obiceiurile din mediul rural s-au individualizat mai mereu, indiferent de arealul la care
facem referire, prin anumite specificități, condiționate de ocupațiile locuitorilor, relief etc. Din
punct de vedere al cutumelor specifice în Ținutul Pădurenilor, cu punctarea în mod expres a celor
care dau viață încă obștei pădurenești, vom face referire la următoarele categorii de evenimente:
•

evenimente sătești legate de ciclul obișnuit al vieții (nuntă, înmormântare);

•

evenimente asociate unor ocupații tradiționale, dintre care cea mai veche, practicată și
în Ținutul Pădurenilor, este creșterea oilor;

•

evenimente de socializare, regăsite în trecut în satul tradițional sub forma unor clăci,
șezători, hore și nedei.
3.3.3. Melosul pădurenesc
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Printre cele mai importante dansuri populare tradiționale din Ținutul Pădurenilor se
numără: spic de grâu, ardeleana pe sub mână, joc de doi, brâul bătrânesc, brâul pădurenesc.
3.3.4. Gastronomia locală
Gastronomia locală din Ținutul Pădurenilor se individualizează în special prin plăcintele
pădurenești a căror origine nu este cunoscută, deși, pădurenii spun că datează încă de pe vremea
dacilor. Alte produse alimentare din regiunea analizată sunt: produsele lactate (lapte, brânză),
carnea de vită, mierea de albine, dulceața de afine și de zmeură, ciupercile etc.
3.3.5. Arhitectura gospodăriilor tradiționale
Arhitectura vernaculară regăsită în Ținutul Pădurenilor este rezultatul materiilor prime
locale utilizate (lemn, piatră), al ocupației localnicilor sau restricționărilor fizico-geografice
existente. Conservarea (încă) a unui număr consistent de gospodării tradiționale se datorează și
relativei izolări de care beneficiază satele de aici, a venitului scăzut al comunităților locale tradus
printr-un standard de viață inferior zonelor urbane învecinate, dar și vârstei relativ înaintate a
populației domiciliate.

3.4. Concluzii
În concluzie, amintim ca elemente de reper următoarele aspecte:
-

pădurenii au o conștiință foarte ridicată a apartenenței de regiunea lor;

-

autoidentificarea locuitorilor cu spațiul geografic în care trăiesc este susținută și în
literatura de specialitate, prin scoaterea în evidență a celor mai reprezentative elemente
etnografice care contribuie la crearea unei imagini și mai clare asupra teritoriului analizat;

-

identitatea pădurenilor este una foarte puternic înrădăcinată în valorile, tradițiile și
practicile tradiționale cu care aceștia se mândresc;

-

Drăgan Muntean reprezintă o marcă identitară a Ținutului Pădurenilor;

-

la microscară, Ținutul Pădurenilor reflectă trăsăturile spațiului românesc;

-

perpetuarea acestui reper identitar prin organizarea unor evenimente tematice (Festivalul
Pădurenilor Drăgan Muntean, Festivalul Plăcintelor Pădurenești etc.), existența unor
ansambluri tradiționale pădurenești (Lelese – Ansamblul Folcloric Leleșana, Ansamblul
Drăgan Muntean) sau înființarea unor asociații (Asociația Pădurenilor);
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-

plăcintele pădurenești devenite marcă înregistrată și promovate inclusiv prin intermediul
unui festival omonim;

-

casa cu târnaț și existența unui număr încă crescut de astfel de gospodării vernaculare în
tot cuprinsul arealului.

4. CADRUL NATURAL DIN ȚINUTUL PĂDURENILOR
4.1. Preliminar
Cadrul natural condiționează și este condiționat, la rândul lui, de fiecare componentă a sa
individuală, că vorbim de parametrii morfologici și forme de relief rezultate, constituție geologică
și resurse ale subsolului, elemente de biodiversitate generate de învelișul biopedogeografic sau
hidrografie și elemente climatice; totodată, acesta reprezintă o bază de susţinere pentru
componenta antropică și activitățile economice derivate. În funcție de modul în care acestea
conlucrează, putem vorbi de o anumită favorabilitate sau restrictivitate a teritoriului. Menționăm,
încă de la bun început, că alături de celelalte localități regăsite în cuprinsul Munților Poiana Ruscă,
Ținutul Pădurenilor face parte din categoria zonelor montane defavorizate (ZMD), statut
reglementat prin Regulamentul (CE) 1257/1999.
Principalele obiective urmărite în acestă parte a studiului au fost:
➢ identificarea elementelor de favorabilitate asociate cadrului natural;
➢ determinarea resurselor subsolului și a modului lor de exploatare și valorificare economică;
➢ impactul reliefului și a altor componente fizico-geografice asupra căilor de transport,
desfășurării unor activități economice, dezvoltării habitatelor sau individualizării unor
peisaje distincte;
➢ rolul climatului în favorizarea anumitor activități economice;
➢ identificarea unor alternative de atenuare a restrictivităților naturale existente.

4.2. Relieful – resursă și bază de susținere a multiple activități antropice
4.2.1. Repere de tectogeneză și evoluție geologică reflectate în resurse de subsol
Tectogeneza din Munţii Poiana Ruscă, unitate montană din care face parte şi Ţinutul
Pădurenilor, are la bază procesele geologice ale Domeniului Getic.
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4.2.2. Implicații teritoriale ale indicatorilor morfometrici
Radiografierea implicațiilor teritoriale ale indicatorilor morfometrici, are un rol esențial
într-o analiză regională, deoarece prin intermediul acestora se poate scoate în evidență potențialul
reliefului, precum și interrelaționările acestuia cu factorul antropic și mediul înconjurător.
Definirea trăsăturilor generale ale reliefului din Ținutul Pădurenilor și efectele distribuției spațiale
a acestora se constituie într-o premisă a analizei principalei componente a cadrului natural,
respectiv relieful. Astfel, au fost luați în calcul următorii indicatori morfometrici: altitudinea,
adâncimea fragmentării, declivitatea, expoziția versanților și insolația suprafețelor.
4.2.3. Implicațiile reliefului actual în distribuția așezărilor
Relieful „ținutului”, prin funcția sa de adăpost i-a protejat pe localnici de migratorii care
au intenționat de-a lungul timpului să le ocupe teritoriul, făcând ca în memoria pădurenilor să se
creeze o conștiință puternică a aparteneței la acest spațiu geografic.
De asemenea, relieful prin altitudinea sa, precum și prin ceilalți indicatori morfometrici ai
acestuia (panta, expoziția versanților, adâncimea și densitatea fragmentării), împreună cu structura
geologică au dictat izolarea și accesibilitatea îngreunată mai ales din partea nord-vestică a
„ținutului” care se suprapune părții centrale a Munților Poiana Ruscă și au impus stabilirea
așezărilor umane, în special pe culmile înalte (26 localități din totalul de 33 aparținătoare de
Ținutul Pădurenilor).

4.3. Componenta climatică
Prin caracteristicile sale (spre exemplu cele care au format topoclimatul de adăpost),
componenta climatică a Ținutului Pădurenilor, a permis construirea așezărilor și realizarea
activităților economice, iar împreuna cu relieful a dictat etajarea vegetației, faunei și solului,
precum și regionalizarea agriculturii și industriei „ținutului”.
Din punct de vedere climatic, Ținutul Pădurenilor resimte influența climatului montan, cu
specificitățile de topoclimat existente care determină un anumit tip de peisaj sau practicarea unei
anumite activități economice.
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4.3.1. Parametrii climatici
a). Temperatura aerului
Ținutul Pădurenilor are un climat temperat-continental cu influențele vestice ale maselor
de aer umede și un pic reci. Masele de aer vestice oferă regiunii analizate un climat relativ umed
și răcoros.
b). Precipitațiile atmosferice
Precipitațiile atmosferice sunt un alt element al componentei climatice, care influențează
umezeala solului și alimentarea râurilor și pâraielor, precum și desfășurarea activităților umane.
Însemnătatea acestui indicator climatic este foarte importantă deoarece are implicații directe
asupra principalei funcții a Ținutului Pădurenilor și anume funcția agro-pastorală.
c). Circulația maselor de aer
Situat în partea vestică a țării noastre, mai exact în vestul județului Hunedoara, respectiv
în partea central-estică a Munților Poiana Ruscă, Ținutul Pădurenilor se sprapune maselor de aer
din vest (orografia reliefului influențând circulația vânturilor), care se schimbă ușor la nivel local,
fiind dirijată și de relieful destul de fragmentat.
4.3.2. Topoclimatele de la nivelul Ținutului Pădurenilor
Topoclimatele sunt influențate de altitudinea reliefului care impune trăsături teritoriale
distincte, individualizate prin topoclimate de munte, de dealuri, de depresiune, iar după forma
reliefului, topoclimate montane, de versant, de cumi deluroase, de terase, de vale, de chei și defilee
etc.

4.4. Componenta hidrică
Componenta hidrică reprezintă un element esențial pentru asigurarea viabilității oricărui
geosistem. Aceasta este în strânsă legătură cu geologia terenului, precum și cu factorii fizicogeografici, care datorită fenomenelor climatice și metrorologice, determină precipitațiile,
asigurând astfel, volumul necesar de apă. Pe lângă precipitații, rezervele de apă sunt asigurate și
în uma procesului de evapotranspirație. Prin indicatorii săi morfometrici (adâncimea și densitatea
fragmentării, declivitatea versanților, altitudine), relieful influențează în mod evident debitele și
viteza scurgerii. Componenta vegetală contribuie la rândul ei la scurgerea superficială, influențând
intercepția și infiltrația apei în sol, precum și evapotranspirația. De asemenea, stuctura geologică
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a terenului, implicit componenta pedologică facilitează scurgerea la suprafață prin permeabilitatea
infiltrării apei, asigurând totodată valori optime pentru alimentatea apelor subterane.
Râurile colectoare principale care traversează Ținutul Pădurenilor sunt Cerna și Dobra.

4.5. Învelișul biopedogeografic – suport al activităților economice
4.5.1. Repartiția geografică a vegetației și modul de utilizare al terenurilor la nivelul
Ținutului Pădurenilor
Pentru Ținutul Pădurenilor, vegetația, în special prin pădure, a îndeplinit mai multe funcții,
printre care remarcăm: funcția de adăpost, sursă de materie primă în vederea construirii și încălzirii
așezărilor omenești, sursă de hrană (prin vânat, culesul ciupercilor, a fructelor de pădure), funcția
peisagistică. De-a lungul timpului, pădurea i-a protejat pe pădureni de invaziile popoarelor
migratoare, precum și de producerea unor fenomene și procese naturale de ric.
4.5.2. Impactul ferigilor asupra extensiunii pajiștilor naturale și asupra modului de
utilizare al terenurilor
Ținutul Pădurenilor se confruntă cu prezența acestei plante toxice, pe suprafețe destul de
însemnate, ba mai mult, se poate constata faptul că feriga s-a extins tot mai mult asupra pajiștilor
naturale. De asemenea, răspandirea ei poate să afecteze și modul de utilizare al terenului. Astfel,
recomandăm metodele de combatere menționate anterior, pentru a stopa răspândirea acestei
buruieni otrăvitoare, precum și pentru a o înlătura de pe suprafețele deja afectate.

4.5.3. Fauna
Suprapus în totalitate Munților Poiana Ruscă, Ținutul Pădurenilor deține un important fond
cinegetic alcătuit din animale sălbatice care trăiesc în pădurile de foioase și în pădurile de amestec.

4.5.4. Biodiversitatea ariilor naturale protejate
În conformitate cu IUCN (2008), Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a, zone protejate sau Ordonanța de Urgență
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale, a florei și faunei sălbatice, ariile naturale protejate
au un important rol de conservare a biodiversității deținute.
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4.5.5. Trăsăturile învelișului pedologic
Învelișul pedologic este esențial în evoluția oricărei entități teritoriale, deoarece are mai
multe funcții: suport pentru vegetație și faună, sursă de substanțe hrănitoare, favorizând astfel
creșterea animalelor, cultivarea plantelor, valorificarea forestieră.
Clasele de soluri sunt produsul interrelațiilor mai multor factori de natură fizico-geografică
(geologie, relief, climă, hidrografie, vegetație, faună), antropică (mod de utilizare, valorificare sau
exploatare, obiceiuri pastorale etc.), diferențiindu-se în acest fel mai multe tipuri de soluri
(cambisoluri, cernisoluri, spodosoluri, protisoluri, luvisoluri, hidrisoluri, pelisoluri, salsosoluri,
protisoluri).
În Ținutul Pădurenilor predomină suprafețele ocupate de pădure, urmate de pășuni și
fânețe, în pofida terenurilor arabile care ocupă suprafețe restrânse, condiționate în mod evident de
solurile care nu favorizează cultivarea plantelor, astfel, creșterea animalelor și exploatarea
forestieră fiind ocupațiile de bază ale pădurenilor.
La nivelul Ținutului Pădurenilor, se deosebesc două mari clase de soluri: cambisolurile și
cernisolurile. Pe lângă aceste clase majore, se mai regăsesc și soluri neevoluate sau trunchiate.

4.6. Concluzii
În concluzie, din punct de vedere al cadrului natural, Ținutul Pădurenilor se remarcă prin
următoarele aspecte:
-

Conexiunile între elementele cadrului natural (relieful, hidrografia, clima, vegetația, fauna
și soluri), precum și legăturile dintre acestea cu alte componente ale teritoriului, reprezintă
un factor esențial în formarea și evoluția unei entități teritoriale.

-

Evoluția paleogeografică a dus la formarea reliefului Ținutului Pădurenilor pe văi înguste
și adânci, mai greu accesibile și cu umiditate ridicată; pe terase și dealuri, ceea ce a
determinat amplasarea așezărilor umane pe culme și practicarea agriculturii pe terase.

-

Structura geologică din subasment nu determină apariția unor fenomene de risc
geomorfologic.

-

Potențialul reliefului poate să contribuie la funcționalitatea economică a regiunii studiate,
prin faptul că substratul deține resurse naturale considerabile ce pot să conducă la reluarea
activității industriale, datorită prezenței minereurilor de fier și a marmurei.
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-

Climatul favorizează realizarea anumitor activități umane precum cultivarea plantelor și
creșterea animalelor, dar și amplasarea așezărilor omenești.

-

Prezența resurselor hidrografice asigură consumul casnic, dar și desfășurarea activităților
economice (activități industriale, pescuit, morărit etc).

-

Vegetața, în special prin resursele forestiere, îndeplinește mai multe funcții, printre care,
amintim: funcția climaticăf, antipoluantă, antierozională, antiaridizantă, edafică etc.

-

Ținutul Pădurenilor deține un important fond cinegetic alcătuit din numeroase animale
sălbatice.

-

În arealul analizat sunt înscrise câteva arii naturale protejate de importanță națională și
comunitară care au un important rol de conservare a biodiversității deținute (ROSCI0250
Ținutul Pădurenilor, ROSCI0028 Cheile Cernei, Rezervația naturală „Codrii seculari de pe
valea Dobrișoarei și Prisloapei”).

-

Solul permite realizarea unor culturi agricole în terase (grâu, orz, ovăz, porumb, cartof etc.)
care asigură o parte din consumul de hrană al pădurenilor.

5. PARTICULARITĂȚILE GEODEMOGRAFICE ȘI DE
HABITAT DIN ȚINUTUL PĂDURENILOR
5.1. Preliminar
Areal puternic umanizat în perioada de exploatare a resurselor miniere, fapt amplificat de
contextul socio-politic al vremurilor respective (Imperiul austro-ungar, perioada socialistă),
Ținutul Pădurenilor a cunoscut un declin demografic puternic o dată cu stoparea activității
industriale, comunitatea locală nereușind să găsească pârghiile necesare pentru revitalizarea
așezărilor. Urmând un trend general descendent la nivel național sau chiar județean, la nivel local
toate fenomenele demografice înregistrate ating cote alarmante, punând în discuție viabilitatea
acestor așezări.
Printre obiectivele urmărite amintim:
➢ analiza capitalului social din Ținutul Pădurenilor;
➢ evaluarea caracteristicilor demografice ale comunității locale din Ținutul Pădurenilor;
➢ evaluarea vulnerabilității sociale înregistrate în Ținutul Pădurenilor;
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➢ analiza specificității habitatelor.

5.2. Evoluția geodemografică
Pentru o analiză complexă a Ținutului Pădurenilor, este absolut necesară radiografierea
evoluției numerice a populației, precum și a celorlalte structuri geodemografice care alcătuiesc
resursa umană a regiunii. Situat în totalitate în Munții Poiana Ruscă, respectiv pe teritoriul
administrativ al județului Hunedoara, Ținutul Pădurenilor este o regiune depopulată cu multe
fluctuații de-a lungul timpului, în ceea ce privește evoluția geodemografică.

5.3. Structurile geodemografice
Având în vedere faptul că numărul populației reprezintă o valoare cantitativă reflectată de
obicei de rata mișcării migratorii și sporul natural, prin care se scot în evidență anumite tendințe
demografice precum îmbătrânirea demografică, depopularea, pe de altă parte, avem și o valoare
calitativă a populației, reprezentată prin structura populației pe grupe de vârstă și sexe.

5.4. Caracteristici ale habitatelor din Ținutul Pădurenilor
Majoritatea localităților din Ținutul Pădurenilor sunt atestate documentar din secolul al
XV-lea (24 din totalul de 33 localități).
La început, așezările pădurenești erau situate pe vale și aveau doar câte 5-10 gospodării.
Odată cu creșterea numărului de locuitori, impactul antropic asupra dealurilor împădurite a crescut,
astfel populația s-a mutat pe deal unde avea mai mult spațiu pentru gospodarii, dar și pentru
agricultură. Defrișarea dealurilor din Ținutul Pădurenilor a luat amploare în special în perioada
socialistă de maximă exploatare industrială, atunci când lemnul era utilizat la cuptoarele fierăriilor
din regiune unde se topea minereul de fier.
Localitățile aparținătoare de Ținutul Pădurenilor sunt majoritatea mici, cuprinzând cam
câte 60 de gospodării în medie. Cele mai mici sate pădurenești sunt Arănieș, Goleș, Merișoru de
Munte, Ulm care au fiecare sub 100 de locuitori. Printre satele pădurenești cele mai mari, se
numără Dăbâca, Hășdău, Cerbăl, Lelese, Ruda cu circa 400 locuitori fiecare.
Evoluția așezărilor umane prin prisma dezvoltării infrastructurii edilitare se află în strânsă
legătură cu nevoile oamenilor, însă e condiționată în mod cert de factorii socio-economici și
politici. Pentru surprinderea situației existente a dotării edilitare din Ținutul Pădurenilor, am luat
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în calcul următorii indicatori: lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, numărul
unităților de învățământ, sanitare, religioase și culturale.

5.5. Concluzii
Pornind de la întrebarea: Pentru cine planificăm?, conștientizăm faptul că resursa umană e
primordială pentru orice lucrare de planificare și dezvoltare regională, întrucât aceasta asigură
originalitatea, continuitatea și evoluția oricărui spațiu geografic.
Ținutul Pădurenilor este un mediu rural cu resurse umane extrem de limitate în prezent,
componenta demografică fiind puternic afectată de-a lungul timpului de efectele evenimentelor
istorice, politico-administrative (primul și al doilea război mondial, regimul politic socialist etc),
socio-economice (industrializare și colectivizare etc).

6. FUNCȚIONALITATEA ECONOMICĂ A ȚINUTULUI
PĂDURENILOR
6.1. Preliminar
Ținutul Pădurenilor se comportă ca o microregiune, alături de teritoriul învecinat, Țara
Hațegului, regăsindu-se ambele încorporate GAL-ului Microregiunea Ținutul Pădurenilor-Țara
Hațegului. Sursele de finanțare actuale, existența unor promotori ai regiunii, modelele de bună
practică deja existente, fie ele și puține cantitativ, devin argumente pentru accesarea unor
oportunități de atenuare a disparităților sociale din ce în ce mai pregnante, de modernizare a
infrastructurii de acces și de creștere a timpilor de deplasare pentru anumite servicii necesare
populației domiciliate sau de individualizare a unui profil economic updatat (economie montană,
agroturism/ecoturism etc.).
Obiectivele propuse în cadrul acestui capitol au fost:
➢ evaluarea activităților economice din Ținutul Pădurenilor, din toate sectoarele de activitate,
prin analiza potențialului de exploatare agricol, industrial, comercial sau turistic și formele
de valorificare actuale;
➢ analiza accesibilității infrastructurii de transport și a gradului de conectivitate al așezărilor
din Ținutul Pădurenilor;
➢ analiza accesibilității localităților la varii servicii de sănătate, educație și comerciale.
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6.2. Structura economică a populației ținutului
Structura economică a unui teritoriu trebuie să ia în calcul mai mulți factori și indicatori
pentru fiecare sector economic în parte. Aceasta este dată de gradul de ocupare al forței e muncă.
Astfel, pentru o imagine mai clară cu privire la structura economică a Ținutului Pădurenilor s-au
analizat structura ocupațională a populației (populația activă, populația inactivă, populația
șomeră), precum și structura populației pe sectoare de activitate economică (sectorul primar,
sectorul secundar și sectorul terțiar).

6.3. Antreprenoriat în Ținutul Pădurenilor
În Ținutul Pădurenilor sunt 73 de firme active, majoritatea din sectorul terțiar (n=67),
urmate de sectorul secundar (n=4) și sectorul primar (n=2).

6.4. Activitățile agro-silvice
Factorii naturali și antropici dintr-o entitate teritorială microregională, dictează modul de
utilizare al terenurilor. Prin urmare, conlucarea factorilor naturali (geologici, morfometrici,
climatici, hidrologici, biopedogeografici) cu cei antropici, imprimă Ținutului Pădurenilor un mod
variat de utilizare al terenurilor. Aici avem suprafețe cu folosință diversă, precum creșterea
animalelor, cultivarea plantelor, activități forestiere, industriale și spații construite.

6.5. Activitățile industriale
De-a lungul timpului, existența resurselor naturale în zona Munților Poiana Ruscă a
favorizat dezvoltarea meșteșugurilor de extragere și de prelucrare a fierului. Chiar dacă ocupația
de bază a strămoșilor noștri daci era cultivarea plantelor și creșterea animalelor, în același timp
străbunii noștri erau și meșteșugari pricepuți în extragerea și prelucrarea fierului, drept dovadă
fiind descoperirile arheologice de unelte folosite pentru această îndeletnicire. Unelte miniere, hălzi
de zgură și arme din perioada daco-romană au fost descoperite și în localitatea Ghelari din Ținutul
Pădurenilor. Prelucrarea zăcamintelor de minereu era asigurată și de prezența pădurilor din
împrejurimi, prin lemnul necesar pentru topirea acestora. Pădurenii, în special cei din satul Ghelari
sunt păstrători ai acestor meșteșuguri, încă din cele mai vechi timpuri. Inscripția în limba latină,
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găsită la sfârșitul secolui al XIX-lea în Ghelari: „Natus ibi, ube ferum nascitum”, ne demonstrează
extinderea acestei activități din Ținutul Pădurenilor și în perioada romană. Urmele identificate aici
ne fac o imagine și asupra metodei de lucru utilizată la vremea respectivă în exploatarea
zăcămintelor feroase, aceasta realizându-se în special prin săparea de gropi și spargerea rocilor cu
diferite unelte precum: dalta, ciocanul, sapa sau târnăcopul. Minereul era transportat în coșuri cu
ajutorul animalelor. După plecarea romanilor de pe teritorul Daciei, această ocupație de extragere
și prelucrarea a zăcămintelor de fier a avut mai multe etape de regres care au alternat cu perioade
de dezvoltare influențate de împrejurările istorice și sociale (Vlad A., 2003).

6.6. Activitățile terțiare
Turismul – o alternativă de dezvoltare economică a Ținutului Pădurenilor
Resursele turistice naturale și antropice din Ținutul Pădurenilor au o valoare însemnată și
crează premisele favorabile ca tursimul să devină o alternativă esențială de dezvoltare economică
a regiunii analizate.

6.7. Accesibilitate și interconectivitate în Ținutul Pădurenilor
Când vorbim despre infrastructura de transport a unui teritoriu, automat facem referire la
accesibilitate și interconectivitate, dezvoltarea economică a unui teritoriu fiind dependentă de cele
două concepte. Dacă atunci când analizăm accesibilitatea arterelor de transport, ne referim la
calitatea acestora, implicit la impactul asupra constuirii locuințelor, când facem un studiu asupra
interconectivității, trebuie să punem accentul pe legăturile dintre așezările omenești, prin
mijloacele de acces disponibile și necesare.

6.8. Concluzii
Într-o analiză regională de planificare și dezvoltare teritorială, componenta economică
joacă un rol primordial, prin potențialul agricol, industrial și turistic, corelată cu celelalte resurse
naturale și antropice, concentrată pe particularități, asigură în mod evident funcționalitatea oricărui
areal.

7. SINTEZA REGIONALĂ A ȚINUTULUI PĂDURENILOR
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În ultimul capitol al acestei lucrări am realizat analiza SWOT a Ținutului Pădurenilor și și
am validat ipotezele generale de lucru. De asemenea, prin modelarea chorematică, am scos în
evidență axele de dezvoltare, relațiile de dependență și interdependență funcțională pe care
regiunea studiată și le-a creat pentru a-și asigura viabilitatea și continuitatea.
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