CENTRUL DE VIZITARE/INFORMARE
ROSCI0229

TRADIŢII CULTURALE
ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

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 beneficiari 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.
-valorificarea durabilă a resurselor naturale şi a factorilor de
producţie
-protejarea patrimoniului natural în vederea dezvoltării durabile a teritoriului, cu măsuri
deosebite pentru ecosistemul
natural din zonă.

Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007 - 2013

PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA
BIODIVERSITĂŢII SITULUI
ROSCI0229 SIRIU
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare
Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu”

ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE
ŞI MEŞTEŞUGURI
TOPONIMIE ŞI IZVOARE ISTORICE
în SITUL ROSCI0229 SIRIU

Informaţii despre proiect
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Denumirea munţilor Siriu provine de la steaua Sirius care
a jucat un rol important în măsurătorile astronomice şi astrologice ale geto-dacilor.
Încă din timpuri străvechi, locuitorii Munţilor Siriu au trăit
împletindu-şi destinul cu bogăţiile şi darurile naturii, pe care le exploatau 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.
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