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ETNOLOGIE 

APICULTURA ÎN OLTENIA – ÎNTRE TRADIȚIE  

ȘI CONTEMPORANEITATE 

ANCA CEAUȘESCU 

Abstract: Beekeeping, an occupation with ancient roots in our country, 
inherited from the Dacian times, was, in Oltenia, a basic branch of the 
economy. The products of the hive were important elements in the food of 
the population and in its spiritual life. They were also the subject of internal 
and external trade. Based, initially, on the control of the natural activity of the 
hive, beekeeping has improved, over time, by introducing modern techniques 
to increase the productivity of the hive and the quality of bee products. 
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Cu o tradiție îndelungată în domeniul creșterii albinelor, Oltenia se remarcă și 

azi prin realizări remarcabile în acest sector al economiei. Varietatea mare a 
reliefului constituie unul dintre factorii favorizanți specifici regiunii oltene, dar și 
întregii țări. Dealurile, podișurile, câmpiile și depresiunile, cu resurse melifere 
însemnate (păduri de foioase și de tei, livezi, întinse suprafețe cu pășuni și fânețe), 
precum și văile destul de largi ale râurilor ce le brăzdează, toate au fost, 
dintotdeauna, prielnice unui randament economic ridicat al apiculturii. De altfel, 
calitatea climatului temperat-continental, cu primăveri timpurii, ierni blânde, ploi 
moderate și fără vânturi puternice, dar și însușirile solului, bogăția acestuia în 
elemente minerale care, prin transfer, dau calitate vegetației, sunt tot atâtea condiții 
favorabile dezvoltării albinăritului. 

Se pare că momentul apariției albinelor pe pământ este legat de apariția 
plantelor fanerogame, al căror nectar a constituit mod de hrană pentru ele și prilej 
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de polenizare1. Dovezi privind existența acestor plante, precum și urme de albine, 
au fost identificate de arheologi în straturile de la sfârșitul perioadei secundare, 
apoi, în Aquitania franceză au fost găsite urme de albine datând din oligocen, iar 
în Germania de vest, din perioada miocenului inferior și superior, aceste câteva 
exemple, alături de multe alte dovezi scoase la lumină de arheologi, probând 
existența albinei pe Terra înaintea apariței omului2. Faptul că urme ale plantelor 
fanerogame a fost identificate și pe teritoriul locuit de români, demonstrează 
existența albinelor în acest spațiu geografic, de asemenea, înaintea apariției 
omului.  

De-a lungul istoriei, ființa umană a conviețuit în bune relații cu albina, care i-
a oferit bunuri și produse ce i-au îmbunătățit viața, nu doar în plan material, ci și 
spiritual. Mai mult, albina a fost asemănată cu omul în ceea ce privește organizarea 
societății, familia, casa, însă „insecta se impune atenției și interesului, ca o 
colectivitate mai bine organizată și structurată decât cea umană, prin capacitatea de 
a produce din sine un aliment original și o substanță fără egal, dăruită cu 
generozitate omului. Fiecare viețuitoare are calități bune și rele, albina, în schimb, 
este mereu benefică omului și naturii”3.  

După cum notează Romulus Vulcănescu, „Albina, ca făptură reală face parte 
din economia domestică şi de stat, din  civilizaţia și cultura dacilor, a daco- 
romanilor şi a românilor. …Istoriografii antici, greci şi romani menționează că 
Dacia era de drept țara albinelor, țara minunată a melifagilor”4. Mierea, 
principalul produs al stupului, bogată în substanțe nutritive de mare valoare 
biologică, utilizată atât ca aliment, cât și ca medicament, a fost, din timpuri 
străvechi, primul și singurul îndulcitor accesibil omului, iar ceara, până la 
descoperirea mijloacelor moderne de iluminat, a fost furnizorul de lumină preferat. 
Produsele stupului au constituit, totodată, elemente importante în viața spirituală, 
miracolul acestora determinând, în imaginația omului, simboluri legate, mai ales, 
de transcendență.  

Se pare că deprinderea privind creșterea albinelor a fost dobândită în perioada 
fenicienilor, egiptenilor și grecilor antici. După cum se știe, în Egiptul antic, regele 
era simbolizat, în scrierile hieroglifice, printr-o albină. În formă stilizată, albina era 
reprezentată pe numeroase statui, și, tot  în Egipt, preoții foloseau multă miere și 
ceară în diferite ritualuri. În Grecia antică, dovezi cu privire la creșterea albinelor 

 
1 Elena Maxim, Simbolul albinei și al produselor ei în cultura populară românească, 

București, Editura Etnologică, 2019, p. 44. 
„2 Ibidem; a se vedea și Marcela Harnaj, Creșterea albinelor în antichitate, în „Din istoria 

apiculturii. Pentru cursurile de perfecționare în apicultură. Ciclul II”, București, Asociația 
crescătorilor de albine dinb RPR, 1961, p. 7 și urm.; Robert Delort, Animalele și istoria lor, 
București, Editura Meridiane, 1993, p. 253.  

3 Elena Maxim, Simbolul albinei și al produselor ei …, p. 60. 
4 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, București, Editura Academiei Române, 1987,  
p. 534. 
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ne sunt oferite de Aristotel, care în Historia animalium (sec. IV î. Hr.)5 se ocupă, 
pe larg, de miere și ceară, prezentând numeroase utilizări și întrebuințări ale 
acestora. Mitologia greacă arată că alimentația lui Jupiter a fost asigurată cu mierea 
produsă de albinele de pe muntele Ida. De altfel, în aceste ținuturi, cea dintâi 
monedă cunoscută în lume, care aparține civilizației din Efes (secolului IV î. Chr.), 
are imprimată pe ea albina, ca simbol al hărniciei. Cu toate acestea, datorită 
dezvoltării scrierii și culturii, în general, mult mai numeroase sunt însemnările din 
perioada romană, care arată că apicultura era bine dezvoltată la acea vreme, iar 
albina se bucura de un rol important în viața populației6.  

Informațiile scriitorilor antici despre comunitățile care locuiau în spațiul în 
care astăzi trăiesc românii, deși destul de fragmentare, demonstrează că albinele erau 
în număr destul de mare la nord de Dunăre (Istru) și că era primejdios să mergi în 
acest teritoriu. Astfel, în scrierile sale, Herodot (485–421 î. Chr.) menționează că în 
drumul spre Sciția a aflat de la tracii de pe malul drept al Dunării că: „pământurile de 
dincolo de apă nu pot fi călcate cu ușurință din cauza mulțimii albinelor care nu 
dau nimănui îndemn să pătrundă pe acele meleaguri”7. De asemenea, informații 
vechi referitoare la creșterea albinelor se regăsesc și în lucrarea  istoricului grec 
Xenofon (430–355 î. Hr.), Anabasis, în care notează că: „hrana geților constă în 
primul rând din miere, legume, lapte simplu sau preparat și foarte puțină carne, căci 
credința în Zamolxes îi oprea”, precum și în scrierile lui Polibiu (sec. II î. Hr.), care 
precizează că mierea și ceara au constituit, în secolul al II-lea î. Hr., articole cu o 
pondere semnificativă în cadrul schimburilor comerciale dintre lumea greacă și 
ținuturile pontice8.  

 
5 Aristotel, Historia animalium, traducere în engleză de Richard Cresswell, History of Animals, 

London,  George Bell & Sons, 1902. 
6 Amintim aici scrierile lui Varro (116–28 î. Chr., De Re Rustica, Cartea III), Vergilius  

(70–19 î.Chr., Georgicele, Cartea IV), Plinius cel Bătrân (23-79 d. î. Chr., Istoria naturală, Cărțile XI 
și XXI) ș.a. 

7 Izvoare privind istoria României, București, Editura Academiei R.P.R., 1964, p. 67. Însă, 
„ceea ce nu știau nici anticii și nici noi până nu demult” este că albinele erau folosite ca armă 
împotriva năvălitorilor. În perioada medievală, în satele din Oltenia, fiecare gospodărie avea în în jur 
de 20-30 de stupi cu zeci de mii de albine. Atunci când apăreau cete răzlețe de cotropitori, localnicii 
răsturnau stupii, în felul acesta albinele devenind o adevărată primejdie pentru străini, iar oamenii 
atacați aveau timp să se refugieze în pădure sau în locuri ascunse (Ștefan Enache, Teodor Pleșa, Zona 
etnografică Dolj, București, Editura Sport-Turism, 1982, p. 37). 

8 Izvoare privind istoria României, p. 161. Referirile la dezvoltarea apiculturii pe teritoriul 
românesc sunt numeroase. Amintim dintre acestea: Ion Molnar, Economia stupilor, acum întâi 
izvodită și dată …, Viena, 1785, retipărită la Sibiu în anul 1806; Ioan Tomici, Cultura albinelor sau 
învățătura pentru ținerea stupilor în magațiuni pentru toate părțile, Sibiu, 1823; Fl. Bengescu, 
Albinele și albinăritul în România, 1926; Marcela Harnaj, Creșterea albinelor în antichitate, în „Din 
istoria apiculturii. Pentru cursurile de perfecționare în apicultură. Ciclul II”, București, Asociația 
crescătorilor de albine dinb RPR, 1961; Maurice Maeterlinck, Viața albinelor, București, Editura 
Apimondia, 1976; Elana Maxim, Vânătoarea de albine sălbatice în România, în „Anuarul Institutului 
de Cercetări Etnologice și Dialectologice”, București, 1985; Dinu Mareș, Apicultura în tradiția 
poporului nostru, București, Editura Ceres, 1990 etc.   
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Un prim pas spre apicultură a fost colectarea mierii de albine din cuiburile 
construite în scorburile copacilor sau în alte locuri. Vânarea roiurilor sălbatice 
(bărcuitul)9, ca forma cea mai veche a albinăritului, nu se mai păstrează în 
amintirea locuitorilor plaiurilor oltene, ci numai descoperirea întâmplătoare a 
acestora în pădure, de către culegătorii de fructe de pădure, de bureți sau de către 
căutătorii de lemne. Roiul sălbatic, odată descoperit, era capturat, iar mierea 
valorificată. În acest scop, „se pregătea un stup nou care era uns în interior cu 
mătăcină (o plantă frumos mirositoare), se lega stupul de tufanul în care se afla 
roiul, după care se afumau albinele. Acestea părăseau tufanul, instalându-se în noul 
stup. În alte situații, tufanul era tăiat, operație ce se făcea numai seara, pentru a nu 
rămâne albinele pe câmp, după care era transportat în gospodărie”10. În felul acesta 
se proceda  dacă stupul era descoperit primăvara, înainte de strângerea mierii, 
situație în care vânarea lui se făcea, în primul rând, pentru albine. Dacă stupul 
sălbatic era găsit spre sfârșitul verii, adică după adunarea mierii, iar celui care l-a 
descoperit nu-i trebuia roiul, albinele se omorau cu fum de plante otrăvitoare apoi 
se luau fagurii cu miere11. 

Mărturiile istorice arată că la toate civilizațiile, mierea și ceara s-au bucurat 
de o prețuire deosebită, acestea făcând parte din hrana, tratamentele și ritualurile 
lor. Pentru daci, albinăritul era una dintre ocupațiile de bază, alături de agricultură 
și creșterea vitelor. Și în perioada stăpânirii romane în Dacia, apicultura va fi una 
dintre activitățile economice importante. Romanii erau cei mai vestiți apicultori din 
lumea antică și, se pare că ei au dezvoltat această ocupație pe meleagurile noastre, 
unele metode și tehnici romane privind  albinăritul fiind păstrate chiar până 
aproape de vremurile actuale (cum ar fi, spre exemplu, deprinderea confecționării 
stupilor din trunchi sau coajă de copac ori din nuiele, împletite pe un schelet de 
scânduri arcuite). Mierea și ceara din Oltenia romană erau între bunurile încărcate 
în porturile dunărene Drobeta și Sucidava, după cum precizează D. Tudor12. O altă 
dovadă despre însemnătatea creșterii albinelor în Dacia romană este și existența, 
aici, a unui cult al divinității protectoare a albinelor: Diana mellifica13. Pe de altă 

 
9 Vânătorii de albine sălbatice au existat, odinioară, în toate zonele păduroase ale țării, ca de 

altfel, în întreg spațiul european. Atunci când vânătoarea de albine se făcea cu unelte speciale, purta 
denumirea de bărcuit, iar căutătorii de stupi sălbatici erau numiți bărcari, bărcași, bărcuitori. Pe 
lângă uneltele obișnuite pentru scosul fagurilor din scorburi (securi, cuțite, fumigene, vase pentru 
transport), aceștia dețineau și un instrument special pentru descoperirea stupilor existenți în scorburile 
copacilor – cornul de bărcuit (a se vedea: Valer Butură, Etnografia poporului român, București, 
Editura Dacia, 1987, p. 245-246; Gheorghe Iordache, Ocupații tradiționale pe teritoriul României. 
Studiu etnologic, vol. II, Craiova Editura Scrisul Românesc, 1989 pp. 198; T. Onișor, Vânătoarea de 
albine sau „bărcuitul” în regiunea Năsăudului, în „Carpați”, an XIII, nr. 7, Cluj-Napoca, 1945,  
pp. 92–100; Elena Maxim, O străveche ocupație practicată în contemporaneitate – bărcuitul,  
în „Buletinul AER”, nr. 5, 1979, p. 90). 

10 Ștefan Enache, Teodor Pleșa, op. cit., p. 38. 
11 Gheorghe Iordache, op. cit., pp. 199. 
12 Dumitru Tudor, Oltenia romană, ed. a II-a, București, Editura Științifică, 1964, p. 85. 
13 Gheorghe Iordache, op. cit., p. 180. 
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parte, tăblițele cerate folosite pentru scris în Dacia romană descoperite, în număr 
însemnat, în zona Munților Apuseni, la Roșia Montana, Alba Iulia ș.a., dovedesc, 
în mod convingător, că în Dacia Romană ceara de albine era întrebuințată și ca 
material de scris. 

Importanța acestei ocupații pe teritoriul locuit de români este demonstrată de 
dările în produse apicole sau în stupi, impuse în perioada feudală. Spre exemplu, în 
Țara Românească și Moldova, „zeciuiala de stupi” era una dintre cele mai vechi 
obligații către domn, consemnată în privilegii. Astfel, țăranii  aveau obligația să 
dea domnitorului (dacă era țăran liber) sau feudalului (dacă era șerb) o cotă parte 
din producția de miere și ceară, uneori chiar și stupi. În toată această perioadă, 
mierea a fost singurul produs folosit în alimentație, ca îndulcitor, dar și în medicina 
empirică sau la prepararea miedului14. Ceara constituia materia primă din care erau 
confecționate lumânările sau alte produse cu care se asigura iluminatul locuinței, 
având întrebuințări, ca și mierea, și în scopuri medicale. Totodată, mierea și ceara 
apăreau între bunurile care făceau obiectul unor tranzacții comerciale și juridice 
(vânzări, cumpărări, lăsare ca zestre etc.) sau al materializării unor uzanțe străvechi 
(oferirea ca daruri la naștere, la tăiatul moțului copilului, dacă era băiat, oferirea ca 
dar de nuntă etc.)15. 

Practicarea albinăritului pe teritoriul Olteniei este confirmată și de primele 
documente de cancelarie ale Tării Românești, care menționează danii în miere și 
ceară. Vladislav voievod, spre exemplu, în anul 1374, dăruiește Mănăstirii Vodița 
câte o majă de ceară anual16, iar mai târziu, în 1388, Mircea cel Bătrân dăruiește 
Mănăstirii Cozia, de la curtea sa „10 burdufe de miere și 10 bucăți de ceară”17. O 
dezvoltare timpurie a cunoscut-o și pe moșiile boierești, în strânsă legătură cu 
cerințele comerțului cu miere și ceară18. Un document din anul 1459 
consemnează că Vladislav al II-lea acorda scutiri de vamă pentru toate târgurile 
și vadurile Mănăstirii Cozia, care vindeau ceara, iar pe la mijlocul secolului  
al XIV-lea, în Țara Românească, Câmpulung era un important centru de strângere 
a cerii19.  

Apicultura din aceste ținuturi a înregistrat un randament de excepție, 
fovorizată fiind, după cum am menționat mai devreme, de existența, pe plan 
local, a unei bogate flore melifere, a unor condiții pedologice remarcabile și a 

 
14 Miedul este consemnat în literatura etnografică, drept băutura indoeuropenilor. Acesta este 

premergător băuturilor preparate din cereale și a înlocuit vinul în regiunile situate la nord de linia 
cultivării viței de vie. Miedul a fost cunoscut și de geto-daci, slavi, romani, la cei din urmă constituind 
băutura tradițională, cu precădere în zonele muntoase (Valer Butură, op. cit., p. 251) 

15 Gheorghe Iordache, op. cit. , p. 184. 
16 Dinu C. Giurescu, Țara Românească în secolele XIV-XV, București, Editura Academiei 

Române, 1973, p. 70. 
17 Documente privind istoria României. B. Țara Românească, XIII, XIV, XV, București, 

Editura Academiei, 1953, pp. 27, 32–33, 41–42. 
18 Valer Butură, op. cit., p. 243. 
19 Ibidem. 
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unui climat care a permis ieșirea albinelor la lucru în condiții normale și pe o 
perioadă îndelungată a anului, de primăvara timpuriu până toamna târziu. 
Calitatea mierii produsă în teritoriile românești era foarte mult apreciată pe 
piețele europene: „încă din veacul XIV țările noastre furnizau ceară pentru 
întreaga Europă Centrală. În adevăr, din privilegiile din 1373 și 1374 date de 
regele Ungariei Sibiului și Brașovului, se vede că orășenii din aceste centre 
topeau și curățau ceara brută și o turnau în formă de pietre, apoi o vindeau în 
toată Ungaria și până la Viena”20.  

Având în vedere că mierea și ceara erau incluse între produsele asupra 
cărora Poarta avea monopol, acestea vor constitui, în cursul secolului  
al XVII-lea, principalele articole de export din Țara Românească spre Imperiul 
Otoman21. Deși există un număr restrâns de studii speciale pentru regiunea 
olteană, acestea pun în evidență cantitățile însemnate de produse apicole care 
erau comercializate în Oltenia. Paul de Alep, în descrierea făcută averii lui 
Preda Brâncoveanu, menționează mierea și ceara printre produsele care aduceau 
venituri însermnate pentru domeniul feudal al marelui dregător. Astfel, acesta 
dispunea de „trei sute de șiruri de stupi, cu roiuri ‹de albine›, fiecare șir 
aducând mai mult de un butoi mare de ceară și vreo sută de vedre de miere; 
fiecare vadră valorează un piastru și această ‹ceară› este cumpărată și 
transportată de negustori în țara Turcului”22. Documentele menționează cantități 
foarte mari de miere și ceară vândute pe piața externă, întrucât obligațiile față  
de cererile otomane erau, uneori, exagerate. În dispoziția domnească din  
24 august 1707, pentru „rânduiala cerii împărătești” se arăta că din județele 
Olteniei trebuiau să fie colectate, pentru acoperirea cererilor turcești, 
următoarele cantități de ceară: Romanați – 500 ocale, Vâlcea – 600 ocale, Dolj 
și Gorj –700 ocale, Mehedinți și Dolj –1600 ocale23. 

În secolul al XVIII-lea, apicultura a cunoscut o perioadă de înflorire, când, în 
Țara Românească documentele istorice consemnează un număr mare de prisăci, cu 
foarte multe familii de albine. Numeroși proprietari aveau 3-6 prisăci, cu câte 500-
1.500 familii de albine, iar alți proprietari de moșii, până la 5.000-6.000 de stupi24. 
De fapt, în secolele XVII-XVIII, creșterea albinelor se număra printre ramurile 
principale ale economiei zonei. 

 
20 Apud Gheorghe Iordache, op. cit., p. 187. 
21 Cezar Avram, Dinică Ciobotea, Virgil Joița, Vladimir Osiac, Ion Pătroi, Ileana Petrescu, 

Istoria comerțului în sud-vestul României. Sec. VIII-XX, Craiova, Editura de Sud, 1999, p. 109. 
22 Călători străini  despre Țările Române, vol. VI, București, Editura Științifică și 

Enciclopedică, 1976, pp. 215–216. 
23 Dinu C. Giurescu, Anatefterul. Condica de porunci a visteriei lui Constantin Brâncoveanu, 

în „Studii și materiale de istorie medie”, vol. V, 1962, p. 454, apud Cezar Avram, Dinică Ciobotea, 
Virgil Joița, Vladimir Osiac, Ion Pătroi, Ileana Petrescu, op. cit., p. 110.  

24 Nicolae Nițu, Aspecte ale albinăritului în Oltenia, în „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, nr, 5, 
1984, p. 261; Gh. Bartoș, Vechimea albinăritului în Țările Române în epoca feudală, în „Terra 
noastră”, II, București, 1971, p. 225.  
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Ca și în perioada anterioară, un loc important în afacerile negustorilor din 
Oltenia îl ocupa comerțul cu produse apicole, în special cu ceară. Potrivit unor 
documente ale vremii, în anul 1786, spre exemplu, Ioan Alexiu duce la Triest 
„4.860 și jumătate frunți de ceară «bună», valahă, ambalată în 18 colete”25. 
Totodată, din relatările călătorilor străini aflăm că în secolul al XVIII-lea, 
mierea și ceara din Oltenia, care treceau prin vama de la Calafat, erau 
cunoscute și apreciate la Veneția: „Este absolut uimitor belșugul nesfârșit de 
miere – notează negustorul Bartolomeu Locadello – despre care s-ar spune că 
alcătuiește venitul cel mai statornic al țării; din vămi, din banii plătiți pe miere 
și din ceara ce se produce din belșug, țara poate acoperi în cea mai mare parte 
cheltuielile nenumărate pe care le face anual, la Poartă. Și după cum mierea mai 
sus pomenită se vinde în Turcia, la Constantinopol, tot astfel, cea mai mare 
parte din ceară este dusă de negustori greci, prin Spalato, la Veneția…” 26. 
Anton Maria del Chiaro vorbește despre mierea din Țara Românească, care 
merge în cantități mari la Constantinopol, iar Reicevich adaugă la destinația 
amintită exportul mierii și al cerii spre Italia. 

Cu toate că în primii ani ai secolului XIX, în întreaga țară apicultura a 
înregistrat un ușor declin, creșterea albinelor ocupa un loc de frunte în cadrul 
economiei oltene. Conform datelor statistice, în anul 1833 (un an nu tocmai bun 
pentru albinărit), în satele din județul Mehedinți, spre exemplu, cantitatea de 
miere obținută se ridica la circa 40.000 ocale (50.000 kg), iar producția de ceară 
a fost de 6.200 ocale (7.750 kg)27. Un număr mai mare de stupi se aflau în 
satele Cleanovu, Cernăteşti, Bălăciţa, Bâcleşu, Greceşti, Gogoşi, Căciulaţi28. 
Producția de miere și ceară era folosită în consumul locuitorilor zonei, pentru 
alimentație, iluminat, medicină populară, iar surplusul lua calea comerțului, atât 
intern, cât și extern. Exportul era îndreptat, în general, către sud. De pildă, între 
anii 1843-1853, prin schela Bechet, negustorii olteni au exportat la Vidin, 
18.123 ocade de miere29. 

În a doua jumătate a aceluiași secol, în Oltenia, sursele istorice consemnează 
următoarele date statistice (tabelul nr. 1): 

 
25 Dinu Mareș, Apicultura în tradiția poporului nostru, București, Editura Ceres, 1990, p. 38; 

Elena Maxim, Simbolul albinei și al produselor ei …, p. 54. 
26 Călători străini despre Țările Române, vol. V, vol. îngrijit de Maria Holban (redactor 

responsabil), M.M. Alexandrescu, Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, București, Editura Științifică, 
pp. 34–35. 

27 Varvara Magdalena Măneanu,  Albinăritul tradițional în Mehedinți, în „Confluențe literare”,  
nr. 2.804, An VIII, 4 septembrie 2018, a se vedea: https://confluente.org/varvara_magdalena_ 
maneanu_1536085921.html, accesat în 12 .05.2021. 

28 Ibidem. 
29 Cezar Avram, Dinică Ciobotea, Virgil Joița, Vladimir Osiac, Ion Pătroi, Ileana Petrescu, op. cit., 

p. 226. 

https://confluente.org/varvara_magdalena_%20maneanu_1536085921.html
https://confluente.org/varvara_magdalena_%20maneanu_1536085921.html
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Efectivele de albine din Oltenia, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

Tabelul nr. 1 

Anul
1860

(nr. stupi)
1887

(nr. stupi)

1900

nr. stupi din care, sistematici

14.015 8.466 10.178 135 

3.024 9.195 8.949 165 

Mehedinți 12.473 11.945 15.356 361 

– 2.845 8.368 133 

4.175 

33.678 

8.507 

40.958 

10.142 

52.993 

110 

904 Total Oltenia     

Dolj 

Gorj 

Olt 

Vâlcea 

Sursa: Traian Bucovineanu, Progrese ale stupăritului românesc în secolul al XIX-lea, în 
„România apicolă”, 12 decembrie 1995, a se vedea: https://apiardeal.ro/biblioteca/carti/ 
Romanesti/1995_Romania_Apicola_-_12.pdf 

 
Despre declinul apiculturii în secolul al XIX-lea, N. Nicolaescu şi  

Gh. Stoienescu menționează: „A fost o vreme când fiecare sătean ţinea împrejurul 
casei sau la adăpostul pădurilor, stupi cu albine, care făceau să curgă mierea şi 
ceara până dincolo de hotarele ţării noastre. Din an în an însă, numărul stupilor s-a 
împuţinat, iar azi (1907) trebuie să colinzi patru  cinci sate ca să dai de vreun 
bătrân care să se mai îndeletnicească cu creşterea albinelor”30. 

Dintotdeauna, cu creșterea albinelor s-au ocupat bărbații. Având în vedere 
mentalul colectiv privind originea sacră a albinei, îndeletnicirea supusă discuției 
noastre le-a revenit acestora, deoarece erau considerați a fi mai apropiați divinității 
decât femeile, care, după cum se știe, periodic sunt impure. Cu toate acestea, au 
existat și există și situații când la această activitate participă și  persoanele de sex 
feminin. 

Dacă, în trecut, albinăritul s-a practicat la nivelul gospodăriei țărănești, odată 
cu crearea și consolidarea proprietăților feudale și mănăstirești, precum și a 
domeniilor rezervate domnului țării, creșterea albinelor a luat o mare amploare, 
reprezentând, după unele surse istorice, una dintre îndeletnicirile importante în 
economia mănăstirească. Aici, cât și pe domeniile feudale, stupii se aflau adunați în 
locuri special amenajate numite prisăci, spre deosebire de stupii țăranilor care erau 
ținuți, de regulă, în grădina sau livada din apropierea casei și, doar uneori, puteau fi 
amplasați pe lângă construcțiile anexe din moșia satului. 

Pentru amenajarea prisăcilor erau preferate locurile însorite și adăpostite, la 
marginea pădurilor, prin poieni sau curături. În această situație, „terenul din jurul 

 
30 N. Nicolaescu, Gh. Stoienescu, Călăuza stuparului, București, Editura Cultura Românească, 

1947. 

https://apiardeal.ro/biblioteca/carti/%0bRomanesti/1995_Romania_Apicola_-_12.pdf
https://apiardeal.ro/biblioteca/carti/%0bRomanesti/1995_Romania_Apicola_-_12.pdf
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lor se stabilea după rânduielile tradiționale, prin aruncarea cu toporul, cu piatra, cu 
măciuca, cu arcul «cât era nevoie să se așeze o prisacă. Aceste terenuri se 
îngrădeau și uneori se plantau cu pomi fructiferi»“31. Erau preferate mai mult 
poienile din braniști (adică în pădurile rezervate domnului, mănăstirilor și 
boierilor), unde accesul era limitat doar pentru cei care aveau permisiunea 
domnului. Uneori, li se permitea și țăranilor care se ocupau cu albinăritul intensiv 
să-și instaleze câte o prisacă mică pe lângă prisăcile mari, în schimbul unei dijme 
din stupi32. Cu trecerea timpului, sătenii și-au sporit numărul de stupi, astfel încât, 
la jumătatea secolului al XIX-lea, în satul Valea Anilor din jud. Mehedinți, spre 
exemplu, țăranii clăcași prisăcari aveau câte 500 de ulee fiecare33.  

Drept dovadă că albinăritul a fost una dintre îndeletnicirile de seamă pe 
meleagurile Olteniei stau și numele atribuite multor așezări. În acest sens, la 
originea denumirilor unor comune se află numele de prisacă: Prisaca-Romanați, 
Prisaca-Severin, Priseaca-Olt, Prisăceaua-Mehedinți34, iar denumirea altora este 
legată de nume din aceeași familie, ca stupi-miere: Stupărei-Vâlcea, Stupina-
Romanați, Stupina-Vâlcea, Mierea-Dolj, Mierea-Vâlcea, Miericeana-Dolj. Unele 
denumiri de Prisacă au dispărut, prin înlocuirea cu alt nume, cum esre, spre 
exemplu, satul Preajba din jud. Dolj, care se numea Prisaca. 

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, în practicarea acestei ocupații au fost 
folosite mijloace rudimentare. Stupii tradiționali erau confecționați din materiale 
diverse: trunchiuri scorburoase de copac sau din coajă de copac (numiți buduroi, 
scorbură, ulei, știubei – cei mai răspândiți în Oltenia, cu excepția jud. Mehedinți), 
din împletituri de nuiele, paie sau papură (care purtau denumirea de coșnițe). Deși 
consemnați târziu în documentele istorice, stupii din ultima categorie au fost 
utilizați încă din antichitate, tradiția folosirii acestora fiind mai puternică în nordul 
Olteniei, în Transilvania și Banat. Coșnițele erau împletite asemănător coșului din 
bucătărie, lipite în exterior cu argilă amestecată cu pleavă și îmbrăcau forma unei 
căciuli țuguiate. În interior, după cum menționează Valer Butură, „se încrucișeau la 
diferite nivele bețigașe orizontale, care ușurau făcutul fagurilor. În partea de jos se 
afla urdinișul de acces, prevăzut adeseori cu un podișor, la cca. 10–15 cm de la 
nivelul poliței, ca să nu intre în stup diferite insecte, șoareci etc.”35. Într-un număr 
restrâns de localități din țara noastră, iar în ceea ce privește Oltenia, doar în 
județele Dolj, Olt și Vâlcea, stupii erau confecționați din scânduri, de către 
tâmplari, aveau formă paralelipedică și înălțime de cca 1 m36. 

 
31 Valer Butură, op. cit., p. 244; Gh. Bartoș, op. cit., p. 225. 
32 Gh. Bartoș, op. cit., p. 225. 
33 Nicolae Nițu, op. cit., p. 261–262. 
34 Indicatorul statistic al satelor și unităților administrative din România, București, 1932,  

p. 715 și urm.; N.D. Spineanu, Dicționarul geografic al județului Mehedinți, București, Tipografia și 
Fonderia de litere Thoma Basilescu, 1894. 

35 Valer Butură, op. cit., p. 247. 
36 Elena Maxim, Simbolul albinei și al produselor ei …, p. 72. 
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De regulă, stupii se controlau periodic, iar în perioada de roire erau bine 
supravegheați, „ca să nu fugă roii”. Spre sfârșitul verii – începutul toamnei, se 
recolta mierea, însă doar de la stupii cei mai productivi. Referitor la procedeul 
de extragere a mierii, Valer Butură consemnează: „Unii luau sau retezau o parte 
din fagurii stupilor mai buni, care aveau mai multă miere … Mierea și ceara se 
storceau cu ajutorul diferitelor unelte casnice, din care s-au dezvoltat teascurile, 
asemănătoare cu cele pentru storsul uleiului. Pentru stors se folosea un săculeț, 
strâns între diferite dispozitive, care au înlocuit mâna cu care acesta se presa la 
început… Fagurii se fierbeau într-un cazan cu apă până se topeau. Fiertura se 
turna treptat în zâgîlnă și se apăsa pe o scândură, cu un sucitor sau o lopățică, 
deasupra unui vas cu apă în care curgea lichidul din sac. Apa răcea și întărea 
ceara, iar după ce se termina de stors se lua din cazan și se puneau din nou la 
fiert, cu puțină apă, ca să se separe impuritățile din ea și să se toarne în diferite 
forme”37.  

Iarna, în cele mai multe gospodării, care dețineau, de regulă, stupi puțini, 
aceștia rămâneau pe loc, „sub cerul liber”, în spații ferite de vânt. Pe alocuri, se 
înveleau cu paie sau „trențe”, iar uneori, se aduceau pe prispa casei sau în șură. 
Stupii din prisăcile mari se țineau, în schimb, în stupini, adăposturi speciale 
construite pentru protejarea acestora în timpul iernii: „Iarna, stupii de albine sunt 
păstrați într-un fel de șoproane, închise de jur-împrejur cu trestie, cu paie sau chiar 
cu pleavă, pentru a-i apăra împotriva frigului. Într-un asemenea șopron, stupii sunt 
organizați aproape unii de alții, ceva mai ridicați de la pământ și sunt acoperiți cu 
fân sau cu otavă”38. În așezările din sudul Olteniei, în special în satele de pe malul 
Dunării, stupii cu albine se adăposteau, iarna, în bordeie, construite în pământ, la o 
adâncime de 1–1,5 – 2 m și acoperite cu stuf, paie și pământ. De aici, se scoteau la 
Mucenici (9 martie) sau la Alexii (17 martie), în cazul unor primăveri timpurii, ori 
pe 25 martie (la Bunavestire), când se desprimăvăra mai târziu, și se duceau în 
prisăci, unde rămâneau până toamna. 

Deși nu necesitau lucrări mari de întreținere, așadar un minim de investiții 
și de efort, stupii tradiționali au dispărut, dovezi materiale ale albinăritului 
păstrându-se doar în muzee (Casa Băniei din Craiova, Muzeul din 
Cernătești).  Începând cu prima parte a secolului XX, stupii tradiționali au fost 
înlocuiți, cu stupi sistematici sau suprapuși. Pătrunderea acestora în economia 
apicolă s-a făcut, însă, treptat. După cum aflăm din datele statistice, în anul 
1900, doar 2,3 % din numărul total al stupilor înregistrați erau sistematici 39, iar 
până în a doua jumătate a secolului stupii din multe gospodării încă erau 

 
37 Valer Butură, op. cit., pp. 248–249. 
38 Gheorghe Iordache, op. cit., p. 195, apud Paul Simionescu, Mărturii etnografice – puțin 

cunoscute – ale unor călători străini în Țările Române, în „Revista de etnografie și folclor”, tom 16, 
nr. 4, 1971, p. 297.  

39 Gheorghe Iordache, op. cit., p. 194, apud S.P. Radianu, Din trecutul și prezentul agriculturii 
române, partea I, București, 1906, p. 562. 
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primitivi. De menționat că stupii sistematici au fost utilizați mai mult de către 
stuparii profesioniști, care aveau un număr mare de stupi și practicau această 
îndeletnicire în scop comercial.    

Restrângerea suprafețelor ocupate cu pășuni și fânețe, urmare a defrișărilor 
masive din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și a extinderii culturilor 
cerealiere, descoperirea și răspândirea mijloacelor moderne de iluminat, înmulțirea 
fabricilor de zahăr, produs care a înlocuit, treptat, mierea, toți acești factori au 
menținut declinul ocupației și în prima parte a secolului al XX-lea. Pe de altă parte, 
cel de-al doilea Război Mondial a adus pagube însemnate și în domeniul 
apiculturii, mai ales în  gospodăriile țărănești. Spre exemplu, dacă în anul 1937, 
numărul stupilor la nivel național era de 578.513 (286.802 erau încă primitivi și 
291.711 erau sistematici)40, în anul 1948, au fost recenzate 472.000 familii de 
albine din care, peste un sfert erau adăpostite în stupi primitivi. 

Cu toate acestea, la începutul secolului XX, în Oltenia, la teascurile din 
comuna Argetoaia se extrăgeau 5-6 vagoane de ceară41. Obținerea unor astfel de 
cantități mari de ceară se făcea, „în special, prin sacrificarea unui mare număr de 
stupi primitivi, mai cu seamă, a celor bătrâni. Procedeul se practica din vechime, în 
anotimpul de toamnă și sporea considerabil productivitatea albinăritului, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, contribuia la întinderea și revigorarea stupinelor … 
Numărul mare de stupi sacrificați, toamna, era refăcut într-un singur ciclu vegetativ 
din anul care urma”42. De asemenea, în județul Mehedinți, în primele decenii ale 
secolului XX, când procesul de restrângere a apiculturii s-a accentuat, se remarcă 
în acest domeniu, așezările Bucura, Căzăneşti, Ciovârnăşani, Colibaşi, Degeraţi, 
Fântăna Domnească, Izverna, Jiana Mare, Mileni, Nadanova, Ohaba, Rocşoreni, 
Slivileşti, Stigniţa, Sişeştii de Jos, Şovarna, Valea Anilor, Valea Boierească, 
Vânători, Vânjuleţ43. 

Situația s-a menținut până în anii ˊ50-ˊ60 ai secolului trecut când, datorită 
răspândirii tehnicilor moderne de creștere a albinelor, însușite foarte repede de 
stuparii profesioniști, pentru care apicultura era o preocupare specială, albinăritul a 
înregistrat o revigorare. De la 80.000 de stupi înregistrați în statisticile de la 
începutul secolului al XX-lea în întreaga regiune a Olteniei, în anii ˊ80 ai aceluiași 
secol, numărul acestora a ajuns la 219.800 ( reprezentând 20% pe plan național)44. 
Doljul, cu 57.200 de stupi se plasează pe primul loc pe țară, fiind urmat, la nivelul 
regiunii oltene, de Vâlcea, cu 52.700 stupi, Mehedinți – 39.000, Olt – 38.500 și 
Gorj, cu 32.400 stupi45. 

 
40 Enciclopedia României, vol. 3, 1943, pp. 1.086–1.087. 
41 Nicolae Nițu, op. cit., p. 262. 
42 Ibidem. 
43 Varvara Magdalena Măneanu, op. cit.; a se vedea și C. Pajură, Dicţionar geografic, istoric şi 

topografic al Judeţului Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, 1947. 
44 Nicolae Nițu, op. cit., p. 262. 
45 Ibidem. 
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În prezent, în condițiile globalizării, apicultura capătă noi dimensiuni, 
importanța practicării acesteia vizând, atât segmentul economic, precum și pe cel 
ecologic, social, biodiversitatea mediului etc. Dacă în apicultura tradițională erau 
utilizați stupii ficși, în care omul nu putea interveni, în apicultura modernă, stupii 
sistematici, cu rame mobile, dețin ponderea. Bazați pe randament și echilibru, 
aceștia fac posibilă intervenția omului în cuib și utilizarea eficientă a tuturor 
produselor stupului. 

Pe de altă parte, randamentul și diversitatea în producția apicolă sunt date, în 
special, de fermele mici și cele familiale. Este o realitate faptul că asocierea 
crescătorilor de albine poate conduce la obținerea unor rezultate mai bune, prin 
accelerarea adaptării produselor apicole la cerințele pieții și prin obținerea de 
sprijin financiar pentru dezvoltarea tehnologiilor necesare. În Oltenia, ca forme 
asociative, în anul 2010, erau întegistrate 7.825 exploatații apicole, cu un număr de 
206.939 familii de albine46. Dintre județe, locul de frunte a fost ocupat de Vâlcea, 
cu 2.160 exploatații apicole și 60.620 familii de albine, urmat de Gorj, cu 1.679 
exploatații apicole și 44.506 familii de albine47. Zece ani mai târziu, după cum 
rezultă din datele statistice furnizate de DSVSA48, în județul Vâlcea, existau 1.962 
exploatații apicole (22 exploatații apicole comerciale și 1.940 PF și PFA, cu 
vânzare directă), iar în Dolj, numai 48 exploatații apicole (4 societăți comerciale, 
44 PFA). 

Promovarea antreprenoriatului în sectorul apiculturii se înscrie, la ora actuală, 
ca o condiție de bază pentru dezvoltarea acestui domeniu al economiei: „În întreaga 
lume, antreprenoriatul este considerat motor al dezvoltării economice, al creării de 
locuri de muncă și al creșterii competitivității firmelor la nivelul comunităților, 
orașelor, regiunilor și națiunilor. Promovarea antreprenoriatului în sectorul apicol poate 
determina o accelerare a dezvoltării economico-sociale durabile, prin valorificarea 
superioară a potențialului apicultorilor, a albinelor și a produselor obținute. În acest 
sens, este necesară încurajarea practicării apiculturii de către cât mai multe 
persoane, asigurând stabilitatea habitatului și a biodiversității datorită rolului 
esențial pe care îl au albinele în menținerea echilibrului ecologic și în perpetuarea 
multor specii din regnul vegetal”49. 

Referitor la producția de miere, cantitatea de 20.000-22.000 tone anual la 
nivel național, plasa țara noastră, acum câțiva ani, pe locul doi în Europa, după 
Spania și Germania50, iar, Conform Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

 
46 Recensamantul general agricol 2010, a se vedea: https: //insse.ro/cms/ files/RGA2010/Rezultate% 

20definitive%20RGA %202010/Volumul%2 0I/Tab3J-judete.pdf, accesat în 3.06.2021. 
47 Ibidem. 
48 A se vedea: http://www.ansvsa.ro/exploatatii-apicole/, accesat în 3.06.2021. 
49 Antreprenoriat în sectorul apicol, în „Apicultura, tradiție și sursă de venit în mediul rural”, nr. 32, 

2015,  p. 26. 
50 Mierea la nivel național și european, în „Apicultura, tradiție și sursă de venit în mediul rural”, 

nr. 32, 2015, p. 16. 

https://insse.ro/cms/files/RGA2010/Rezultate%20definitive%20RGA%202010/Volumul%20I/Tab3J-judete.pdf
https://insse.ro/cms/files/RGA2010/Rezultate%20definitive%20RGA%202010/Volumul%20I/Tab3J-judete.pdf
http://www.ansvsa.ro/exploatatii-apicole/
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cea mai mare producție de miere provenea din județele Brăila, Caraș-Severin, 
Mureș, Sibiu și Vâlcea. În anul 2018, producția de miere obținută a clasat România 
pe locul I în Uniunea Europeană, potrivit raportului EU Beekeeping Sector51.  

 
*** 

 
La dezvoltarea apiculturii pe teritoriul țării noastre o contribuție însemnată 

a avut-o și sprijinului dat de stat pentru acest domeniu, precum și politica de 
răspândire a interesului tinerilor pentru apicultură, cât și școlarizarea acestora. 
Încă din anul 1915, în vederea mobilizării apicultorilor din întreaga țară început o 
campanie sub deviza „unirea face puterea”, acțiune susținută de grupuri de 
apicultori din București, Iași și alte județe (peste 500 de aderenți), care au 
constituit, în decembrie 1915, prima Societate Națională de apicultură din 
România52. În 1958, a fost înființată Asociația crescătorilor de albine (ACA), cu 
filiale județene în toată țara, printre ale cărei obiective se numără asigurarea 
condițiilor care să faciliteze dezvoltarea unei apiculturi profesioniste și de 
amatori la nivel național precum și sprijinirea și mărirea potențialului apicol. 
Însă, cel mai important moment în cercetarea apicolă românească a fost în iunie 
1974, când s-a înființat Institutul de Cercetare și Producție pentru Apicultură, în 
cadrul căruia se derulează cursuri de pregătite pentru apicultorii începători și 
profesioniști și activități de consultanță tehnică de specialitate, în dezvoltarea 
apiculturii.  

În ultimele decenii, un real progres, s-a obținut și pe linia extinderii și 
diversificării gamei de produse ale stupului. Alături de produsele tradiționale - 
miere, ceară și mied, astăzi se obțin polen, cu derivatul său natural, păstura, lăptișor 
de matcă, cu o largă utilizare în industria farmaceutică și în cosmetică, propolis, 
precum și produse fără acțiune nutritivă, cum este veninul de albine, cu o largă 
utilizare în medicină, pentru tratarea numitor afecțiuni53.  

Având în vedere importanța și valoarea produselor apicole, statul vine în 
sprijinul apicultorilor prin acordarea de subvenții. În acest sens, prin Programul 

 
51 A se vedea: https: //ec.europa.eu/info/sites/default/ files/food-farming-fisheries/animals_and_ 

animal_products/documents/honey-apiculture-programmes-overview-2020-2022.pdf?fbclid=IwAR2c9oR-
Au-xmMNxlNsvy4x0QXLaEJPjDSMfDygUUBMvu6PJJp-pTGtdIgQ, accesat în 15.06.2021. 

52 Traian Bucovineanu, Progrese ale stupăritului românesc în secolul al XIX-lea, în „România 
apicolă”, 12 decembrie 1995, a se vedea: https://apiardeal.ro/biblioteca/carti/Romanesti/1995_Romania_ 
Apicola_-_12.pdf, accesat în 14.06.2021. 

53 Pentru informații privind proprietățile și utilizările produselor stupului, a se vedea: 
Constantin Neacșu, Compendiu de apiterapie, București, Editura Tehnică, 2002, pp. 41–80; Cristina 
Mateescu, Apiterapia sau cum să folosim produsele stupului pentru sănătate, ediția a III-a, București, 
Fiat Lux, 2011, pp. 22 și urm.; Daniela Guaiti, Mierea. Proprietăți și utilizări, Oradea, Editura Casa, 
2013, p. 10 și urm.; Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, The contribution of hive products in the 
prophylaxis and treatment of diseases, în „The Journal of Romanian Literary Studies”, editor Iulian 
Boldea, Târgu-Mureș, Editiura Arhipelag XXI, nr. 21/2020, pp. 1211–1218 etc. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/honey-apiculture-programmes-overview-2020-2022.pdf?fbclid=IwAR2c9oR-Au-xmMNxlNsvy4x0QXLaEJPjDSMfDygUUBMvu6PJJp-pTGtdIgQ
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/honey-apiculture-programmes-overview-2020-2022.pdf?fbclid=IwAR2c9oR-Au-xmMNxlNsvy4x0QXLaEJPjDSMfDygUUBMvu6PJJp-pTGtdIgQ
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/honey-apiculture-programmes-overview-2020-2022.pdf?fbclid=IwAR2c9oR-Au-xmMNxlNsvy4x0QXLaEJPjDSMfDygUUBMvu6PJJp-pTGtdIgQ
https://apiardeal.ro/biblioteca/carti/Romanesti/1995_Romania_%0bApicola_-_12.pdf
https://apiardeal.ro/biblioteca/carti/Romanesti/1995_Romania_%0bApicola_-_12.pdf


 Anca Ceauşescu 352 

Național Apicol, apicultorii pot beneficia de sprijin pentru îmbunătățirea producției 
și a comercializării produselor apicole, dar și pentru organizarea de evenimente de 
promovare a produselor respective. În același timp, Uniunea Europeană, care este 
al doilea producător de miere la nivel mondial, a implementat, în ultimii ani, 
programe și politici de sprijin destinate crescătorilor de albine. Finanțarea UE se 
realizează în baza PAC, prin intermediul Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală. 

În concluzie, putem spune că apicultura, această ocupaţie a românilor, 
moştenită din vremea dacilor, a constituit, în Oltenia, o ramură însemnată a 
economiei. Produsele stupului au asigurat hrana populației locale, formând, în 
același timp, obiectul unor schimburi comerciale interne și externe. Bazată, inițial, 
pe controlul activității naturale a stupului, creșterea albinelor s-a îmbunătățit, cu 
timpul, prin introducerea unor tehnici moderne pentru mărirea productivității 
stupului și a calitatății produselor apicole. În prezent, apicultura este un segment 
important al economiei naționale și mondiale, care contribuie la asigurarea 
securității alimenatre, ca urmare a obținerii și consumului de produsele apicole, 
precum și la menținerea echilibrului ecosistemelor. 

 
 


