
by John Akeroyd

THE HISTORIC
COUNTRYSIDE OF THE
SAXON VILLAGES
OF SOUTHERN
TRANSYLVANIA

The first concise guide in English
and Romanian to the history,
culture and natural history of the
Saxon Villages landscape of
Southern Transylvania, an area of
unique European importance.

THE AUTHOR:
Dr John Akeroyd,
botanist and writer,
has studied plants in
Europe for over thirty
years, promoting the
conservation of

important European landscapes.
He has written best-selling works
on wild flowers translated into
many European languages.

Copies of this book are available from selected
bookshops in UK and Romania, and from
• ADEPT Information Centre Saschiz – tel.:

+40 0265 711635, fax: +40 0365 814076
• ADEPT office UK - tel.: +44 01844 352385,

fax: +44 01844 354991
• or order by email info@fundatia-adept.org.

See also www.fundatia-adept.org 

All proceeds from book sales will fund the
activities of ADEPT Foundation. The aims of
the foundation are community-based
sustainable rural development and biodiversity

conservation in Transylvania. 

ADEPT Foundation is funded by Orange Romania and Darwin

Initiative (UK Government).  
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de John Akeroyd

Prima prezentare succintă în
engleză și română a istoriei, culturii
și istoriei naturale a peisajului
Satelor Săsești din sudul
Transilvaniei – zonă de unică
importanţă europeană.

AUTORUL: Dr John Akeroyd,
botanist și scriitor, a
studiat plantele din
Europa timp de peste
treizeci de ani,
promovând
conservarea

peisajelor europene importante.
Lucrările lui despre flori
sălbatice au fost traduse în
multe limbi europene, fiind
extrem de apreciate.

Puteţi achiziţiona această carte prin anumite
librării în România si Anglia, sau prin
• Centrul de Informare ADEPT din Saschiz –

tel.: 0265 711635, fax: 0365 814076,
mobil 0748 2000 88

• biroul ADEPT Marea Britanie – tel.: +44
01844 352385, fax: +44 01844 354991

• email la info@fundatia-adept.org. 
Să vedeţi și www.fundatia-adept.org

Toate fondurile obţinute din vânzarea de
cărţi vor finanţa activităţi ale Fundaţiei
ADEPT. Obiectivele Fundaţiei sunt

dezvoltarea rurală durabilă și conservarea
biodiversităţii în Transilvania.

Fundaţia ADEPT este sponsorizată de Orange România și de

Darwin Initiative (Guvernul Marii Britanii).

PEISAJUL ISTORIC

AL SATELOR SĂSEȘTI
DIN SUDUL TRANSILVANIEI
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