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Padure - conservare si
management:

• patrula pentru combatere ilegalitati

• 106 ha de padure cumparate pentru
protectie totala
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Activitati

• A avut loc a doua intalnire cu 
cercetatorii externi pentru
elaborarea planului de 
monitorizare a biodiversitatii si de 
management al sitului Natura 
2000 Râul Târgului -Argeșel -
Râușor

• Pregatirea raportului de
monitorizare a biodiversitatii
solicitat de Agentia Nationala
pentru Arii Naturale Protejate, noul
administrator al siturilor Natura 
2000 Râul Târgului - Argeșel -
Râușor si Leaota
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01 Wildlife conservation

• Am continuat sa furnizam lemn de 
foc in comunitatile dezavantajate,
pentru a scadea presiunea taierilor
ilegale in proprietatile administrate
de noi, datorate crizei lemnului de
foc.  
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Reconstructie ecologica
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Dorim sa le multumim tuturor celor care au contribuit la 
campaniile de reimpadurire din 2018:

Valea Dambovitei 247.450 puieti, 62 hectare 

Vidraru, Valea Valsanului 200.000 puieti, 50 hectare 

Leaota 48.100 puieti, 12 hectare

Specii plantate: fag, brad, molid, paltin, ulm si anin.

Daca doresti sa donezi pentru o noua padure, acceseaza
website-ul nostru: https://www.carpathia.org/ro/doneaza/
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Conservare fauna
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03 Conservare fauna

Activitati

• Am finalizat colectarea mostrelor ADN la specia urs,
pentru a determina numarul real al populatiei - 693 
mostre

• Am inceput campania de colectare a mostrelor ADN la 
speciile ras si lup - 7 mostre

• Am instalat 63 de camera de monitorizare pentru a 
identifica exemplarele de rasi. Pana acum, avem
fotografii din 13 locatii de monitorizare.

• Patrule pentru combaterea braconajului. 
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03 Wildlife 03 Conservare fauna

Wolf tracks 

Bear track

Lynx track

Wolf track





Cobor

Ferma de biodiversitate
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• Ultimul control veterinar a confirmat
ca Surele de stepa sunt bine, iar 25 
dintre ele vor fi mamici la primavara

• Pensiunea nostra de cai a primit noi
oaspeti: in total, 45 de cai se bucura
de libertatea celor 20 de hectare de 
pasune si de fanul de calitate,
strans la ferma asta-vara.
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04 Cobor Ferma de biodiversitate

• Mai avem putin si finalizam un 
nou adapost pentru Surele de 
stepa. Am demontat un hambar
dintr-un sat vecin si am refolosit
lemnul, constribuind astfel la
mentinerea arhitecturii locale.



Comunicare & 

comunitati locale
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Activitati

• In 10 si 11 decembrie 2018, Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române și-a dedicat Conferința
anuală celor mai importanți munți din punct de vedere al biodiversității din România - munții Făgăraș.
Conferinţa internationala intitulată Muntii Făgăraș, argumente științifice pentru crearea unui nou parc național,
a fost organizată în colaborare cu Fundaţia Conservation Carpathia, cu Facultatea de Ştiinţe Agricole,
Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu și cu sprijinul Uniunii
Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN WCPA).

• Acest eveniment a adus împreună un total de 250 de participanți si au fost prezentate 71 de lucrari ale
cercetatorilor din tara si strainatate. În cadrul celor 2 zile au fost discutate aspecte științifice, economice, de
conservare, precum şi aspecte legate de modalități privind implicarea comunităţilor locale, impactul şi
beneficiile pe care un Parc Naţional îl va avea asupra acestora.

• Comunitatea stiintifica si-a exprimat sustinerea ideii de creare a celui mai mare parc national acoperit de
paduri din Europa, un proces in care sa fie consultate partile implicate.

• Detalii despre eveniment: https://www.carpathia.org/ro/conferinta-stiintifica-muntii-fagaras-argumente-
stiintifice-pentru-crearea-unui-nou-parc-national/
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Gala Premiilor pentru un Mediu Curat
decembrie 2018 si-a desemnat
castigatorii:

• Fundatia Conservation Carpathia -
“Cel mai bun ONG de mediu
romanesc” 

• Ferma de biodiversitate Cobor -
“Cea mai verde companie”

Multumim pentru sustinere!

Activitati
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Alaturati-va proiectului nostru:

• Crearea celui mai mare parc national acoperit de paduri din Europa

• Cumpararea si reconstructia ecologica anuala a 100 ha, parcele taiate la ras, in trecut

• Protejarea animalelor salbatice pe o suprafata de 24.000 ha, aflata in gestiunea CARPATHIA

• Dezvoltarea sustenabila a comunitatilor locale

• Proiecte de educatie ecologica

FUNDATIA

CONSERVATION

CARPATHIA

Soseaua Cristianului 12, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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