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• Viață sălbatică: monitorizare, managementul conflictului și patrulare 
anti-braconaj

• Reconstrucție ecologică și gestionarea pădurilor

• Activități în siturile Natura 2000: 

- Leaota și Râul Târgului – Argeșel – Râușor

• Afaceri verzi: Cobor & observatoarele de animale sălbatice

• Comunicare & relația cu comunitățile

Sumarul principalelor activități:



• Camere cu senzor de mișcare pentru vidră - rezultate pozitive

• Patrulare în zona Rucăr pentru a verifica dacă există semne proaspete ale prezenței
mistreților, în special pe proprietățile private în care am pus repelenți

• Discuții cu proprietari și păstori despre numărul de animale, angajați și câini.

• Acțiuni de combatere a pășunatului ilegal în zona Tămaș, în parteneriat cu Jandarmeria
Montană Brașov și rangerii Parcului Național Piatra Craiului.

• Participare la comisii pentru evaluarea pagubelor produse de animale sălbatice; plata
daunelor produse în trecut de mistreți, conform procedurilor stabilite

Conservarea vieții sălbatice– activități
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RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ & GESTIONAREA PĂDURILOR

• Autoritățile și corporațiile din România ajută în campania de replantare

• Instalarea unui gard de 4 km în zona de reconstrucție ecologică de pe Valea
Dobroneagu, unde am am replantat, în primăvara acestui an, o suprafață de 40 de 
hectare de pădure tăiată la ras în trecut, pentru a opri pășunatul animalelor domestice
și distrugerea puieților

• Colectare semințe de ulm

• Activități în solar și în pepiniere

• Decojirea arborilor căzuți accidental, pentru a evita instalarea gandacului mare de 
scoarță al molidului, YPS typographus



Reîmpădurire
• Autoritățile din județul Argeș: Inspectoratul de Jandarmi, Garda Forestieră și Garda de 

Mediu ne-au ajutat în munca de replantare de pe Valea Dobroneagu, cel mai mare lot 
tăiat la ras ce a fost cumpărat de FCC până acum (106 ha); 40 ha au fost replantate în 
această primăvară



Reîmpădurire - CSR

• MedLife își continuă promisiunea de a susține o nouă pădure pe o suprafață de 10 ha, în
munții Făgăraș, drept cadou pentru toți nou-născuții din clinicile lor. Am replantat în total
6 hectare și vom avea încă 4 ha în campania din toamnă. 



Parcele reîmpădurite



Pepiniere, solar, colectare semințe



Decojirea arborilor căzuți accidental



Situl Natura 2000 LEAOTA
• Munca de teren:

- studiul stării de conservarea a coridoarelor de anin și a habitatelor de Myricaria
germanica, de-a lungul râurilor

- concluzie pozitivă asupra a trei văi din Leaota: habitatele se regenerează în mod 
natural

- aninul se regenerează bine dupa oprirea exploatărilor în proprietățile pe care le 
protejăm

Habitat cu Myricaria germanicaGalerii naturale de anin



Rhododendron myrtifolium

Pădure de molid cu specii caracteristice - HIERACIUM 
TRANSILVANICUM

PINGUICULA VULGARIS



Situl Natura 2000 RÂUL TÂRGULUI – ARGEȘEL – RÂUȘOR

• Evaluarea stării de conservare a speciilor de pești



AFACERI VERZI – FERMA COBOR

• Managementul pajiștilor: am extins studiul vegetației pe parcele mari (100 m²), care 
înconjoară parcelele de 1x1m studiate anul trecut

VERONICA
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EVENIMENTE – FERMA COBOR 

• Bike & brunch: cursă de 40 km, în parteneriat cu Asociația Colinele Transilvaniei

• Teambuilding CARPATHIA: colegii din teren, împreună cu echipa administrativă au 
petrecut o zi la fermă, discutând și învățând despre acest proiect

• 1 Iunie – Ziua copilului la fermă & atelier de plante medicinale, o zi relaxantă pentru 
vizitatorii noștri, în care s-au reconectat cu natura, au cules plante aromate, numai 
bune pentru ceai și s-au bucurat de o masă cu produse locale, sănătoase și proaspete 

• Flavours & sounds of Transylvania, în parteneriat cu Asociația My Transylvania: 
brunch, muzică locală, tur de fermă, Sură de stepă, cai și voie bună





COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU COMUNITĂȚILE

• Pentru al doilea an consecutiv, implicăm comunitatea în 
proiectul nostru de reconstrucție ecologică, în Munții 
Făgăraș; oamenii pot replanta mergând pur și simplu pe 
bicicletă ☺ și acționând ca Ambasadori pentru diferite 
proiecte, concurând în cel mai important eveniment 
caritabil dedicat bicicliștilor din România

• 41 de bicicliști au ales proiectul nostru și s-au strâns 950
Euro pentru activitățile de replantare



COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU COMUNITĂȚILE

• Elevi de gimnaziu din Făgăraș și din Pitești vizitează CARPATHIA, însoțiți de rangerii 
noștri sau de ghizii locali instruiți de fundație: pepiniere, potecă tematică, zona de 
proiect, lecții aplicate despre natură



COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU COMUNITĂȚILE

• EcoMaraton: FCC participant și partener la acest eveniment dedicat oamenilor care 
apreciază și cărora le pasă de natură

• 1700 maratoniști participanți



COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU COMUNITĂȚILE

• DHL Carpathian
Marathon: în calitate de
custode al sitului Natura 
2000 am fost partenerii 
acestui maraton național

• 1500 maratoniști,
2.000 participanți



Fotografii din zona de proiect



ALĂTURAȚI-VĂ PROIECTULUI NOSTRU

Foto credit: 

Ionuț Crețu, Codruț Voinescu, Dan Dinu, Costică Simion, Barbara & Christoph Promberger, Oliviu Pop, Bogdan Sulică, Angela Pop, Florin Tiucă, Corina 
Fodor, DHL Carpathian Marathon

www.carpathia.org
info@carpathia.org

Fundatia Conservation Carpathia

• Crearea celui mai mare Parc Național acoperit de păduri din Europa

• Reconstrucția ecologică anuală a 100 ha de zone tăiate la ras în trecut

• Protejarea animalelor sălbatice pe 2 fonduri de vânătoare, cu o suprafață 
totală de 24.000 ha

• Dezvoltarea durabilă a comunităților locale

• Proiecte de educație ecologică

mailto:info@conservationcarpathia.org
https://www.facebook.com/Fundatia-Conservation-Carpathia-1587551694820437/

