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Pădure - conservare și
management
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Activități

• Situl Natura 2000 Râul Târgului –
Argeșel – Râușor: finalizare plan 
de management – pregătim
primele dezbateri publice, cu 
factorii interesați locali

• Leaota: continuarea activităților de 
inventariere a biodiversității

• Munții Făgăraș, zona de proiect
FCC project area: realizarea
drafturilor metodologiilor de lucru
pentru evaluarea valorii pastorale
și a capacității de pășunat și
pentru studiul habitatelor ripariene

02 Padure: conservare si management

• Împreună cu o echipa de 
cercetatori din România, colegul
nostru Oliviu G. Pop, Doctor 
Biolog, a lucrat la capitolul
"Deviation from grazing optimum 
in the grassland habitats of 
Romania within and outside the 
Natura 2000 Network“, parte a 
publicației "Habitats of the World“.





01 Wildlife conservation

• Am continuat să furnizăm lemn de 
foc în comunitățile dezavantajate.

• Lemnul provine din căderi
accidentale, din proprietățile
fundației.

02 Padure: conservare si management



Reconstrucție ecologică

02



• Zăpada face imposibil accesul în munte, la parcelele pe care vrem să le 
plantăm; cu ajutorul utilajelor, am curățat drumurile

• Am pregătit puieții pentru campania de primăvară

• Am repicat (mutat) puieții de brad din solar în pepiniere, unde vor mai petrece
minim 2 ani, până vor crește suficient de mari să poata fi plantați

• Am înlocuit humusul vechi din solar cu unul proaspăt 

• Vă puteti alătura efortului nostru de reîmpădurire în munții Făgăraș, donând
sau adoptând un hectar www.carpathia.org

02 Reconstructie ecologica

http://www.carpathia.org/


Conservare faună
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03 Wildlife 

Activități

• Am continuat campania de colectare a mostrelor ADN 
la speciile râs (30 probe) și lup (69 probe) 

• Am colectat 20 de probe de salivă de la câinii din 
gospodăriile din apropierea pădurii, pentru a verifica
prin analize ADN potențiala hibridizare a speciei cu
lupii

• Am verificat camerele de monitorizare faună și am
centralizat rezultatele într-o baza de date 

• Am continuat patrulele pentru combaterea braconajului

03 Conservare fauna 



03 Wildlife 03 Conservare fauna

Wolf tracks 

Camera trap

Wolf tracks 

Poze camere de 

monitorizare faună

Playful bear



Specii surprinse de 
rangerii CARPATHIA

03 Conservare fauna



Cobor 

Fermă de biodiversitate
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• Am lucrat la noul spațiu de depozitare
pentru echipamentele și utilajele de la 
fermă

• Am plantat 100 de pomi fructiferi din 
specii locale și am început să
plantăm păducel, de-a lungul gardului
ce împrejmuiește pășunea cailor

• Legumele noastre au germinat și
urmează să le plantăm în solar și în 
grădină

• Avem mulți viței Sură de stepă – vă
așteptăm la COBOR, pentru o 
aventură rurală autentică: 
reservation@cobor-farm.ro

04 Cobor Ferma de biodiversitate

https://www.romania-insider.com/native-farm-life-romania-cobor-2019




Comunicare & 

comunități locale
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• Ghizii pe care îi pregătim pentru
programele ce vor promova
CARPATHIA ca destinație de 
ecoturism au început sesiunile de 
training pe teren: identificare urme
faună și identificare păsări. 

• Continuam seria de cursuri pentru
membri echipei CARPATHIA - un 
program susținut de ProPark
Fundația pentru Arii Protejate. În 
luna martie am discutat despre
poluare și despre amprenta
ecologică personală. Este atât de 
ușor să facem mici schimbări în 
obiceiurile noastre, care să ne 
aducă bunăstare nouă și mediului. 
Adoptă acum un obicei “verde” și vei
avea o amprentă ecologică mai
scăzută!

Activități
• Continuăm lucrările la cele două

cabane de pe Valea Dâmboviței, 
care vor servi ca centru educațional
de mediu pentru elevi, studenți și
voluntari și centru de cercetare
pentru biologi.

• Știri internaționale despre FCC:

Romanian Insider

de Volkskrant

05 Comunicare si comunitati locale

https://www.romania-insider.com/NC-pristine-nature-romania-carpathia-foundation
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/deze-vallei-in-roemenie-moet-het-yellowstone-van-europa-worden/


• La finalul lunii martie am lansat noul website CARPATHIA

https://www.carpathia.org/


• Vizitează CARPATHIA – programele
noastre de ecoturism au fost
prezentate la standul Consiliului
Județean Brașov, in cadrul Tragului 
de turism Transilvania. Mulțumim
pentru invitație!

• Detalii și rezervări despre programele 
noastre la info@carpathia.org

• Licitația de experiențe de la Făgăraș
– pentru al treilea an consecutiv, 
CARPATHIA a donat o experiență, în 
beneficiul YouthBank Făgăraș, un 
fond ce finanțează proiecte locale ale 
liceenilor. 

• Anul acesta am donat o plimbare cu 
căruța la Cobor, tur de fermă și o 
masă gustoasă, cu rețete locale. 

05 Comunicare si comunitati locale

mailto:info@carpathia.org




Alăturați-vă proiectului nostru:

• Crearea celui mai mare parc național acoperit de păduri din Europa

• Cumpărarea și reconstrucția ecologică anuală a 100 ha, parcele tăiate la ras, în trecut

• Protejarea animalelor sălbatice pe o suprafața de 24.000 ha, aflată în gestiunea CARPATHIA

• Dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale

• Proiecte de educație ecologică

FUNDATIA

CONSERVATION

CARPATHIA

Soseaua Cristianului 12, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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