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Pădure - conservare și
management

01



• Am organizat consultări cu factorii 
interesați pentru finalizarea Planul de 
management al sitului Natura 2000
Râul Târgului – Argeșel – Râușor.

• 30.82 ha de pădure cumpărate pentru 
protecție totală.

• Patrulă pentru combatere ilegalități.

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

Activități
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Reconstrucție ecologică
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• Semințele de brad și molid din solar și pepiniere au încolțit.

• Am sădit semințe de ienupăr în zonele alpine care necesită reconstrucție 
ecologică.

• Am finalizat cu succes cea mai amplă campanie de primăvară din istoria 
fundației, cu efortul lăudabil al angajaților noștri, rangeri și ingineri silvici, 
precum și al localnicilor angajați în regim sezonier. 

• 103 ha de parcele tăiate ras în trecut, în munții Făgăraș și Leaota, au fost 
plantate cu 382.150 de puieti de brad, molid, fag si paltin. Am depășit un total 
de 700 de hectare refăcute, în perioada 2012-2019. Continuăm la toamnă!

Dacă doresti să donezi pentru o nouă pădure, accesează website-ul nostru: 
https://www.carpathia.org/ro/doneaza/
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Tree nurseries

02 Reconstructie ecologica



02 Reconstructie ecologica





Conservare faună
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03 Wildlife 

Activități

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

• Facem pregătirile necesare pentru începerea campaniei de 
colectare a 300 de probe ADN la cerb. 

• Monitorizarea râsului cu ajutorul camerelor de mișcare s-a 
încheiat și lucrăm la identificarea indivizilor. 

• Monitorizare Cocoș de munte.

• Am început programul de pregătire a unei echipe de 
intervenții rapide, destinată gestionării conflictelor om-
animale sălbatice, pe fondurile cinegetice din estul munților 
Făgăraș, aflate în custodia FCC. 

https://www.carpathia.org/ro/echipa-de-interventie-rapida-
pentru-gestionarea-conflictelor-om-animale-salbatice/
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Cobor 

Fermă de biodiversitate
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• Am pregătit echipamentele pentru 
campania de cosit fân și lucenă.

• Avem doi cai noi în pensiunea noastră.

• În lunile aprilie și mai Surele de stepă 
au fătat 17 viței. 

• Am amenajat un țarc spațios pentru 
Ciobaneștii Carpatini. 

• Am plantat legume în grădină și în 
solar.

• Creștem 50 de pui de carne și ouă.

• Activități veterinare.

• Este sezonul ciupercilor – se implică și 
oaspeții noștri.

04 Cobor Ferma de biodiversitate

Activități





Vă așteptăm la COBOR, pentru o vacanță rurală autentică: reservation@cobor-farm.ro

https://www.romania-insider.com/native-farm-life-romania-cobor-2019
mailto:reservation@cobor-farm.ro


Am plantat 120 de puieți de stejar 
împreună cu Nico de Transilvania, DJ 
internațional și antreprenor cultural, în 
cadrul proiectului Forests without 
frontiers (Păduri fără frontiere).

https://www.facebook.com/nicodetransilvania/v
ideos/406405129942370/

Am găzduit două evenimente locale, 
care au avut ca scop promovarea culturii 
zonei Făgăraș, a experiențelor frumoase 
în natură și prezentarea proiectul nostru 
de conservare:

• Flavours & sounds of Transylvania, 
organizat de Asociația My 
Transylvania 

https://cobor-farm.ro/ro/flavours-and-sounds-
of-transylvania/

• Brunch cu biciclete, observare de 
păsări și castori, organizat de 
Asociația Colinele Transilvaniei 

https://cobor-farm.ro/ro/bikebrunch-cu-
observare-de-pasari-si-vizita-la-barajul-
castorilor/
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Comunicare & 

comunități locale
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• În cadrul conferinței „Soluțiile 
Viitorului. Realități și așteptări 
pentru politicile de mediu în 
Europa”, organizate la Bruxelles de 
doamna Adina Vălean, Președinte al 
Comisiei de Mediu din Parlamentul 
European, FCC a prezentat 
Viziunea pentru Ariile Protejate a 
Coaliției Natura 2000, precum și 
rezultatele proiectului nostru de 
conservare de păduri.  

Activități
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• Am participat la o conferință la 
Sibiu, pe tema pădurilor virgine și 
cvasi-virgine. Una din concluzii a 
fost ca toți factorii interesați trebuie 
să coopereze în identificarea 
pădurilor din acestă categorie, iar 
Ministerul Pădurilor și Apelor să 
completeze Catalogul Nașional cu 
suprafețele nou identificate.

• La invitatia WWF România, am 
participat la evenimentul organizat 
in cadrul proiectului  LIFE16 
GIE/DE/000661 „Îmbunătățirea
coexistenței dintre oameni și
carnivore mari în Europa prin
comunicare și cooperare
transfrontalieră”.
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• Am continuat seria de cursuri pentru 
angajații fundației cu o nouă sesiune
- Agricultură sustenabilă și idei de 
afaceri verzi. 

• Împreună cu ProPark Fundația 
pentru Arii Protejate am demarat 
organizarea primului eveniment 
național, sub umbrela proiectului 
finanțat prin Endangered Landscape 
Programme. În lunile următoare vă 
vom da mai multe detalii. 
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• Garda Forestieră Ploiești împreună
cu un grup de liceeni au ajutat la
refacerea galeriilor ripariene pe
Valea Dâmboviței, plantând anin
de-a lungul cursului de apă.

• În timpul unei vizite pe Valea
Dâmboviței, elevii clasei a XII-a de
la Liceul Astra din Pitești au
participat la o prezentare despre
proiectul nostru de conservare
păduri. Mulțumim Prof. Mirela Pîrvu
pentru implicare!

• La invitația Liceului cu predare în
limba germană Johannes Honterus
din Brașov, am discutat cu elevii
despre proiectul nostru de
conservare, în cadrul unui worksop
pe teme de mediu.
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• Fostul și actualul președinte al FCC 
Hansjörg Wyss și Charlie Burrell, 
împreună cu Hedi Wyss, co-
fondator al fundației ne-au vizitat și 
am discutat atât despre rezultate, 
cât și despre planuri de viitor. 

• Am găzduit vizita lui Duncan 
Grossart, noul director al The 
European Nature Trust Marea 
Britanie. TENT va organiza în 
România și în strainătate 
evenimente în beneficiul fundației și 
va continua să susțină proiectul 
nostru de conservare. 
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• În luna mai, ProPark Fundația 
pentru Arii Protejate  a organizat 
conferința națională Regaseste
România, în parteneriat cu FCC.

• În 2019 evenimentul a lansat o 
invitație deschisă către sectorul 
privat pentru a contribui împreună 
cu liderii în conservare la 
schimbarea pe care vrem să o 
vedem în protejarea naturii.

www.regasesteromania.ro
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Pentru al doilea an consecutiv angajații 
RTC – o zi bună la birou ne-au însoțit la 
o zi de plantare. 

Mulțumim RTC pentru susținerea  
refacerii a 2 hectare de pădure în 
munții Leaota și Făgăraș, prin 
plantarea a 8.000 de puieți de brad, 
fag, molid și paltin.
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• S-KARP, producătorul român de 
încălțăminte de munte, în 
parteneriat cu FCC, au organizat o 
activitate de igienizare, pe Valea 
Dâmboviței.

• Le mulțumim voluntarilor pentru 
efort și S-KARP pentru contribuția 
financiară și voucherele de 100 de 
lei oferite participanților. 
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• Echipa noastră de ghizi locali au 
continuat seria de cursuri cu noțiuni 
despre parteneriatul dintre 
conservare și dezvoltarea 
sustenabilă a turismului, activități și 
destinații eco-turistice. 

Mulțumim, Bogdan Papuc, Asociația
de Ecoturism din România pentru
facilitare!
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• Vizitează CARPATHIA – întreabă 
despre programele noastre de 
ecoturism la info@carpathia.org.

• Rezervă o vacanță în sălbăticie și 
vei contribui la sprijinirea proiectului 
de conservare de păduri. 
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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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