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Pădure - conservare și
management
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• Am actualizat Planul de 
management cu observațiile primite 
de la factorii interesați de pe raza 
sitului Natura 2000 Râul Târgului –
Argeșel – Râușor, în cadrul 
consultărilor publice sau private 
organizate.

• 48 ha de pădure cumpărate pentru 
protecție integrală.

• Pe propietățile fundației am 
identificat o tăiere ilegală de molizi. 
Făptașii au fost identificați și au fost 
luate măsuri conform legislației. 
Echipele noastre patrulează pentru 
a preveni astfel de incidente. 

• Ploile abundente au rupt, în anumite 
zone, drumurile forestiere. 

Activități

02 Forest management



Drum forestier erodat.

Urma unui arbore mort, mâncat de insecte.



Reconstrucție ecologică
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• Am început să monitorizăm succesul reîmpăduririlor trecute, pentru a evalua 
unde este necesar să înlocuim puieții care s-au uscat. 

• Am reparat gardul de 4 km ce protejează cel mai mare lot reîmpadurit de noi, 
pe Valea Vâlsanului. Animalele domestice care pășunează în zonă ar distruge 
efortul nostru de a avea o nouă pădure pe 106 ha. 

• Ploile din acest an au ajutat puieții să se prindă, dar și vegetația să crească. 
Pentru a nu fi sufocați, în curând vom organiza echipe să taie iarba din jurul 
puieților. Repetăm această activitate, în medie, timp de 5 ani, până când micii 
arbori ajung la înălțimea necesară pentru a se putea descurca singuri.

• În zonele tăiate ras ploile spală versanții și adâncesc șanțurile de eroziune. În 
fiecare an am efectuat lucrări de combatere a eroziunii solului, iar anul acesta 
nu este o excepție: identificam zonele afectate, facem un plan și acționăm.

• Semințele de brad și molid din solar cresc cu repeziciune.

• Cercetare biologică pe Valea Dâmboviței: identificarea habitatelor ripariene 
existente (care ajută la fixarea malurilor), a zonelor ce necesită intervenție și a 
speciilor invazive. 

02 Ecological restoration 

Habitat riparian

Reynoutria japonica - Fallopia japonica, specie invazivă

Puiet acoperit de iarbă Șanț de eroziune





Conservare faună
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03 Wildlife 

Activități

• Am început campania de colectare a 300 de probe ADN de 
la cerb, în vederea identificării numărului de exemplare. 
Echipa noastră a strabătut 60 de km și a colectat 15 probe 
de excremente de cerb și multe alte “probe” lăsate de 
oameni prin pădure – peturi și alte deșeuri.

• Suntem în proces de autorizare a unei echipe de intervenții 
rapide, destinată gestionării conflictelor om-animale 
sălbatice, pe fondurile cinegetice din estul munților Făgăraș, 
aflate în custodia fundației. Vom elabora un mod de lucru 
clar, pe care îl vom comunica localnicilor. Între timp, angajații 
noștri răspund la situațiile generate de mistreți sau urși în 
sate/comune.

• Rangerii noștri patrulează pentru a preveni braconajul. 

03 Faună







Cobor 

Fermă de biodiversitate
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• Cireada noastră de Sure de stepă a 
crescut cu încă 25 de vaci și un foarte 
fericit taur. Vor sta o lună în carantină 
și apoi se vor putea bucura de libertate 
și de iarba gustoasă. Am ajuns la o 
cifră de 99 de exemplare!

• Alți doi cai sunt găzduiți în pensiunea 
noastră începând din iunie și am ajuns 
astfel la 49 de cai, de care au grijă 
angajații noștri și Mona, voluntara din 
Germania. 

• Dacă în primăvară ne-am bucurat de 
viței, luna iunie a venit cu mânzul Tara-
Sam și mulți pui de Ciobănesc 
Carpatin, de la 3 femele din 
crescătoria noastră.

• Am cosit prima lucernă și am fost 
ocupați cu tot felul de alte activități la 
fermă. 

04 Cobor Biodiversity Farm

Activități

04 Cobor – fermă de biodiversitate





Vizitează COBOR și bucură-te de o vacanță rurală: reservation@cobor-farm.ro

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


Comunicare & 

comunități locale
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• Suntem mândri de câștigarea 
premiului Galei Societății Civile, 
secțiunea Mediu. 

• Rezultatele fundației din ultimii doi 
ani au determinat juriul sa ne acorde 
această recunoaștere a eforturilor 
noastre de conservare de păduri, 
reconstrucție ecologică, protecție și 
management faună și educație 
ecologică. 

• Dorim să le mulțumim partenerilor 
noștri, fundații sau companii, fără de 
care protejarea unei părți mici din 
estul Carpaților Meridionali nu ar fi 
fost posibilă: Fundația Wyss, 
Fundația OAK, Fundația pentru 
Parteneriat și MOL România, Ursus
Breweries, MedLife, Alpha Bank, 
Frankfurt Zoological Society, 
Fundația Foresta Futura, Montaigne 
Long Now Funding S.A., Endangered 
Landscapes Programme/Arcadia.

05 Comunicare si comunitati locale



• Un grup de studenți ai Universității 
Northeastern Boston SUA -
Protecția mediului, a venit într-o 
vizită de studiu în zona proiectului 
nostru. 

• Timp de o săptămână au fost 
implicați în diverse activități de 
teren, împreună cu angajații
fundației: biologi, experți în faună 
sălbatică, ingineri silvici,
responsabili fermă de biodiversitate 
și coordonatori turism. 

05 Comunicare si comunitati locale



CARPATHIA încurajează sporturile în 
natură. Am fost bucuroși să fim 
implicați în trei importante 
evenimente cu participare națională și 
internațională:

• Bikeathon Făgăraș & maratonul 
Brașov Heroes, două evenimente 
sportive caritabile, unde fundația a 
prezentat proiectul de 
reîmpădurire.

• Peste 120 de participanți au ales 
să pedaleze sau să alerge pentru 
o nouă pădure în munții Făgăraș. 
Cei 8.400 de lei strânși din donații 
vor acoperi costul de plantare și de 
creștere a peste 1.600 de puieți. 

• Felicitări pentru organizare 
Fundațiilor Comunitare: Țara
Făgărașului și Brașov!

https://www.carpathia.org/ro/rezultate-
brasov-heroes-brasov-bikeathon-
fagaras/

05 Comunicare si comunitati locale
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• Carpathian DHL marathon, o 
competiție de alergare montană de 
top, organizată în regiunea munților 
Leaota.

https://www.carpathia.org/ro/parteneri-la-
dhl-maraton/

• Echipa susținută de CARPATHIA  a 
urcat pe podium, la proba de ștafetă, 
iar noi ne-am bucurat pentru această 
victorie și pentru inițiativa întregului 
eveniment, susținerea Comitetului 
Paralimpic Român.

• Biclicliștii pasionați ar putea fi 
interesați de acest viitor eveniment: 
https://carpathianmtb.ro/.

05 Comunicare si comunitati locale
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• Ne implicăm în comunități și 
susținem dezvoltarea lor. Am sprijinit 
organizarea Zilei Comunei Leresti și 
Festivalul Covrigului de ou și am 
participat la eveniment, promovând 
importanța păstrării tradițiilor locale 
și a frumuseții naturale a munților 
Făgăraș.

https://www.carpathia.org/ro/in-
beneficiul-comunitatilor-locale/

05 Comunicare si comunitati locale
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• Timp de patru zile am fost gazdele 
unei echipe de jurnaliști de la 
publicații importante din Marea 
Britanie, care au văzut pe teren 
rezultatele de peste 9 ani ale 
proiectului nostru de conservare de 
păduri.

• Mulțumim, The European Nature 
Trust pentru implicare!

05 Comunicare si comunitati locale



• Reprezentanți ai Wildlife WorldWide și 
Alpinschule Innsbruck/Jack Wolfskin 
au vizitat zona proiectului CARPATHIA 
și au evaluat posibilitatea unei 
colaborări pe programe de ecoturism. 

• Așteptăm cu drag oaspeți care să se 
bucure de frumusețea naturii și de 
cultura locală.

05 Comunicare si comunitati locale



• În 2019, numarul vizitatorilor interesați de 
o experiență completă de sălbăticie la 
observatoare a crescut la 236 de 
persoane.
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. 

05 Communication and community outreach
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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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