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Pădure - conservare și
management

01



• 97 ha de pădure cumpărate pentru 
protecție integrală.

• Am finalizat studiul vegetației în 
pădurile artificiale de molid și pe 
pășuni, stabilind un numar total de 
20 de parcele de monitorizare.

• Am identificat zonele cu arbori 
căzuți accidental. 

• Pe propietățile fundației am găsit
mai mulți arbori tăiați ilegal. Făptașii 
au fost identificați și au fost luate 
măsuri conform legislației. Echipele 
noastre patrulează pentru a preveni 
astfel de incidente. 

• Ocolul Silvic CARPATHIA, la 
solicitarea proprietarilor din 
vecinătate, a început să preia în 
pază și pădurile lor. 

Activities

01 Padure – conservare si management



01 Forest management

Marcaj suprafata de monitorizare.

Monitorizare vegetatie.





Reconstrucție ecologică
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• Continuăm lucrările de conversie a 
pădurilor artificiale și redăm 
biodiversitatea zonelor: reintroducem 
specii care au existat în trecut – fag, 
brad, paltin, scoruș sau ulm. 

• Continuăm să reparăm șanțurile de 
eroziune din parcelele tăiate ras în 
trecut.

• Monitorizăm succesul reîmpăduririlor 
pentru a evalua unde este necesar să 
înlocuim puieții care s-au uscat. 

• Continuam studiul prin care 
identificăm speciile invazive de plante 
și zonele degradate de-a lungul 
cursurilor de apă. 

Zona degradata pe Valea Râușor propusa pentru 

refacerea galeriilor de anin. 

Santuri de eroziune refacute.

02 Reconstrucție ecologică



Plantația tânără de brad din trei 
pepiniere a fost afectată de perioada 
de ploi și umezeală. Sperăm să se 
recupereze, după tratamentele 
naturiste aplicate. 

Am organizat sesiuni de plivit în solar și 
în pepiniere, cu angajați proprii și 
sezonieri, din comunitățile locale. 

Am colectat semințe de scoruș pe care 
le vom planta în această toamnă.

02 Ecological restoration 



Conservare faună
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03 Wildlife 

Activități

• Am obținut aprobările legale pentru relocarea unui urs care a 
provocat daune repetate comunității din comuna Rucar. 
Ursul a fost relocat într-o zonă montană izolată pe Valea 
Dâmboviței, din proprietatea fundației. 

• Am continuat campania de stângere de probe genetice la 
cerb. Avem 120 de probe din obiectivul de 300. 

• Facem pregătiri pentru reintroducerea zimbrulul în munții 
Făgăraș. 

• 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 Conservare faună



A bear trying to break a stable on camera trap. This bear eventually was 

relocated into a remote area of the Dâmbovita Valley.





Cobor 

Fermă de biodiversitate
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• Suntem în plin sezon de cosit fân și 
lucernă.

• Surele de stepă și caii din pensiunea 
noastră se bucură de vremea bună și 
de iarba proaspătă. 

• Programul Ciobanesc Carpatin se 
derulează cu succes și ne pregătim să 
donăm primii 7 căței ciobanilor din 
zona proiectului CARPATHIA.

• Am primit cu drag echipa olandeză de 
la emisiunea de călătorii 3 OP REIS,
care au dorit să documenteze 
rezultatele proiectului CARPATHIA și 
ale fermei de biodiversitate din Cobor. 

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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• Am publicat raportul anual 2018. 

• Ne-am bucurat să contribuim la 
acest video realizat de Jimmy Cape 
în timpul evenimentului Ride 
Romania, organizat de The 
European Nature Trust.

• Mulțumim echipei care a contribuit 
la realizarea documentarului despre 
reconstrucție ecologică, o producție 
Digi 24. 

• O echipă de la televiziunea 
olandeză a documentat în teren 
povestea proiectului CARPATHIA și 
rezultatele noastre. 

05 Comunicare & comunități locale

https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2019/08/FCC-Annual-Report-2018-ro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SDCGVDxtS0U&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=398897480760097


• Partenerul nostru conservaționist 
Wildland a contribuit la deschiderea 
unui dispensar medical în Moroieni,
jud. Dâmbovița.

• Vremea extremă și exploatările din
trecut cauzează dezastre precum
cel de la Rucăr. Echipa CARPATHIA 
a ajutat cu cele două excavatoare la 
curățarea aluviunilor venite din 
munte și s-a oferit să dea lemn 
pentru construcții familiilor afectate. 

05 Comunicare & comunități locale

Local health station (c) Dambovita News



În parteneriat cu Asociația My 
Transylvania am organizat Electric 
camping – un eveniment care 
promovează satele din zona 
proiectului CARPATHIA, frumusețea 
pădurilor și a tradițiilor. 

Participanții s-au bucurat de vizita la
Dâmbovicioara, de excursia ghidată,
preparatele locale gustoase, muzica 
trupei Hoinarii și cea mixată de DJ 
DEX & DJ MEET MTD, de luminițele 
cortului și ale cerului. 

05 Communication and community outreach



• Folk Rock fest Piatra Craiului – trei 
zile de muzică bună și de activități 
interesante, o oportunitate bună 
pentru echipa CARPATHIA de a 
interacționa cu publicul iubitor de 
munte și de a discuta despre pădurile 
pe care le protejăm în Parcul Național 
Piatra Craiului, precum și despre
rezultatele generale ale proiectului
nostru care împlinește în curând 10 
ani. 

05 Comunicare & comunități locale



• 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 Comunicare & comunități locale

mailto:info@carpathia.org




Join us in:

• Creating the largest forested National Park in Europe

• Annual restoration of the original ecosystem on over 100 ha of illegal clear-cuts

• Protecting wildlife on 2 hunting concessions with a total of 24,000 ha

• Sustainable development of local communities

• Environmental education projects

FOUNDATION

CONSERVATION

CARPATHIA

Soseaua Cristianului 12, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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