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01
Pădure - conservare și
management

Activități
•

342 ha de pădure cumpărate pentru protecție
integrală.

•

Am lucrat la câteva amenajamente silvice noi
pentru pădurile fundației și le-am trimis
autorităților.

•

Am verificat în teren situația unor parcele
silvice, unde vom face în viitor lucrări de
reconstrucție ecologică.

•

Am început să furnizăm lemn de foc
localnicilor din zona de proiect CARPATHIA.

•

Pe propietățile fundației am găsit mai mulți
arbori tăiați ilegal. Făptașii au fost identificați
și au fost luate măsuri conform legislației.
Echipele noastre de rangeri patrulează pentru
a preveni astfel de incidente.
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02
Reconstrucție ecologică

•

Împreună cu 70 de săteni angajați în
regim sezonier și contractând o firmă
locală am reușit să tăiem iarba din
jurul puieților plantați în sezoanele
anterioare. Fără acest pas important,
puieții s-ar sufoca și tot efortul fizic și
financiar ar fi în zadar: 200 ha în estul
m. Făgăraș, 50 ha în sudul m.
Făgăraș și 22 ha în Leaota. Anul
acesta este foarte dificil datorită ierbii
înalte de cca. 1 metru.

•

Am monitorizat zonele alpine plantate
în primăvară cu jneapăn și suntem
mulțumiți de rezultat.

•

Am colectat conuri de jneapăn, fructe
de ienupăr și jir, dar fructificația este
foarte slabă anul acesta și ne pune
probleme în activitatea de
reconstrucție ecologică planificată.

Juniper

Juniper monitoring

Repairing eroded tracks
Cutting the grass around the saplings
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•

Am inventariat puieții în cele 7
pepiniere pentru a centraliza
necesarul campaniei de plantare din
primăvara anului 2020 și am
suplimentat prin comenzi de puieți
de la alte ocoale silvice, pentru a
acoperi toată nevoia.

•

Am reparat șanțurile de eroziune din
parcele tăiate ras în trecut pe o
distanță de 5 km. Eroziunea, în
anumite locuri, era mai adâncă de
doi metri.

•

Am continuat lucrările de conversie
a pădurilor de molid pe o suprafață
de 10 ha și am reintrodus specii
care au existat în trecut – fag, brad,
paltin, scoruș sau ulm. Lemnul
rezultat din crearea acestor “ochiuri”
a ramas decojit în pădure (lemn
mort, folositor altor specii).

Ranger verificând starea puieților în pepinieră

Șanț de eroziune mai înalt de statura unui om

Echipa de reconstrucție ecologică & șeful de district
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03
Conservare faună

Activități
•

Primii șapte căței Ciobănesc carpatin rasă pură au fost
donați crescătorilor de animale care pășunează pe
proprietățile fundației, în munții Făgăraș. Creșterea și
donarea câinilor face parte din strategia fundației de
prevenire a pagubelor produse de carnivorele mari în rândul
animalelor domestice.

•

Măsuri de management: echipa de intervenție rapidă
continuă eforturile de a ține mistreții și urșii departe de
comunități. Cele 4 garduri electrice montate de colegi la
diverși localnici își ating scopul și, cu toate că am luat și alte
măsuri, în teren continuă să fie probleme.

•

Diverse acțiuni implementate pentru a alunga un alt urs
problemă nu au avut succes. Dacă în august am reușit să
relocam un mascul tânar, într-o zonă sălbatică, în
septembrie, datorită atacurilor frecvente și a pericolului în
care îi punea pe localnici, aprobarea pentru vânarea unei
ursoaice de patru ani a fost pusă în practică.

03 Conservare faună
03 Wildlife

Activități
•

Am oferit consultanță pentru proprietari, în vederea
îmbunătățirii sistemelor de protecție a gospodăriilor.

•

Am continuat campania de stângere de probe genetice
la cerb, pentru determinarea numarului exemplarelor pe
unul din fondurile cinegetice din gestiunea noastră.
Avem 190 de probe colectate și în octombrie vom
finaliza activitatea.

•

Ne pregătim echipamentele pentru monitorizarea de
iarnă la râs și lup.

•

Facem pregătiri pentru reintroducerea zimbrului în
munții Făgăraș.

•

Rangerii noștri patrulează pentru a preveni braconajul.
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Imagini surprinse de camerele de monitorizare faună

Mistreț
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Râs

Urs

Sărarie pentru cerbi/ciute

Lynx on camera trap

Ranger punând sare în zone alpine pentru
capre negre

04
Cobor
Fermă de biodiversitate

Activități
•

Ne apropiem de finalul sezonului de
cosit: la fermă am strâns 3.900 de
baloți de lucernă și 10.000 de baloți de
fân.

•

Suntem mulțumiți de canisa de
Ciobănești carpatini: am dat șapte și
mai avem opt pui de care îi creștem
pentru proiectul CARPATHIA de
prevenire a pagubelor produse de
carnivorele mari, în rândul animalelor
domestice.

•

Grădina a fost darnică anul acesta și
ne-am făcut provizii gustoase în beci și
congelatoare: vinete, cartofi, ceapă,
murături, gem și suc de roșii.

•

Lucrăm la procedurile de certificare
eco pentru carnea de vită.

04 Cobor
fermă deFarm
biodiversitate
04 Cobor
Biodiversity

04 Cobor fermă de biodiversitate

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

05
Comunicare &
comunități locale

•

În septembrie am găzduit la Lerești, jud. Argeș prima
ediție Făgăraș Fest, un eveniment național dedicat
unicității munților Făgăraș și comunităților din vecinătatea
masivului.

•

Organizator principal a fost ProPark – Fundația pentru Arii
Protejate, în parteneriat cu Fundația Conservation
Carpathia, în cadrul proiectului finanțat prin Endangered
Landscape Programme.

•

Participanții au fost încurajați să descopere valorile zonei
și împrejurimile festivalului, prin tururi ghidate prin pădure,
plimbări cu căruța în comuna Lerești, însoțiți de un ghid
local, un târg cu produse locale, cinemateca naturii,
activități de educație ecologică pentru copii și competiția
ProPark Adventure.

•

Dorim să mulțumim partenerilor locali, reprezentanților
media și Wepack (https://www.wepack.ro/), sponsorul
nostru, susţinător al proiectelor de conservare a
biodiversităţii în România și al Făgăraș Fest ediția 2019,
care ne-a ajutat cu un set complet de tacâmuri
biodegradabile.

•

Mai multe detalii despre eveniment aici.
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•

Fundația Conservation Carpathia susține
evenimentele din comunitățile locale și
devoltarea durabilă a acestora.

•

În septembrie am sărbătorit alături de
comunitatea din Runcu, sfârșitul anului
pastoral, tradițiile locului, oamenii
gospodari din comunitate, satul românesc
și frumusețea naturii din jur, la Răvășitul
Oilor, ediția a 28-a.

•

Nu putem vorbi de un viitor sănătos, nu
putem asigura prosperitatea, siguranța și
echilibrul, o calitate bună a vieții pentru
oameni, având păduri și pajiști degradate,
golite de biodiversitate, munți și terenuri
aride.

Mai multe detalii despre eveniment aici.
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•

O experiență interesantă pentru
echipa noastră a fost găzduirea
pentru două săptămâni a unui
program științific adresat
pasionaților de natură, organizat de
Biosphere expedition, un ONG
specializat pe călătorii inedite.

•

20 de oaspeți din Europa și SUA, au
petrecut câte o săptămână cu
echipa nostră de biologi și rangeri în
teren și au fost implicați în munca
de zi cu zi a fundației.

Mai multe detalii despre expediția în
România aici.
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•

Dorim să le mulțumim celor 30 de
voluntari din Brașov care și-au
donat o zi din timpul lor liber pentru
a ne ajuta cu ultimul plivit înainte de
venirea iernii - 8.000 de puieți au
ieșit la lumină din buruieni.

•

Parteneriatul de trei ani cu Ursus
Breweries ne ajută să asigurăm un
mediu sănatos și sigur pentru
populația de cerbi din pădurile
protejate de fundație. Și dovezile
video sau foto vorbesc de la sine:
rangerul nostru, Călin, a surprins în
aceasta toamnă un cerb minunat.
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•

“Plant a tree with I wood be”/
“Plantează un copac cu I wood be”
este o campanie care susține
refacerea pădurilor tăiate în munții
Făgăraș. Pentru fiecare produs
vândut, CARPATHIA va primi o
donație pentru reîmpădurire.

•

Alina Murariu, creatoarea brandului,
ne-a vizitat la pepinieră, pentru a
afla cum cresc puieții care vor fi
plantați și cu ajutorul implicării sale.

•

Bun venit noului nostru partener!
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•

Partenerii noștri Jack Wolfskin și
Alpineschule Innsbruck, împreună
cu un grup de bloggeri au vizitat
pădurile protejate de CARPATHIA și
au testat traseele “Wolftrail”.

•

Feedback-ul lor pozitiv ne-a bucurat
și așteptăm cu interes să citim
materialele de promovare a munților
Făgăraș!
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•

Am fost pentru câteva zile la
Bruxelles, la târgul de produse și
servicii românești “Românii
Lucrează Împreună”, unde am
promovat rezultatele Fundației
Conservation Carpathia și
programele noastre de eco-turism –
Ferma de biodiversitate Cobor,
rețeaua de observatoare de animale
sălbatice și programele noastre de
tabere/ ture în natură.
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•

În septembrie am avut 102 vizitatori la
observatoarele de animale sălbatice și
am găzduit o tabără de meditație în
natură, în corturi.

•

Vizitează CARPATHIA – întreabă
despre programele noastre de
ecoturism la info@carpathia.org.
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•

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

•

Vizitează CARPATHIA – întreabă
despre programele noastre de
ecoturism la info@carpathia.org.

05 Comunicare & comunități locale – Travel CARPATHIA

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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