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Pădure - conservare și
management
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• 1.525 ha de pădure cumpărate 
pentru protecție integrală.

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

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

Activități
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Reconstrucție ecologică
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• Am început campania de 
reîmpădurire de toamnă și în 
octombrie am plantat 4.000 de puieți.

• Am continuat să tăiem iarba din jurul
puieților plantați în sezoanele 
anterioare, ajutați de 66 de localnici 
angajați în regim sezonier. Fără acest 
pas important, puieții s-ar sufoca și 
tot efortul fizic și financiar ar fi în 
zadar: 220 ha în estul m. Făgăraș, 70 
ha în sudul m. Făgăraș și 30 ha în 
Leaota.

• Am pregătit semințele de ienupăr și 
jneapăn pentru activitățile de 
reconstrucție ecologică din 
primăvară. 

• Datorită fructificației slabe din 
această toamnă am fost nevoiți să 
cumpărăm 23 kg de semințe de brad. 

02 Reconstrucție ecologică

Juniper



• Echipa de doamne angajate din 
comunitățile locale au plivit 
pepinierele pentru ultima oară, înainte 
de sosirea iernii. 

• Am continuat lucrările de conversie a 
pădurilor de molid pentru a 
reintroduce specii care au existat în 
trecut – fag, brad, paltin, scoruș sau 
ulm.

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

02 Reconstrucție ecologică

Eroded road taller than a man

Erosion restoration team & chief ranger

Ranger checking saplings in a tree nursery

https://www.carpathia.org/ro/doneaza/


Conservare faună
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03 Wildlife 

Activități
• Am finalizat campania de colectare a mostrelor ADN la 

specia cerb – 195 de probe. 

• Am instalat camere de monitorizare pentru determinarea 
populației de râși: în 12 locații am avut rezultate pozitive. 
Lucrăm în paralel la interpretarea rezultatelor colectate în 
sezonul 2018-2019.

• Campania de monitorizare la capră neagră s-a 
desfașurat în condiții optime. 

• Facem pregătiri pentru reintroducerea zimbrului în munții
Făgăraș: autorizații, construirea țarcurilor temporare, 
achiziția fânului, selecția exemplarelor pentru primul lot 
de minim 10 zimbri. 

• Pentru evaluarea ecologică a râurilor în vederea 
reintroducerii castorului, am efectuat măsuratori de PH, 
oxigen, temperatură și conductivitate, am luat probe de 
apă pentru analize chimice și ADN, cât și probe de 
sediment pentru identificarea nevertebratelor. 

• Rangerii noștri patrulează pentru a preveni braconajul.

03 Conservare faună





03 Wildlife 

Activități

• 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. 

• Am solicitat o derogare de la Ministerul Mediului pentru 
relocarea unui alt urs problemă din zona Rucăr. 

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

• Primii unsprezece 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.

03 Conservare faună

https://www.carpathia.org/ro/echipa-de-interventie-rapida-pentru-gestionarea-conflictelor-om-animale-salbatice/
https://www.carpathia.org/ro/caini-ciobanesc-carpatin-oferiti-gratuit/


Imagini surprinse de 
camerele de monitorizare 
faună
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Lynx on camera trap

Salt feeding point for deer 

Ranger with salt for the chamois 





Cobor 

Fermă de biodiversitate
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• Finalul sezonului de cosit la fermă s-a 
încheiat cu 14.500 de baloți de fân și 
lucernă.

• Avem 103 Sure de stepă, iar cireada 
noastră crește pe măsură ce mai 
apare un vițel frumos și sănătos. 

• Suntem mulțumiți de canisa de 
Ciobănești carpatini: am dat 
unsprezece pui și mai avem patru pe 
care îi creștem pentru proiectul 
CARPATHIA de prevenire a 
pagubelor produse de carnivorele 
mari, în rândul animalelor domestice. 
Octombrie ne-a bucurat cu alți șapte 
pui.

• Tabăra de 3 zile și 3 nopți în 
sălbăticie “The power from within” a 
fost un succes. Dacă ai un grup de 
prieteni și ești interesat de o aventură 
în natură, hai la Cobor! 

04 Cobor Biodiversity Farm

Activități
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04 Cobor Biodiversity Farm 



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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• Conferința Ascendis “Now/Do -
Transform Knowing into Doing” din 
23 octombrie, de la București, a fost 
ocazia pentru Barbara & Christoph 
Promberger de a prezenta viziunea 
Carpathia și de a vorbi celor peste 
800 de oameni de afaceri din 
audiență despre cele 3 ingrediente 
necesare creării celei mai
importante mișcări de conservare de 
păduri din Europa. Aceste 
ingrediente sunt: viziune, pasiune și 
perseverență.

05 Comunicare & comunități locale – Parteneriat pentru conservare



• Am fost gazda întâlnirii anuale a 
beneficiarilor Programului
Endangered Landscapes (ELP), 
program finanțat de Fondul Arcadia 
și implementat de Cambridge 
Conservation Initiative din Regatul
Unit al Marii Britanii.

• Am fost încântați să împărtășim 
colegilor noștri rezultatele Fundației 
Conservation Carpathia în munții 
Făgăraș și primele activități 
implementate cu ajutorul finanțării 
ELP.
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https://www.carpathia.org/ro/muntii-fagaras-parte-a-ligii-campionilor-proiectelor-de-conservare-a-naturii-din-europa/


Fiecare părinte își dorește un mediu 
sănătos în care să crească cei mici – o 
dorință transformată într-o promisiune 
care prinde rădăcini: am plantat 40.000 
de puieți cu ajutorul clinicii private 
MedLife și alți 15.000 de puieți vor fi 
plantați în această toamnă și primăvara 
viitoare. 

O nouă pădure va crește în estul 
munților Făgăraș, împreună cu 55.000 
de puieți! 

05 Comunicare & comunități locale – Parteneriat pentru conservare_MedLife

https://www.carpathia.org/ro/o-promisiune-pentru-copii-si-paduri/


• Un grup de finlandezi antreprenori în 
turism, veniți în Brașov în cadrul unui 
proiect al Universității Transilvania, au 
fost interesați de proiectul nostru de 
conservare și ne-au ajutat cu analiza 
programelor de turism bazate pe 
natură. Mulțumim pentru sfaturile 
utile!

• În cadrul vizitei de studiu ThreeT am 
împărtășit bune practici în turism cu 
alți 50 de participanți din Europa.

• Ne-am bucurat de vizita strudenților 
de la Facultatea de Ecologie din 
Sibiu, cu care am povestit despre 
provocările din domeniu, dar și de 
împlinirea pe care ți-o dau reușitele. 

• Am ieșit pe teren, în Iezer-Papușa, să 
evaluăm posibilitatea unui program 
turistic de observare la capre negre. 
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• Rezervă o vacanță în sălbăticie
și vei contribui la sprijinirea
proiectului de conservare de 
păduri. 

05 Comunicare & comunități locale – Travel CARPATHIA



Vizitează CARPATHIA –

întreabă despre programele

noastre de ecoturism la 

info@carpathia.org. 

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 65.000 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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