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

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

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

Activități
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Reconstrucție ecologică
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• Din cauza lipsei zăpezii, în ianuarie
am colectat și pregătit humus pentru 
a-l folosi în seră.

• Am pregătit semințele de ienupăr 
pentru depozitare, peste iarnă.

• Am continuat lucrările de conversie
a pădurilor de molid și am creat 
ochiuri de lumină. Lemnul a rămas 
în pădure, pentru a îngrășa solul, 
am decojit scoarța pentru a nu avea 
atacuri de ipidae, iar în primăvară 
vom planta specii de foioase, pentru 
a reface compoziția naturală a 
pădurii.

• Am identificat în pădurile recent 
cumpărate zonele tăiate și am lucrat 
la un plan de reconstrucție 
ecologică.

02 Reconstrucție ecologică



Conservare faună
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03 Wildlife 

După 200 de ani de la dispariția lor
zimbrii revin în munții Făgăraș!

Primii zimbri sunt bine! Momentan sunt
în carantină, după care vor fi mutați în 
țarcul de aclimatizare. În primăvară 
dorim să eliberăm acest prim grup în 
sălbăticie. 

03 Faună



• Măsuri de management: în 
decembrie am avut câteva conflicte
cu urșii, care nu au hibernat din 
cauza iernii blânde, în căutarea
hranei care lipsește din pădure, 
deoarece nu a existat fructificație la 
fag în toamnă. De asemenea, am 
înregistrat câteva daune provocate
de mistreți.

• Rangerii noștri au avut mai multe
întâlniri cu fermierii locali și au făcut
o listă pentru nevoia de garduri
electrice și câini Ciobănești
Carpatin.

• De asemenea, au verificat cele cinci 
garduri electrice puse la dispoziție 
gratuit localnicilor și au continuat 
programul de patrulare în teren, 
pentru a preveni braconajul.
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03 Wildlife 

• Monitorizarea faunei: am continuat 
colectarea de probe genetice la 
specia lup, cu echipa noastră de 
rangeri și cei doi voluntari, Bogdan 
și Maria. Până acum am colectat 61 
de probe de păr, excremente sau 
urină.

03 Faună



Imagini camere de 
monitorizare faună



Cobor 

Fermă de biodiversitate
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• Caii găzduiți pe pășunile noastre o 
duc bine.

• Urmărim cu atenție programul lor de 
iarnă: hrănire cu lucernă, fân și ovăz
și antrenament periodic pentru caii
cu probleme de sănătate, pentru a-i
menține în formă.

• Mai multe detalii despre pensiunea 
noastră de cai aici.

• Pentru că nu am avut aproape deloc
zăpadă, ne-am concentrat pe 
curățarea pășunilor.

04 Cobor Biodiversity Farm04 Cobor Biodiversity Farm 

https://cobor-farm.ro/ro/centru-de-reabilitare-pentru-cai/




• Am ajuns la 111 bovine și viței
sănătoși din rasa Sură de stepă.

• Programul nostru de reproducere a 
câinilor Ciobanesc Carpatin
continuă cu rezultate pozitive. În
curând vom dona noi cățeluși
fermierilor din munții Făgărașului.
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Comunicare & 

comunități locale
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• Evenimentul
„Monitorizarea pe termen lung a 
populațiilor de carnivore 
mari din Carpați”, organizată de
Universitatea de Științe Naturale
Ovidius Constanța, ne-a oferit
posibilitatea de a împărtăși
rezultatele studiului nostru în acest 
domeniu.

• Am participat la un atelier de lucru, 
împreună cu alte ONG-uri de mediu,
cu privire la monitorizarea și
gestionarea faunei sălbatice. O 
viziune comună va fi transmisă
Ministerului Mediului.

• Am avut o întâlnire cu fermierii din 
Rucăr, unde am discutat despre
animalele sălbatice și despre cum 
putem să rezolvăm/prevenim mai
bine conflictele.
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• La Gala organizată de revista
CARIERE, Barbara și Christoph 
Promberger, directorii executivi ai 
FCC, au primit un Premiu de 
Excelență pentru toată implicarea
personală și profesională în
conservarea patrimoniului natural.
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• Mulțumiri speciale voluntarilor noștri
care ne ajută să corectăm texte!

• Prof. Ruth Rusby_engleză

• Sebastian Kortemeyer_germană

Am lansat programul nostru de 
voluntariat. 

Dacă sunteți în căutarea unei
experiențe verzi în CARPATIA, vă
puteți alătura proiectului nostru!

Verificați pozițiile disponibile!

05 Comunicare si comunitati locale – Voluntariat

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


• Marissa, voluntarul nostru din 
departamentul de monitorizare a 
faunei, a venit din SUA pentru o 
perioadă de trei luni, pentru a ajuta
echipa cu munca de teren -
colectarea probelor ADN, dar și cu 
cea de birou - procesarea datelor.
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Mulțumim tuturor celor care au decis să ne susțină
printr-o sponsorizare! 

• Mulțumim firmelor care au răspuns 
apelului nostru de sponsorizare 
„Puterea lui 20%” din 2019: Armos 
Services, B&B Collection, Decorio 
Plus, Ecologic 3R Ambalaje, 
Farmacia Tei, Lisec, Madex 
(Temad), Schneider Electric, 
Servelect, Siena Residence.

• Datorită vouă, susținătorii noștri 
care apreciază natura sălbatică, 
ne vom continua munca de 
protejare a pădurilor și a 
viețuitoarelor care trăiesc în ele, în 
beneficiul biodiversității și al 
oamenilor, urmând viziunea de a 
crea o zonă protejată de talie 
mondială, în sudul Carpaților 
românești.
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Anul acesta, 2% devine 3,5% 

• Dacă ai obținut venituri din salarii, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe 
2019 datorat statului către cauza noastră, protejarea naturii sălbatice.

• Formularul 230 trebuie depus la ANAF până la 25 mai 2020.

• Dacă preferi, trimite formularul completat și semnat la sediul nostru, până în
15 mai, ca să avem timp să le organizăm și să depunem în timp util la 
direcția fiscală de care aparții. 

• Mai multe despre redirecționarea 3,5% către FCC aici.
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https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2020/02/FCC-Formular-230.pdf
https://www.carpathia.org/ro/redirectioneaza-impozit/


Ne face mare plăcere să vă anunțăm despre lansarea noului

nostru website – Travel Carpathia – care aduce la viață proiectele

de conservare ale FCC prin ecoturism.

Fie că doriți să mergeți pe urmele animalelor sălbatice și să

petreceți noaptea la observatoarele noastre din munții Făgăraș, 

să vă împrieteniți cu Surele de stepă de la Ferma de 

Biodiversitate din Cobor sau să porniți într-o aventura prin

sălbăticie, va fi o experiență unică, de fiecare dată.

Vă așteptam cu drag la CARPATHIA!

Summary

Travel Carpathia – experimentează cel mai mare proiect de resălbăticire
din estul Europei

▶ www.carpathia.org 

https://travelcarpathia.com/
https://travelcarpathia.com/product-category/wildlife-hides-tours/
https://travelcarpathia.com/product/cobor-biodiversity-farm/
https://travelcarpathia.com/product/cobor-biodiversity-farm/




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

Calea Feldioarei 18, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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