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Sumar

01
Pădure - conservare și
management

•

Am avut pagube severe cauzate de
o furtună puternică!

•

Au fost afectate, în mod deosebit,
monoculturile artificiale de molid,
care au fost plantate în urmă cu
aproximativ 50-100 de ani. Pădurile
subalpine, cele naturale, cu foioase
amestecate cu rășinoase, sunt mult
mai puternice și au fost de trei ori
mai puțin afectate.

•

În cele mai multe doborâturi, fagul
este încă în picioare, în timp ce
molidul formează un covor dens.
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•

Sperăm ca autoritățile să înțeleagă
că scoaterea doborâturilor ar lăsa
pantele goale, predispuse la
eroziune și că următoarea generație
de copaci va consta din nou doar
din molid – asta dacă va mai crește
ceva în loc.

•

Gândacul de scoarță va ataca
oricum pădurile de molid din jur,
dacă vara va fi caldă și uscată. Un
focar masiv Este inevitabil întrucât
molidul rămas este acum mult mai
vulnerabil și ușor de atacat de
gândaci.
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•

Noi vom elimina copacii căzuți care
blochează drumurile forestiere și cei
din zonele apropiate de sate.

•

Vom iniția un studiu științific care
vizează identificarea măsurilor
minime obligatorii de prevenire
împotriva atacurilor de gândac de
scoarță, asupra pădurilor vecine. Un
exemplu ar fi decojirea unui numar
de arbori căzuți, aflați în apropierea
pădurilor rămase în picioare, pentru
blocarea insectelor.
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Activități
•

Am cumpărat 102 ha de pădure,
pentru protecție integrală.

•

Prezența rangerilor noști care
patrulează o suprafață de peste
65.000 de hectare a influențat
pozitiv reducerea exploatării ilegale
și în pădurile vecine.
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02
Reconstrucție ecologică

•

Am evaluat câți puieți din
pepinierele noastre sunt viabili
pentru a fi plantați în această
primăvară. Pentru că necesarul este
mai mare decât capacitatea noastră
internă, am vizitat și alte pepiniere,
ale ocoalelor silvice vecine, de unde
vom cumpăra cantitatea
suplimentară.

•

Echipa de teren face pregătiri pentru
sezonul de reîmpădurire și au
identificat zonele pentru taberele
zilierilor. Cu ajutorul excavatorului
nostru, am început să curățăm
drumurile de zăpadă, astfel încât să
putem accesa versanții montani și
am pregătit depozitele pentru puieți.
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03
Conservare faună

Monitorizare faună:
•

Am continuat prelevarea probelor de
excremente și urină la specia lup,
pentru analiză ADN. Până în
prezent, am colectat 156 de probe.
Așteptăm cu nerăbdare rezultatele,
să avem o viziune mult mai clară
asupra numărului de indivizi, din
zona noastră.

•

Am terminat monitorizarea la râs și,
după demontarea camerelor de
mișcare, am început să lucrăm la
estimarea densității speciei în zona
noastră.

•

Împreună cu echipa de
management a faunei sălbatice am
început să lucrăm la planurile de
reintroducere a castorului în sudul
munților Făgăraș.
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Management faună:
•

Echipa de intervenție rapidă a
răspuns câtorva situații generate de
mistreții și urșii, care au coborât
spre sate, în căutarea hranei care
lipsește din pădure, deoarece nu a
existat fructificație la fag în toamnă.
Sezonul de hibernare la urs a fost
unul extrem de scurt, datorită iernii
atipice.

•

Continuăm să supraveghem zimbrii
și lucrăm la instalarea gardului
electric pentru incinta de
aclimatizare. Vremea nu prea ne
ajută uneori...

•

Rangerii au continuat programul de
patrulare în teren, pentru a preveni
braconajul.

Mistreț ucis și mâncat de lupi
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Instalarea gardului electric pentru zimbri

Urmă de lup

Ranger monitorizare faună

04
COBOR
Fermă de biodiversitate

•

Caii par să fie singurii care se
bucură de vremea din februarie:
băile cu noroi sunt plăcerea lor!
Perierea lor este plăcerea noastră.

•

Continuăm programul de iarnă:
exerciții pentru caii cu probleme de
sănătate pentru a-i menține în formă
și hrana lucernă, fân și ovăz.

•

Noii noștri oaspeți cu patru picioare,
Enya și Malga, s-au acomodat bine.
Mai multe detalii despre oferta
pensiunii noastre de cai aici.

•

În zilele geroase am fertilizat cu
gunoi de grajd parcelele cu lucernă.

•

Suntem un pic îngândurați - lipsa
zăpezii din această iarnă poate
duce la diminuarea cantității de apă,
dacă nu va ploua.
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•

Patru pui de Ciobănesc Carpatin,
crescuți în cadrul programului nostru
de reproducere, au fost donați
fermierilor din munții Făgăraș/ Rucăr,
pentru a-i ajuta cu paza animalelor
domestice. În februarie au “apărut” alți
nouă cățeluși. ☺

•

Surele de stepă sunt sănătoase și
asteaptă venirea primăverii!

•

Am găsit acest vechi plug cu tracțiune
animală, din vremea Imperiului
Austro-Ungar și am arat grădina cu el.
Vino la Cobor în această vară și
bucură-te de legumele noastre!

•

Suntem încântați de protocolul semnat
cu Liceul Tehnologic din Făgăraș:
elevii vor avea posibilitatea să învețe
practicând cum funcționează o fermă.

05
Comunicare &
comunități locale

•

Ne-am bucurat să fim parte din
primul și cel mai mare eveniment
din România dedicat artei și culturii
montane, Alpin film festival.

•

Expozitia foto CARPATHIA, a
fotografului britanic Nicholas White,
a creat cadrul dialogului dintre
echipa noastră și publicul prezent,
despre proiectul nostru de
conservare de păduri în munții
Făgăraș.

05 Comunicare si comunitati locale_EVENIMENTE

•

În cadrul proiectului LIFE18NAT_RO_001082 a avut loc
întâlnirea de lucru privind pădurile
virgine din munții Făgăraș, la sediul
Fundației Conservation Carpathia,
în Brașov.

•

Au fost prezenți reprezentanți ai
principalelor entități/instituții ale
Statului, precum și din mediul ONG
românesc și universitar
internațional.

05 Comunicare si comunitati locale– LIFE

•

La invitația Comisiei Europene, am
participat la “Conferința
Internațională Privind Pădurile sub
Aspectul Biodiversității și al
Schimbărilor Climatice”, unde am
prezentat proiectul CARPATHIA și
rezultatele noastre de conservare a
pădurilor în România.
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•

Am avut onoarea să fim vizitați la
sediul nostru din Brașov de
principele Nicolae al României și de
secretarul său.

•

Am discutat despre o posibilă
colaborare cu Asociația Principele
Nicolae și vom începe anul acesta,
ca o primă acțiune concretă, cu o
activitate de voluntariat la
reîmpădurirea unei zone tăiate la
ras, în munții Făgăraș.
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•

Echipa noastră de teren a apreciat
ajutorul lui Moritz Weber, ca voluntar
al departamentului de management
al faunei sălbatice, care a contribuit
la activitățile legate de zimbri.
Suntem siguri că și Moritz a apreciat
gustul mâncării locale, în timpul
pauzelor de prânz, în aer liber. ;-)

•

Dacă ești pasionat de conservare și
ai experiență în domeniu, te poti
alătura proiectului CARPATHIA,
pentru o perioadă determinată, prin
programul de voluntariat.
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Dacă ești angajat în România, poți
redirecționa din taxele anului trecut către
CARPATHIA!
•

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

Vă așteptam cu drag la CARPATHIA!
▶ www.carpathia.org

Summary

Ne continuăm misiunea!
Ne confruntăm cu provocarea de a
continua activitățile noastre de
conservare, în ciuda pandemiei
COVID-19. Evident, riscul este mai
mic în zonele rurale de la poalele
munților și în pădure, în timp ce în
oraș există un risc mult mai mare.

În consecință, la jumătatea lunii
martie am închis sediul din Brașov și
angajații de la birou lucrează de
acasă. Vom încerca să continuăm
activitatea pe teren cât mai mult timp,
cu cea mai mare grijă pentru toți cei
implicați, mai ales că se apropie
perioada de reîmpădurire.
Continuăm și toate celelalte activități,
cum ar fi gestionarea și
monitorizarea faunei sălbatice și
protejarea pădurilor.
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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 65.000 ha, aflată în gestiunea CARPATHIA.
• Dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale.
• Proiecte de educație ecologică.
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