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Pădure - conservare și
management
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• În ciuda pandemiei Covid-19, 
continuăm cu majoritatea
activităților. Lucrările de teren se 
desfășoară în zone îndepărtate, 
astfel încât rangerii noștri sunt în
siguranță și își pot continua 
sarcinile.

• Între timp, viața revine și pentru 
colegii care au activități la birou.

• Am achiziționat 285 ha de pădure 
pentru protecție deplină.

• Iată câteva imagini din zonele pe 
care le protejăm: video natură.

Activități

01 Pădure - conservare și management

https://www.youtube.com/watch?v=_iPKRnuVx-4&fbclid=IwAR3aE-1S0ax693RCafLM5a-pFnkyy1i_BmNNPzqipjh9_q36neQwm03eXCA






Reconstrucție ecologică
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• 79 de hectare! Atât am reușit să 
plantăm în această perioadă dificilă, 
a pandemiei Covid-19. Nu a fost 
ușor, dar suntem mulțumiți de 
rezultat! 316.000 de puieți vor forma 
o nouă pădure în munții Făgăraș.

• Zona plantată este la granița cu 
pășunile alpine, unde sute de oi și 
vaci pasc în apropiere. Am construit 
un gard temporar pentru a împiedica 
pășunatul pe suprafața proaspăt 
reîmpădurită. Gardul va fi păstrat 
aproximativ cinci ani, până când 
puieții vor crește suficient.

02 Reconstrucție ecologică



• Am terminat de amenajat noul solar 
și avem acum mai multă capacitate 
pentru creșterea puieților necesari 
pentru lucrările de reîmpădurire.

• Peste 20.000 de semințe de ienupăr 
au germinat și cresc rapid. Vom avea 
o nouă generație de arbuști alpini, pe 
pășunile degradate.





Conservare faună
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Monitorizare faună: 

• Rangerii au finalizat prelevarea
probelor de excremente și urină la 
specia lup, pentru analiza ADN, cu 
rezultate foarte bune: 254 samples. 
Pregătim campania ADN la specia
cerb, pentru a identifica numărul
exemplarelor din zona de proiect. 

• Echipele noastre de intervenție rapidă
au un program de patrulare mult mai 
intens, deoarece urșii și mistreții au 
început să coboare mai des în zone 
populate.

• Lucrăm activ la prevenirea pagubelor
cauzate de animalele sălbatice și, de 
asemenea, pentru a preveni activitățile
de braconaj în zonele aflate în
custodia noastră.

• Izolarea a avut avantajele sale - am 
avut timp să revizuim filmările 
surprinse de camerele de monitorizare 
faună:

• Vulpițe

• Faună

03 Wildlife 03 Faună

https://www.youtube.com/watch?v=iDCZl0sESHI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MF31-Wwc30yJZmk9EvsZlxIVha-m3_e_P10DrnzOySMAlxEsj2TBfjcs
https://www.youtube.com/watch?v=YHSUwCeShTs&fbclid=IwAR3IFTy1vY8WLNLyLGvK6pA4pifBbao986SAzVro44RsfGBPQFtXT-5hU8o


Management faună: 

• Opt zimbri sunt în libertate în estul 
munților Făgăraș, începând din luna
mai. Echipa noastră monitorizează
grupul care, până acum, s-a adaptat
bine în zonele îndepărtate de 
comunități.

• Detalii & video aici. 

• Pregătim o a doua locație de 
reintroducere a zimbrilor. 

03 Wildlife 03 Faună

https://www.carpathia.org/ro/muntii-fagaras-devin-acasa-pentru-zimbri-prima-eliberare-in-salbaticie/


Reintroducere specii: 

• Am continuat să plantăm sălcii de-a
lungul cursurilor de apă, pentru a
îmbunătăți habitatul pentru
reintroducerea castorilor.

03 Wildlife 03 Faună



Wolf track





Cobor

Fermă de biodiversitate
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• Toți caii sunt bine: hrănire, îngrijire, 

vaccinare, potcovire etc. Am rotit

pășunile și am lăsat să se odihnească 

locul unde au stat caii în iarnă. 

Aplicăm filozofia de gestionare

sustenabilă a pășunilor pe toate

terenurile din Cobor, astfel încât să

putem menține un grad ridicat de 

biodiversitate.

• Cu vițeii nou născuți în luna mai am

ajuns la 121 de Sure de stepă. Turma

a fost un pic agitată, umblând după 

verdeață, până s-a lamurit că iarba 

este din belșug. A trecut și perioada

de împerechere și este liniște acum.

• Toți cățeii din programul nostru de 

reproducere Ciobănesc Carpatin și-au 

găsit proprietarii. Din păcate, am 

pierdut ultimii cățeluși care au avut 

probleme la fătare, dar din fericire am 

putut salva mama.



• Grădinăritul continuă și am plantat roșii, 
bame și cartofi. Programul “De la fermă
pe masa, la oraș” a continuat și am 
livrat mai multe produse locale în
Făgăraș și Brașov.

• Vă facem cunoștință cu Jess, 
uimitoarea noastră voluntară la fermă și
cu Luna, responsabilă de tunsul ierbii 
din curte și de excursii frumoase, cu 
căruța, în jurul fermei.



• În timpul perioadei de izolare, două familii au închiriat casele pentru a se bucura 
de libertatea pe care ți-o oferă curtea și satul. Copiii s-au îndrăgostit de 
„piscinele” noastre locale! Mai ales după ture cu bicicleta prin noroi sau vizite la 
animalele din fermă.



• Vă așteptăm cu drag la Cobor!

https://cobor-farm.ro/
reservations@cobor-farm.ro

https://cobor-farm.ro/
mailto:reservations@cobor-farm.ro




Comunicare & 

comunități locale
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• Timp de 8 săptămâni fundația a 
donat peste 4.600 de pachete cu 
produse alimentare și de igienă
esențiale bunicilor din munții 
Făgăraș.

• Această campanie nu ar fi fost
posibilă fără sprijinul celor 56 de 
donatori diferiți. Am cheltuit suma de 
108.346 Euro, din care 86.000 de 
Euro au rămas în comunitate, la 
producătorii locali. 

• Vă mulțumim tuturor celor implicați, 
celor care ați venit în sprijinul
acestei campanii din zona noastră 
de proiect și ați adus, astfel, un 
zâmbet pe chipul bunicilor din munții 
Făgăraș!

• Detalii aici. 

05 Comunicare și comunități locale

https://www.carpathia.org/ro/peste-4600-de-pachete-cu-alimente-au-ajuns-la-bunicii-din-sud-estul-muntilor-fagaras/


• Am extins programul de sprijinire a 
comunităților din sud-estul munților
Făgăraș și am ajutat copiii din zona 
noastră de proiect să aibă acces la 
educație.

• Am decis să ne asociem cu Valeriu 
Nicolae și voluntarii de la Casa 
Bună și să implementăm ceea ce
fac ei și în zona noastră. 

• În luna mai 60 de copilași din 
comunele Nucșoara și Lerești au 
primit acces la educație. Voluntarii 
le-au instalat calculatoarele donate 
și au primit și acces la internet, 
precum și ajutor on-line cu temele, 
de la oameni de bine din țară. 

05 Comunicare și comunități locale

https://www.carpathia.org/ro/extindem-programul-de-sprijinire-a-comunitatilor-din-sud-estul-muntilor-fagaras/


• Lucrările continuă la Centrul nostru 
educațional de mediu. Nivelul de 
umiditate a fost ridicat în ultimele 
trei săptămâni, datorită ploilor, așa 
că am decis să așteptăm cu 
zugrăvirea pereților și instalarea 
mobilierului.

• Centrul este destinat să găzduiască
voluntari și elevi/studenți de toate
vârstele din România și din 
străinătate care vor participa la 
activități de educație bazate pe 
natură, pentru a înțelege/învăța
conservarea aplicată. 

• Vom colabora cu ProPark –
Fundația pentru Arii Protejate pentru 
dezvoltarea unui program 
educațional de mediu. Așteptăm cu 
nerăbdare să începem activitatea! 



Cariere

• A lucra pentru CARPATHIA este mai
mult decât un loc de muncă, devine un 
stil de viață.

• Avem disponibile aceste pozitii vacante 
(dați click pentru detalii):

✓ GIS expert

În viitorul apropiat vom publica anunțuri 
pentru pozițiile :

✓ Tehnician senior zimbri;

✓ Tehnician junior zimbri;

✓ Asistent junior management de proiect.

✓ Asistent senior management de proiect.

✓ Secretară.

• Dacă ai experiența necesară și esti 
pasionat de conservare, trimite-ne un 
CV și o scrisoare de intenție la 
jobs@carpathia.org.

https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2020/02/ToR-GIS-Expert-20200225.pdf
mailto:jobs@carpathia.org


Travel Carpathia aduce la viață proiectele noastre de conservare 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 aventură prin

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

Vă așteptam cu drag la CARPATHIA!

Summary

Travel Carpathia –
vizitează 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 27A, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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