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Pădure - conservare și
management
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• Am achiziționat 169 ha de pădure 
pentru protecție deplină.

• Iunie a fost o lună ploioasă, iar
munca pe teren a fost îngreunată. 
Am folosit acest timp pentru a-i
instrui pe rangerii noștri în
identificarea speciilor de plante
invazive și biologul nostru a început
o evaluare pe teren a acestor specii.

• Garda Forestieră a venit în control și 
a supravegheat inventarul pădurilor
pe care le-am cumpărat în 2019.

Activități
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Reconstrucție ecologică
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• Planurile noastre ambițioase de a 
reface tot mai multe zone tăiate abuziv 
în trecut se reflectă în nevoia de puieți,
care crește de la an la an. În
consecință, am angajat un nou coleg, 
specialist în pepiniere, care va avea în 
grijă acest proces laborios și care va 
extinde actuala rețea de pepiniere a 
ocolului nostru silvic.

• Doamnele din Rucăr, cu care lucrăm în 
regim sezonier, au plivit în pepiniere 
toate buruienile care acopereau puieții. 

• Am colectat semințe de ulm - din 
păcate, doar un procent mic este fertil. 
În ultimii 3 ani, fructificația la speciile
de foioase a fost foarte scăzută.

• Primele semințe de brad au început să
încolțească.

• Am terminat de instalat gardul
temporar care va ajuta la prevenirea 
distrugerii prin pășunat a zonelor
reîmpădurite în zona Vidraru.
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Conservare faună
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Monitorizare faună

• Am început sezonul de colectare a 
probelor în vederea analizei ADN la 
cerb. Încercăm astfel să identificăm 
numărul indivizilor pe suprafața 
fondurilor cinegetice din gestiunea 
noastră. Iunie a fost o lună extrem
de ploioasă iar munca pe teren a 
fost foarte dificilă: am reușit să
colectăm doar 59 de probe din 
obiectivul de 480. Zona de cercetare 
este cea încercuită cu negru
(65.000 ha - vezi harta), dar avem
pregătite alte două scenarii, pentru 
zone mai restrânse, dacă vremea va
continua să ne blocheze activitatea.

• Am participat la monitorizarea la 
capră neagră. Sunt semne pozitive -
rangerii noștri au semnalat prezența 
mai multor iezi.
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Management faună: 

• În iunie am donat ultimii cinci
Ciobănești carpatini rasă pură, 
fermierilor din munții Făgăraș. Vom 
mai avea disponibili la toamnă/ 
iarnă. Până în prezent, am dat 26 
de căței la 10 fermieri diferiți pentru 
a-i ajuta să-și păzească animalele.

• Am cumpărat 20 de vaci și 100 de oi 
pentru programul de compensații
private. Începând din acest an, vom
oferi compensații în natură pentru 
daunele cauzate de carnivore. 
Animalele noastre sunt îngrijite de 
un fermier local, cu care colaborăm 
de mai multă vreme.

03 Wildlife 03 Faună



Echipa de intervenție rapidă: 

• Continuăm să fim foarte activi pe 
fondurile cinegetice unde suntem
gestionari: îndepărtăm animalele 
sălbatice de sate, instalăm garduri
electrice în zonele expuse atacurilor, 
participăm la întâlnirile cu autoritățile
regionale pe tema daunelor cauzate 
de carnivore, evaluăm cazurile
raportate din comunități, oferim
compensații private cazurilor 
justificate și patrulăm în permanență 
pentru a preveni incidentele și
braconajul.

• Am înregistrat mai multe sesizări 
care implică urși, mistreți și vulpi și 
am făcut un plan de acțiune pentru 
fiecare situație.

• Mai multe detalii pe această temă 
AICI.
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https://www.carpathia.org/ro/rezultate-management-animale-salbatice/




Cobor

Fermă de biodiversitate
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• Am avut puține zile însorite pentru a 

ne bucura de prima lună de vară la 

Cobor. Totuși, ploaia a fost necesară

după un sfârșit de an secetos și o 

iarnă cu foarte puțină zăpadă.

• Caii din pensiunea noastră au fost 

foarte fericiți și au profitat la maxim de 

noroi! Am stabilit un nou record la 

periat caii (grooming). :-D

• Verde peste tot! Ferma se transformă, 

așa cum se întâmplă în fiecare iunie, 

în Rai: flori, stejari, pășuni, păsări, 

animale și oameni!
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• Un urs ne-a vizitat în repetate rânduri

în luncă, unde ținem Surele de stepă. 

Văcarul, Ciobăneștii carpatini și gardul

electric au făcut un trio grozav, 

protejând vitele. Nu am avut daune.

• Cositoarele Brielmaier au fost

verificate și sunt gata pentru noul

sezon la fân.
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• Grădina de legume continuă să
producă. 

• Se pare că va fi un an bun pentru
pomii fructiferi, în special pentru
meri. Încă deliberăm: palincă sau
plăcintă de mere? ☺

• Rățuștele se bucură de piscina lor! 
Avem și noi atracții pentru copiii
care ne vizitează - iepurași.

• Pregătim primul brunch din acest
an! Vino să te bucuri de natură, 
animale, ateliere, teatru pentru copii, 
tur de fermă și mâncare gustoasă la 
Transylvanian brunch , în 2 august!
Locurile sunt limitate. 
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https://www.facebook.com/events/2721838798101177?acontext=%7b%22source%22:5,%22action_history%22:%5b%7b%22surface%22:%22page%22,%22mechanism%22:%22main_list%22,%22extra_data%22:%22/%22%5b%5d/%22%22%7d%5d,%22has_source%22:true%7d


• Așteptăm cu drag vizitatori din țară 
și din străinătate!

https://cobor-farm.ro/

reservations@cobor-farm.ro
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Comunicare & 

comunități locale
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• Până acum am intermediat donația 
a 95 de calculatoare, pentru elevi 
din zona noastră de proiect. Copiii 
sunt acum conectați la platfoma on-
line de învățământ și, mai mult, au 
ajutor suplimentar pentru lecții din 
partea voluntarilor.  

• Valeriu Nicolae/ Asociația Casa 
Bună și voluntarii au făcut o treabă 
minunată pregătind, instalând și
învățând copii să utilizeze 
echipamentele. Iar orele private on-
line continuă și pe parcursul verii. 
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• Lucrările continuă la Centrul 
educațional de mediu.

• Imaginați-vă voluntar sau participant 
la o tabără de conservare în acest 
peisaj. Mai avem puțin și terminăm! 



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 conservare 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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