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Pădure –

conservare și management

01



• Am achiziționat 621 ha de pădure 
pentru protecție deplină.

• Am continuat studiile în teren privind
capacitatea de pășunat în zonele 
alpine și speciile de plante invazive. 
Pe una din proprietăți am descoperit
o specie rară de ferigă - Athyrium 
distentifolium.

• Am stabilit 40 de parcele de 
eșantionare pentru a întocmi planul
de reconstrucție ecologică pe 
terenuri afectate grav de tăieri vechi. 
Până acum am cumpărat peste 800 
de ha și am plantat 2.5 milioane de 
puieți. Mai urmează... 

• Am selectat împreună cu specialiștii 
din proiect loturile de monitorizare
pentru studiul privind diversitatea și
abundența artropodelor terestre.

Activități

01 Forest management







Reconstrucție ecologică
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• Semințele de ulm au început să
germineze, din păcate, într-un procent
mai mic decât ne așteptam.

• Am făcut lucrări de extindere a unei
pepiniere și am început lucrărie pentru 
amenajarea uneia noi - a opta. 

• Sezonierii angajați din comunitățile
locale continuă plivitul puieților în 
pepiniere.

02 Ecological restoration





Conservare faună
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Monitorizare faună

• Colectarea probelor în vederea 
analizei ADN la cerb decurge bine!
În total am strâns până la finalul lunii 
iulie 278 de probe. 

• Ne-a ajutat mult și venirea celor trei 
voluntari în departamentul nostru:
Robert, Alexandru și Olivier, cărora
le mulțumim pentru efort și 
implicare!

03 Wildlife 03 Faună



Activități de teren – căutare si colectare 
probe ADN cerb.



Monitorizare faună - ZIMBRI

• Turma noastră de zimbri continuă
să exploreze noul lor teritoriu în
sălbăticie, iar noi îi monitorizăm. 
Până acum au un comportament
foarte bun, ținându-se departe de 
sate, dar ar trebui să mai “lucreze” 
la maniere atunci când sunt 
fotografiați. ;-)

• Continuăm pregătirile pentru 
reintroducerea zimbrilor în alte părți
ale munților Făgăraș.

03 Wildlife 03 Faună



Management faună: 

• Am înregistrat mai multe plângeri cu 
privire la daunele provocate de 
mistreții care au râmat în fânețele 
localnicilor și de urșii care au ucis 
animale domestice și au distrus 
odăi. 

• Am instalat garduri electrice, în 
anumite zone expuse atacurilor și 
am organizat mai multe acțiuni de 
seară, pentru a împinge animalele
sălbatice înapoi în pădure.

• Am primit autorizație de la Ministerul
Mediului pentru a reloca un urs care 
provoacă probleme în mod repetitiv
pe unul din fondurile cinegetice 
gestionate de noi și am instalat o 
cușcă pentru a-l captura în
siguranță.

03 Wildlife 03 Faună





Programe de afaceri verzi –

Cobor Fermă de biodiversitate
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• Am avut o primă recoltă de lucernă
foarte bună – 4.2 tone.

• Campania la fân a fost cam dificilă 
datorită vremii schimbătoare, dar
am reușit să cosim și să strângem 
în ferestrele de timp însorite. 
Sperăm să fie și mai bine în august!



• Turma noastră de Sure de stepă ne 

ține ocupați: le-am făcut 

tratamentele de deparazitare, cele

pentru purici și căpușe, am crotaliat 

vițeii și am castrat masculii. 

• Caii se bucură de libertatea celor

peste 20 de ha de pășune.



• Am verificat puieții de stejar plantați
în primăvară și anul trecut și sunt 
bine.

• Iubim acest proiect care garantează 
păstrarea vie a pășunilor de stejar
de înaltă valoare naturală!



• Un întreg este format din detalii. 
Fiecare lucru din fermă are 
povestea lui...



• Ferma nu mai este pustie! Da, 

pandemia COVID-19 ridică provocări

semnificative, dar viața trebuie să

continue cumva. Vacanțele frumoase, 

în locuri neaglomerate precum ferma

noastră de biodiversitate din Cobor

sunt posibile!

• Fiecare lună are farmecul ei, iar iulie

are o lumină aparte, peste sat, 

dealuri, fânețe și pădurile frumoase de 

stejar. La cerere, organizăm tot felul 

de activități. Oaspeții din iulie s-au 

bucurat de un tur botanic înmiresmat 

și colorat! 

https://cobor-farm.ro/ro


• Așteptăm cu drag vizitatori din țară 
și din străinătate!

https://cobor-farm.ro/

reservations@cobor-farm.ro

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




Comunicare & 

comunități locale
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• În 24 iulie am făcut o echipă
specială alături de copiii de la 
Muzeul Pedagogic Brașov și am 
plecat pe urmele carnivorelor mari.

• Cei 21 de copii au identificat urme
de animale, au pus muuulte
întrebări despre viața animalelor
săbatice și despre activitatea
noastră.

• Kiturile de monitorizare genetică, 
replicile urmelor de animale și lutul
au fost materiile prime în jocul de-a 
rangerii și de-a monitorizarea
genetică. 

• Ne-am bucurat de vreme bună și de 
multe zâmbete!

05 Comunicare și comunități locale



• Lecțiile continuă chiar și în vacanță. 
Cei 95 de copii care au primit
calculatoare erau dornici să
exerseze și, din fericire, voluntarii
Asociației Casa Bună i-au vizitat la 
fiecare două săptămâni și le-au 
oferit și sprijin online.

• În România nu știm cum va arăta
noul an școlar, în contextul Covid-
19. Există diferite scenarii, inclusiv
unul legat de cursuri on-line. Așa că 
ne pregătim, pentru orice 
eventualitate...



• Suntem întotdeauna bucuroși să
împărtășim rezultatele proiectului
nostru de conservare a pădurilor!

• În iulie am avut trei echipe TV din 
Germania și Franța, care au 
documentat anumiți piloni din 
proiectul CARPATHIA: refacerea 
zonelor grav afectate de tăieri 
neconforme, animale sălbatice
(management și monitorizare) și
viziunea creării celui mai mare parc 
național împădurit din Europa.

• Întâlnirea cu celebrul actor german
Hannes Jaenicke a fost un bonus 
pentru colegii noștri.





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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