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Pădure - conservare și
management
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• Am achiziționat 75.8 ha de pădure
pentru protecție deplină.

• O echipă de biologi a efectuat studii 
în zona proiectului nostru pentru a 
identifica specii de mușchi de 
interes comunitar precum 
Buxbaumia viridis și Dicranum
viride, care ar reconfima valoarea
zonei pentru conservarea diversității
biologice.

• Noul nostru specialist GIS a început
să lucreze la hărțile habitatelor
ripariene și ale speciilor de plante 
invazive.

• Am stabilit 50 de suprafete de 
monitorizare în pădurile tăiate ras 
pentru a evalua modul de refacere 
după replantare și 50 de suprafețe
de monitorizare în pădurile naturale
bine conservate – etalon, pentru
comparație. De asemenea, am 
inventariat zonele afectate de 
eroziune pentru a putea lua 
măsurile reparatorii necesare. 
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• Asociația Aqua Crisius și
Conservation Carpathia sunt 
parteneri în gestionarea râurilor din 
sud-estul Munților Făgăraș.

• În această vară, un vis s-a împlinit: 
Aqua Crisius a lansat primele 500 
de exemplare de lipan (Thymallus
thymallus), o specie emblematică ce 
face din nou parte din ecosistemul
din estul Munților Făgăraș!

• Lipanul a dispărut în aceste ape de 
peste 40 de ani.

Video

• Lipanul este o specie protejată în
România din 2010 și credem că
prezența lor în apele Făgărașului
este esențială. Dacă este pescuit, 
eliberarea lui este obligatorie, 
conform legii.
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https://www.youtube.com/watch?v=_DLiTtFh5b4&feature=youtu.be




Reconstrucție ecologică
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• După ultimul plivit din acest an am 
realizat inventarul puieților din 
pepinierele noastre.

• Împreună cu lucrătorii sezonieri
angajați din comunitățile locale, am 
început să tăiem iarba în jurul
puieților plantați, pentru a evita
sufocarea lor în timpul iernii.
Succesul unei noi păduri depinde de 
astfel de activități, pe care le 
desfășurăm până la 5 ani după 
reîmpădurire.
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• Am colectat și pregătit semințe de 
scoruș, paltin și ienupăr.

• Înainte de a ajunge la maturitate, 
semințele de zâmbru sunt adesea
mâncate de păsări, astfel încât
cantitatea pe care am putut să o 
recoltăm a fost relativ mică. Totuși, 
am reușit să strângem suficiente
semințe pentru a le sădi în solariile 
noastre.

• Am luat folia de pe solarii pentru a 
aclimatiza puieții cu temperaturi mai
scăzute.
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Zâmbru

Semințe zâmbru
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Faună
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Monitorizare faună

• A fost o vară cu activitate intensă!
Am finalizat campania de strângere 
de probe ADN la specia cerb și 
avem 410 probe! 

• Apreciem tot efortul echipei de 
monitorizare a faunei sălbatice și
implicarea multor alți rangeri din 
echipa noastră, împreună cu cei 
patru voluntari.

• La sfârșitul lunii septembrie am 
instalat camere de mișcare pentru a
ne ajuta în monitorizarea sezonului 
de împerechere la cerb.
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Monitorizare faună

• Grupul de zimbri este bine. Le 
monitorizăm continuu mișcările și, în
curând, vom mai aduce câteva 
exemplare în regiune.

Video

03 Wildlife 03 Faună

https://www.facebook.com/watch/?v=2794654603971089


Imagini camere de 
monitorizare faună



Monitorizare acvilă și marmotă 

• Monitorizarea acvilei și a marmotei
a început ca un prim pas către
dezvoltarea unui plan de conservare
pentru acvilă.

• Bunăstarea marmotelor, ca specie 
principală de pradă pentru acvile, 
este crucială pentru supraviețuirea
lor.
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Management faună: 

• Am înregistrat mai multe plângeri cu 
privire la pagubele cauzate de 
distrugerea pășunilor de către 
mistreți.

• Carnivorele mari au ucis trei vaci și 
o oaie pe fondurile cinegetice aflate 
în gestiunea noastră. Am oferit 
fermierilor păgubiți bovine și ovine 
drept compensație, din fondul nostru 
privat. 

• Rangerii noștri au instalat garduri 
electrice, în anumite zone expuse 
atacurilor și au organizat mai multe 
acțiuni de seară, pentru a preveni 
apropierea faunei sălbatice de sate.
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Râmătură de mistreț



Programul de Afaceri Verzi
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COBOR
fermă de biodiversitate

• Acest proiect este unul funcțional și reprezintă un 
exemplu de afacere verde.

• Cobor este îmbinarea perfectă de pășuni cu valoare 
naturală ridicată, conservare a biodiversității, 
agricultură ecologică, o destinație ideală pentru 
turism și afaceri, un loc minunat pentru cai și vite, 
precum și pentru canisa de Ciobănești carpatini.

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


• August și septembrie au fost luni
aglomerate la fermă: fân, grădinărit, 
îngrijit vite, cai și Ciobănești 
carpatini și, bineînțeles, ospitalitate 
pentru toți cei care ne-au trecut 
pragul.



• Vrem să păstrăm și peste iarnă 

savoarea legumelor crescute în 

tihnă, în gradina fermei, așa ca ne-

am pus pe făcut provizii. 



• După ce în iunie au venit cu daruri
de Ziua Copilului pentru micii
coborezi de la grădiniță, școala
primară și gimnazială, ne-am 
bucurat să primim din nou vizita
reprezentanților multinaționalei din 
Ghimbav/Brașov, care au venit cu 
alte cadouri. 

• Citiți mai multe despre biblioteca
nou amenajată la școala din sat.

https://cobor-farm.ro/ro/cadouri-cu-talc-si-cunostinte/


Observatoare faună

• În august și septembrie, am găzduit la observatoare 47 de 
oaspeți veniți pentru a observa urși, mistreți, zimbri și
cerbi. O nouă experiență spectaculoasă a fost sezonul de 
împerechere la cerb. 

• Ne-au bucurat si aparițiile în presa națională, precum și
feedback-ul oaspeților.

• Consultați programul nostru de ecoturism și să sperăm că 
la anul vom avea oportunități mai bune de călătorie!

https://da.zf.ro/dupa-afaceri/travel/cel-mai-salbatic-proiect-din-turismul-romanesc-care-este-povestea-19477891
https://travelcarpathia.com/




Consultanță pentru afaceri 
verzi

• Am lansat Programul „Afaceri Verzi pentru 
antreprenorii și viitori antreprenori din zona de sud a 
Munților Făgăraș”, localnici care își propun
dezvoltarea unor afaceri bazate pe natură și care pot 
contribui la conservarea resurselor naturale din 
zonă.

• Mai multe detalii AICI.

https://www.carpathia.org/ro/se-da-startul-programului-afaceri-verzi-in-sudul-muntilor-fagaras/


Comunicare & 

comunități locale
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• Am fost onorați să fim vizitați de 
Excelența sa Hans-Erich Tischler, 
Consulul german din Sibiu.

• A petrecut câteva ore vizitând ferma
noastră de biodiversitate din Cobor, 
județul Brașov, pentru a vedea toată
munca pe care am făcut-o pentru a 
revigora satul și pentru a menține un 
grad ridicat de biodiversitate a
pășunilor.



• În August, unii dintre cei mai 
importanți reprezentanți ai ONG-
urilor de mediu din România au fost 
oaspeți de seamă ai proiectului 
Carpathia.

• Pe lângă prezentarea rezultatelor 
muncii noastre de până acum, am 
stabilit un cadru de colaborare 
pentru protecția și conservarea 
Munților Făgăraș, pe termen mediu 
și lung.

Detalii AICI.

https://www.carpathia.org/ro/ong-uri-de-mediu-in-vizita-in-zona-carpathia/


• 2020 este despre solidaritate și
despre implicare, mai mult ca 
oricând. 

• Credem că bunăstarea oamenilor
este strâns legată de bunăstarea
naturii, iar atunci când oamenii faini
ajung împreună, toată lumea
prosperă.

• Astfel, ne-am alăturat și am susținut
turneul caritabil SPRINTEN, din 
cadrul circuitului național de tenis
pentru amatori. Tenis Partener
Trofeul SPRINTEN vine în sprijinul
copiilor cu dizabilități locomotorii
grave și fără posibilități materiale. 
La finalul turneului sunt oferite burse 
de terapie, ce vor crește sansele
unor copii să meargă, să alerge, să
se bucure de copilărie și, de ce nu, 
de natură și de Munții Făgăraș.

• Organizatori: Fundația ProAm
Events și MPG Romania, în 
parteneriat cu KinetoBebe. 
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• În ultimii patru ani ne-am obișnuit să
interacționăm cu elevi de diverse 
vârste. Valea Dâmboviței este o 
zonă atractivă pentru ei în vacanță,
iar câteva pensiuni locale sunt 
interesate să le facă șederea cât 
mai plăcută și interactivă.

• Din nefericire, din cauza pandemiei
Covid 19, până acum am avut un 
singur grup, care a vizitat una din 
pepinierele noastre.

• Colegul nostru le-a explicat 
povestea unei păduri noi, de la 
semințe la puieți, la plantarea lor în
munte, pentru a vindeca vechile
tăieturi și la monitorizarea lor încă 3-
5 ani. 

• Un ciclu de aproximativ 8 ani pentru 
o nouă pădure!



• Măști, rechizite, produse sanitare și
ceva bunătăți au ajuns la 102 copii
din zona noastră de proiect.

• Voluntarii de la Casa Bună au
verificat și calculatoarele, căștile, 
camerele web, să ne asigurăm că
cei mici vor putea să înceapă școala
fără probleme.

• Dacă doriți să contribuiți, ne puteți 
contacta la info@carpathia.org.

mailto:info@carpathia.org


• Pe măsură ce proiectul nostru se 
dezvoltă, crește și nevoia de a vă
arăta toate activitățile pe care le 
desfășurăm. Imaginile și
videoclipurile sunt instrumentele cu 
care vă putem ține cel mai ușor la 
curent cu progresele noastre, așa
că am început să aranjăm toate
materialele bune pe care le avem în
organizație într-un bază foarte utilă.

• Mulțumim prietenului și partenerului
nostru, fotograful de natură Dan 
Dinu, pentru intruirea pro-bono în 
Lightroom.



Am primit ajutor de la trei voluntari noi:

• Delia s-a alăturat echipei noastre timp de trei săptămâni și a ajutat la colectarea probelor din teren, precum și la pregătirea de 
bază a probelor de ADN, în laboratorul nostru.

• Oana ajută departamentul de Comunicare cu arhivarea fotografiilor în Lightroom, precum și echipa de monitorizare a faunei
sălbatice, în teren.

• Andra este un ajutor consecvent și de încredere la pepinierele noastre și la cele două solarii din Leaota și, în plus, ajută
echipa de monitorizare a faunei sălbatice ori de câte ori este necesar.



• Jurnaliști din diferite țări ne-au vizitat
pentru a documenta activitățile de 
conservare CARPATHIA.

• Un alt proiect interesant din care 
facem și noi parte este un tur 
botanic de un an, organizat de doi
freelanceri care fotografiază și scriu
pentru Scena 9. 





Join us in:

• Creating the largest forested National Park in Europe.

• Annual restoration of the original ecosystem over 100 ha of clear-cuts.

• Protecting wildlife over a total of 65,000 ha.

• Sustainable development of local communities.

• Environmental education projects.

FOUNDATION

CONSERVATION

CARPATHIA

Calea Feldioarei 27A, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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