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Pădure –

conservare și management
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• Am achiziționat 18 ha de pădure
pentru protecție deplină.

• Am studiat capacitatea de pășunat
pe trei dintre pajiștile noastre alpine,
pentru a stabili numărul optim de 
animale domestice.

• Cu ajutorul experților externi, a 
amenajamentelor silvice existente și
a imaginilor din satelit, am 
cartografiat toate pădurile bătrâne
din zona noastră de proiect.
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Deep erosion track





Reconstrucție ecologică
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• Suntem șocați această imensă
tăiere rasă din vestul munților Iezer-
Păpușa. Am cumpărat-o anul trecut,
pentru a reface ecosistemul.

• Pădurea a fost distrusă în urmă cu 
aproape 10 ani și, în urma 
monitorizării în teren, rangerii noștri
au concluzionat că gradul de 
regenerare naturală este, în funcție 
de zonă, între 5 și 30%. Foarte 
puțin! O dovadă a faptului că tăierile 
ample, făcute aproape de golul 
alpin, se regenerează extrem de 
lent.

• Am început prin combaterea 
eroziunii solului, prin astuparea 
vechilor drumuri de tractor, pe care 
au fost trași buștenii. Am redat 
panta muntelui, cu ajutorul unor 
excavatoare mici, iar în noiembrie 
începem plantatul, cu o schemă de 
4.000 de puieți la hectar. 

• Avem de lucru ani buni aici, pentru a 
vedea din nou pădure!
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Transport puieți pentru plantare

Șanț de eroziune reparat

Zilieri la decopleșiri

Echipa FCC in drum spre inventarierea puieților 

din tăieri rase



• După o perioadă nefavorabilă de 
peste 5 ani, fagii au avut din nou
fructificație bogată și am putut
colecta cantități mari de semințe
pentru pepinierele noastre.

• Zâmbru, paltin, scoruș, fag, brad și
ienupăr - pepinierele noastre sunt 
sădite, iar o parte din semințe au 
fost depozitate pentru însămânțarea 
de anul viitor.

• Am înființat o nouă pepinieră în
Leaota și am ajuns la un total de 9 
pepiniere, în care creștem puieți, pe 
o suprafață totală de 5.000 m².
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Faună
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Monitorizare faună

• Ne-am bucurat să împărtășim public 
primele rezultate științifice despre
starea populației de râs din Munții
Făgăraș.

• După trei sezoane de colectare de 
date și mai mult de 300 de zile de 
cercetare în teren, am identificat 23 
de adulți și 9 pui, pe o zonă de 
120.000 de hectare. Avem o 
populație sănotoasă, cu valori de 
densitate ceva mai mari decât în 
Carpații Slovaciei, Alpii Elvețieni sau 
Munții Jura la granița dintre Franța, 
Elveția și Germania.

Video. 
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https://www.carpathia.org/ro/primele-rezultate-stiintifice-despre-starea-populatiei-de-ras-din-muntii-fagaras/
https://www.youtube.com/watch?v=yuem0kfua-g&feature=youtu.be


Blană de urs Gainușă de munte



Monitorizare faună

• Vă facem cunoștință cu Damine, 
una dintre femelele zimbru eliberate
în această primăvară, care a rămas
detașată de grupul principal,
preferând să ramână aproape de
zona de eliberare. În curând nu va 
mai fi singură – vom aduce alte 
câteva exemplare în estul Munților
Făgăraș.

• Colierele radio care emit atât
semnale GPS, cât și VHF ne permit 
să localizăm grupul în orice
moment.

• Echipa noastră construiește incinta
de carantină pentru cel de-al doilea
site de reintroducere din Lerești.
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Compensații în natură pentru 
pierderile cauzate de carnivore

• După ce Comisile locale au finalizat 
cercetările unor atacuri ale urșilor pe 
fondurile cinegetice administrate de 
noi, patru fermieri locali au primit 
drept compensație în natură, o oaie 
și trei vaci, la schimb pentru cele 
pierdute. 

• Această inițiativă a fost bine primită
de localnici, deoarece programul de 
compensare de la Stat funcționează
cu întârzieri și de peste un an până
la plata compensațiilor bănești, care 
sunt apoi insuficiente pentru a 
cumpăra o nouă vacă sau oaie.
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Management faună: 

• Continuăm să mutăm gardurile
electrice: le-am dezinstalat de la 
stânele montane, odată ce
animalele au coborât sau de la 
anumiți localnici și instalăm altele
noi, în “punctele fierbinți” din jurul
satelor/gospodăriilor, pentru a 
preveni conflictele. În mai multe
cazuri, urșii care au atins gardurile
electrice au încetat să mai vină în 
acel loc. 

• Echipele noastre de intervenție
rapidă patrulează aproape în fiecare
zi/noapte pentru a împiedica
apropierea animalelor sălbatice. Am 
înregistrat o scădere a conflictelor
om-faună.

• Evident, nu putem evita toate
conflictele, dar putem încerca să le 
menținem la un nivel acceptabil.
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Wild boar damages



Programul de Afaceri Verzi
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COBOR
fermă de biodiversitate

• Slavă Domnului că am terminat 
campania la fân!

• E timpul să ne odihnim puțin... ☺
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• Avem nouă pui de Ciobanesc
Carpatin, pe care îi vom dona
crescătorilor de animale din jurul
Munților Făgăraș.

Viață de

burlac...

Am nevoie 

de o bonă!
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• După ce ne ocupăm de oaspeți, de 

grădinăritul de toamnă, de îngrijirea

uimitorilor cai aflați în grija noastră, 

de cele peste 130 de Sure de stepă 

și de multe alte activități, la lăsarea 

serii, ferma noastră de biodiversitate

este un paradis liniștit!



Observatoare faună

• Am închis oficial sezonul turistic 2020 la 
observatoarele Bunea și Comisu. Ultimul tur, prima 
zăpadă și vizitatori foarte fericiți!

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

Cineva vă salută și se pregătește de prima hibernare!

https://travelcarpathia.com/
https://www.facebook.com/imperatortravelblog/videos/3476746789230253




Consultanță 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.

• Am primit în total 23 de cereri de la antreprenori
locali interesați să primească sprijin și am întocmit 
un plan prin care să îi ajutăm în lunile următoare.



Comunicare & 

comunități locale
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• Am produs o serie de afișe
frumoase, cu imagini și informații 
din Munții Făgăraș.

• De acum până la sfârșitul anului, 
le vom distribui tuturor celor 28 
de comune din jurul masivului, 
pentru a înfrumuseța pensiunile, 
magazinele sau casele
personale.



• În ultimii ani am încercat să marcăm 
Săptămâna Ariilor Protejate 
organizând diferite activități.

• Anul acesta ne-am deschis porțile 
cu o ofertă irezistibilă pentru colegii 
noștri din organizațiile de mediu și 
alți iubitori de natură - o aventură în 
sălbăticie, condimentată cu povești 
de conservare. 

• Zece oaspeți – zece prieteni noi ai 
fundației! La verde revedere! ☺

https://www.facebook.com/travelcarpathia13/photos/a.191985935642587/203236767850837/




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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