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Pădure

conservare și management
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• Am finalizat raportul privind 
identificarea speciilor de plante 
străine invazive, cartarea și 
cuantificarea invaziei, un pas 
necesar în stabilirea măsurilor de 
remediere a situației, în anii 
următori. 

01 Pădure - conservare și management

Afine înghețate





Reconstrucție ecologică
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Bringing saplings up into the mountain

Fixed erosion track

Cutting grass around the saplings

Prepare sapling count in a clear-cut site

• Dacă este noiembrie, este timpul
reîmpăduririlor!

• Condiții dificile în toamna aceasta
pentru muncitorii sezonieri, 
voluntarii și rangerii care au început 
refacerea unui lot de 100 ha 
cumpărat recent, o tăiere veche pe 
Valea Lungă, munții Făgăraș.

• Excavatoarele noastre mici au
rezolvat mai întâi problemele de 
eroziune de-a lungul a 1.000 de 
metri de șanțuri formate în urma 
târârii buștenilor în timpul vechilor 
exploatări.

• 14 hectare și 62.150 puieți. Mai 
urmează câțiva ani de muncă grea, 
pentru a vedea din nou viață pe 
această vale! 

• Alți 1.000 de puieți de anin au fost
plantați de-a lungul râurilor
montane, în încercarea de a reface
galeriile ripariene, atât de 
importante pentru biodiversitate.

02 Reconstrucție ecologică

https://www.carpathia.org/ro/in-muntii-fagaras-padurea-a-cazut-cu-zgomot-si-creste-in-tacere/


• Monoculturile artificiale de molid de 
la altitudini joase, plantate în ultimii 
80 de ani doar din motive 
economice, după tăierea pădurilor
mixte naturale, sunt sărace în
biodiversitate. Acesta este motivul
pentru care ne-am angajat să
readucem pădurile originare, unde
viața prosperă.

• Creăm ochiuri de lumină și plantăm
specii naturale, cum ar fi fag, brad, 
ulm sau paltin.

02 Reconstrucție ecologică



• Am însămânțat paltin și am verificat
puieții de ienupăr. Suntem mulțumiți
de creșterea lor și îi vom mai ține
încă un an în seră. Ienupărul va fi 
utilizat în proiectul LIFE Carpathia
pentru refacerea pajiștilor alpine 
degradate.

• Îmbunătățim continuu condițiile din 
cele nouă pepiniere. Am plantat o 
linie de mesteceni, pentru a oferi
umbră și pentru a proteja viitorii
puieți de soarele direct.

02 Reconstrucție ecologică

Ienupăr Depozit de jir



• Renovăm o stână de munte pe care 
o folosim ca adăpost pentru 
muncitori, în timpul sezoanelor de 
reîmpădurire.



Faună
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Monitorizare faună

• Ce surpriză extraordinară au avut 
rangerii noștri când au descoperit 
primul vițel de zimbru care s-a 
născut în sălbăticie, în munții 
Făgăraș, după mai bine de 200 de 
ani de la dispariție! Este foarte rar
ca vițeii să se nască atât de târziu, 
dar am găsit dovezi în literatura de 
specialitate că se mai întâmplă. Îi 
ținem pumnii să supraviețuiască 
bine iernii!

• Câțiva zimbrii vor completa grupul
inițial care trăiește în munții
Făgăraș. Doi (un bărbat și o femelă) 
au ajuns luna aceasta din Parcul
Natural Vânători Neamț.

• De asemenea, vom introduce mai
mulți indivizi într-o a doua zonă din 
Lerești, unde aproape am terminat
de construit incinta de aclimatizare
pentru acest grup.

03 Wildlife 03 Faună





Monitorizare la specia râs

• Studiul la specia râs a fost un 
succes. Pentru a continua munca 
noastră, am instalat camere pentru 
supravegherea acestei specii, pe 
timpul sezonului de iarnă.

• Monitorizarea de toamnă la capră 
neagră a dat semne pozitive că 
specia crește încet, dar sigur, ca 
număr. Mai este drum lung de 
parcurs pentru a ajunge la cifrele 
oficiale. 

03 Wildlife 03 Faună

https://www.carpathia.org/ro/primele-rezultate-stiintifice-despre-starea-populatiei-de-ras-din-muntii-fagaras/


Monitorizare faună

• Asociația Aqua Crisius în parteneriat
cu Ocolul Silvic Carpathia 
gestionează un număr de cursuri de 
râuri în Munții Făgăraș, printre care 
și o parte a râului Vâlsan. Recent, 
ihtiologii au certificat prezența
aspretelelui (Romanichthys
valsanicola), pusă sub semnul
dispariției în România. O veste
excelentă pentru Munții Făgăraș și
un imbold pozitiv pentru 
conservarea naturii în România!

• Aqua Crisius și-a continuat inițiativa
de a repopula râurile montane cu 
păstrăv indigen și 3.500 de 
exemplare cu vârsta de un an au 
fost eliberate în noiembrie în râurile
din Munții Făgăraș.

03 Wildlife 03 Faună

https://www.facebook.com/AquaCrisius/videos/658639611466968


Management faună: 

• Echipele noastre de intervenție
rapidă au participat la un curs pe 
tema Intervențiile la animale
sălbatice, folosind tranchilizare.

• Mutăm în mod constant gardurile
electrice: instalăm altele noi în
punctele fierbinți din jurul satelor,
pentru a preveni conflictele.

• Echipele noastre de intervenție
rapidă patrulează în fiecare zi
pentru a împiedica apropierea
animalelor sălbatice și avem 
rezultate pozitive. 

03 Wildlife 03 Faună

Wild boar damages





Programul de Afaceri Verzi
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COBOR
fermă de biodiversitate

• Pe măsură ce anul se apropie de 
final, activitățile care implică
vizitatori dispar și ne concentrăm
doar pe uimitorii cai aflați în grija 
noastră, pe cele peste 130 de 
Sure de stepă și pe toate celelalte
activități din jurul fermei.

03 Cobor Fermă de biodiversitate



• Aceasta este o floare. O floare de 
pui de Ciobănesc Carpatin. ☺

• Când vor crește și vor începe să
apere animalele fermierilor din jurul
Munților Făgăraș de fauna sălbatică
nu vor mai fi la fel de drăguți ca 
acum, dar vor fi de mare ajutor!

Bachelor 

freedom...

I need a 

babysitter!



Observatoarele de faună

Anul acesta te invităm să oferi un cadou
inedit celor dragi, la un preţ de 
sărbătoare: 15-20% reducere*! 

Sună interesant? 

Rezervă înainte de 24 decembrie și beneficiezi de 

15-20% discount.

Consultați programul nostru de ecoturism și scrieți-ne la 
reservation@travelcarpathia.com.

https://www.facebook.com/travelcarpathia13/photos/a.191985935642587/223656505808863/
https://travelcarpathia.com/
mailto:reservation@travelcarpathia.com


Comunicare & 

comunități locale
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• Federaţia Coaliţia Natura 2000, 
constatând degradarea fără
precedent a ariilor protejate şi
pădurilor din România, a adresat o 
scrisoare parlamentarilor europeni, 
informându-i asupra problemelor
identificate. 

• Îmbucurător este faptul că, imediat, 
83 de parlamentari europeni au luat
atitudine si au semnat la rândul lor o 
scrisoare către Comisarul european
pentru Agricultură şi Comisarul
pentru Mediu, Oceane şi Pescuit. 

• Consultați documentul aici. 

Tăieri neconforme in Munții Făgăraș

https://www.facebook.com/CoalitiaNatura2000/photos/pcb.10157345542267133/10157345511562133


• Datorită pandemiei am amânat 
Făgăraș Fest, dar am rămas în
contact cu iubitorii munților Făgăraș, 
pe pagina de facebook a 
festivalului. În luna noiembrie i-am
invitat la un concurs de fotografie: 
Surprinde-ne în munții Făgăraș, care 
să ne încânte cu cele mai frumoase
cadre în trei secțiuni: natura, floră/
faună și peisaj antropic din
comunitățile locale.

• Câştigătorii au fost aleşi după votul
publicului şi votul juriului - Dan Dinu 
și Daniel Mîrlea din Asociația
FORONA. 

• Premiile concursului au fost
deosebite: coșuri cu produse locale 
din comunitățile de la poalele
munților Făgăraș.

• Felicitări!

Tibi Feczko, natură

Johan Kessler, floră/ faună

Constantin Dinu, peisaj antropic

https://www.carpathia.org/ro/life-carpathia/fagaras-fest/
https://www.facebook.com/fagarasfestcarpathia
https://forona.ro/home


Tibi Feczko Johan Kessler Constantin Dinu



• Am luat parte la proiectul școlar
„Educație la înălțime”, care a 
transmis în direct o lecție de biologie
pentru 3 școli din județul
Hunedoara, de pe vârful Lespezi-
Dobroneagu.

• Rangerul nostru șef s-a simțit 
minunat explicându-le copiilor
despre munca sa din CARPATHIA.





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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