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Pădure -

conservare și management
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Decembrie este cea mai liniștită lună 
din an. În teren, rangerii patrulează
pentru a preveni eventuale tăieri
ilegale, iar la birou ne ocupăm cu 
precădere, de tot ceea ce înseamnă 
documente și planificare pentru 2021.

În 2020 am cumpărat 1.137 ha de 
pădure:

• 426 ha sunt tăieri vechi la ras, în
munții Făgăraș, unde ne vom
asigura că va fi din nou pădure

• 711 ha sunt păduri pe care le-am 
pus în conservare și pajiști alpine,
unde vom lua măsuri în privința 
restabilirii biodiversității și unde vom 
implementa un management 
echilibrat al pășunatului.

01 Pădure - conservare și management

Frozen blueberries





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

• Ne odihnim... Semințele sunt fie 
depozitate, fie deja plantate. Puieții
din munte sunt acoperiți cu o pătură
bună de zăpadă. Hibernare dulce și
liniștită, după cel mai intens an de 
activitate în pepinierele noastre…

• 2020 a însemnat condiții dure 
pentru muncitorii sezonieri, pentru 
voluntari și rangeri. În ciuda
pandemiei, am reușit să plantăm
375.000 de puieți pe 87 de 
hectare. O nouă pădure este
readusă la viață, cu ajutorul 
donațiilor multor organizații și
oameni.

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


Faună
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Monitorizare faună

• Primul pui de zimbru născut în libertate, 
în munții Făgăraș este frumos și pufos. ☺
S-a adaptat bine frigului și zăpezii. 

• Pe Valea Dâmboviței am mai adus încă
5 zimbri, în țarcul de la Bunea. Echipa 
noastră a muncit din greu pentru a-i 
găzdui bine.

• Am terminat și noua incintă de carantină
și aclimatizare din Lerești, a doua zonă 
de reintroducere a zimbrilor și am adus
din UK un prim exemplar, un mascul 
impunător. Pe tot parcursul iernii vom mai 
aduce și alți zimbri, care vor fi pregătiți 
pentru eliberare în primăvară.

• În Nucșoara am început demersurile
pentru a treia zonă de reintroducere a 
speciei și ne vom ocupa de amenajarea 
țarcurilor pe tot parcursul iernii.

• Pentru noi, 2020 este ANUL ZIMBRULUI!

03 Wildlife 03 Faună

https://www.facebook.com/watch/?v=136502861384342
https://www.carpathia.org/ro/muntii-fagaras-devin-acasa-pentru-zimbri-saptesprezece-zimbri-poposesc-in-muntii-fagaras/






Monitorizare faună

• Rangerii sunt ocupați cu verificarea 
camerelor de monitorizare, instalate 
adânc, în pădure, pentru 
supravegherea râșilor din zona 
noastră de proiect. 

• Între timp, biologul nostru se ocupă 
de pregătirea probelor de ADN 
pentru studiul la cerb.

• Lucrăm intens și la finalizarea 
studiului la specia urs. 

03 Wildlife 03 Faună

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


Management faună

• Camere de monitorizare instalate în 
anumite puncte expuse braconajului 
ne ajută la menținerea și aplicarea 
legii, pe fondurile cinegetice din 
gestiunea noastră. Singurul
„braconier” pe care l-am prins în
decembrie este unul cu patru
picioare - un lup solitar.

• Echipele noastre de intervenție
rapidă acordă consultanță pe 
problema apropierii urșilor de 
gospodării și instalează garduri 
electrice, unde este cazul.

03 Wildlife 03 Faună

Wild boar damages

Bear track Electric fence



Management faună: 

• În 2019, am avut probleme mari cu 
urșii și mistreții pe fondurile 
cinegetice administrate de noi. 
Ne-am bucurat că anul acesta a fost 
mult mai liniștit. Cu siguranță, acest
lucru se datorează parțial recoltei 
bogate de jir, dar și succesului
muncii intensive a echipelor noastre
de intervenție rapidă. 

• Rangerii continuă să patruleze în
fiecare zi pentru a împiedica
apropierea animalelor sălbatice de 
gospodării și avem rezultate
pozitive. 

03 Wildlife 03 Faună

Bear track Electric fence





Programul de afaceri verzi
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COBOR
fermă de biodiversitate

• Caii din pensiunea noastră s-au 
bucurat de procedurile periodice de 
SPA.

• Am primit finanțare pentru 
cumpărarea unui abator mobil, care 
ne va ajuta să obținem carne 
organică de înaltă calitate, fără a fi 
nevoiți să transportăm vitele la alte
abatoare, unde condițiile sunt 
diferite.

• Suntem mulțumiți că am reușit să 
păstrăm echipa completă. A fost un 
an dificil și sperăm să avem mai
mulți oaspeți în 2021!

Vă așteptăm cu drag la Cobor! 

04 Cobor

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


• Toți cei nouă pui de Ciobănesc 
carpatin crescuți la ferma noastră au 
fost donați. Patru fermieri din zona 
Rucăr – Lerești vor avea animalele 
mai protejate în fața carnivorelor 
mari. 

Bachelor 

freedom...

I need a 

babysitter!



Observatoare de faună

Toate fondurile obținute din programele turistice 
Travel CARPATHIA se întorc la producători locali, de la 
care cumpărăm produse pentru oaspeți și ajută la 
finanțarea proiectului nostru de conservare a pădurilor!

Pentru 2021 alege să fii vizitator

în sprijinul unei cauze!

Consultați programul nostru de ecoturism
și scrieți-ne la

reservation@travelcarpathia.com.

https://travelcarpathia.com/
https://travelcarpathia.com/
mailto:reservation@travelcarpathia.com


Comunicare & 

comunități locale
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• Școala Pământului este o școală 
unică, pentru că aici dascălul 
principal este Natura, iar ea își 
deschide larg brațele în orice 
moment, pentru a-i primi pe cei mici 
cu daruri și experiențe captivante.

• Am fost onorați să fim partenerii 
acestui proiect educațional 
interesant și să împărtășim elevilor 
momente inedite din viața 
animalelor sălbatice, suprinse pe 
camerele noastre de monitorizare.

Video

• Anul viitor ne propunem să 
descoperim împreună și mai multe 
secrete ale vieții sălbatice, mergând 
pe urmele animalelor și cercetând la 
pas frumusețea pădurilor pe care le 
protejăm în munții Făgăraș.

Clear cuts in the Făgăraș Mountains

https://www.facebook.com/ScoalaPamantului
https://www.youtube.com/watch?v=dsdhDk-s_uE


• Cabana Richita, centrul nostru
educațional de mediu, prinde viață: 
urși, zimbri, râși, lupi și păduri
frumoase vor acoperi pereții acestei
clădiri cu amprentă de carbon zero, 
cu ajutorul talentatei artiste
brașovence, Valentina Ciolan.

• Am început să lucrăm la programele
educaționale și sperăm să începem
colaborarea cu școlile din regiune la 
începutul verii.



• Ne bucură mult câștigarea marelui 
premiu la categoria ONG, în cadrul 
Galei Premiilor pentru un Mediu 
Curat. 

• Suntem un proiect de conservare
pionier în România și nu este
întotdeauna ușor... Premii precum 
acesta reconfirmă valoarea muncii 
noastre, motiv de mândrie și de mai 
multă încredere pentru echipa 
noastră! 

https://www.premiilepentrumediucurat.ro/


• Noi suntem CARPATHIA! 
95 de oameni dedicați conservării!

• Ne-am bucurat să ne întâlnim cu 
echipa noastră înainte de Crăciun, 
chiar dacă a fost on-line, să
discutăm despre 2020 și să bem 
împreună un pahar cu vin, 
dorindu-ne un 2021 mult mai
echilibrat!

LA MULȚI ANI!





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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