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Pădure -

conservare și management
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• Am lucrat la evaluarea stării de 
conservare a habitatelor ripariene. 
Studiul a fost realizat de-a lungul 
următoarelor văi: Valea superioară a 
Dâmboviței și afluenții săi, Valea 
Râul Târgului și afluenții săi, Valea 
Doamnei și afluenții săi, Valea 
Vâlsanului și afluenții, afluenții 
principali ai lacului Vidraru. Doar
17,9 km din totalul de 154,5 km 
studiați se află într-o stare bună de 
conservare. Pentru restul, va trebui
să implementăm un program de 
refacere a habitatelor ripariene, la 
scară largă.

• Identificarea speciilor de plante
invazive a dus la stabilirea unui plan 
de activități, suprafețe și personal 
necesar pentru eliminarea lor.

• Am achiziționat încă 5 ha de pădure
pentru protecție deplină.
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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

• Iarna este cel mai bun anotimp
pentru a analiza ce a mers bine anul 
trecut și ce putem îmbunătăți, 
pentru a avea o producție mai mare 
de puieți și, de asemenea, pentru 
planificare.

• Avem 9 pepiniere și 2 sere, pe un 
total de 0,76 hectare. Pentru 2021, 
estimăm că vor fi necesare 8.505 
ore de muncă pentru toate
activitățile legate de creșterea
puieților.

• Ne bucurăm de stratul gros de 
zăpadă care protejează semințele și
puieții.



Faună

03



Monitorizare faună

• Lucrările avansează la amenajarea 
incintei pentru zimbri, la Nucșoara.
Nu este ușor să construiești în
timpul iernii, dar echipa noastră face 
o treabă excelentă! 70% din gardul
electric a fost instalat.

• Ultimii 6 zimbri aduși în incintele de 
aclimatizare de pe Valea Dâmboviței
și de la Lerești se adaptează bine. 
Ei explorează zona, cât le permite 
stratul de zăpadă, care, în anumite 
locuri este foarte gros și revin
întotdeauna la punctele de hrănire. 
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Monitorizare faună

• Am verificat imaginile surprinse de 
camerele de monitorizare si am 
numărat 11 râși. 

• Am continuat monitorizarea urmelor
de lup și de râs și am colectat 10 
mostre de excremente de lup, 
pentru analiza ADN. 
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Management faună: 

• Foarte puțini urși au intrat în
hibernare. Datorită recoltei vaste de 
jir din toamna anului trecut, aceștia
încă găsesc mâncare.

• Acolo unde găsim urme de urși mai
aproape de sate, echipele noastre
de intervenție rapidă patrulează
regulat pentru a preveni eventuale
conflicte.

• De asemenea, încercăm să
controlăm coborârea mistreților în 
vecinătatea satelor, pentru a evita
distrugerea pajiștilor. 
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Semn am schimbărilor climatice – broaștele, în mod obișnuit, nu ies iarna



Programul de afaceri verzi
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• Suntem într-un stadiul avansat al 
lansării unui FOOD HUB pentru 
producătorii locali din zona proiectului
nostru. Acest program își propune să
ajute localnicii să aibă un acces mult 
mai bun pe piață, cu produsele lor.

• De asemenea, analizăm posibilitatea
dezvoltării de „Puncte gastronomice
locale” în comunitățile din vecinătatea
pădurilor protejate de noi - o altă
oportunitate pentru localnici de a 
dezvolta un cadru legal pentru 
produsele lor gustoase și pentru a-și
putea extinde rețeaua de clienți.

• Am făcut următorii pași în noul nostru
program de consultanță în afaceri: am 
început discuții on-line cu primii
antreprenori.

• O arie protejată are un grad mai mare 
de acceptare dacă valoarea sa
economică pentru comunitățile locale 
poate fi dovedită într-un mod ecologic. 
Am creat primele exemple de afaceri 
verzi, care au generat locuri de muncă
pentru sătenii din apropierea munților
Făgăraș și vom continua să dovedim 
că există DEZVOLTARE prin 
CONSERVARE!

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


COBOR
fermă de biodiversitate

• Hrănirea, adăparea și rutinele

zilnice merg toate în conformitate

cu planul.

• Tinkerbell, lipițanul fermei, a dat

naștere unui mic mânz frumos,

care are mediul perfect în care să

crească sănătos și fericit.

• Pentru moment ei rămân în grajd, 

dar pe măsură ce vremea se 

îmbunătățește, se vor muta pe 

pășune.
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• Cu apariția ultimilor viței am ajuns la 139 de Sure de stepă. Veterinarul a efectuat 
controlul si tratamentul periodic. 

• Suntem mai aproape de a avea la fermă un abator mobil, deci ne vom putea 
bucura de carne organică de înaltă calitate. 

• Canisa noastra de Ciobănești carpatini este bine. Sezonul de împerechere a 
început pentru anumite femele si sperăm ca în lunile care urmează să avem alți 
pui de donat fermierilor din munții Făgăraș. 



Observatoare de faună

Ești pregătit de noi aventuri în natură? 

Încă nu este prea târziu să-ți surprinzi partenera/partenerul cu un 
cadou inedit de Dragobete! Îţi propunem o noapte de cazare la 
Observatorul de faună Bunea în cadrul unui pachet all-inclusive! Pe 
lângă preparate naturale locale, vă veți bucura de activităţi de 
observare şi fotografiere faună, drumeţii ghidate prin păduri
seculare, precum și de experiența unică de a petrece noaptea
într-un observator.

Ești indecis cu privire la perioada de şedere? Poţi alege orice date 
din sezonul turistic (1 mai - 1 noiembrie), în funcţie de disponibilitate. 
Vino împreună cu familia și beneficiați de prețuri cu totul speciale!

Reduceri oferite la achiziționarea voucherului:

✅ 15% pentru grupuri 2-4 persoane

✅ 20% pentru grupuri 5-6 persoane

✅ 40% pentru copii sub 12 ani



Observatoare de faună

Vrei să te deconectezi de stresul cotidian și de
aglomerația din orașe? Evadează alături de noi, 
bucură-te de aer proaspăt, confort şi siguranţă. 
Accesează https://travelcarpathia.com/ro/bunea-
wilderness-cabin/ pentru a afla ce experiență ți-am 
pregătit!

Toate fondurile obținute din programele turistice 
Travel CARPATHIA se întorc la producătorii 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/ro/bunea-wilderness-cabin/
https://travelcarpathia.com/
https://travelcarpathia.com/
mailto:reservation@travelcarpathia.com


Comunicare & 

comunități locale
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• 400 de pachete cu alimente de bază și vitamine au fost distribuite în luna 
ianuarie, în 15 comunități din zona noastră de proiect: Lerești, Pojorâta, 
Câmpulung, Voinești, Sboghițești, Nucșoara, Slatina, Gruiu, Rucăr, Sătic, 
Dâmbovicioara, Podu Dâmboviței, Ciocanu, Cetățeni, Stoenești. În plus, anumite 
pachete au conținut și rechizite sau echipamente IT, pentru a continua proiectul 
de scolarizare on-line, început vara trecută.

• Mulțumim Tășuleasa Social , Alin Ușeriu, Casa Buna , Romstal România și 
rangerilor CARPATHIA! 

https://www.carpathia.org/ro/400-de-pachete-pentru-familiile-din-sudul-muntilor-fagaras/
https://www.carpathia.org/ro/extindem-programul-de-sprijinire-a-comunitatilor-din-sud-estul-muntilor-fagaras/
https://www.tasuleasasocial.ro/
https://asociatiacasabuna.ro/
https://www.romstal.ro/


• La fel cum am procedat și iernile 
trecute, în comunitățile defavorizate 
am continuat să dăm lemn de foc. 



• Catherine și Sam ajută echipa de 
monitorizare faună, când au zile 
libere. 

• Sperăm să putem relua programul
nostru de voluntariat în această
primăvară. Sunt o mulțime de 
activități unde avem nevoie de 
ajutor, dar, din cauza pandemiei, în
mod evident am fost restricționați.



BTF BRAN srl

Public Notary Office 

Stoian Coriolan

Un mare MULȚUMESC companiilor care ne-au ajutat cu donații în 2020! 



Wild horses



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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