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management

01



• Februarie este de obicei o perioadă
liniștită a anului, cu zăpadă și natură
care hibernează, în așteptarea
revenirii primăverii. Rangerii
patrulează și toată lumea se 
pregătește pentru sezonul de teren.

• Lucrăm pentru a finaliza planul de 
management al sitului Natura 2000
Râul Târgului – Argeșel – Râușor, al 
cărui custode am fost.

• Am finalizat planurile pentru toate
lucrările de reîmpădurire pe care ne 
propunem să le realizăm anul
acesta. Va fi un alt an dificil, din 
cauza pandemiei, dar pădurea a 
suferit suficient de mult, de la tăierile
masive de acum 10-12 ani. Vom
lucra cu atenție, cu echipe mici de 
localnici angajați sezonier.
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Reconstrucție ecologică

02



Bringing saplings up into the mountain

Fixed erosion track

Cutting grass around the saplings

Prepare sapling count in a clear-cut site

• Ne-am bucurat de câteva zile de 
primăvară, timp în care zăpada ce
acoperea pepinierele s-a topit. Nu 
pentru mult timp, pentru că iarna a 
revenit curând, dar suficient pentru 
a constata atacul rozătoarelor pe 
aproximativ 30 de metri pătrați, 
într-una din pepiniere. Semințele 
rămase dau semne bune, de 
încolțire. 

Brad încolțit

Platin încolțit

Fag încolțit

Canale făcute de șoareci



Faună
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Monitorizare faună

• Verificăm frecvent cele 40 de camere 
de monitorizare instalate și ne 
bucurăm de imagini impresionante
cu specii pe care alte țări aproape 
le-au pierdut. Avem fotografii foarte 
bune cu râși și lupi! Știți sentimentul
acela că îți iubești slujba? ;-)

• Am fost încântați să descoperim o 
“căsoaie” de castori și semne de 
activitate a lor în zona noastră de 
proiect. Ținem sub observație!

• Facem planuri și pentru 
monitorizarea păsărilor: acvila este
prima pe lista noastră, dar din cauza
condițiilor meteorologice actuale
sperăm să începem în martie, în
zone cu altitudine mai joasă, 
deoarece riscul de avalanșă este
mare.
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• Continuăm lucrările la gardul celei
de-a treia incinte de carantină
pentru zimbri, cea de la Nucșoara și
la montarea gardului electric în jurul
viitoarei incintei de aclimatizare. 
Vremea caldă ne-a ajutat foarte
mult, dar dacă ne gândim la 
schimbările climatice, nu este un 
semn încurajator să ai temperaturi
atât de ridicate în februarie.

• Până acum avem 19 zimbri, dintre
care opt sunt liberi de anul trecut, în 
munții Făgăraș. 

• Ni s-a părut simpatic zimbrul 
suedez, care, la debarcare, a părut 
că se informează despre noua lui 
casă. Toți noii veniți din Marea
Britanie, Suedia și România se 
adaptează foarte bine.

https://www.facebook.com/ConservationCarpathia/photos/a.1593488940893379/2825605457681715/


• Temperaturile de iarnă au crescut semnificativ în ultimul
deceniu și una dintre consecințe este că mulți urși nu mai
hibernează. În momentul în care nu mai găsesc multă
hrană în păduri, ei apar din ce în ce mai mult în jurul
satelor.

• În zona gestionată de noi, în câteva cazuri am descoperit
că resturile de carne și oase de la abator, destinate 
câinilor localnicilor, atrag și urșii, determinându-i să vină 
repetitiv în preajma gospodăriilor.

• Echipele noastre de intervenție rapidă sunt prezente
pentru a rezolva astfel de conflicte, dar avem nevoie și de 
cooperarea localnicilor, pentru a evita tot felul de acțiuni 
care atrag urșii.



• Eficiența echipelor de intervenție
rapidă și-a dovedit utilitatea și 
eficiența, în cazul salvării unui pui
de urs de 3-4 săptămâni, pe un fond 
cinegetic gestionat de noi.

• Muncitorii forestieri au acționat cu 
responsabilitate, pădurarul ocolului 
silvic a fost informat și a știut cum 
să gestioneze situația, iar noi am 
fost la locul și momentul potrivit. Am 
colaborat foarte bine cu autoritățile 
competente, ne-am ocupat de 
primele îngrijiri ale ursulețului și de 
soarta lui viitoare, cu ajutorul
medicului veterinar din zonă și a 
colegilor de la Orfelinatul de urși, 
unde va crește în cele mai bune 
condiții și va fi redat pădurii, la 
momentul potrivit. 

Întreaga poveste AICI. 

https://bear-again.com/?fbclid=IwAR1vneZc4dNvQ3v19M0MDaXMueV5drkllpoYmTGIAbrL5kPlYLJgMgKNURc
https://www.carpathia.org/ro/povestea-din-spatele-salvarii-ursuletului-din-muntii-fagaras/


Management faună: 

• După finalizarea procesului de 
investigare a rapoartelor de daună 
cauzate de urși, doi fermieri păgubiți 
din Rucăr au primit la schimb șase
oi și o vacă din programul nostru 
privat de compensații în natură. 
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Wild boar damages



A frog out in January – a scary sign of climate change



Programul de Afaceri Verzi
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COBOR
Fermă de biodiversitate

• Modificări bruște ale vremii: zăpadă

și -18°C, soare și +18°C, cu doar

câteva zile diferență. Februarie

dovedește ceea ce am observat deja

de câțiva ani: schimbări climatice.

• Două femele de Ciobănesc carpatin

vor avea pui. Crescătorii de animale

din jurul munților Făgăraș pot 

beneficia gratuit, la solicitare, de unu-

doi pui, pentru pază. 

• Surele de stepă sunt bine și turma a 

crescut la 141 de capete. Suntem în 

plin sezon de fătare.

• Datorită schimbărilor bruște de 

temperatură, o vițică a fost găzduită 

în grajd câteva zile. 
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• Zilele însorite ne amintesc că primăvara va veni în curând. Suntem siguri că și 
caii din pensiunea noastră așteaptă cu nerăbdare să alerge într-un peisaj verde.

• Între timp, se simt bine, bucurându-se de fân, lucernă și ovăz de bună calitate.

• Micul mânz lipițan născut în ianuarie a fost botezat „Bandit”. Este vesel și curios 
să descopere tot ce îl înconjoară!

https://cobor-farm.ro/ro/centru-de-reabilitare-pentru-cai/


• Abatorul mobil a sosit. Încă mai
avem de îndeplinit câteva
formalități, dar anticipăm deja
fripturile suculente și gulașurile, 
aromate de cartofi cu chimen.

• Care este felul tău preferat din 
carne de vită, cu care ți-ar plăcea să
te delectezi la Cobor? 

• Plănuim să deschidem sezonul
pentru Paștele catolic și așteptăm
cu nerăbdare să primim oaspeți în
curând.

Detalii AICI.

https://cobor-farm.ro/ro/sarbatori-pascale-la-cobor/


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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• Proiectul de înființare de „Puncte
Gastronomice Locale”, în comunitățile
din vecinătatea pădurilor protejate de 
noi, a început cu o primă întâlnire. 

• Acest proiect va reprezenta o 
oportunitate pentru locuitorii din 
Dâmbovicioara și Rucăr.

• Punctele Gastronomice Locale sunt 
obiective reprezentate de bucătăriile
particulare, unde se prepară alimente
după rețete culinare specifice zonei, 
ce sunt servite direct către
consumatorul final.

https://www.carpathia.org/ro/puncte-gastronomice-locale-la-dambovicioara-si-rucar/


• Centrul de pe Valea Dâmboviței,  
unde vom găzdui tot felul de 
activități interesante de mediu este 
aproape de deschiderea porților.
Inaugurarea va fi în această vară. 



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 18, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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