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Pădure - conservare și
management
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• În ceea ce privește vremea, luna
martie a fost una a contrastelor, cu 
multă zăpadă proaspătă, urmată de 
zile cu temperaturi de peste 15° C și
apoi din nou, cu mai multă zăpadă. 
Nu vă mirați de amestecul de 
imagini de iarnă, dar și de primăvară
- sunt toate din aceeași lună. :-)

• Am achiziționat 160 ha de pădure
pentru protecție deplină.

01 Pădure - conservare și management







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

• Va fi un an greu pentru echipa noastră, dar vom continua să reparăm greșelile trecutului. Două zone grav degradate din 
inima munților Făgăraș (Groapele și Valea Lungă) vor prinde din nou viață! Sunt cele mai dificile șantiere de reconstrucție 
ecologică cumpărate de noi pentru reîmpădurire, cu cele mai întinse tăieri rase, vechi de peste 10 ani. 

• Doriți-ne noroc, vreme bună și oameni harnici, pentru că vrem să facem pădure pe 100 de hectare anul acesta!

Germinated sycamore



• Am pregătit un ghețar pentru a 
păstra puieții în condiții optime în 
munte, pe timpul sezonul de plantări 
care se poate întinde și pe 3-4 
săptămâni.

Săpam.

Colectăm zăpada și o transportăm.

Împraștiem zăpada pe zona săpată. Acoperim cu pământ.



• Am scos puieții de un an din sere și
i-am depozitat în siguranță, până
când zăpada din pepiniere se 
topește. Trebuie să mai crească 
încă doi ani, până când vor fi 
suficient de puternici pentru a putea
fi folosiți în activitatea de 
reîmpădurire.

• Am acoperit serele cu folie, iar în 
pepiniere, datorită temperaturilor 
scăzute, am așternut folie și frunze 
peste câteva loturi însămânțate în 
toamnă, să protejăm semințele
germinate de îngheț.

Lot din pepinieră acoperit cu folie și frunze.





Faună
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Monitorizare faună: 

• La sfârșitul lunii martie, doar șapte 
camere de monitorizare a faunei au 
rămas instalate în teren. Toate 
celelalte au fost duse înapoi la 
birou, pentru analiza imaginilor.

• Știați că fiecare râs are un model 
unic pe blană și că putem identifica 
astfel indivizii? Găsiți aici studiul 
complet la specia râs. Suntem 
foarte încîntați de fotografiile 
surprinse în această iarnă!

• Am început să colectăm probe 
genetice pentru analiza ADN la urs, 
pentru identificarea numărului lor, în 
zona noastră de proiect.

03 Wildlife 03 Faună

Fire de blana de urs pe un arbore

Fire de blană de urs colectate pentru 

analiza ADN

https://www.carpathia.org/ro/primele-rezultate-stiintifice-despre-starea-populatiei-de-ras-din-muntii-fagaras/
https://www.facebook.com/watch/?v=2991351354455147


03 Wildlife 03 Wildlife 

Gravitația - în definiția castorilor. 

Newton ar fi invidios!



• Am adus încă trei zimbri la Lerești. 
Nu ne mai săturăm să-i observăm 
acomodându-se în noua lor casă din 
munții Făgăraș!

• Continuăm să lucrăm la amenajarea 
gardului celei de-a treia incinte. 

• Rangerii și echipele de intervenție
rapidă sunt zilnic în teren. Când
mistreții sau urșii își fac cunoscută
prezența în apropierea satelor
echipele intervin pentru prevenirea 
potențialelor daune/conflicte.

Management faună: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2991351354455147




• În primele luni din 2021 Aqua Crisius a reușit amplasarea a 23.000 de icre
embrionate de păstrăv indigen (Salmo trutta), distribuite în patru sisteme de 
incubație M+S Brutbox.

• Icrele au fost obținute de la părinți sălbatici, au fost incubate într-o păstrăvărie, cu 
un procentaj de supraviețuire ulterior fecundării de peste 90%. Am ales această
variantă pentru că pierderile în mediul natural sunt foarte mari, ca urmare a 
oscilațiilor apei de nivel, debit și temperatură, a prădătorismului sau asfixierii
icrelor fecundate, ca urmare a colmatării acestora. Larvele vor ecloza direct în
râul în care își vor continua viața, iar peștii, nefiind obișnuiți cu prezența omului
sau hrana bazată pe furaje granulate, vor avea o adaptabilitate crescută.

https://www.youtube.com/watch?v=it89txvmm8U


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



Programul de Afaceri Verzi
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FOOD HUB

• Ne gândim de câțiva ani la crearea 

unui FOOD HUB și suntem extrem 

de bucuroși să anunțăm că echipa 

noastră a reușit să lanseze acest 

nou proiect, Roadele Munților -

merinde alese din Făgăraș culese, 

un centru alimentar de colectare și 

distribuție a produselor locale, 

tradiționale din zona munților 

Făgăraș, către clienții interesați să 

consume local.

• Comenzile voastre asigură un trai 

mai bun micilor antreprenori din 

zonele montane!

• Livrările la domiciliu sunt posibile

(deocamdată) doar în București, 

Pitești și Brașov. 

https://www.carpathia.org/ro/food-hub-roadele-muntilor-fagaras-o-noua-oportunitate-economica-pentru-producatorii-locali-din-zona-muntilor-fagaras/
https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZLqraa7lkq5-EglvBOBpWbVHePF63H2KMbaOjcECyGgVT-A/viewform


COBOR
Fermă de biodiversitate

• Tocmai când ne bucuram că a venit 

primăvara, a venit zăpada mieilor. De 

vreo trei ori! Apoi ne-am luptat cu

noroiul... 

• Cireada de Sure de stepă se tot 

mărește, pe măsură ce tot apar viței.

• Lucrăm cu spor pentru a pune în 

funcțiune cât mai repede abatorul 

mobil.
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• Rutina zilnică la cai se desfășoară conform planului. Veterinarul a făcut 
deparazitarea periodică și un control general.

• Ciobăneștii carpatini sunt bine. Până acum avem trei femele însărcinate și o listă
de așteptare de șapte crescători de animale domestice din munții Făgăraș, 
interesați de acest program de donație.

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


• Satul se dezmorțește odată cu 
semnele primăverii. În curând totul 
va fi verde și înflorit. Dacă vă este 
dor de o vacanță, vă așteptăm cu 
drag! 

Hai în Transilvania

și îndrăgostește-te de Cobor!

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


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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• Împreună cu prietenii noștri de la 
Romanian United Fund ne dorim să
strângem fonduri pentru a aduce
înapoi acasă 20 de zimbri anul
acesta, ca parte a eforturilor de a 
reintroduce această specie lipsă din 
munții Făgăraș.

• Primii pași au fost făcuți deja și opt 
exemplare pasc libere în acest 
masiv magnfic, din luna mai 2020. 

Donează

dacă dorești să susții acest demers.

https://www.facebook.com/donate/272500847671291/


• Fiind un proiect de mediu pionier în
Europa, atragem și mass-media
internațională. 

• Suntem încântați să găzduim vizite
ale unor companii de televiziune
renumite, jurnaliști și fotografi. Citind
despre eforturile noastre majore de 
conservare a pădurilor prin
experiența vizitatorilor este ca o 
radiografie a muncii noastre, iar 
feedback-ul ne încurajează.

• Iată cum ne-a văzut fotograful
britanic Nicholas JR White (stânga),
după 10 vizite – fotografii și impresii 
din ziarul New York Times. 

Mulțumim tuturor vizitatorilor care ne 
răspândesc povestea pe tot globul!

Natura are nevoie de jumătate!

https://www.nytimes.com/2021/03/15/travel/romania-national-park.html?fbclid=IwAR0s9aPynQfgNq4TU40I5Cwmpf37A_I1y5nfVhM75LxAjDY4gNRrvmtjdXM


• 13 profesori din zona Rucăr, Lerești, 
Valea Mare-Pravăț și Nucșoara au 
parcurs primul modul al programului 
Educator pentru natură, organizat 
de Propark Fundația pentru Arii 
Protejate. 

• Sunt entuziaști și dornici să aplice
alături de clasele lor, jocurile și
conceptele învățate în timpul acestui
prim modul.

https://www.facebook.com/fundatiapropark/posts/4107790432605418


• După primul eveniment din 
februarie, în martie am organizat o 
întâlnire de lucru despre procedura
de autorizare a Punctelor
Gastronomice Locale, cu 
participarea reprezentanților DSVSA 
Argeș și persoane interesate din 
Dâmbovicioara.

• 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. Ele 
reprezintă o noutate pentru zona 
Dâmbovicioara – Rucăr.

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


Voluntariat

• Anul trecut, din motive cunoscute, 
nu am putut implementa programe
de voluntariat cu grupuri mai mari.

• Anul acesta ne-am adaptat
condițiilor actuale și am selectat o 
echipă formată din cinci voluntari
internaționali, care vor lucra alături
de echipa de monitorizare a faunei
sălbatice.

• Eric (în stânga) și-a început deja
activitatea de teren și birou. 



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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