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Pădure - conservare și
management
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• Aprilie ne-a surprins de trei ori cu 
ninsori abundente, tocmai când 
credeam că vine primăvara. În zilele 
cu vreme bună am avansat cu 
activitățile noastre de conservare. 

• Am mai cumpărat 143 ha de
pădure, care intră în protecție 
completă. 

• Furtuna devastatoare de anul trecut
a lăsat în urmă mulți arbori căzuți. 
Începem să curățăm căile de acces.

01 Pădure - conservare și management



Imagini din zona pădurilor 
protejate de noi





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

• Primăvara vine cu o mulțime de 
activități în serele noastre și în
pepiniere.

• Am extins una din pepiniere, 
deoarece avem nevoie de mai mult
spațiu pentru a crește puieți
forestieri. 

• Am curațat terenul, am plivit, am 
ridicat foliile protectoare de pe 
loturile însămânțate și ne-am 
bucurat de plantulele tinere din 
specii diferite. Toate acestea cu 
ajutorul angajaților permanenți și
sezonieri, localnici implicați în
pregătirea pentru un nou sezon de 
reconstrucție ecologică.

Germinated sycamore



• Am început campania de primăvară, 
mai ales în zonele joase, unde am 
plantat peste 2.000 de puieți de anin, 
de-a lungul râurilor montane.

• Zăpada căzută după jumătatea lunii 
ne-a întârziat și împiedicat să
plantăm la altitudini mari. Ne-a fost
greu să deschidem drumurile și să
curățăm zăpada pentru a avea acces
la împădurit.

• Depozitele temporare sunt pline de 
puieți și, în ciuda condițiilor foarte
dure, am început sezonul de 
reîmpădurire. Facem noi păduri în
munții Făgăraș!

Covered lot in a tree nursery



Plantule din diferite
specii

Paltin Brad

MolidFag

Jneapăn





Faună
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Monitorizare faună: 

• În timpul monitorizării intermediare, 
15 din 19 posturi în care am instalat 
camere de monitorizare au surprins
râși. Așteptăm cu nerăbdare să
interpretăm datele pentru a 
reconfima prezența unor indivizi pe 
care i-am identificat în anii trecuți.

• Am început să colectăm mostre de 
păr și de excremente de urs pentru 
a avea o imagine cât mai completă 
a deplasării speciei în zona 
proiectului. 

Reintroducere specii: 

• 17 zimbri se află acum în incintele
noastre de aclimatizare de la Bunea
și Leresti. Așteaptă să fie eliberați în
sălbăticie, în această vară. 

• Colegii au fost ocupați toată luna cu
evaluarea stării populației de castori
din partea de nord a munților
Făgăraș.
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Bear hair for DNA



03 Wildlife 03 Wildlife 

Beaver example of gravitation. 

Newton would be envious!

Imagini de pe camerele 
de monitorizare faună



Monitorizare: 

• Specialiștii au început să
monitorizeze schimbările în
diversitatea și abundența
artropodelor terestre.

• Echipa care monitorizează acvila de 
munte, marmota și cocoșul de 
munte a avut multe piedici datorate 
vremii nefavorabile, dar își continuă 
activitatea pe teren. 
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Bear hair for DNA



• După o iarnă liniștită, mistreții și urșii
încep să își facă simțită prezența în
jurul satelor. 

• Avem o mare responsabilitate în
calitate de custode a 4 fonduri 
cinegetice (65.000 ha): echipele
noastre de intervenție rapidă sunt 
permanent pe teren, pentru a 
menține daunele la minim.

Conflicte faună: 



Programul de Afaceri Verzi
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COBOR
Fermă de biodiversitate

• A început sezonul turistic! Este 

minunat să primim vizitatori din nou! 

Te așteptăm la Cobor!

• Paștele a fost un moment bun de 

relaxare, deoarece în restul lunii am

fost atât de ocupați cu toate lucrările

din jurul fermei: grădina este sădită

cu tot felul de legume, iar câmpurile

au fost curățate.

• Caii se pot plimba în sfârșit pe 

pajiștile verzi și se pot bucura de 

iarba proaspătă.

04 Cobor

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


• Primăvara vine cu viață: două femele Ciobănesc Carpatin urmează să fete. Abia
așteptăm să ne jucăm un pic cu puii, înainte ca aceștia să fie donați crescătorilor
de animale din munții Făgăraș.

• Turma de Sure de stepă a ajuns la peste 160 de capete. Femelele își folosesc
instinctele puternice pentru a avea grijă de grădiniță, fără a oferi vreo șansă
ursoaicei și puiilor ei, care dă târcoale ocazionale turmei.



• Imaginați-vă că vă treziți cu 
această priveliște. Sau cu multe 
altele!

Vizitează site-ul Travel CARPATHIA 
și vezi ce experiențe am pregătit 

pentru tine!

https://travelcarpathia.com/


Comunicare

& comunități locale
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• Suntem mândri să ne numărăm
printre cele mai importante proiecte
de mediu din Europa, să fim parte a 
familiei Endangered Landscapes 
Programme (ELP). 

• În ultimii doi ani am depus eforturi
susținute pentru a proteja și
conserva natura din zona munților
Făgăraș și vom continua neobosiți
să facem asta pentru natură, însă, 
mai ales, pentru oameni. 

• Aceștia suntem NOI, în imagini, 
vorbe și acțiuni! 

https://www.youtube.com/watch?v=6YkaF4-H560


• Centrul multicultural de la Cabana 
Richita, de pe Valea Dâmboviței, se 
pregătește pentru inaugurarea din
această vară.

• În iunie, va găzdui un prim grup de
fotografi de natură coordonați de 
Dan Dinu, participanți la tabăra foto
CARPATHIA, un atelier de 4 zile
având ca temă Renaturarea.

• Acestea sunt fotografiile din 
concurs. Juriul va decide cine sunt 
participanții, iar publicul poate, de 
asemenea, să voteze.

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=ConservationCarpathia&set=a.2891409487767978&_rdc=1&_rdr


• Programul Educator pentru Natură, 
organizat de ProPark Fundația
pentru Arii Protejate a fost parcurs
de 13 profesori foarte motivați din 
zona noastră de proiect (Rucăr, 
Lerești, Valea Mare Pravăț, 
Nucșoara).

• Educația este cel mai important 
pilon în toate activitățile umane!

https://www.carpathia.org/ro/profesorii-din-muntii-fagaras-devin-educatori-pentru-natura-si-pentru-viitor/


• Suntem bucuroși să-i urăm bun 
venit voluntarei Harriet, în echipa de 
monitorizare a faunei sălbatice. Ea a 
fost selectată dintr-un grup mare de 
candidați și va petrece 12 
săptămâni în proiectul nostru, alături
de alți colegi din CARPATHIA.

Voluntariat



• 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/


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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