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Pădure - conservare și
management
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• Am mai cumpărat 5 ha de pădure, 
care intră în protecție completă.

• Dorim să mai includem păduri
sălbatice aflate în proprietatea
noastră în Catalogul național al 
pădurilor virgine. Până în prezent
am identificat alte 815 hectare, care 
se pot califica pentru această
categorie.
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Imagini din zona noastră 
de proiect





Reconstrucție ecologică

02





• Viața la munte este grea. Cu atât mai 
grea atunci când vrei să repari
greșelile altora din trecut.

• Dobroneag, Valea Lungă și Groapele
(munții Făgăraș) sunt trei zone 
extrem de afectate de exploatarea
forestieră abuzivă. Am cumpărat sute 
de hectare pentru a le readuce la 
viață.

• În această primăvară am reușit să
plantăm un total de 276.370 puieți de 
molid, fag și paltin pe 69 de hectare.

• Vremea nu a fost prea îngăduitoare: 
zăpadă abundentă și târzie, urmată
de o încălzire bruscă. Sperăm că
toamna va fi mai domoală și vom
atinge obiectivul de plantare de 100 
hectare pentru 2021.

Covered lot in a tree nursery



Datorită proiectului LIFE Carpathia și a altor organizații precum Endangered 
Landscape Programme, Mossy Earth, Forests without Frontiers, Zentiva, Fundația 
OAK, Agent Green, Asociația SNK, One Tree Planted, dar și cu ajutorul donațiilor 
individuale refacem păduri în munții Făgăraș, pentru generațiile viitoare!

Zentiva volunteers
Nico de Transilvania/ 

Forests without Frontiers



Imagini de la reîmpădurit.



Bringing saplings up into the mountain

Fixed erosion track

Cutting grass around the saplings

Prepare sapling count in a clear-cut site

• Datorită intervenției umane, în natură au 
fost introduse voluntar sau involuntar 
specii de plante invazive, străine. Speciile
non-native din aceste ecosisteme
acaparează adesea speciile native și
provoacă dezechilibre.

• Am început să îndepărtăm speciile
invazive de plante pe pășunile subalpine 
pe care le deținem (Nardus stricta, 
Deschampsia cespitosa, Urtica dioica, 
Rumex alpinus). Sub coordonarea
biologului nostru, primul hectar din 
Dracsin a fost curățat, cu ajutorul colegilor 
din teren.

• Va fi o vară intensă, cu o mulțime de 
activități, inclusiv de voluntariat.

• În pepiniere și sere activitățile continuă
într-un ritm bun. Semințele prind viață, 
puieții sunt în creștere (inclusiv specii rare, 
cum ar fi tisa și zâmbrul), localnicii
angajați sezonier pentru plivit au început 
activitatea și, să ne fie mai ușor, am 
plantat câțiva arbori în pepiniere, pentru a 
crea umbră naturală puieților. 



Mountain ash/paltin

Jir scos din groapa de depozitare

Puieți de tisa Zâmbru încolțit

Arbori plantați în pepiniere pentru a umbri

Jir sădit în pepinieră

Plivit în pepinieră

Solar





Faună
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Reintroducere specii: 

• Patru zimbri din Germania au ajuns
în noua lor casă din munții Făgăraș. 
Acum avem în total 24 de zimbri.

• Doi dintre nou-veniți (un mascul și o 
femelă) au colare cu transmisie 
GPS. Odată ce vor fi eliberați în
sălbăticie vom putea urmări
deplasările grupului.

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

Bear hair for DNA



03 Wildlife 03 Wildlife 

Beaver example of gravitation. 

Newton would be envious!

Imagini din teren

Fire din blana unui urs – probă pentru 

analiza ADN Urmă urs

Excremente urs – probă pentru analiza 

ADN



• 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 la minim daunele cauzate 
de urs și mistreț.

Conflicte faună: 

Monitorizare faună: 

• Continuăm să colectăm mostre de 
păr de la urși pentru a stabili, 
utilizând analiza ADN, numărul de 
indivizi din zona proiectului nostru.

• Un studiu complex al speciei urs va 
fi lansat de echipa noastră în 
această vară.





Programul de Afaceri Verzi
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Roadele Munților -
merinde alese din 
Făgăraș culese

• Food HUB-ul Roadele Munților, este 
un centru alimentar de colectare și
distribuție a produselor locale, 
tradiționale din zona munților
Făgăraș, către clienții interesați să
consume local.

• Odată cu trecerea fiecărei luni și 
prin comenzile fiecărui client care 
dorește să încerce gustul produselor 
din zona montană, acest proiect 
crește și susține afaceri mici de pe 
sate.  

• Dacă vrei să încerci dulceața de
liliac, brânzeturi, zacuști care mai de 
care și multe alte produse 
selectează din LISTĂ dorințe cu 
gust și plasează o comandă. 

*livrare doar la București, Brașov și
Pitești, deocamdată

https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras/
https://www.carpathia.org/ro/food-hub-roadele-muntilor-fagaras-o-noua-oportunitate-economica-pentru-producatorii-locali-din-zona-muntilor-fagaras/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOblT_Ev2tOq2zI0mPTzvky0Cy3P-4Ub1Xy85m9RcZJW-mHQ/viewform


COBOR
Fermă de 
biodiversitate

• Ferma este ca un stup de albine. 

Soarele pompează energie și veselie, 

iar viața în sat pare mai frumoasă 

primăvara.

Te așteptăm la Cobor!

04 Cobor

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


• Avem legume suculente de 
primăvară și curtea este plină de 
viață! Florile și iarba colorează tot 
satul!



• Cai leneși și vreme minunată pentru 
tratamentul SPA, care conține musai băi 
de noroi urmate de muuultă periere. ;-)

• Surele de stepă sunt sănătoase și se 
înfruptă din iarba grasă, în timp ce
Ciobăneștii carpatini le veghează atent. 

• Sezonul de hrănire cu fân s-a încheiat
oficial.





Dacă îți dorești o experiență nouă în 
natură află de pe 

Travel CARPATHIA 

ce experiențe am pregătit pentru tine, 
iubitorule de aventură și conservare!

https://travelcarpathia.com/


Comunicare

& comunități locale
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• În cadrul proiectului LIFE Carpathia avem prevăzute anual 5 ieșiri pe teren cu 
jurnaliștii, pentru a arăta progresul activităților. Reîmpădurirea a fost primul 
subiect al vizitei pe care am organizat-o cu mass-media națională și locală.

Una din știri aici.

Media trip LIFE Carpathia

https://www.facebook.com/watch/?v=224354906154122


Media trip LIFE Carpathia

Primele Puncte Gastronomice Locale 
din județul Argeș și Roadele Munților 
(Food HUB) au fost subiectul celei de-a 
doua vizite a jurnaliștilor în teren. 

Una din știri aici.

https://www.carpathia.org/ro/puncte-gastronomice-locale-la-dambovicioara-si-rucar/
https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras/
https://adevarul.ro/locale/brasov/merinde-alese-fagaras-culese-centru-hrana-sanatoasa-facut-localnicii-poalele-muntilor-sprijinul-naturii-1_60b501825163ec42719e95ae/index.html


• Primăvara a venit cu o mulțime de 
cereri de filmare/documentare din 
partea presei naționale și
internaționale. Explicația dată este
cerința publicului de a vedea știri 
pozitive și cu cât mai multă natură. 

• Se filmează proiecte noi și sunt 
lansate proiecte mai vechi, precum 
cel al programului TV olandez, 3 op 
reis:
https://www.bnnvara.nl/3opreis/vide
os/564940

• Ne-au însoțit în activitățile noastre 
de teren echipele VPRO Olanda si 
HotNews România 
https://www.youtube.com/watch?v=
odKyMO0CmWo

https://www.bnnvara.nl/3opreis/videos/564940
https://www.youtube.com/watch?v=odKyMO0CmWo


• Rangerii noștri curăță în fiecare an 
zona din apropierea pădurilor
noastre.

• Este trist că oamenii încă își mai
aruncă gunoiul în natură. Ne-am 
dori să existe mai mult respect...



• Toți pe două roți la Bikeathon 
refacem pășunile cu stejari seculari!

• Dăruiește puieți de stejar, făcând
ceea ce îți place: TU pedalezi, NOI 
plantăm stejari pe pășunile din jurul
satului Cobor. 

• Alege cauza noastră: 
https://bikeathon.fundatiactf.ro/.../ch
emarea-stejarului-2/

• Biciclește sau donează pentru 
susținerea proiectului sau a unui 
biciclist deja înscris pentru stejarii 
din Cobor!

Implică-te!

https://bikeathon.fundatiactf.ro/.../chemarea-stejarului-2/


Voluntariat

• George vine din Marea Britanie, 
unde studiază Ecologie & 
Conservare faună, la Universitatea
Bournemouth.

• El va petrece 11 săptămâni alături
de echipa noastră și va ajuta la 
studiul și monitorizarea vegetației
ripariene și a celei din pajiștile 
subalpine și alpine.



Voluntariat

• Michiel van Noppen este un 
fotoreporter olandez specializat în
probleme de ecologie și conservare
a naturii. Ne-am întâlnit în 2020, 
când a fost curios să documenteze
măsurile noastre de gestionare a 
faunei sălbatice – urs.

• Anul acesta, când s-a întors în
România, a avut câteva zile libere și 
s-a oferit să ne ajute cu fotografii 
pro-bono ale produselor alimentare
din HUB-ul Roadele Munților și de la 
activități de reîmpădurire sau
colectare de probe ADN la specia 
urs. Fotografia de copertă a acestui 
raport, precum și cele de la slide-
urile 9, 15, 21 îi aparțin. Mulțumim!  



Voluntar Făgăraș Fest

• Îți place să petreci timp în natură, vrei să
te implici în evenimente care promovează
patrimoniul natural, biodiversitatea, fauna 
sălbatică și cultura comunităților rurale?

Te așteptăm în echipa de voluntari
Făgăraș Fest! 

• Îți dorești să dai o mână de ajutor echipei
de organizare sau vrei să te implici în
activitățile de educație ecologică? Poate
îți place să povestești cu oaspeții
festivalului?! Noi găsim un loc pentru tine 
în echipa noastră de voluntari. Festivalul
nostru este un eveniment de succes și cu 
ajutorul tău!

• Tot ce trebuie să faci este să completezi
formularul acesta până în data de 15 iulie
2021:

https://www.carpathia.org/.../fagar.../voluntar-
fagaras-fest

https://www.carpathia.org/.../fagar.../voluntar-fagaras-fest


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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