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• Markus Jebsen, membru fondator
Conservation Carpathia și membru
al consiliului de administrație și-a 
pierdut viața într-un accident de 
mașină în Africa de Sud, în 13 iunie.

• Markus a fost un om excepțional, 
care a iubit natura și care ne-a 
susținut în demersul nostru de a 
proteja munții Făgăraș. Este cel
căruia îi datorăm existența Fermei
de Biodiversitate Cobor, unde mii de 
oameni se bucură de acest colț de 
Rai reconstruit. Markus a cumpărat, 
de asemenea, 1.000 de ha de teren
în Piatra Craiului și în Făgăraș, 
pentru a fi protejat complet și a 
donat pădurile fundației în anul 
2016. A fost un prieten de neprețuit, 
un camarad și un partener.

• Drum lin, Markus! Mulțumim pentru 
tot binele făcut!
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Pădure - conservare și
management
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• Am mai cumpărat 25.8 hectare de 
pădure, care intră în protecție
completă.

01 Pădure - conservare și management



Imagini din zona 
proiectului CARPATHIA



Imagini din zona 
proiectului CARPATHIA





Reconstrucție ecologică
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• Cele două sere și 9 pepiniere ne țin
foarte ocupați. Pentru că nu folosim
îngrășăminte chimice sau erbicide
este multă muncă. 

• Planurile noastre de reîmpădurire
sunt ambițioase și trebuie să
producem peste 400.000 de puieți pe 
an.

• Un efect secundar pozitiv a deciziei
noastre de a reface păduri este că
angajăm mulți localnici, pentru aceste
activități de reconstrucție ecologică.

Covered lot in a tree nursery

Jneapăn în serăIenupăr

Scoruș



Dacă doriți să contribuiți o puteți face 
aici.

https://www.carpathia.org/ro/donatii/


Bringing saplings up into the mountain

Fixed erosion track

Cutting grass around the saplings

Prepare sapling count in a clear-cut site

• Am continuat să îndepărtăm speciile
invazive de plante pe pășunile
subalpine pe care le deținem
(Nardus stricta, Deschampsia
cespitosa, Urtica dioica, Rumex 
alpinus). Am terminat de curățat 
pășunea din Dracsin și ne-am mutat 
în zone mai joase, pe Valea 
Dâmboviței.

• Speciile non-native din aceste
ecosisteme acaparează adesea
speciile native și provoacă
dezechilibre.





Faună
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Reintroducere faună: 

• Avem în total 26 de zimbri în munții 
Făgăraș.

• Nu doar specialiștii noștri 
supraveghează îndeaproape 
bunăstarea zimbrilor. Avem și un râs
curios de această nouă specie din 
zonă. ;-)

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

https://www.facebook.com/watch/?v=503172590907898


• În timpul monitorizării zonei în care 
au fost eliberați zimbrii și a 
impactului acestora asupra
habitatelor, am descoperit o plantă
rară, într-o stare bună de 
conservare, Tozzia carpatica, 
inclusă în Directiva Habitate. 

• De asemenea, am selectat un total 
de 50 de suprafețe de monitorizare
pentru lucrările de conversie a 
monoculturilor de molid, 50 de zone 
în loturile tăiate la ras și 50 în păduri
mixte etalon, unde vom observa
schimbările asupra vegetației. 
Urmează verificări bianuale. 



03 Wildlife 03 Wildlife 

Beaver example of gravitation. 

Newton would be envious!

Imagini din zona de 
proiect

Bear hair for DNA sampling Bear track

Bear scat for DNA sampling



• Programul de monitorizare a acvilei 
de munte a continuat pe tot 
parcursul lunii iunie, în ciuda
condițiilor meteorologice
nefavorabile din munți. 

• Știm că populația din munții Făgăraș
este mică, dar este minunat să
observăm câteva exemplare.

• De asemenea, monitorizăm
populația de marmote, principala
sursă de hrană a acvilei.



• Mistreții și urșii sunt prezenți în jurul satelor de 
sub pădure.

• Am instalat alte două garduri electrice, am 
plătit voluntar anumite sume pentru 
compensarea pagubelor și am despăgubit cu 
cinci oi și o vacă din propria noastră turmă,
pentru daune cauzate de urși, în satele din 
zona proiectului nostru.

• Am arendat 30 ha de pajiște pe o creastă între
Sătic și Rucăr ca loc pentru hrănire a 
animalelor sălbatice, fără perturbări. Acest
lucru s-a dovedit a fi extrem de eficient, 
rangerii noștri documentând activități intense 
ale mistreților și urșilor. În lipsa acestei zone
tampon, probabil că mai multe exemplare ar
coborî în vale și ar cauza conflicte cu localnicii.

Conflicte faună: 

Monitorizare faună: 

• Am colectat 160 de probe de excremente și 
fire din blana urșilor pentru a analiza prin 
metoda ADN numărul de indivizi din zona 
proiectului nostru.





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

• Food HUB-ul Roadele Munților, 
centrul alimentar de colectare și
distribuție a produselor locale, 
tradiționale din zona munților
Făgăraș, își continuă activitatea.

• Am extins lista producătorilor și
dezvoltăm această afacere în
beneficiul micilor producători din 
jurul munților Făgăraș. Dacă ești din 
București, Brașov sau Pitești poți 
comanda bunătăți locale aici.

• Ne bucurăm că prima bucătărie din 
județul Argeș a primit autorizația și
este Punct Gastronomic Local. Vor
urma mai multe, iar vizitatorii se vor 
putea bucura de un meniu scurt, dar
gustos, în satele pe care le 
vizitează.

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


COBOR
Fermă de biodiversitate

• Se zice că Transilvania este un loc

minunat de vizitat în această vară.

• Grabiți-vă! ☺ Vă așteptăm cu morcovi 

și mere la Cobor!

04 Cobor

https://www.facebook.com/watch/?v=304418031387663
https://cobor-farm.ro/ro/


• Zilele în grajd și în grădină pentru 
Tinkerbell și Bandit au luat sfârșit. 
Bandit este băiat mare acum și
trebuie să-și cunoască vecinii din
luncă. Să vedem dacă va învăța și 
ceva franceză de la noii veniți din 
Belgia - armăsarul este 
impresionant!

• Dacă ești în căutarea unui loc bun, 
Tărâmul cailor din Cobor ar fi o 
alegere potrivită.

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


• Surele de stepă au primit
tratamentul veterinar obligatoriu, iar
vițeilor nou-născuți li s-au pus 
crotalii. Turma noastră a crescut la 
165 de vite.

• În iunie, două dintre femelele de 
Ciobănesc carpatin au adus pe 
lume câte 9 cățeluși. Fermierii de pe 
lista de așteptare vor fi bucuroși să
îi primească! Donăm pui de carpatin 
cu pedigree crescătorilor de animale 
din zona munților Făgăraș, pentru 
pază. 



• Când te vizitează un expert în turism, împreună cu familia și zice că e bine, îți 
crește inima! Am investit atât de mult în Cobor și nu, nu este vorba doar de bani! 

• O bucată din povestea fermei și câțiva oameni importanți din ea, într-un un 
podcast AICI cu Răzvan Pascu. 

https://razvanpascu.ro/2021/07/10/calatoriti-impreuna-cu-copiii-iata-o-idee-de-vacanta-de-experimentat-vara-aceasta/?fbclid=IwAR3YEGyGWqQQXJ0MyhSjsyYqqo35GtVI4M8zCI2SP29McoNRuBNVXOEUfs8
https://www.facebook.com/RazvanPascu.ro/videos/518288015881173


• Suntem întotdeauna ocupați cu 
ferma, dar ne-am făcut timp pentru 
o excursie în zona de conservare a 
pădurilor.

• Suntem obișnuiți cu un peisaj verde, 
dar a fost minunat să vedem atât de 
multe păduri salvate de la tăiere, cu 
ajutorul acestui proiect pionier de 
conservare.



Observatoare faună
Dacă îți dorești o experiență nouă în 

natură află de pe 

Travel CARPATHIA 

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

https://travelcarpathia.com/


Comunicare

& comunități locale
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• Sub coordonarea cunoscutului
fotograf de natură Dan Dinu și după
o selecție în urma unui concurs de 
fotografie pe social media, am 
organizat Tabăra foto CARPATHIA.

• Opt fotografi profesioniști și amatori
au petrecut 4 zile la Centrul Richita
și au surprins magia munților
Făgăraș.

• Vă mulțumim Dan, Daniel, Gabriel, 
Remus M, Remus C, Mark, Mircea 
și Doru pentru donația fotografiilor
grozave din această tabără! 
Publicul se va bucura de ele în 
rapoartele noastre de teren și alte
materiale de comunicare.

https://www.carpathia.org/ro/richita-cel-mai-mare-centru-de-activitati-si-explorarea-naturii-din-romania-si-a-deschis-portile/


• Am purtat ie cu mândrie, în vizită la Dâmbovicioara, în așteptarea Sânzienelor. Ne-

am bucurat împreună de natură, drumeții și tradiții, la un eveniment anual organizat

pentru a promova și sărbători frumusețea costumelor tradiționale, cusute manual.

https://www.carpathia.org/ro/purtam-ie-cu-mandrie-in-vizita-la-dambovicioara-in-asteptarea-sanzienelor/


• Suntem în mijlocul oamenilor și îi
ținem la curent cu activitățile, 
rezultatele și viziunea noastră
pentru viitor. Am participat la o 
întâlnire a Primăriei la Leresti, unde
ajutăm la dezvoltarea unei strategii
de dezvoltare durabilă.



• Peter Wohlleben este un cunoscut
sivicultor și autor german al multor
cărți, care au fost traduse în
aproape 50 de limbi, printre care 
bestseller-ul New York Times „Viața
secretă a copacilor”.

• Am fost onorați de vizita lui Peter și
a echipei sale. Au venit ca oaspeți și
au plecat ca prieteni.

https://www.facebook.com/PeterWohlleben.Autor


• Ziua Copilului la Nucșoara a fost o experiență unică: examinări oftalmologice
pentru 30 de copii, petrecere cu baloane, prăjituri și vizita spectaculoasă a 
motocicliștilor de la Bikers for Humanity. Tichetele obținute după trei zile de 
donare de sânge au fost transformate de Bikers for Humanity România și
Asociația Casa Bună în articole sportive și dulciuri pentru 70 de copii din 
Nucșoara, Argeș.



• Iunie a venit cu o altă surpriză
pentru 22 de copii din Lerești, 
Argeș, cu care voluntarii de la Casa 
Buna lucrează în programul școala 
online de peste un an. Au fost
invitați duminică, 13 iunie, să
deschidă meciul de fotbal al 
Campionatului European Austria -
Macedonia de Nord pe Arena 
Națională din București.

• Pe 17 iunie, 22 de copii din 
Nucșoara au deschis meciul
Ucraina - Macedonia de Nord, grație
Federației Române de Fotbal și
UEFA EURO 2020.

• Nu-i așa că sunt minunați colegii de
la Casa Bună?



• Ori de câte ori avem oportunitatea, 
investim în angajații noștri. Rangerii
au participat la un training oferit de 
Fundația Propark pentru Arii
Protejate pentru a-și extinde
cunoștințele și pentru dezvoltarea
lor profesională.



Voluntariat

• Celine vine din Franța, unde
studiază Management de proiect, 
ecologie și agronomie la Școala
Națională Franceză de Științe și
Inginerie Agricolă.

• Ea va petrece 12 săptămâni alături
de echipa noastră și va ajuta la 
monitorizarea castorului.



Voluntariat

• Timothy vine din Irlanda, unde
studiază Știința Mediului la 
Universitatea Națională din Galway.

• El va petrece 11 săptămâni în
CARPATHIA, alături de echipa
noastră și va ajuta la monitorizarea
urșilor.

• Programul de voluntariat este
dezvoltat în cadrul proiectului LIFE 
Carpathia.

https://www.carpathia.org/ro/life-carpathia/voluntariat/


• 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/

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


Făgăraș Fest

• Proiecție film România Sălbatică, 
Ochilă în munții Făgăraș, Seară de 
muzică la poalele munților – VRTW, 
Teatru de păpuși: Muzicanții din 
Făgăraș, Târg de produse locale, 
Atelier de educație pentru natură, 
Tur cultural Elisabeta Rizea, Yoga 
de  vară, Pe urmele zimbrilor și 
muuulte altele! 

• Descoperă toate detaliile despre 
Făgăraș Fest Sboghițești, 
Nucsoara, 6-8 august. 

Te așteptăm cu drag!

https://www.carpathia.org/ro/life-carpathia/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 27A, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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