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Pădure - conservare și
management
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• Am mai cumpărat 36 de hectare de 
pădure ]n comuna Nucșoara, care 
intră în protecție completă.

• Protejăm 25.798 hectare – o 
promisiune verde pentru generațiile 
următoare!

01 Pădure - conservare și management



Imagini din zona noastră 
de proiect



• Pentru a monitoriza dezvoltarea gândacilor de scoarță (ipide), echipa noastră de 
silvicultori a instalat capcane speciale cu feromoni, în mai multe puncte din jurul 
monoculturilor de molid.

01 Forest management



Imagini din zona noastră 
de proiect





Reconstrucție ecologică
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• Eroziunea solului este efectul
secundar al exploatărilor pe zone 
întinse. Ploile abundente sapă în
munte, mai ales în șanțurile lîsate de 
tractoarele care au târât buștenii și
lasă în urmă ravene adânci și de 1-2 
metri.

• Un pas important în reconstrucția 
ecologică este combaterea eroziunii
solului: umplem șanțurile cu resturi 
de lemn rămase din exploatare și le
acoperim cu pământ, refacând
unghiul pantei versantului, iar apoi
plantăm puieți, pentru a fixa solul.

• Încă 2.200 de metri au fost reparați.



• Monitorizăm succesul activității de 
conversie a monoculturilor artificiale
de molid, din dorința de a reface 
pădurile native, mixte și puternice. 

• Suntem încântați să vedem fag și alte
specii de foioase prosperând în
ochiurile de lumină pe care le-am 
deschis pentru ca acestea să își 
poată relua locul.



• Vara aduce o mulțime de activități! 
Am făcut amenajări în pepiniere, am 
reparat gardul stricat viitura venită 
pe râul Dâmbovița, care a rupt din 
maluri și am continuat plivirea și 
udarea puieților din solarii și din 
pepinere. 

• Localnicii au locuri de muncă, 
muntele va avea, în curând, noi 
versanți împăduriți, iar greșelile 
trecutului vor fi șterse. 



Creștem pentru viitor

Frasin

MolidIenupăr

Jneapăn



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 eliminăm speciile
străine invazive (Nardus stricta, 
Deschampsia cespitosa, Urtica 
dioica, Rumex alpinus) pe Valea 
Tămaș, Portăreasa și Doamnei,
acoperind o distanță de 5.5 km.



Faună
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Reintroducere specii: 

• Avem 28 de zimbrii în munții 
Făgăraș.

• Suntem mulțumiți de situația 
actuală, dar mai avem mult de lucru 
până la mijlocul anului 2024, când 
intenționăm să ajungem la cel puțin 
75 de exemplare, în trei puncte de 
reintroducere. 

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree



• Asociația Aqua Crisius a reintrodus
cu succes încă 1.500 de exemplare
de lipan (Thymallus thymallus), în
sud-estul munților Făgăraș, 
atingând un total de 2.000.

• Lipanul este una dintre cele mai
apreciate specii de pești din apele
montane ale României, pentru care 
pescuitul este interzis de peste 10 
ani, datorită riscului major de 
dispariție.

• Ultimele luni au mai însemnat 
repopularea cu 3.500 de puieți de 
păstrăv indigen și alte 23.000 de 
icre embrionate. Activitățile de 
creștere a populației în râurile de 
munte vor continua. 

• La o evaluare recentă, specialiștii au 
confirmat că peștii s-au adaptat și 
că le merge bine, ținând cont de 
ritmul lor de creștere.

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

https://www.facebook.com/watch/?v=4003478479743705


• Monitorizarea acvilei de munte 
continuă. 

• Când nu avem norocul să o 
observăm, ne bucurăm de alte specii 
de răpitoare precum șorecarul comun 
sau uliul păsărar. 



Monitorizare faună: 

• În această vară, am colectat probe din excremente și blană de urs pentru analize genetice.

• Până acum am colectat 248 de probe care sunt gata să fie expediate la laborator.



• Urșii continuă să ne țină în priză: 
echipele noastre de intervenție 
rapidă au de-a face cu câțiva urși 
foarte insistenți și răspund la 
apelurile de urgență împreună cu 
Jandarmeria și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență.

• Ca o nouă abordare, am închiriat 
aproximativ 30 ha de pajiști în 
vecinătatea uneia dintre cele mai 
afectate zone - Rucăr. Gestionarea 
acestor pajiști pentru animale 
sălbatice va reduce probabil 
numărul de urși și mistreți care 
coboară în sate. Primele semne 
sunt promițătoare.

Prevenire conflicte: 





Programul de Afaceri Verzi
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• Continuăm să distribuim la oraș 
produse bune din localitățile de jur-
împrejurul munților Făgăraș, prin 
food HUB-ul Roadele Munților .

• Lucrăm pentru extinderea circuitului 
de livrare și vom veni cu vești 
minunate în curând! 

• Prin Roadele Munților ne propunem 
să ajutăm producătorii mici și mijlocii 
să aibă o piață constantă de 
desfacere la oraș. 

• Vezi ce produse te strigă de pe raft 
și comandă aici. Poftă bunăăă! ☺

https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOblT_Ev2tOq2zI0mPTzvky0Cy3P-4Ub1Xy85m9RcZJW-mHQ/viewform


COBOR
Fermă de biodiversitate

Hai la Cobor pentru libertatea

dealurilor transilvănene, pentru 

liniștea și frumusețea naturii și

pentru gustul munților Făgăraș.

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


• Hai la Cobor pentru caii frumoși din 
pensiunea noastră și pentru 
uimitoarele Sure de stepă, pentru 
multitudinea de păsări și pentru 
unduirea pășunilor pline de flori.

• Simțim pe propria piele și ne place, 
adevărul spuselor poetului Lucian 
Blaga: „veșnicia s-a născut în sat”. 



• Pufoșenii dragalașe acum, iar mai 

târziu apărători puternici ai animalelor 

domestice care pasc în munții 

Făgăraș! 

• Avem 15 pui de Ciobanesc carpatin 

pe care îi vom dona în curând în zona 

noastră de proiect. 

• Daca esti crescator de animale în 

jurul munților Făgăraș ne poti 

contacta la info@carpathia.org sau 

0745/344151.

04 Cobor
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Observatoare
Simona, managerul Travel CARPATHIA te așteaptă cu experiențe unice în munții 
Făgăraș.

Tururile de observare a faunei sălbatice la Bunea și Comisu au ajuns la 262 de 
oaspeți la sfârșitul lunii iulie și sezonul continuă. Comparativ cu 130 de invitați în 
2020 și 266 de invitați în 2019, observăm un interes crescut al călătorilor față de 
experiențele verzi.

https://travelcarpathia.com/


Comunicare

& comunități locale
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• Richita – cel mai mare Centru de 
Activități și Explorarea Naturii din 
România și-a deschis porțile!

• Evenimentul a avut loc în prezența a 
zeci de reprezentanți ai autorităților
locale și naționale și în prezența
cadrelor didactice și a elevilor din 
zona și vecinătatea munților
Făgăraș.

• Grupuri de până la 30 de persoane 
pot explora natura chiar în pădurile
protejate de fundaţie - activități și
programe de mediu pentru toate
şcolile din zonă, universităţi, 
organizaţii din România și din 
străinătate interesate de 
conservarea naturii.

Înainte După

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




• Am găzduit deja la Richita 60 de 
elevi din zona pădurilor pe care le 
protejăm. Cinci zile cu activități și
jocuri construite în jurul a cinci
tematici: conectare cu natura, 
descoperirea vieții zimbrilor, pe 
urmele castorului, pădurea și apa din 
viața noastră. Urmează alți 30 de 
copii. 

• Micii exploratori au observat specii
de foiase și de conifere, plante sau
insecte din zona subalpină. Zona 
ripariană a adus în atenție
microorganisme existente în râul
Dâmbovița, iar drumețiile i-au condus
pe copii la barajul Pecineagu și în
Șaua Tămașului, cu priveliștea
amplă a Munților Piatra Craiului și a 
Vârfului Păpușa din Iezer. Cărările
mai umede i-au fascinat cu urme de 
lup și de râs. Iar poveștile despre
reintroducerea zimbrului și a 
castorului în ecosistem au fost
primite cu deschidere și entuziasm. 

• O experiență mult diferită de cea a 
orelor de la școală!

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


• Studenții de la Universitatea din 
București, împreună cu profesori de 
la Universitatea Penn State, au 
petrecut câteva zile alături de 
specialiștii nostril.

• A fost o vizită bună și, sperăm că în
2022, situația pandemică va permite
și studenților din Statele Unite ale 
Americii să ni se alăture pentru 
sesiuni practice, ca parte a studiilor
lor.



Vă invităm să cunoașteți poveștile munților Făgăraș, într-o expoziție itinerantă în

România.

Expoziția adună imagini realizate de fotograful de natură Dan Dinu pentru

albumul “2544m – Poveștile Munților Făgăraș, cei mai înalți între Carpații României”, realizat cu

ajutorul financiar al OAK Foundation.

Mulțumim, Petre Stăcescu, pentru surprinderea expoziției de la Lerești!

https://www.carpathia.org/ro/o-invitatie-la-2544-m-povestile-muntilor-fagaras-pe-carari-neumblate/
https://oakfnd.org/
https://www.facebook.com/LerestiRomania/videos/188256839869018


• Cunoscutul concept al brunch-urilor 
transilvănene a traversat munții și a 
poposit în Muntenia. 

• Primul brunch mușcelean a fost
organizat duminică, 4 iulie, la Rucăr, 
una din cele mai frumoase comune
de la poalele munților Făgăraș.

• Gusturile și aromele locale, din cele
peste douăzeci și cinci de preparate 
culinare, au fost însoțite de 
Povestea costumului popular, de 
drumeția prin Rucăr și istoria acestei
așezări montane, de legende, de 
muzică și de frumusețea munților
Făgăraș.

• Evenimentul a fost organizat de 
Grupul de Inițiativă Reviving Rucăr, 
în parteneriat cu Fundația
Conservation Carpathia și Asociația
My Transylvania, și a avut ca scop 
promovarea comunității locale, a 
culturii și patrimoniului local, prin
intermediul gastronomiei specifice
acestei zone montane.

https://www.carpathia.org/ro/brunch-muscelean-gusturi-si-arome-de-sarbatoare-la-rucar-in-muntii-fagaras/


• Echipa Asociației Casa Bună împreună cu partenerii lor au venit la Nucșoara pentru a livra primii 30 de ochelari copiilor. A fost
efectuată o altă rundă de examinări oftalmologice pentru mai mulți copii - un sprijin foarte necesar și foarte apreciat pentru 
oamenii din comunitățile de la poalele munților Făgăraș.

• Binele se vede mai bine și, sperăm noi, să fie cât mai molipsitor! ;-)



• Suntem întotdeauna bucuroși de 
vizitele celor care susțin diferiți piloni
ai activității noastre.

• Ambasadorul nostru, Nico de 
Transilvania, este implicată în
refacerea pădurilor din zona 
Groapele, munții Făgăraș și este, de 
asemenea, implicată în sprijinirea
comunității și culturii din Nucșoara.

Nicoleta este Forests without Frontiers.  

https://www.facebook.com/forestswithoutfrontiers/videos/511412073244632


Voluntariat

• Un tată mândru și un fiu pasionat! 

• În ultimii ani, copiii angajaților, 
indiferent că sunt fete sau băieți,    
s-au implicat în activitățile fundației. 

• Gabriel este voluntar în echipa de 
monitorizare a faunei sălbatice și
iese pe teren cu tatăl său, să
colecteze mostre din excremente de 
urs – analiză ADN care va duce la 
stabilirea numărului de exemplare în 
zona noastră de proiect.



Voluntariat

• Lena și Selina sunt din Germania și
au venit să dea o mână de ajutor la 
Ferma de biodiversitate Cobor, până
la finalul lunii august.

• Principala prioritate a Selinei sunt 
caii, iar Lena sculptează în lemn 
câteva animale pentru Centrul
Richita.



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/

Bikeathon Făgăraș

https://www.facebook.com/bikeathontarafagarasului/videos/1019463125548758
https://bikeathon.fundatiactf.ro/.../chemarea-stejarului-2/


Balkan by bike –
vacanță pe bicicletă 
pentru o nouă pădure

• Îți amintești ce ai făcut după 
absolvirea liceului? 

• Înainte să înceapă cursurile 
universitare, Teresa și Phillipp vor 
să pornească într-o aventură 
curajoasă. Vor să călătorească, dar 
au decis să se implice într-o cauză 
bună! Protecția mediului este foarte 
importantă pentru ei, așa că 
aventura lor pe bicicletă este și 
pentru plăcerea lor, dar și pentru a 
sprijini eforturile noastre de 
reîmpădurire în munții Făgăraș. 

• Și-au propus să strângă 10.000 de 
Euro pentru a acoperi costurile de 
plantare și creștere a 8.000 de 
puieți, pe două hectare. 

• Donațiile ajung direct către
Conservation Carpathia.

https://balkanbybike.com/en/ueber-uns-2-2/
https://balkanbybike.com/en/donations-2/


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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