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Cel mai mare
parc național
din Europa

Fundația Conservation Carpathia
susține crearea într-un mod
participativ, împreună cu
comunitățile locale a celui mai
mare Parc Național acoperit de
păduri din Europa, în inima munților
Făgăraș și derulează constant acțiuni
pentru realizarea acestui proiect
emblematic pentru România.

De ce ne dorim cel mai
mare parc național din
Europa?
România are peste 6 milioane
de hectare de păduri, din care o
suprafață semnificativă este încă
virgină: suprafețe muntoase vaste,
nefragmentate de așezările umane
care se află la poalele acestora, de
jur împrejur. Aici, munții încă sunt
acoperiți cu păduri naturale, râuri
care își sapă albiile și modelează
văile, urși, lupi și râși care încă
viețuiesc liber și peste 3.700 de specii
de plante, multe dintre acestea
regăsindu-se doar în acest colț
al Europei. Fundația își propune
crearea unei zone protejate cu
natură sălbatică, în sudul Carpaților
românești, mult mai mare decât
oricare alt parc național din Europa,
ca un ultim loc sălbatic al bătrânului
continent unde să poată trăi urși, râși
sau lupi.

2

Acest proiect ambițios include în cea
mai mare parte o zonă sălbatică,
astfel, prin crearea Parcului Național
Făgăraș, alături de Parcul Național
Piatra Craiului și Munții Leaota, s-ar
crea o zonă de natură sălbatică
unică.

Fundația își propune crearea unei
Cu un asemenea
patrimoniu
zone protejate cu natură sălbatică, în
natural unic, cu o
zonă sălbatică de sudul Carpaților românești, mult mai
clasă mondială,
mare decât oricare alt parc național
România poate și
din Europa, ca un ultim loc sălbatic al
trebuie să devină
un exemplu de
bătrânului continent unde să poată trăi
conservare a
urși, râși sau lupi.
florei și faunei în
Europa, pentru
că are toate
atuurile de a fi un lider european
și chiar mondial în conservarea
biodiversității și o destinație de top
pentru eco-turismul de pe continent.
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Cum acționăm

Scopul general al activităților
de reconstrucție ecologică este
acela de reface compoziția
naturală a pădurii în zonele
afectate de silvicultură
intensivă, păduri care sunt
mult mai puternice în fața
furtunilor, mult mai reziliente la
schimbările climatice și au un
grad superior de biodiversitate.
Am plantat

Până acum Fundația Conservation
Carpathia a reușit să salveze de la
exploatare 25.400 de hectare de
pădure și pășuni alpine în sud-estul
Munților Carpați, unde a inițiat
lucrări de reconstrucție ecologică și
a stabilit măsuri de protecție strică
pentru a securiza atât plantele
cât și animalele sălbatice, multe
dintre acestea fiind chiar pe cale de
dispariție în Europa.

2,9 milioane
de puieți
pe o suprafață de peste 830 de hectare, refăcând
astfel terenurile degradate.

Ce urmează
să facem?

Toate acțiunile Fundației
Conservation Carpathia sunt legate
de conservarea mediului înconjurător
si dezvoltarea comunităților locale,
teme care se regăsesc în orice
plan de management al unui parc
național.
Pentru crearea Parcului Național
Făgăraș sunt propuse următoarele
acțiuni:

Schimbarea încadrării
terenurilor în Cartea
Funciară

Am introdus specii lipsă de foioase pe o
suprafață de peste

Fundația Conservation Carpathia
își propune obținerea celui mai înalt
nivel de protecție legală pentru toate
terenurile care intră în patrimoniul
Fundației. Până acum peste 8.000 de
hectare de pădure au fost declarate
zone de non-intervenție în Planul de
Management al sitului Natura 2000
Munții Făgăraș sau au fost incluse ca
zone de strictă protecție ale Parcului
Național Piatra Craiului.

450 hectare
de monoculturi de molid, pentru a readuce lent în
aceste monoculturi artificiale pădurile montane
mixte și sănătoase de odinioară.

Dezvoltarea unei
economii verzi
Acest program va demonstra
că dezvoltarea sustenabilă a
comunităților se poate face și prin
activități care sunt responsabile
față de natură (ecoturism cu diverse
programe, Food-hub cu produse
locale, servicii, etc).

Protejăm peste

25.400 ha

Aproape 1.000 de hectare
din aceste păduri sunt
complet neatinse și o parte
dintre acestea au fost deja
introduse în Catalogul
Național al pădurilor
virgine și cvasi-virgine,
pentru a putea fi protejate
în totalitate.

de pădure și pășuni alpine.

Am declarat peste

8.000 hectare
zone de non-intervenție în
Planul de Management al sitului Natura 2000
Munții Făgăraș.

În plus, prezența rangerilor Fundației
Conservation Carpathia care
patrulează o suprafață de peste
75.000 de hectare a condus, de
asemenea, la stoparea exploatărilor
forestiere ilegale chiar și în pădurile
învecinate.

Păzim permanent peste

75.000 hectare
prevenind, astfel, exploatările și tăierile ilegale.

6

Dezvoltarea a două
platforme de lucru

Creșterea gradului de
informare

Dezvoltarea a două platforme de
lucru, una pentru factorii interesați și
alta cu experți în silvicultură. Scopul
întâlnirilor de lucru îl reprezintă
elaborarea unei hărți cu o propunere
de zonare internă a viitorului parc.
Această hartă va stabili zonele de
management, în funcție de nevoile
comunității și nevoia de conservare
a naturii (zona de protecție integrală,
zona de dezvoltare durabilă, etc.,
conform diferitelor grade de restricție
definite prin OUG 57/2007.

Creșterea gradului de informare,
conștientizare și acceptare al
populației locale asupra viitorului
parc național.
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Toate terenurile achiziționate în
proiect sunt înscrise în Cartea
Funciară cu sarcina de „teren pentru
conservare” și vor fi propuse ca zone
de strictă protecție în viitorul parc
național.

FUNDAȚIA
CONSERVATION CARPATHIA
Brașov – Romania
info@carpathia.org
www.carpathia.org

Urmărește-ne pe rețelele sociale:

conservationcarpathia

conservation_carpathia

Fundația Conservation Carpathia

Acest material a fost creat în cadrul proiectului „Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul Munților Carpați, România - LIFE18 NAT/RO/001082”, implementat de Fundația
Conservation Carpathia, în parteneriat cu Asociația Ocolul Silvic Carpathia, Asociația de Vânătoare Piatra Craiului Făgăraș Conservation, SC Carpathia Agro & Finance SRL,
Conservation Capital Consulting Ltd., Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș – Basarab I și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate. Materialul a fost realizat cu sprijin
financiar din partea Comisiei Europene prin programul LIFE Nature (www.ec.europa.eu) și a Fundației Arcadia prin programul ELP (Endangered Landscapes Programme, www.
endangeredlandscapes.org). Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Data publicării: februarie 2021
2021 © Fundația Conservation Carpathia. Toate drepturile rezervate. Fotografii © Ondrej Kameniar (copertă), Călin Șerban (p. 2, p. 7), Dan Dinu (p. 3), Matei Buță (p. 4-5).

