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management
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• Am mai cumpărat 43.5 ha de hectare 
de pădure, care intră în protecție
completă.
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Imagini surprinse de 
echipa de teren





Reconstrucție ecologică

02



300 ha de pădure tăiată 

Groapele, munții Făgăraș



• În august am mai reparat încă 2.500 
de metri de șanțuri de eroziune.

• Ploile abundente sapă în munte, mai 
ales în șanțurile lăsate de tractoarele 
care au târât buștenii. 

• Pentru a opri eroziunea, umplem 
șanțurile cu resturi de lemn rămase 
din exploatare și le acoperim cu 
pământ, refacând pantei versantului, 
iar apoi plantăm puieți, pentru a fixa 
solul.



Bringing saplings up into the mountain

Fixed erosion track

Cutting grass around the saplings

Prepare sapling count in a clear-cut site

• Efortul comun al rangerilor, al 
echipei operaționale de la zimbri și
al voluntarilor, coordonați de 
biologul nostru, a fost lăudabil: în 
august au eliminat plantele stăine 
invazive pe o distanță de circa 20 de 
km, de-a lungul râurilor. 

Erigeron anuus

https://www.carpathia.org/ro/eliminarea-plantelor-straine-invazive-in-muntii-fagaras/


Faună

03



Reintroducere specii: 

• Încă 21 de zimbri (împărțiți în două 
turme) și-au găsit casă în munții 
Făgăraș și ajungem la un numar 
total de 28 de exemplare.

• Un grup s-a mutat într-o zonă
subalpină, în jurul unei vechi 
exploatări, iar celalalt a rămas, 
deocamdată, aproape de țarcul de 
aclimatizare. Continuăm
monitorizarea radio a celor trei
turme. 

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

https://www.carpathia.org/ro/muntii-fagaras-devin-acasa-pentru-zimbri-21-noi-zimbri-sunt-eliberati-in-muntii-fagaras/


• Până în prezent, am colectat 373 de 
probe pentru analize genetice, 
pentru a afla mai multe despre
traseele urșilor.

03 Wildlife 03 Wildlife

Bear hair on a tree



• Avem rezultate preliminare ale 
monitorizării acvilei de munte: 
echipele noastre de ornitologi au 
reușit să monitorizeze 118 din 130 
de puncte de observație.

• În 11 puncte am observat indivizi și
în opt puncte am observat perechi.



• Luna august a fost dificilă pentru 
localnici și pentru rangerii din 
echipele de intervenție rapidă: urșii
au apărut din ce în ce mai mult în
comunitatea Rucăr, atacând animale
domestice. 

• Datorită unei noi ordonanțe
guvernamentale, responsabilitatea
noastra in intravilanul comunelor a 
devenit mai mare, modificările 
legislative permițând în cazuri grave 
chiar eliminarea exemplarelor de urși
care cauzează localnicilor probleme, 
dacă alte măsuri nu sunt eficiente
sau nu se pot aplica. 

• Începând din vara anului 2020 am 
introdus un concept complet nou de 
compensare privată în natură pentru 
daunele provocate de carnivore: un 
crescător local de animale, are grijă
de 20 vaci și 100 de oi, în
proprietatea FCC, animale care sunt 
folosite pentru a înlocui imediat
eventualele pagube.

• În august am donat trei vaci și un 
vițel. 

Prevenire conflicte: 





Programul de Afaceri Verzi
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• Food Hub-ul Roadele Munților este 
susținut de către Conservation 
Carpathia, ca metodă de a ajuta 
producătorii din vecinătatea munților 
Făgăraș.

• Dacă vrei să faci parte din acest 
parteneriat pentru natură și 
bunăstare, te invităm să selectezi 
aici produsele care-ți fac cu ochiul. 
Noi “ne-am sacrificat” și am 
degustat din toate. ☺

*ofertă doar pentru Brașov, București și 
Pitești

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


COBOR
Fermă de biodiversitate

• În parteneriat cu My Transylvania am
lansat iubitorilor de natură și cultură
rurală o invitație către explorarea
gastronomiei locale, a pajiștilor de 
înaltă valoare naturală și a satului
coborez, la evenimentul Flavours and 
sounds of Transylvania.

• Am pregătit plăcinte cu ceapă, urzici, 
spanac și bineînțeles, lichiu. Supa de 
găină cu tăiței de casă sau gulașul din 
Sură de stepă, pe care îl poți mânca
doar la Ferma de Biodiversitate Cobor, 
au fost argumente delicioase pentru o 
zi fantastică. 

• Ansamblul folcloric Junii Becleanului a 
încântat atmosfera cu muzică
tradițională și dansuri din zonă. Ziua a 
fost completată cu vizita fermei, a 
satului și a bisericii fortificate, cu 
poveștile plantelor spuse cu măiestrie 
în cadrul unui tur floristic ghidat de 
ecologul Mihaela Sava și cu ateliere 
de împletit de coșuri din nuiele, sub 
îndrumarea unui meșter. 

https://www.facebook.com/mytransylvania.ro
iframe src="https:/www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/FermaCobor/posts/2724111914547644&show_text=true&width=500" width="500" height="788" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe


Invitație la Bike & Brunch, cu 
observare de păsări și vizită la 
barajul castorilor

• Sâmbătă, 25 septembrie, vă
invităm la Ferma de Biodiversitate
Cobor… pe bicicletă.

• Facem o vizită păsărilor din
Colinele Transilvaniei şi familiei
simpatice de castori, care şi-a 
construit baraj în zona de sud a 
destinaţiei Colinele Transilvaniei. 
Vă invităm să "bicicliţi" în căutarea
lor, până la Cobor, în comuna
Ticuşul Vechi din județul Braşov.

• Traseul este de poveste! Plecăm
la ora 9 dimineața din parcarea
Cetății Făgăraşului. Urmărim
drumul pe malul Oltului, trecem
prin satele Şona, Hălmeag şi
Felmer și ajungem la Cobor. 
Nivelul traseului este uşor spre
mediu și are o lungime (tur+retur) 
de aproximativ 50 km, cu o 
diferenţă de nivel de 650 m.

• Rezervă-ți aventura aici. 

https://www.facebook.com/events/670417611021428/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A239184958041650%7D%7D%5d%22%7D




Observatoare

• Travel CARPATHIA te așteaptă cu experiențe unice în munții Făgăraș.

• În acest an avem 120 de nopți rezervate la Bunea și Comisu față de 50 de nopți
în 2020 și 101 nopți în 2019, iar sezonul încă nu s-a încheiat.

https://travelcarpathia.com/


Comunicare

& comunități locale
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• Cea de a doua ediție a 
evenimentului Făgăraș Fest  a 
reunit la Nucșoara, în județul Argeș, 
peste 1.000 de iubitori de natură și
cultură locală. 

• Timp de trei zile, la poalele celui mai
înalt masiv din România, Vârful
Moldoveanu, au avut loc concerte, 
ateliere de gastronomie locală, vizite
ghidate pentru pasionații de floră și
faună din Carpați. Ne-am bucurat și 
de prezența unui număr important 
de jurnaliști, care au promovat 
evenimentul.

• Bucurați-vă de atmosfera 
festivalului, surprinsă în fotografii de 
Mihail Donea. 

https://www.carpathia.org/ro/fagaras-fest-2021-festivalul-muntilor-fagaras-un-eveniment-manifest-in-beneficiul-oamenilor-si-a-naturii/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fagarasfestcarpathia&set=a.359413345642873




Un mare mulțumesc tuturor voluntarilor 
care au “stat” la poze și celor care nu au 
stat. ☺

Făgăraș Fest a fost un eveniment de 
succes și datorită ajutorului vostru, fie că 
a fost vorba de oganizarea competiției 
sportive sau de alte activități. 

Voluntariat



• Am fost onorați să găzduim la 
Făgăraș Fest 2021 premiera noului
documentar despre natură, 
„România Sălbatică”. 

• Dan Dinu și Cosmin Dumitrache au 
condensat frumusețea naturii
României în acest film. Suntem
mândri că facem parte din poveste!

• Începând din 17 septembrie, filmul
va fi lansat în cinematografe, iar în
octombrie va exista o versiune
internațională de 3 x 50 min. 

• Nu îl ratați! Este cu siguranță cel
mai frumos documentar de natură
despre România, o declarație de 
dragoste pentru această țară!

• Savurați între timp trailer-ul!

https://www.carpathia.org/fagaras-fest-2021-fagaras-mountains-festival-a-manifest-event-for-the-benefit-of-people-and-nature/
https://www.facebook.com/dandinuphotolife
https://www.facebook.com/cosmindumitrachefilms
https://www.facebook.com/romaniasalbatica/posts/3707177222718641
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1428049224233120&external_log_id=d3355904-03be-4f89-956c-982df4113262&q=trailer%20romania%20salbatica


• În august ne-am bucurat de vizita
noului nostru Ambasador al Munților
Făgăraș, Razvan Pascu, împreună
cu minunata sa familie. Razvan este
un binecunoscut consultant în
marketing turistic, un tânăr
antreprenor de succes, fondator al
Travel Communication Romania.

• Mulțumim pentru susținere!

https://travelcommunication.ro/


• Alți 30 de copii din mediul rural au 
fost invitați la Centrul Richita. 
Taberele finanțate prin proiectul LIFE 
Carpathia au activități și jocuri
construite în jurul a cinci tematici: 
conectare cu natura, descoperirea
vieții zimbrilor, pe urmele castorului, 
pădurea și apa din viața noastră. 

• De asemenea, am găzduit o tabără
pentru copiii care se țin de temele 
date de voluntarii Asociației Casa 
Bună, în cadrul cursurilor on-line 
începute anul trecut cu elevi din 
Nucșoara și Lerești. Șaisprezece
copii din Ferentari și din Lerești s-au 
întâlnit pentru prima dată la Richita și
au petrecut prima lor aventură
departe de casă. 

• Dorim să putem oferi cât mai multor
copii din comunități defavorizate
această oportunitate de educație. 
Dacă doriți să sprijiniți tabere la 
Richita, donați aici cu mențiunea
„Programul de educație Richita”.

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


• Vă invităm să cunoașteți poveștile

munților Făgăraș, într-o expoziție

itinerantă în România. În august am 

fost în Lerești, Nucșoara, Arefu

(Argeș), Câineni (Vâlcea) și Avrig

(Sibiu).

• În septembrie expoziția își va 

încheia călătoria la Sibiu și Făgăraș. 

https://www.carpathia.org/ro/o-invitatie-la-2544-m-povestile-muntilor-fagaras-pe-carari-neumblate/


Balkan by bike – cycling 
for reforestation

• Teresa and Philipp își continuă 
aventura pe bicicletă, din München 
în România!

• Înainte să înceapă cursurile 
universitare s-au decis să 
călătorească, dar să se și implice 
într-o cauză bună! Protecția 
mediului este foarte importantă 
pentru ei, așa că aventura lor pe 
bicicletă este atât pentru plăcerea 
lor, cât 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., în zona 
Groapele, munții Făgăraș.

• 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

Credit foto: Asociatia Casa Buna, Georgiana Andrei, Balkans by bike, Angela Boghiu, Simona Bordea, Georgiana 
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