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Pădure –
conservare și management
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• Între sezoane: momentul nostru 
preferat! Pe săptămână ce trece 
culorile explodează și contrastează 
cu zăpada timpurie. Încă nu e 
momentul să vină iarna, pentru că 
mai avem multe activități de încheiat 
în teren, dar ce rasfăț vizual! Toamna. 

• Am cumpărat 919.7 hectare de 
pădure, care intră în protecție
completă, pentru generațiile care vin.
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Imagini din zona 
proiectului CARPATHIA





Reconstrucție ecologică
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300 ha clear-cut at Groapele, 

Făgăraș Mountains



• Înainte de venirea iernii, trebuie să
tăiem iarba din jurul puieților
plantați în sezoanele anterioare, 
să nu se sufoce sub vegetația 
culcată de zăpadă.

• Am angajat în regim sezonier 25 
de localnici și am apelat și la 
serviciile unei firme pentru a 
acoperi o suprafață de 10 ha. De 
obicei, îngrijirea puieților trebuie
continuată timp de aproximativ 5 
ani după plantare.

• Rangerii au grijă ca turmele care 
coboară din munte să nu treacă
prin zonele reîmpădurite. Puieții
sunt prea tineri și nu ar rezista.



• Din cauza furtunilor torenţiale din 
această vară, căile de acces către
locurile de replantare au fost grav
avariate. Împreună cu vecinii de la 
alte ocoale silvice am remediat 
drumurile. 

• Doamnele care se ocupă de 
pepiniere au făcut ultima plivire din 
an și au plantat semințele de paltin
colectate.

• Am evaluat câți puieți au crescut
suficient pentru a fi plantați în 
această toamnă și câți trebuie să mai 
cumpărăm de la alte pepiniere
învecinate.

• De obicei, sezonul de toamnă este
scurt. Sperăm să avem în jur de 15 
zile de vreme bună și să refacem
pădurea pe o suprafață de 20 ha.

Elm saplings



Specii din pepinierele 
noastre

Ienupăr Ulm Scoruș

Paltin Fag



• Săptămâna trecută scos din 
pepiniere 17.000 de puieți de molid
și i-am transportat în munte, pentru 
plantare la mare altitudine.

• Suntem obișnuiți să lucrăm 
dimineața devreme, dar, din cauza
temperaturilor de îngheț, putem
săpa solul abia după ora 09.00.

• 20 de localnici sezonieri, cinci
rangeri și o firmă subcontractantă
sunt sus, în Munții Făgăraș, 
„construind” păduri noi. Finanțarea
publică și donațiile voastre fac acest
lucru posibil. 

• Cum este la Groapele, cea mai 
vestită tăiere din Munții Făgăraș? 
Aflați de la colegul nostru, Mihai 
Zotta într-un podcast marca Ștefan
Lungociu. 

Elm saplings

https://www.youtube.com/watch?v=MnYLEut46vQ


Bringing saplings up into the mountain

Fixed erosion track

Cutting grass around the saplings

Prepare sapling count in a clear-cut site

• Am identificat și evaluat o turbărie din 
Munții Făgăraș. Am elaborat si
transmis un raport privind starea de 
conservare a turbăriei către Institutul
de Biologie al Academiei Române,
pentru a fi inclus în raportarea
României pe Directiva Habitate.

• Turbaria aparține predominant tipului
de habitat „7120 Turbării degradate 
capabile de regenerare naturală”. 

Erigeron anuus



Faună
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Premieră în România –
recensământ al urșilor bruni, prin
metode genetice

• Am finalizat si publicat primul studiu genetic de 
evaluare a numărului de urși, în estul Munților
Făgăraș, Piatra Craiului, Iezer-Păpușa și Munții
Leaota. 

• Citește studiul complet în limba engleză aici, iar 
rezumatul în limba română este disponibil aici.

• De asemenea, am realizat și un Esri Story Map 
care să facă mai ușoară înțelegerea studiului pe 
care îl puteți parcurge aici.

https://www.carpathia.org/ro/premiera-in-romania-recensamant-al-ursilor-bruni-prin-metode-genetice/
https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2021/10/FCC-Report-on-monitoring-brown-bear-using-non-invasive-DNA-sampling-in-the-Romanian-Carpathians.pdf?fbclid=IwAR2tLD60RMQqq3Go3-be1f0RZmLKuIUrZdffnfKUa_0Q6QiQOZmEoVZNgYo
https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2021/10/FCC-Rezumat-RO.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/4ddb2d50a261436882ccdaf87f3e79ec


Reintroducere faună: 

• 28 de zimbri colindă Munții Făgăraș. 

• Continuăm să monitorizăm cele trei
turme cu tehnologie GPS și VHF. 
Grupului eliberat anul trecut îi place 
liniștea unei păduri virgine. Nu s-a 
întâlnit până acum cu ceilalți. 
Suntem mulțumiți de cum decurg 
lucrurile.

• De câte ori avem ocazia discutăm 
despre bune practici și experiențe
proprii cu alți colegi: am participat la 
conferința WWF România, la 
Armeniș, Caraș-Severin și la 
întâlnirea din Polonia, „Zimbri în
pădurea Augustowska”.

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

https://www.facebook.com/watch/?v=846669569387345


• Am instalat câteva camere de 
supraveghere cu senzor de mișcare, 
pentru a surprinde perioada de 
împerechere la cerb. 

• În plus, rangerii noștri au ieșit zile 
bune în teren: față de 2011, când
am preluat în custodie primul fond 
cinegetic și abia auzeam cerbul 
boncănind, acum văile sunt pline de 
viață și, sperăm, în curând, și de 
mulți viței.

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

https://www.facebook.com/watch/?v=616426939358712




• După o vară lungă de monitorizare 
la acvila de munte, am început
acum să colectăm mai multe
informații despre distribuția
potențialei surse de pradă: cocoșul
de munte și marmota.



• Paisprezece pui de Ciobănesc
carpatin și-au găsit stăpâni în satele
din jurul Munților Făgăraș. Acum
trebuie să învețe să fie câini eficienți
de pază a animalelor domestice.

• Datorită prezenței urșilor în livezi și
în apropierea comunităților am 
instalat mai multe garduri electrice
pentru a preveni potențiale conflicte
în Lunca Gârtii, Lăicai, Stoenești și 
Dragoslavele, județul Argeș. 

Management faună: 





• Asociația Aqua Crisius a continuat 
repopulările cu păstrăv indigen în 
râurile montane. 

• Puieții au fost obținuți din icre
provenite de la pești sălbatici, 
transferate când erau în stadiul
embrionar la o fermă de la poalele
Munților Făgăraș. Practic, peștii și-
au început viața în vecinătatea
râurilor unde au fost eliberați.

https://www.facebook.com/watch/?v=734250947516580




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.

*ofertă doar pentru Brașov, București și 
Pitești

• În curând vom avea o ofertă și la 
nivel național – implementăm până 
apare următorul raport. ;-)

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


Bikeathon Făgăraș

• Presărate cu pâlcuri de stejari
seculari, pășunile din jurul satului
Cobor se numără printre cele mai
valoroase pășuni naturale rămase în
Europa. Din cauza abandonului
fânețelor și pierderii agriculturii
tradiționale, aceste pășuni au 
început să-și piardă stejarii și odată
cu ei, bogăția naturală de aici.

• Dorim să le mulțumim celor 30 de
bicicliști care au ales să pedaleze 
pentru proiectul nostru de plantare 
de stejari! Suntem mândri de 
colegul nostru, Daniel, project 
manager, care a terminat pe locul 
III, în cursa de 40 km. 

https://cobor-farm.ro/ro/chemarea-stejarului-la-bikeathon-tara-fagarasului-2021/


• Zilele trec repede când administrezi 
o fermă de 500 ha: pensiune de 
cai, case de oaspeți, Sure de stepă, 
Ciobănești carpatini, management 
al pășunilor, renaturare, grădinărit, 
bucătărisit, gaini, rațe și expoziție 
de pisici ;-)

• Vă așteptăm la Cobor! 

Ferma de 
Biodiversitate Cobor

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




Observatoare de faună

• Și-am încălecat pe-o șa și am încheiat sezonul la observatoarele de faună! 360 
de oaspeți au trecut pragul Travel CARPATHIA .

• Nu este prea devreme să-ți rezervi o aventură în Munții Făgăraș! Pentru 2022 
avem deja 53 de nopți rezervate. 

https://travelcarpathia.com/


Comunicare
& comunități locale
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Balkan by bike 

• Cine a ajuns în România?! ☺

• Ne-am bucurat să petrecem câteva
zile cu Theresa și Philipp. Oare câți
dintre noi s-ar încumeta la 18 ani să
călătorească 3.000 de kilometri, pe 
bicicletă, să doarmă în cort sau pe 
la binevoitorii dornici de oaspeți
necunoscuți? Și să facă asta, atât
pentru placerea unei aventuri, cât și
pentru o cauza în care să creadă?

• Aici sunt la Groapele, în Munții 
Făgăraș. Au strâns 9.282 Euro și ar 
fi bucuroși să își atingă obiectivul 
propus de 10.000 de Euro, sumă 
care acoperă costurile de plantare și 
post-plantare a 2 hectare. Dacă 
doriți, puteți dona menționând 
proiectul: Balkan by bike. 

https://www.carpathia.org/ro/18185-2/
https://www.youtube.com/watch?v=kilzTN1klIs&t=6s
https://www.carpathia.org/ro/donatii/


• Inițiat în anul 2002, Gala Societății 
Civile este cel mai amplu proiect, 
care promovează și premiază
activitatea sectorului asociativ din 
România.

• Suntem bucuroși să fim din nou
parte din gală, cu proiectul nostru de 
reintroducere a zimbrilor în Munții 
Făgăraș.

• Bravo, echipa CARPATHIA!

https://www.galasocietatiicivile.ro/
https://www.galasocietatiicivile.ro/participants_project_2021.php?id=284&section_id=11


• În septembrie, ne-am dat întâlnire în
zona de agrement a Lacului Noua
din Brașov și am ținut pumnii
#eroilordeBrașov, la ediția cu 
numărul 8 a Brașov Heroes 2021.

• Pentru că suntem parte din 
comunitate, am susținut Brașov
Heroes 2021 din rolul de partener în
zona dedicată familiei.

• La cortul Fundației Conservation 
Carpathia am primit oaspeți de 
seamă, copii și părinți dornici să
descopere natura sălbatică a 
munților Făgăraș, să ne aventurăm
pe urmele carnivorelor mari, să ne 
jucăm și să ne bucurăm de o zi 
petrecută în aer liber.

https://www.carpathia.org/ro/suntem-parte-din-comunitate-la-brasov-heroes-2021/


• Am fost din nou partenerul Alpin 
Film Festival, primul și cel mai mare 
eveniment din România dedicat 
artei și culturii montane. Festivalul a 
adus la Brașov invitați din țară și din 
străinătate și a reunit peste 50 de 
filme din întreaga lume. 

• Cel mai popular proiect artistic al 
momentului, documentarul România 
Sălbatică a fost proiectat în cadrul
evenimentului și a primit premiul
special al festivalului oferit anul 
acesta de organizația noastră. 

• Munții Făgăraș nu puteau să
lipsească dintre aceste povești, așa
că Fundația Conservation Carpathia 
a fost prezentă la eveniment cu 
vești bune din acest masiv fantastic,
cu Roadele Munților Făgăraș, cu 
imagini surprinzătoare din munca
noastră de teren, cu activități și
jocuri de natură pentru copii și
părinți.

https://www.carpathia.org/ro/din-muntii-fagaras-la-alpin-film-festival-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=pqT_D_ZpVaI
https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras


• V-am spus că intenționăm să 
construim un centru de zi la
Nucșoara, împreună cu Asociația 
Casa Bună, pentru a da şansa unui 
viitor mai bun copiilor din zonă?

• Mulțumim, Banca Transilvania,
pentru prima donație!

• La această nouă Casă Bună, copiii
vor putea studia pentru şcoală, vor
avea o masă caldă şi acces la 
internet, vor putea face sport şi
învăţa despre natură şi istoria
locului. De asemenea, vor beneficia 
atât de meditaţii, cât şi de consultaţii
medicale.

• Dacă doriți să contribuiți, sunteți la 
un click distanță. Menționați centrul 
de zi Nucșoara. 

https://www.carpathia.org/ro/banca-transilvania-se-alatura-fundatiei-conservation-carpathia-primul-pas-construirea-unui-centru-de-zi-destinat-copiilor-din-mediul-rural/
https://www.carpathia.org/ro/donatii/


• Claudia este din Spania, iar Emma din Germania. Timp de trei luni ne vor ajuta cu programul de creștere a Ciobăneștilor 
carpatini și cu îngrijirea cailor pe care îi avem în grijă la Fema de Biodiversitate din Cobor. Sunt implicate și în alte activități
ale fermei. Munca și pasiunea lor sunt foarte apreciate! Vă mulțumim pentru timp și efort!

Voluntariatul este o oportunitate excelentă de a câștiga experiență de lucru și de a contribui la proiecte interesante. 

Voluntariat

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


Voluntariat

• Juliana este ultimul voluntar de anul 
acesta, în departamentul de
monitorizare faună. 

• Originară din Italia și cu experiență
anterioară în monitorizare și
management al datelor, ea a fost
selectată să ajute echipa în 
colectarea datelor despre urșilor, 
dar și a altor specii.

• În prima zi s-a trezit la 02.00
dimineața și a participat la 
monitorizarea de capre negre. Nu 
pare să îi fi displăcut, nu? ;-)

Bine ai venit și mult succes!



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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