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Un proiect unic de conservare de păduri în România





• Continuăm să răspundem nevoilor
vecinilor care lucrează în ariile
protejate din Ucraina.

• Împreună cu Frankfurt Zoological 
Society și cu alți parteneri, am 
organizat alte trei convoaie și am 
dus în Ucraina generatoare, sobe
pe gaz, corturi, saltele, perne, pilote, 
saci de dormit, medicamente, 
alimente, produse de igienă, multe
haine, chiar și pulovere de lână
tricotate de femei din Munții 
Făgăraș. Sameday ne-a ajutat cu 
generozitate să transportăm totul
până la granița cu Ucraina.

• Echipa noastră, voluntarii și
donatorii au făcut toată această 
campanie posibilă.

Un mare mulțumesc tuturor celor
implicați!



Campania Aid Ukraine
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• Jumătate iarnă – jumătate primăvară. 
Ninsori târzii, abundente, precum am 
mai tot văzut în ultimii ani. 

• Iarna pare că vrea să ocupe alte luni
în calendar.



Imagini surprinse de 
echipa de teren



Imagini surprinse de 
echipa de teren

Lathraea squamaria





Reconstrucție ecologică
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• Pe măsură ce zăpada s-a topit am 

început lucrările în pepinierele

noastre.

• Am arat parcele pentru extinderea

suprafeței de plantare în

pepinierele existente.

• Am mutat din sere în pepiniere 

puieți de jneapăn și de molid și 

vom mai avea grijă de ei încă 2-4 

ani, până când sunt apți de 

plantare.

• Pentru campania de reîmpădurire 

din această primăvară am scos

puieții care sunt suficient de mari 

și i-am transportat în munte, în 

depozite temporare (ghețari). 



Faună
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• Fundația Conservation Carpathia gestionează 78.000 ha 
(5 fonduri cinegetice) în sud-estul Munților Făgăraș, unde
crează un model de conviețuire a oamenilor cu animalele
sălbatice bazat pe prevenție – intervenție –
compensare.

• Prevenția presupune donarea de Ciobănești carpatini și
instalarea de garduri electrice pentru a întări paza de 
noapte în gospodăriile localnicilor de sub munte. Până în
prezent fundația a donat 51 de Ciobănești carpatini.
Crescătorii de animale care pășunează în Munții Făgăraș
se pot înscrie pentru a primi câini la adresa
a.aldea@carpathia.org. Cele 40 de garduri electrice puse
la dispoziție gratuit localnicilor unde exista probleme
cauzate de faună sunt eficiente.

• Intervenția presupune crearea unor echipe de 
intervenție rapidă, care să acționeze pentru rezolvarea
conflictelor directe dintre animale sălbatice și localnici. 
Din luna mai 2019 până în prezent, cele două echipe au 
răspuns la 508 sesizări.

• Măsurile compensatorii inovatoare presupun înlocuirea
în timp real a animalelor domestice omorâte de carnivore 
mari. Organizația a donat voluntar 38 oi și 9 vaci în
schimbul celor pierdute de 22 de locanici, în urma
atacurilor.



• În acest sezon am colectat 84 de 
probe de lupi, pentru analiza ADN.

• Cunoașterea în detaliu a populației
de lupi este deosebit de importantă, 
fiindcă ne ajută să ne adaptăm
deciziile de management pentru a 
asigura coexistența cu aceste
animale și în viitor. 

• Datorită interesului jurnaliștilor am 
organizat o vizită în teren, chiar 
dacă rezultatele noastre sunt 
preliminare. Vom finaliza studiul 
anul viitor. 

• Densitatea estimată de noi este
undeva la 2.35 lupi/10.000 de 
hectare, semnificativ mai mare 
decât în țările din Europa de Nord, 
dar de două ori mai mică decât
densitatea din Parcul Yellowstone 
din SUA.

Monitorizare faună

https://www.facebook.com/watch/?v=542439197102045
https://www.carpathia.org/ro/studiul-lupilor-din-muntii-fagaras-cu-ajutorul-geneticii-si-concluziile-preliminiare/


• Am reluat monitorizarea acvilei de
munte. Ne vom concentra eforturile
pe anumite zone, pe baza
rezultatelor de anul trecut.

• Este foarte rar să găsești urme de 
lup iarna, la 1.900 m altitudine, dar
ornitologul nostru a găsit.

Monitorizare faună





• Numărul zimbrilor a crescut cu 
venirea a trei noi zimbri din Bad 
Berleburg și Bad
Laasphe/Feudingen, Germania. 
Facem aranjamente pentru a primi
un alt grup din Suedia.

• După perioada de carantină și 
aclimatizare vor forma o altă turmă
în libertate, în Munții Făgăraș.

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2022/04/Video-zimbri-Germania-aprilie-2022.mp4


• Am relocat un urs care a provocat
pagube în zona Lerești/Voina. 

• În cursul anului 2021 acesta a fost o
prezență aproape constantă în zona
cabanei Voina, unde a rupt garduri,
a pătruns în incinte, în căutare de 
resturi de alimente, răsturnând 
deseori tomberoane. Au fost destule 
cazuri în care oamenii nu au sunat 
la 112, pentru a declanșa oficial 
sistemul de intervenție. 

• În 2022, după ieșirea din bârlog, 
ursul a revenit la vechile obiceiuri și 
și-a pierdut tot mai mult frica de 
oameni. De data aceasta, în urma
apelurilor repetate la 112 și a 
deciziei Comisiei echipei de 
intervenție, constituită conform OUG 
81/2021, ursul a putut fi capturat și 
relocat.  

03 Wildlife 03 Faună



• Continuăm să “împingem” mistreții
înapoi în păduri, pentru a evita
distrugerea pajiștilor din jurul satelor
și verificăm întreținerea gardurilor
electrice pe care le-am instalat la 
localnici. 

• Ca parte a măsurilor prevenție am 
am pregătit 50 de ari, în vederea 
semănării cu plante furajere, pe 
pajiștea Drăganul. Acestea vor
reprezenta o atracție pentru mistreți
și îi vor abate din drumul spre
pajiștile din jurul comunităților. 

• De asemenea, vom planta și pomi
fructiferi pentru a crea mai multă
diversitate și hrană de toamnă
pentru animalele sălbatice.

Management faună





Programul de Afaceri Verzi
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Ferma zumzăie de activități:

• Mentenanță cositoare Brielmaier,
înainte de începerea sezonului la
fân.

• Curățare pășuni.

• Refacere garduri împletite. 

• Construire adăpost pentru colegii 
care se ocupă de cai.

• Plantare de garduri verzi, cu specii
de arbuști locali, pentru a despărți
pășunile cailor.

• Tratamente veterinare de rutină
pentru cai și Sure de stepă.



Ferma de biodiversitate 
Cobor



• Presărate cu stejari seculari, 
pășunile din sudul și centrul
Transilvaniei sunt printre cele mai
valoroase pășuni naturale din 
Europa. 

• Cele mai mari cinci pășuni cu stejari
din România (unele de peste 1.000 
ha) se află toate pe o rază de 20 km 
în jurul satului Cobor. 

• În urmă cu trei ani am început un 
proiect de refacere a acestor zone la 
Ferma de biodiversitate Cobor. 

• În această primăvară, împreună cu 
partenerii de la Asociația
Transylmagica și, de asemenea, cu 
ajutorul primit în urma evenimentului
Bikeathon Țara Făgărașului, am 
reușit să plantăm 200 de puieți de 
stejari, cu o participare numeroasă
de voluntari și copii din sat.

Ferma de 
biodiversitate Cobor



Câți copii încap în șura noastră? :-)

Și cum ar putea să arate vizita ta? 
Video

Vă așteptăm cu drag la Cobor! 

Cobor

Case de oaspeți

https://www.facebook.com/watch/?v=1170345613712060
https://cobor-farm.ro/ro


Voluntariat/practică

• Ema este masterandă a Universității 
Babeș Bolyai, la Facultatea de 
Geografie și este pasionată de cai. 
Și-a dorit să petreacă două
săptămâni cu noi, după ce a 
cunoscut mai bine organizația ca 
voluntar la Făgăraș Fest. 

• Anghel a venit la Cobor să ne ajute 
la grădinărit, ca parte a perioadei de 
practică la Școala de meserii 
Concordia.

• Ne-au ajutat cu plimbarea 
Ciobăneștilor carpatini, cu răsfățul 
cailor, la grădinărit, la plantarea de 
stejari și în alte activități ale fermei. 

• Voluntariatul sau practica reprezintă
o ocazie excelentă de a dobândi
experiență profesională și de a 
contribui la proiecte interesante.

Mulțumim, Ema și Anghel, pentru timp
și pentru efortul depus! 

https://www.facebook.com/fagarasfestcarpathia
https://www.concordia.org.ro/programe/educatie/scoala-de-meserii-concordia/
https://www.carpathia.org/ro/life-carpathia/voluntariat/




• Food HUB-ul Roadele Munților își 
extinde rețeaua de distribuție la 
nivel național prin parteneriatul cu 
Sameday, una dintre cele mai mari 
companii de curierat din România.

• Acolo unde micii producători locali
nu pot ajunge, livrează Sameday. 

• Fiecare produs vorbește despre un 
sat și despre o familie care duce
mai departe tradiția sau o 
îmbunătățește. În fiecare coș cu 
merinde culese din Munții Făgăraș
oamenii vor găsi gustul munților, 
savoarea soiurilor locale și
îndemânarea oamenilor care le-au 
gătit. 

Food HUB

https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras
https://www.carpathia.org/ro/roadele-muntilor-fagaras-livrate-de-sameday-la-nivel-national/


• Vine, vine primăvara… ☺
Când te înconjoară cel mai frumos
verde pe care l-ai văzut vreodată e
semn că deschidem sezonul la
observatoarele de animale
sălbatice. Pe alocuri mai e puțintică
zăpadă, dar se duce ea...

• Vizita ta contribuie la protejarea 
pădurilor și la bunăstarea
producătorilor locali din Munții 
Făgăraș. 

Vă așteptăm cu drag la 
Travel CARPATHIA!

Observatoare de faună

https://travelcarpathia.com/


Comunicare
& comunități locale
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To do good is contagious!



• Parcul Național Pădurile Bavareze
(Nationalpark Bayerischer Wald) a 
devenit zonă de studiu pentru un 
grup de decidenți locali din Munții
Făgăraș. 

• Acest parc național se întinde pe 
24.250 ha, atrage 1,4 milioane de 
vizitatori/an și generează 52 de 
milioane de euro/an, venituri din 
activități turistice pentru comunitățile
locale.

• Am avut multe de învățat despre
infrastructura acestuia, despre
modul în care sunt integrate
programele de educație, despre
logistica unui astfel de parc ce oferă
oportunități de angajare și surse de 
venit din turism și despre
oportunitățile programelor de 
voluntariat.

• Acum ne-am putea imagina
beneficiile pentru Munții Făgăraș,
odată ce vor deveni cel mai mare 
parc național împădurit din Europa.



• Zona Munților Făgăraș este una
dintre cele mai bogate din punct de 
vedere natural și cultural. Iar
bucatele gustoase reprezintă un 
atu.

• În 2021 am început un program de 
consultanță și asistență tehnică 
gratuită pentru micii antreprenori 
din Munții Făgăraș.

• Autorizarea de Puncte
Gastronomice Locale reprezintă o 
noutate pentru județul Argeș și ne 
face plăcere să vă invităm la masă, 
la primul Punct Gastronomic Local 
din zona noastră de proiect, 
susținut prin programul de Afaceri 
Verzi CARPATHIA. 

https://www.carpathia.org/ro/sustinem-lansarea-primului-punct-gastronomic-local-la-podu-dambovitei/


• Asociația Casa Bună își continuă
activitatea în comunele Nucșoara și
Lerești, în Munții Făgăraș. 

• Pachete cu alimente, un atelier 
despre siguranța copiilor pe internet 
și vizita periodică IT – acesta a fost 
programul echipei în ultima 
perioadă. Și, bineînțeles, lecții on-
line cu voluntarii. 

• Mai e nevoie de câteva "cărămizi" 
până când vom avea toată
finanțarea pentru o altă Casă Bună, 
pe care vrem să o construim la 
Nucșoara.



Galerie virtuală

• Facem Munții Făgăraș mai accesibili și
mai ușor de descoperit din orice colț al 
lumii! 

• Nu trebuie să vă faceți bagajul, e 
suficient doar să intrați pe 
https://www.carpathia.org/galerie-
virtuala/ și „pășiți încet” folosind-vă de 
săgețile din tastatură ca să înaintați. 
Dați sonorul la maximum și opriți din loc
în loc, să descoperiți poveștile.

https://www.carpathia.org/galerie-virtuala/




• Nu doar copiii din zona proiectului
nostru și alți vizitatori au ocazia să
se cazeze la Centrul de activități și 
explorarea naturii Richita. Și echipa
noastră de teren a fost cazată aici,
pentru cursul de Specialist Arii 
Protejate, organizat de Propark 
Fundația pentru Arii Protejate. 



• 20 de cadre didactice din județul
Brașov au participat la sesiunea de 
formare Educator pentru natură, 
organizată de Propark Fundația pentru 
Arii Protejate, un program care 
combină frumos educația formală cu 
cea non-formală.

• Educația experiențială este un concept 
relativ nou pentru România. 

• Cinci zile intense, cu informații
teoretice despre ariile protejate și
despre Munții Făgăraș și multe sesiuni
interactive, inclusiv exerciții pe care 
educatorii le pot aplica la clasele lor, 
indiferent de materie. 



• Am participat la Sesiunea Anuală de 
Comunicări Științifice a Institutului
de Biologie/Academia Română cu 
prezentarea ‘Evaluarea capacității 
de pășunat a unor pajiști din 
sectorul sud-estic al Munților 
Făgăraș, utilizând o metodă 
indirectă (releveul botanic)’.



Intră pe

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

și trimite-ne un e-mail dacă îndeplinești cerințele.  

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


Rezultate

26.900 ha

78.000 ha

1.157 ha

3.051.432

200

1.200 

pădure în protecție completă

zone tăiate la ras în trecut, 
replantate în proiectul CARPATHIA

zonă de management cinegetic, fără 
vânătoare sportivă sau pentru trofee

de localnici angajați sezonier, pentru 
diverse lucrări de reconstrucție ecologică

puieți plantați în zone tăiate la ras, în 
monoculturi artificiale de molid și de-a 
lungul râurilor (aninișuri) 

producători locali, parte a Food HUB-
ului Roadele Muntilor20+

elevi și profesori implicați în 
programe de educație de mediu

https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras




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 78.000 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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