
Ferma de Biodiversitate 
Cobor
Pe dealurile din Transilvania descoperi 
unele dintre cele mai valoroase pajişti 
naturale râmase în Europa. Florile 
sâlbatice depind de un anumit tip de 
gestionare a terenurilor, insectele depind 
de multe dintre aceste flori, iar păsările 
depind de insectele de pe păşunile cu 
stejari seculari. Un ciclu important al 
vieţii care necesita continuitate.*

Descriere concept fermă

Cobor este un sat mic, de 250 de locuitori, în 
principal de etnie maghiară, situat în partea sud- 
centrală a dealurilor transilvănene. Deşi aflat la numai 
12 km în linie dreptă, de limita oraşului Făgăraş, zona 
este foarte îndepărtată şi nu are acces pe drum asfaltat, 
în 2007, trezorierul FCC, Markus Jebsen, a început să 
achiziţioneze în Cobor teren agricol abandonat, teren 
ce fusese folosit (şi suprapăşunat) de ciobani veniţi 
din comunităţi îndepărtate. De-a lungul timpului, 
organizaţia lui Markus a cumpărat şi trei clădiri ruinate 
de trecerea timpului, pe care a început să le renoveze cu 
materiale naturale, păstrând arhitectura tradiţională, 
în 2015, Markus a donat totul Fundaţiei Conservation 
Carpathia şi am reuşit să găsim finanţări suplimentare 
pentru a transforma terenul şi casele într-o fermă 
organică funcţională.

Am început să creionăm un alt concept de fermă 
şi am decis că vom propune o idee cu totul nouă - o 
fermă de biodiversitate. Acest lucru înseamnă că, pe 
primul loc în priorităţile noastre, se află conservarea 
biodiversităţii de pe aceste meleaguri acoperite de 
o bogăţie impresionantă de flori, insecte şi păsări. 
Toate activităţile economice vor fi planificate în jurul 
acestui obiectiv principal. într-o primă etapă, am cerut 
unei echipe de specialişti în habitate, floră şi fluturi să 
identifice diferitele aspecte ale biodiversităţii. Pe baza 
acestei analize, am elaborat un plan de management al 
fermei, care include păşunile pentru pensiunea de cai, 
fâneţele şi suprafeţele destinate păşunatului vacilor. 
Ecoturismul va aduce venituri suplimentare fermei şi 
va promova conceptul propus.

Infrastructură si facilitări
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Pe parcursul anului 2017, am finalizat majoritatea 
construcţiilor, iar infrastructura noastră de vizitare 
din sat este formată din trei case, cu un total de 20 de 
paturi, o clădire destinată organizării de seminalii şi 
întâlniri, un birou de vară, casa managerilor fermei şi o 
casă suplimentară pentru angajaţi.

Suntem acum în proces de obţinere a aprobărilor 
necesare deschiderii oficiale a caselor de oaspeţi, în 
2018.

în ceea ce priveşte pensiunea de cai, avem în prezent 
spaţiu pentru găzduirea a 30 de cai pe păşune. în total, 
păşunile au o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare, 
există zone cu adăposturi şi adăpători pentru cai, care 
pot fi separate pentru a menţine diferite grupuri izolate. 
Avem două păşuni suplimentare de câte un hectar, cu 
adăposturi mari, în josul văii. Pe parcursul anului 2017 
am găzduit un număr total de 18 cai pe păşunile fermei.

în prezent, aproximativ 50 de hectare de teren sunt 
folosite pentru a produce fân şi 10 hectare sunt cultivate 
cu lucernă. Ferma a produs un total de 111 tone de fân 
şi 38 de tone de lucernă, pe parcursul ultimei veri. 
Aproximativ 120 de hectare au fost folosite ca terenuri 
de păşunat pentru cireada de vaci.

în 2016, am achiziţionat o cireadă de vaci Angus şi 
am avut 24 de viţei născuţi în primăvara anului 2017. 
Cu toate acestea, am decis să înlocuim cireada Angus 
cu vacile Sură de stepă, una dintre rasele autohtone 
din Transilvania. Au început pregătirile şi vom aduce 
Surele de stepă în primăvara anului 2018.
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Ferma de Biodiversitate 
Cobor
Plan 
de management

Scopul planului de management al fermei este acela 
de a ghida transformarea fermei Cobor într-un model 
de întreprindere de conservare de succes, care îşi 
propune să dezvolte comunitatea locală în echilibru cu 
mediul înconjurător.

în 2017, am iniţiat un studiu ştiinţific pentru a evalua 
starea biodiversităţii şi a valorii furajere a păşunilor din 
zona fermei, precum şi pentru a identifica cele mai bune 
măsuri de gestionare a agriculturii durabile, luând în 
considerare conservarea biodiversităţii şi gestionarea 
tradiţională a pajiştilor.

Un inventar botanic preliminar a dezvăluit prezenţa 
a 250 de specii de plante şi a 3 tipuri de pajişti principale. 
Zona fermei este un mozaic de diferite tipuri de pajişti.

Analiza botanică şi chimică a probelor de fân 
proaspăt au confirmat calitatea bună a pajiştilor.

De exemplu, producţia de biomasă proaspătă la 
sfârşitul lunii mai, pe câmpuri de fân cu valori ridicate 
de conservare a biodiversităţii, a avut o valoare medie 
de 16 t/ha. în schimb, pe terenurile păşunate, producţia 
de biomasă a fost mai scăzută, având o valoare medie 
de 7.9 t/ha.

Ferma Cobor şi cosmetice 
naturale

în 2017 am încheiat un parteneriat cu Natura 
Siberica, singurul producător de produse cosmetice 
naturale, complet certificat. Punctul de atracţie pentru 
Natura Siberica au fost păşunile nealterate ale Fermei 
de Biodiversitate Cobor. Vom colecta plante sălbatice, 
care vor fi prelucrate pentru produsele companiei de 
cosmetice.

Am efectuat toate analizele necesare, am parcurs 
procesul de certificare şi am obţinut permisiunea 
Academiei Române pentru colectarea plantelor.

în 2018 vom începe să colectăm şi, sperăm, să 
vă putem prezenta, în cel mai scurt timp, primele 
produse cosmetice realizate din plante de la Ferma de 
Biodiversitate Cobor.
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Evenimente

Trezirea la viată a unui sat 
transilvănean de secol XII

Din primăvara până în toamna lui 2017 am organizat 
la Cobor ateliere şi evenimente gastronomice, sportive 
şi culturale în care a fost implicată comunitatea locală. 
Tema comună a acestor întruniri a fost promovarea 
culturii locale şi aprecierea bogăţiei naturale a zonei.

La atelierele de copt pâine făcută cu maia şi coaptă 
în cuptorul de lemne şi la atelierul de încondeiat de ouă 
ne-am adus aminte de modul în care lucrau bunicii şi 
străbunicii noştri.

La Transylvanian Brunch am adus în prim plan 
gastronomia locală, cu ajutorul implicării mai multor 
femei din sat, care au preparat reţete tradiţionale 
simple şi gustoase. La Bike and Brunch am ars caloriile 
pe biciclete, explorând dealurile, pădurile şi fâneţele 
din jurul satului, barajul de castori şi învăţând despre 
păsările sălbatice din împrejurimi.

în iunie, compania IT Atos a organizat Ziua copilului 
la fermă pentru angajaţii şi familiile lor. Copiii s-au 
bucurat de cai, viţei, găini, pisici şi câini şi s-au putut 
juca în curte, în fân şi pe pajişti.

0 notă de modernitate a fost adusă de atelierul de 
îngheţată raw-vegană, în care au fost integrate arome 
locale şi tehnici pentru prepararea unei îngheţate 
săntoase.

Toamna a venit cu primul concert organizat de 
noi la Cobor. Concerul Klezmer, muzică evreiască de 
petrecere, a adunat vizitatori din oraşele din apropiere, 
dar şi săteni curioşi de o experienţă mai rar întâlnită la 
Cobor.

Eforturile noastre au fost recompensate la Gala 
Comunităţii Făgăraşului, în cadrul căreia Ferma Cobor 
a primit premiul pentru Promotor al Artei, Culturii şi 
Tradiţiilor în Ţara Făgăraşului.
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Echipe de filmare

în toamnă am găzduit la Cobor două echipe de 
filmare. Prima, compusă nu doar din oameni, dar şi din 
2 lupi şi un urs, venise în România pentru a realiza un 
film documentar, care spune povestea unui lup, născut 
la Şinca Nouă, care, în urma probelor ADN, s-a dovedit 
că a ajuns până în Spania.

Adoua echipă, din Germania, a filmat un documentar 
despre activităţile noastre atât de la fermă, cât şi din 
zona proiectului nostru de conservare a pădurilor din 
munţii Făgăraş, precum şi impactul asupra dezvoltării 
comunităţii locale.
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Tabere de 
reconectare cu 
natura

Atât la Cobor, cât şi în zona 
proiectului de conservare a 
pădurilor, în Poiana Tămaş, am 
organizat împreună cu instructori 
din Germania şi Anglia, tabere de 
reconectare cu natura. La Cobor 
ne-am plimbat, alături de căruţe 
cu coviltir, pe dealurile din jurul 
satului, am campat în pădure şi 
am gătit împreună la foc deschis, 
în zona de proiect, am campat în 
Poiana Tămaş şi participanţii au 
petrecut 24 de ore singuri, într- 
un loc izolat, ales de ei, în pădure. 
Acest tip de activităţi sunt din ce 
în ce mai răspândite în Europa de 
Vest, unde viaţa în mediul urban 
este aproape complet deconectată 
de natură, iar locaţiile noastre sunt 
perfecte pentru a găzdui aceste 
tabere.
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