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Lumea naturală este vie,  
ne uimește prin spontaneitate 
și ne oferă surprize 
neașteptate la fiecare pas.  

La Richita descoperim natura 
sălbatică și ne aventurăm pe 
urmele carnivorelor mari din 
Munții Făgăraș, descoperim 
habitatele naturale de aici și 
măreția Naturii. 

Centrul de activități RICHITA 
oferă cele mai bune condiții 
pentru descoperirea lumii 
vii: activități pentru grupuri 
de până la 30 de persoane, 
care pot explora NATURA, 
nemijlocit, pe tot parcursul 
anului.

Activități și programe 
de explorarea 
naturii pentru 
şcoli, universităţi, 
organizaţii din 
România și din 
străinătate interesate 
de conservarea 
naturii.

Programe și spațiu 
de învăţare pentru 
stagii de practică 
pentru studenţi 
şi seminarii de 
formare în domeniul 
cercetării, educaţiei 
pentru natură, ariilor 
naturale protejate.

Workshopuri și 
experiențe în natură 
pentru grupuri 
organizate.

Centru de activități 
şi resurse pe 
termen lung pentru 
comunităţile rurale 
din jurul Munților 
Făgăraș.
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Ecosistemul alpin

Ecosistemul subalpin

Ecosistemul pădurii de fag

Ecosistemul riparian

Ecosistemul de păduri mixte

Vizită de seară la observatorul 
de faună Richita

Activități de explorare  
a naturii la Richita

Vom adapta activitățile noastre în funcție de nevoile și 
interesele individuale ale grupului, dar și în funcție de sezon 

și de durata șederii la noi.

Contactați-ne pentru a discuta în detaliu despre experiența 
dumneavoastră la Richita!

0741 515 620

Durată activități: 
1 zi, 3 zile sau 7 zile
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Ecosistemul pădurii de fag
Viața pădurii de fag

 
Specii cheie: fagul, lemnul mort, căprioara, 
mistrețul, ursul, ciocănitori, bufnițe, ciuperci, 
croitorul de fag 

Loc desfășurare: în natură, într-o pădure.de fag  

 

Ecosistemul riparian
Viața râului

 
Specii cheie: castor, vidră, anin, pești, tritoni, 
broaște, raci, păduri de anin, plop, salcie 

Loc desfășurare: în natură, pe malul unui 
pârâu/râu/lac 

 

Ecosistemul alpin
Viața montană

 
Specii cheie: marmotă, capra neagră, tufărișuri, 
flora alpină, acvila de munte 

Loc desfășurare: în cabană și în natură 

Ecosistemul subalpin
Floră și faună

 
Specii cheie: afini, merișori, urși, capre negre, 
conifere, forfecuțe, acvile de munte 

Loc desfășurare: în cabană și în natură 

Ecosistemul de păduri mixte
Viața pădurilor mixte

 
Specii cheie: zimbrul, lupul, râsul, huhurezul, 
mistrețul, ciocănitori, lemn mort, conifere, 
foioase 

Loc desfășurare: în cabană și în natură, într-o 
pădure mixtă 

Vizită de seară la observatorul 
de faună Richita 
O modalitate excelentă de a descoperi fauna 
sălbatică și natura zonei.din confortul și 
siguranța unui observator modern de animale 
sălbatice
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Sală de cursuri: zona prin-
cipală a centrului nostru de 
activități, dedicată acțiunilor 
pregătitoare pentru ieșirea în 
natură

Capacitate: 30 de locuri

Dotări: mese și scaune din lemn  
masiv, videoproiector, ecran de 
proiecție 

4 x dormitoare mari, complet 
mobilate

Capacitate: 28 paturi 

Fiecare dormitor dispune de baie 
proprie. 

2 x dormitoare profesori- 
însoțitori cu câte un pat și baie 
proprie

Verandă pentru servirea  
meselor în aer liber în timpul 
verii

Bucătărie echipată și utilată

Centrul de Activități și Explorarea Naturii 
Richita se bazează pe folosirea produselor și 
serviciilor locale, astfel încât toate încasările 
obținute aici merg către comunitatea locală. 

Pe lângă angajații noștri permanenți din 
comunitatea locală, suntem susținuți de 
educatori pentru natură, ghizi montani, rangeri 
și voluntari.

Facilitățile centrului
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Cabana Richita a fost construită la începutul anilor ‘80 de către Regia Națională a Pădurilor 
ROMSILVA, ca sediu pentru pădurari și cazarea vânătorilor pe Valea superioară a Dâmboviței, sub 

Lacul Pecineagu. În 2013, Fundația Conservation Carpathia a cumpărat-o prin participarea la 
licitație și a început lucrările de modernizare. 

Astăzi, Richita este o cabană de înaltă eficienţă energetică, reconstruită 
cu materiale naturale şi tehnologie proprie, bazată pe energie 100% 

regenerabilă. Asigură un mediu sănătos, confortabil, cu un impact minim 
asupra naturii.

Cabana Richita

De la o cabană silvică la o cabană a 
viitorului: o construcție 100% verde în 

inima pădurii

49 panouri 
fotovoltaice (80 m²) 
captează energia și o 
transformă în energie 
electrică pentru 
consumul intern al 
cabanei. 

O centrala termică  
și o centrală electrică 
(10kW electricitate 
și 21kW termic), 
completează 
necesarul energetic, 
funcționând pe bază 
de ulei de rapiță.

Întreaga clădire se 
bazează pe un sistem 
de ultimă generație 
de încălzire în perete.

Clădirea este izolată 
în totalitate cu fibră 
de lemn, lut și paie, 
iar acoperișul verde 
este acoperit cu iarbă 
naturală.
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Despre 
Fundația 
Conservation 
Carpathia

Proiectul Centrului de Activități și Explorarea 
Naturii Richita este o inițiativă a Fundației 
Conservation Carpathia. 

Fondată în 2009, Fundația Conservation 
Carpathia are ca scop oprirea tăierilor ilegale 
de pădure și conservarea unei suprafețe mari 
din pădurile munților Carpați, sub forma unei 
zone complet protejate, care să reprezinte o 
mândrie reală pentru români și o moștenire 
valoroasă pentru generațiile viitoare. 

Vizunea noastră

Viziunea noastră este crearea unei zone 
protejate cu natură sălbatică de talie 
mondială în sudul Carpaților românești, 
suficient de mare ca să permită existența unor 
populații semnificative de carnivore mari (urși, 
lupi, râși), fără să fie amenințate  și care să 
permită, de asemenea, desfășurarea proceselor 
naturale de evoluție. 

Proiectul include situl Natura 2000 Munții 
Făgăraș, Parcul Național Piatra Craiului și 
Munții Leaota, formând un total de peste 
250.000 ha de păduri și pășuni alpine, o zonă 
care, prin implicarea comunităților locale și a 
factorilor de decizie ar putea reprezenta cel 
mai mare parc național din Europa.

  © Daniel Mîrlea (1), Călin Șerban (2, 4), Cornelia  Dörr (3)
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Data publicării: iulie 2021 
Editor: Georgiana Andrei; Fotografie copertă: © Dan Dinu; Design grafic: Dragoș Lazarin

Adresă:  
Sătic, com. Rucăr,  
jud. Argeș, 117631

FUNDAȚIA 
CONSERVATION CARPATHIA 
info@carpathia.org 
www.carpathia.org

E timpul pentru Natură! 
Aventura ta în Munții 
Făgăraș începe la 
Richita, în inima pădurii!

Te așteptăm!

Rezervări:

          0741 515 620

Persoană de contact: 
Alina Mitiriță

info.richita@carpathia.org


