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I R I N A  O P I N C A R U

Studiul examinează schimbările percepțiilor și atitudinilor comunităților în
raport cu anul 2016, când a fost realizat un sondaj similar. În plus, raportul
cuantifică pe scurt atitudinile generale față de viața sălbatică, conservarea
naturii și utilizarea durabilă a resurselor forestiere.

Sondajul a cuprins un număr de 156 de chestionare completate, dintre care
44 (28%) din zona Densuș și 112 (72%) din zona Armeniș.

INTRODUCERE
Scopul raportului este de a dobândi o mai bună înțelegere a modului în care
comunitățile locale percep și evaluează proiectul de reintroducere a zimbrilor în
Carpații de Sud-Vest, și anume în cele două locații vizate, Armeniș și Densuș-
Poieni, prin prezentarea rezultatelor obținute în urma unui sondaj bazat pe
aplicarea unui chestionar și a realizării unei serii de evaluări calitative. 

REZULTATE 
În ambele situri, datele arată

o apreciere puternică a
zimbrului, a carismei sale și

adecvarea acestuia la
peisajul local. 

În Armeniș mult mai mult
decât în Densuș-Poieni,

oamenii exprimă o
înțelegere a politicii de non-
intervenție pentru ca zimbrul

să nu depindă de om.
În Armeniș majoritatea
comunității apreciază

puternic acțiunile și eforturile
echipei de proiect, în timp

ce în Densuș-Poieni se
indică un management

inadecvat.
Studiul arată că aceste

comunități susțin și
apreciază inițiativele de

conservare și înțeleg situația
dificilă a speciilor pe cale de

dispariție

Reintroducerea zimbrilor în Carpații Meridionali se realizează în cadrul proiectului LIFE RE-Bison, „Acţiuni urgente pentru refacerea
populaţiilor de zimbru în România”, implementat de WWF România şi Rewilding Europe, cu sprijin financiar din partea Uniunii
Europene, prin Programul LIFE și alături de comunitățile locale.



77% consideră că
echipa de proiect a
informat cetățenii
suficient și corect;

93% apreciază că
personalul proiectului a
avut o atitudine
profesionistă

ECHIPA
90% declară că sunt de
acord și foarte de acord cu
proiectul de resălbăticire a
zimbrilor (creștere de 5%
față de 2016);

91% consideră că proiectul
a fost un succes

PROIECTUL LIFE BISON

ZONA
86% consideră că zimbrii
reintroduși s-au adaptat bine
zonei și cred că
zimbrii sunt benefici pentru
echilibrul natural al zonei

Percepțiile comunității locale din Armeniș cu privire la acest proiect de resălbăticire a zimbrilor sunt pozitive
pe majoritatea dimensiunilor investigate. 
Marea majoritate a populației apreciază zimbrii în foarte mare măsură, precum și personalul proiectului, în
special rangerii locali. 
Majoritatea populației respondente consideră că proiectul este de succes. O mare majoritate consideră că
beneficiile proiectului sunt la nivel ridicat - atât pentru comunitate, cât și pentru conservarea naturii și a
speciei. 
Un procent mic din populația sondată - în principal gospodăriile care au suferit daune cauzate de zimbri -
nu susține pe deplin proiectul, un rezultat care ne arată că în viitor vom fi și mai focusați pe metode de
prevenție și vom informa mai bine comunitatea cu privire la traiul în armonie cu aceste animale atât de
importante pentru sănătatea mediului și a noastră. 
Autoritățile locale manifestă o atitudine echilibrată și exprimă în mare parte aprecieri, cu excepția asociației
de vânătoare, care exprimă în cea mai mare parte o atitudine critică. În continuare vom lucra îndeaproape
cu vânătorii pentru a avea parte de biodiversitate în zonă.

„Proiectul nu ne deranjează. Aduce turiști. Am
ceva pământ aproape de țarcuri, mi-au mâncat
livada, dar oricum le doresc mult succes și să

aibă grijă să țină zimbrii sub control.”
 (bărbat, 71 ani)

COMUNITATEA
 53%, consideră că zimbrul
reprezintă o sursă de venit
sau o sursă de locuri de
muncă la nivel local;

73% din populație percepe că
proiectul atrage mai mulți
turiști în zonă

MONITORIZAREA
92%, consideră că 
 monitorizarea a fost bine
realizată;

79% sunt de acord cu
faptul că măsurile pentru
evitarea conflictelor între
oameni și zimbri au fost
suficiente

ZIMBRUL
95% consideră zimbrul un
animal frumos; 

80% simt simpatie față de
zimbri;

33% simt frică față de zimbri

Sumar pentru zona de
resălbăticire Armeniș



ÎNTREBĂRI
și

RĂSPUNSURI

Ce fac dacă am pagube
cauzate de zimbri?

Cum monitorizam
zimbrii?

Ce fac când văd
un zimbru?

De ce sunt reintroduși aici?Cum avem grijă de zimbrii din libertate?

Ce beneficii are
comunitatea?
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Dorim ca zimbrii să își recapete
instinctul de animal sălbatic, prin
urmare îi monitorizăm de la distanță și
intervenim cu hrană suplimentară sau
medicamente  doar în condiții extreme
(iarnă grea, exemplare bolvanve).

Zimbrii trăiau aici acum 200 de ani.
În urma unui studiu de fezabilitate

zona a fost desemnată prielnică, iar
acum zimbrii se reproduc în libertate

și parcurg o suprafață extinsă din
Situl Natura 2000 Munților Țarcu. 

Rangerii colectează în teren
informații despre comportamentul

și impactul zimbrilor asupra zonei.  
Utilizăm și imagini din camerele

ascunse, probe pentru analize
genetice și de sănătate. 

Colarele GPS care ne indică
locația lor și ne ajută să prevenim

eventuale pagube. 

Măgura Zimbrilor găzduiește acum cea
mai mare populație de zimbri liberi din
România, ăsta da motiv de mândrie! 
Acest animal legendar a adus aici o
oportunitate uriașă de a dezvolta
servicii și produse locale sub marca
zimbrului.   
Din 2016 și până acum peste 30 de
gospodării din zonă au beneficiat de pe
urma ecoturismului și 90+ turiști au
vizitat Măgura Zimbrilor.

Conform prevederilor Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi
completările ulterioare, zimbrul este o specie strict
ocrotită, fiind inclusă în Anexa 2. Conform Art 13 (1),
pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi
animalelor domestice de către exemplarele din speciile
de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr.1
şi 2, se acordă despăgubiri. În conformitate cu art. 13
(4), despãgubirile pentru pagubele produse de cãtre
zimbru se suportã de autoritatea publicã centralã
pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu
aceastã destinaţie.

Zimbrii nu prezintă un pericol
iminent, dar contactul direct cu ei
este contraindicat, tocmai pentru a
evita formarea unei dependențe față
de om și provoacarea de pagube.
• Păstrează o distanță de >100m
• Rămâi calm/ă și retrage-te ușor
• Raportează prezența zimbrului
către rangeri, silvici sau vânători 


