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Introducere 
Carpații Meridionali sunt un ținut cu vârfuri abrupte, păduri întinse și râuri repezi, intercalate 
cu zone mari de vegetație mozaicată, modelată de agricultura tradițională. Acest peisaj 
deosebit este un tezaur pentru biodiversitate, găzduind populații mari de urși, lupi și râși. A 
fost, de asemenea, unul dintre ultimele sanctuare ale zimbrului în România, înainte ca specia să 
dispară în urmă cu mai bine de 200 de ani (în principal din cauza vânătorii excesive și a pierderii 
habitatului).

Rewilding Europe și WWF România militează din 2014 pentru reintroducerea zimbrului în Carpații 
Meridionali, iar programul LIFE al Uniunii Europene a oferit un sprijin neprețuit între 2016 și 2021, 
prin intermediul proiectului LIFE RE-Bison. În cadrul acestuia, zimbrii au fost reintroduși în două 
zone diferite din Munții Țarcu, respectiv Munții Poiana Ruscă, parte din coridorul Poiana Ruscă-
Țarcu-Retezat. Ambele zone fac parte din rețeaua europeană de arii naturale protejate Natura 
2000. Eforturile de reintroducere în sălbăticie, care au implicat multiple translocări și eliberări, 
au contribuit la stabilirea unei populații în sălbaticie cu peste 100 de exemplare (inclusiv aproape 
40 de pui născuți în sălbăticie), fiind în prezent cea mai mare populație de zimbri din România.
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Pe măsură ce populația de zimbri continuă să crească, are un impact din ce în ce mai pozitiv, 
atât în ceea ce privește natura sălbatică locală, cât și în ceea ce privește comunitățile care 
trăiesc atât în zona de reintroducere a speciei, cât și în vecinătatea acesteia. Prezența acestei 
specii emblematice și fundamentale aduce beneficii pentru o multitudine de alte animale și 
plante și sporește funcționalitatea și rezistența ecosistemelor locale. De asemenea, determină 
dezvoltarea unei economii înfloritoare bazate pe natură, cu oportunități economice în dezvoltare 
pentru comunitățile locale, precum și consolidarea legăturii dintre oameni și natura reînviată din 
jurul lor.

Odată cu încheierea proiectului LIFE RE-Bison, va începe o a doua etapă de reintroducere în 
sălbăticie, cu noi eliberări în mediul natural, pentru a aduce populația de zimbri la un nivel minim 
viabil (150 de animale mature), precum și prin continuarea monitorizarii constante a speciei 
și acțiuni care să permită populației locale să obțină multiple beneficii de pe urma prezenței 
zimbrilor.
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Despre zimbru
Declinul şi revenirea celui mai mare mamifer terestru în viaţă din 
Europa

Cu masculi adulți care ajung uneori la peste 850 de kg, zimbrul este cel mai mare mamifer 
terestru sălbatic în viaţă din Europa. Se aseamănă cu vărul său nord-american, dar este mai puțin 
lățos, cu o formă mai zveltă a corpului și coarne curbate. Un zimbru tipic măsoară între 2,1 și 3,5 
metri lungime și poate alerga cu o viteză de până la 55 de kilometri pe oră. Ca erbivor, se hrănește 
în primul rând cu iarbă, dar și cu tufișuri, mărăcini și scoarță de copac, consumând în fiecare zi o 
cantitate impresionantă de masă verde 60 de kilograme.

Multe persoane asociază zimbrii cu preeriile din America de Nord, unde animalele obișnuiau 
să se plimbe cu zecile de milioane înainte de a fi vânate până aproape de dispariție. Declinul 
zimbrului este o oglindă a declinului omologului său american – cândva, zimbrul străbătea 
întregul continent (cu excepția unor părți din Spania, Italia și nordul Scandinaviei), dar vânătoarea 
exagerată și pierderea habitatului au dus la reducerea continuă a arealului său de-a lungul 
secolelor. La momentul împușcării ultimului zimbru sălbatic în Caucaz, în 1927, mai erau în viață 
doar 54 de zimbri, toți în captivitate.

De la acest nivel dramatic, zimbrul și-a revenit încet, dar sigur, cu ajutorul diverselor programe 
de reproducere și reintroducere, primul zimbru fiind eliberat în sălbăticie în pădurea Białowieża 
din Polonia în 1954. În ultimii 10 ani, numărul zimbrilor în libertate a crescut de la 2 579 la 
aproximativ 7 000 de exemplare, cele mai mari turme aflându-se în Belarus și Polonia. În 2020, 
statutul zimbrului a fost modificat de la „Vulnerabil” la „Aproape amenințat” pe Lista Roșie a 
speciilor amenințate a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), deși mai este 
un drum lung de parcurs până când specia să poată fi considerată în afara oricărui pericol. 

Reintroducerea în sălbăticie a zimbrului în sud-vestul Carpații Meridionali a atins un moment de 
referință în 2021, când translocarea a 26 de zimbri a dus populația totală de zimbri în libertate la 
peste 100 de animale - cea mai mare populație de zimbri din România.

Din 2004, majoritatea eforturilor de reintroducere care implică zimbrul au fost ghidate și 
coordonate de un Plan de acțiune pentru zimbru, elaborat de către Grupul pentru Supraviețuirea 
Speciilor din cadrul IUCN, în colaborare cu Centrul European de Conservare a Zimbrului (EBCC 
– European Bison Conservation Center) și alte organizații. Principalul obiectiv al planului 
este de a crește efectivele populațiilor de zimbri, de a păstra variabilitatea genetică și de a 
permite populațiilor viabile care trăiesc în libertate să funcționeze ca o componentă naturală a 
ecosistemelor europene.



6

De ce reintroducem zimbrul?
Prin impactul său ecologic şi socio-economic pozitiv, zimbrul este o 
specie emblematică pentru reintroducerea în sălbăticie

Benefic pentru natură...
Zimbrul are un rol extrem de important în peisajele unde este prezent, fiind considerat o specie-
cheie sau umbrelă. Ca urmare reintroducerea acestuia nu numai că facilitează refacerea speciei 
în sine, ci aduce beneficii multiple naturii în general. 

Pe lângă faptul că sunt mari consumatori de iarbă, zimbrii au impact și asupra vegetației 
lemnoase prin consumarea lăstărișului și desprinderea scoarței de pe arbori. De asemenea, prin 
crearea de porțiuni de sol fără vegetație ca urmare a obiceiului animalelor de a se „scălda” în praf 
pentru a scăpa de paraziții externi. Specia schimbă compoziția solului și desiminează semințele 
plantelor prin intermediul excrementelor. Chiar și păsările beneficiază de pe urma acesteia, 
folosind firele de blana pentru construirea cuiburilor. Zimbrii din libertate devin o parte din ce în 
ce mai importantă a lanțului trofic local, în special în arealele unde sunt prezente prădătoarele 
mari precum lupii și urșii. Cadavrele acestora reprezintă o sursă de hrană pentru animalele 
necrofage, dar și de mineralele pentru sol.

În Carpații Meridionali, turmele de zimbri reintroduși contribuie deja la crearea și menținerea 
unor peisaje mozaicate, animalele pășunând excesul de vegetație din poieni, pajiști și pășuni 
împădurite. Pe măsură ce diversitatea peisajului și a vegetației crește, se creează o serie de 
habitate potrivite pentru alte ierbivore, micromamifere, păsări și nevertebrate. 
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...și bun și pentru oameni
Pe lângă rolul său ecologic esențial pentru natura europeană, zimbrul poate avea și un impact 
socio-economic pozitiv, în special în zonele din Europa care se confruntă cu depopularea rurală 
și declinul economic. 

Fiind cel mai mare mamifer terestru din Europa, puternicul zimbru constituie, de obicei, o atracție 
turistică. În Carpații Meridionali, turmele reintroduse atrag un număr tot mai mare de turiști și 
entuziaști interesați de viața sălbatică, sprijinind dezvoltarea unei economii înfloritoare, bazată 
pe natură, și a unui număr tot mai mare de locuri de muncă și mijloace de trai. 

Zimbrii reintroduși consolidează legătura dintre comunitățile locale și natura sălbatică, animalele 
devenind rapid o parte importantă a culturii locale și un motiv din ce în ce mai puternic de 
mândrie. 

Impactul social și cultural pozitiv al zimbrilor reintroduși în Carpații Meridionali a fost confirmat 
de un studiu sociologic recent, realizat în cadrul proiectului LIFE RE-Bison. În satul Armeniș, marea 
majoritate a comunității locale a perceput animalele ca fiind frumoase, demne de protecție și 
potrivite pentru peisajul local. 
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Iniţiativa de resălbăticire a 
zimbrilor, în cifre
Sprijinirea refacerii faunei sălbatice 

 Zimbrul a dispărut din sud-vestul României în urmă cu aproximativ 200 de ani. 
 Între 2016 și 2021 au fost efectuate 14 transporturi de zimbri în Carpații Meridionali.
 Aproximativ 38 de pui de zimbru s-au născut în sălbăticie în Carpații Meridionali între 2017 și 

2021. 
 Peste 100 de zimbri se află acum în libertate în Munții Țarcu.
 Două zone de reintroducere în sălbăticie a zimbrilor au fost înființate în Armeniș și Poieni. 
 Un centru de reproducere a fost înființat la Grădina Zoologică din Hunedoara. 
 În Carpații Meridionali sunt angajați acum patru rangeri pentru monitorizarea zimbrilor. 
 A fost creată o rețea de 32 de rezervații partenere pentru selectarea zimbrilor în vederea 

translocării. 
 129 de teste ADN efectuate și sute de ore de monitorizare a zimbrilor.
 A fost construit un observator al naturii și au fost restaurate două sălașe montane și două 

cabane pentru rangeri. 
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Promovarea unor relaţii armonioase om-zimbru

Fauna sălbatică nu recunoaște limitele pe care oamenii le trasează pe hărți. Echipa LIFE RE-Bison 
a utilizat o serie de măsuri pentru a se asigura că relațiile dintre zimbrii reintroduși și comunitățile 
locale rămân armonioase. 

 Peste 28 de zimbri monitorizați prin intermediul colarelor GPS și al gardurilor virtuale și peste 
9 km de garduri electrice instalate. 

 A fost înființată o echipă de intervenție locală și a fost elaborat un protocol de gestionare a 
conflictelor, în cazul în care zimbrii se apropie prea mult de sate.

 A fost creată o animație care explică modul în care locuitorii și vizitatorii din zona de 
reintroducere ar trebui să se comporte atunci când întâlnesc un zimbru. 

 89% dintre locuitorii comunităților Armeniș și Densuș consideră zimbrii ca fiind animale 
frumoase și importante pentru mediu. 

 Peste 200 de turiști au vizitat între 2016 și 2021 zona de reintroducere în sălbăticie denumită 
Măgura Zimbrilor. 

 Peste 180 000 de euro au fost generați din experiențele turistice legate de zimbru.
 Au fost elaborate șase planuri de afaceri, care asistă antreprenorii locali să dezvolte 

oportunități economice durabile având ca piesă centrală zimbrul. 
 Cinci școli primare și peste 100 de elevi au fost implicați în cluburile școlare „TANZ”, ajutând 

la conectarea tinerilor cu natura prin intermediul a peste 70 de ateliere legate de natură și 
excursii în teren. Un manual de activități a fost elaborat ca parte a programului educațional. 

 Au avut loc peste 200 de întâlniri și consultări cu autoritățile naționale și locale și cu alți 
factori de interes.

 Trei fotografi au derulat trei misiuni foto și au realizat peste 900 de fotografii profesioniste.
 Au fost organizate nouă expoziții de fotografie și o galerie virtuală, care au fost văzute de 

peste 24 000 de persoane.
 Peste 5 000 de persoane urmăresc canalele de socializare ale inițiativei.
 Peste 43 000 de vizualizări unice ale site-ului proiectului LIFE RE-Bison. 
 Un documentar selectat în cadrul a 10 festivaluri naționale și internaționale 
 Pentru zonele implicate au fost create patru panouri de informare.
 A fost dezvoltată o identitate vizuală pentru promovarea produselor și serviciilor locale 

bazate pe reintroducerea zimbrului.
 Echipa de reintroducere în sălbăticie a facilitat două vizite de presă și numeroase incursiuni 

ale presei naționale și internaționale în zonele de reintroducere a zimbrilor. 
 Trei influenceri/bloggeri au vizitat zona pentru a promova experiențele de urmărire a zimbrilor.
 Au fost emise 18 comunicate de presă la nivel național și regional de către WWF, în coordonare 

cu Rewilding Europe, care au promovat progresul și rezultatele importante ale proiectului, 
cum ar fi transportul zimbrilor, coexistența și turismul bazat pe natură.

 Peste 2 milioane de persoane au aflat despre inițiativă prin intermediul mass-media. 
 Au fost realizate peste 200 de ore de filmări cu camerele capcană. 
 În cadrul celor două comunități locale din apropierea zonelor de reintroducere au fost 

realizate 2 studii sociologice.
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Activităţi şi realizări
Cooperarea la nivel european

Pe parcursul celor aproape șase ani de proiect, echipa LIFE RE-Bison a lucrat cu 32 de centre 
de reproducere, grădini zoologice și parcuri naturale din întreaga Europă. În ceea ce privește 
principalele părţi interesate la nivel național, echipa a colaborat cu Agenția pentru Protecția 
Mediului, Academia Română, Garda Forestieră, Garda de Mediu, diverse asociații cinegetice și 
ocoale silvice și multe altele. 

Unul dintre cele mai importante parteneriate a fost cel cu Centrul European de Conservare a 
Zimbrului (EBCC) din Polonia și Universitatea de Științe ale Naturii și Vieții din Varșovia, care 
păstrează evidența genetică a tuturor zimbrilor care trăiesc în captivitate. 

Cel puțin opt universități și institute din întreaga Europă au fost implicate în activități legate 
de proiectul LIFE RE-Bison, cum ar fi monitorizarea ADN-ului, analiza datelor și stagii de practică 
pentru 25 de studenți din 11 țări în perioada 2016–2020.

Proiectul a fost prezentată în cadrul mai multor conferințe din Europa, cum ar fi Conferința 
anuală EBCC și Conferința EAZA (Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și a Acvariilor) 2018. 
S-au realizat schimburi de experienţă cu alte proiecte europene de reintroducere a zimbrilor din 
țările Uniunii Europene (UE), precum Polonia și Germania, dar și din țări din afara acesteia, cum 
ar fi Ucraina, Belarus și Rusia. Un centru de reproducere a zimbrilor a fost înființat la Grădina 
Zoologică Hunedoara din România. 
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Selecţia şi reproducerea 

Selecția zimbrilor pentru reintroducere a fost un proces complex, care a implicat un număr 
ridicat de centre de reproducere și alți factori-cheie interesați din întreaga Europă (cum ar fi EBCC 
Polonia, Universitatea de Științe ale Naturii și Vieții din Varșovia). În cadrul proiectului LIFE RE-
Bison au fost selectați și translocați, în total, 91 de zimbri, în cele două zonele de reintroducere a 
speciei (Armeniș și Poieni). 

Am învățat că selectația zimbrilor pe baza unor criterii specifice – cum ar fi gradul de 
consangvinizare, vârsta animalelor, raportul dintre sexe, starea de sănătate și gradul de habituare 
cu oamenii - poate influența rata de supraviețuire a speciei în sălbăticie și, prin urmare, rezultatul 
inițiativei în ansamblu. Toate datele privind zimbrii, în special cele privind linia genetică Lowland-
Caucaziană (LC) și contribuția fondatorilor acestei linii pentru fiecare animal în parte, au fost 
confirmate de către EBCC Polonia.
 
Înainte și în timpul implementării proiectului, animalele au fost trasnlocate în două moduri 
diferite, respectiv:

 achiziționate separat și apoi plasate împreună în zona de aclimatizare (2014, 2015, 2016, 2018)
 în grupuri sociale preformate înainte de transport, însoțite de o femelă adultă pentru a asigura 

stabilitatea socială (2017, 2019, 2020 și 2021).

Animalele din grupurile sociale preformate au prezentat o rată mai mare de supraviețuire.

Pentru selecția animalelor s-a lucrat cu diverși specialiști din domeniul conservării biodiversității și a 
reproducerii zimbrului. Două dintre centrele de reproducere care au fost direct implicate în selecția 
zimbrilor sunt Springe Wisentgehege și Zweckverband Donaumoos. Începând cu 2019, șase grupuri 
de zimbri au fost pregătite în aceste două centre înainte de translocarea lor în zona de reintroducere 
din Munții Țarcu. Animalele care au alcătuit aceste grupuri au fost selectate din mai multe locații din 
Europa, apoi translocate la Donaumoos și Springe. Aici au fost ținute între patru și opt luni în țarcuri 
cu acces uman limitat, creându-se condiții prielnice formării structurii sociale a grupului. 
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Transportului Anul Animale Destinaţia 

1 2016 10 Armeniș

2 2016 2 Hunedoara

3 2017 9 Armeniș

4 2018 2 Armeniș

5 2018 7 Armeniș

6 2018 2 Poieni

7 2018 12 Poieni

8 2019 8 Armeniș

9 2019 4 Armeniș

10 2019 1 Hunedoara 

11 2020 8 Armeniș

12 2021 13 Armeniș

13 2021 6 Armeniș

14 2021 7 Armeniș

 Total  91  

Transporturile

În cadrul proiectului LIFE RE-Bison au avut 
loc 14 transporturi de zimbri. A fost elaborat 
un protocol de transport clar în colaborare 
cu centre de reproducere, medici veterinari, 
companii de transport și cu autoritățile 
veterinare de la punctele de încărcare 
și descărcare. Caracteriticile tehnice ale 
vehiculelor au fost adaptate la dimensiunea și 
înălțimea animalelor, la numărul acestora și la 
condițiile locurilor de încărcare și descărcare. 

Zonele de reintroducere se afla la mulți km 
distanță de șoseaua principală, iar accesul 
către acestea se realizează pe drumuri 
forestiere, care de multe ori sunt de o 
degradare avanasată. Prin urmare vehiculele 
folosite pentru transportul animalelor a 
trebuit să îndeplinească anumite caracteristici 
tehnice: camion scurt cu remorcă, pentru a 
permite manevrarea într-un spațiu limitat, 
și o gardă la sol ridicată, pentru a permite 
trecerea pe drumurile forestiere. 
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Monitorizarea

În cadrul proiectului LIFE RE-Bison au 
fost utilizate nouă metode diferite de 
monitorizare a zimbrilor reintroduși și a 
mediului în care trăiesc:

 Observarea directă a zimbrilor
 Observarea indirectă a zimbrilor
 Monitorizarea ADN
 Monitorizarea parazitologică
 Monitorizarea conflictului om-zimbru
 Monitorizarea cu ajutorul telemetriei (prin 

intermediul colarelor GPS)
 Monitorizarea stării de sănătate
 Monitorizarea cu camere capcană (foto-

video)
 Monitorizarea altor specii

Ca parte a acestui program de monitorizare:
 Zimbrii (indivizi sau în grupuri) au fost 

observați direct de peste 200 de ori.
 Urmele și alte semne ale prezenței zimbrilor 

au fost înregistrate de peste 750 de ori.
 Au fost efectuate teste ADN pe 34 de probe 

de sânge, 25 de probe de salivă și 67 de 
probe de excremente.

 Au fost efectuate teste parazitologice 
pe 247 de probe de excremente, fiind 
identificate 11 tipuri de paraziți.

 Pe parcursul celor șase ani ai proiectului, 28 
de zimbri au fost dotați cu colare GPS.

 12 conflicte între oameni și zimbri au fost 
monitorizate și gestionate îndeaproape (în 
ambele zone de reintroducere).

 Au fost instalate 20 de camere capacană 
pentru a surprinde prin imagini și filme 
starea de sănătate și comportamentul 
zimbrilor și al altor specii.

 Au fost înregistrate 515 observații directe și 
indirecte ale altor specii de mamifere.
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Coexistenţa şi percepţia comunităţilor locale

Sprijinul comunităților locale a fost vital pentru succesul inițiativei de reintroducere a zimbrului, 
motiv pentru care s-au depus eforturi semnificative pentru promovarea și menținerea unor 
relații armonioase între oameni și zimbri. 

Astfel de activități includ:
 Echiparea a 28 de zimbri cu colare GPS pentru a le monitoriza mișcările și pentru a alerta echipa 

atunci când animalele se apropiau prea mult de zone sensibile, cum ar fi sălașe și sate, livezi și 
fânețe. 

 Monitorizarea constantă de către rangeri pentru a urmări locația zimbrilor (în special a celor care 
nu au colare GPS), în vederea prevenirii conflictelor.

 Începând cu 2019, toate colarele GPS au fost dotate cu funcționalitate de gard virtual – astfel de 
garduri au fost stabilite în jurul tuturor satelor din zona inițiativei.

 În timpul proiectului în ambele zone de reintroducere în sălbăticie din Armeniș și Poieni au avut loc 
12 conflicte între oameni și zimbri. Doi zimbri au fost tranchilizați și relocați. 

 Un caz de braconaj a fost rezolvat cu succes (un vițel a fost prins într-un laț destinat mistreților).
 În timpul iernilor aspre, hrana pentru zimbri (fân și săruri mineralizate) a fost plasată în mai multe 

locuri îndepărtate de localități, frecventate de obicei de specie în acea perioadă a anului. 
 Aproximativ 9 km de gard electric au fost plasați în jurul a 18 proprietăți private pentru a le proteja 

de zimbri. 
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 În zona de dispersie a zimbrilor, 33 de adăposturi, 6 livezi, 6 case de vacanță, 3 pajiști, 2 zone agricole 
și 8 stâne de oi au fost înregistrate ca având potențial de conflict. 

 O echipă locală de intervenție a fost înființată în 2019 pentru a ajuta la monitorizare și a interveni 
proactiv pentru a preveni posibilele conflicte între oameni și zimbri. 

 Muniție neletală special proiectată pentru managementul conflictelor dintre oameni și fauna 
sălbatică. Aceasta a fost utilizată oficial pentru prima dată în cadrul proiectului pentru a gestiona 
conflictele om-zimbru (producător munitie – EDM, Viena). 

Au fost realizate două studii sociologice pentru a se înțelege mai bine modul în care comunitățile 
locale percep și evaluează proiectul de reintroducere a zimbrului în cele două locații vizate de 
proiect, Armeniș și Poieni. Anchetele s-au bazat pe chestionare și pe o serie de evaluări calitative.
Primul studiu a fost realizat în iunie 2016, când au fost aplicate 131 de chestionare, 66 (50,38%) în 
Armeniș și 65 (49,61%) în Poieni (comuna Densuș). Studiul din 2020 a cuprins un total de 156 de 
chestionare completate, dintre care 44 (28%) din Densuș și 112 (72%) din Armeniș.

Constatările-cheie din primul studiu arată că, în Armeniș, 84,9% dintre persoanele chestionate 
susțin proiectul, iar în Densuși, doar 66,1%. În Armeniș, 59% au fost optimiști cu privire la faptul 
că unul dintre beneficiile proiectului va fi creșterea veniturilor și a locurilor de muncă în zonă, în 
timp ce în Densuș s-a înregistrat un procent ușor mai redus, de 50%.

În 2020, datele arată că 89% din persoanele aparţinând comunităților Armeniș și Densuș 
consideră zimbrii ca fiind animale frumoase și importante pentru mediu. În Armeniș, mult mai 
mult decât în Densuș, oamenii si-au exprimă înțelegerea faţă de politica de non-intervenție 
abordată de echipă. Doar 57% din populația din Densuș a mai fost de acord cu proiectul, în timp 
ce în Armeniș, procentul de susținere a crescut la 90%. 

Studiul arată că ambele comunități susțin și apreciază inițiativele de conservare și înțeleg 
situația speciilor pe cale de dispariție.
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Politica

Având în vedere caracterul pilot (unic) al proiectul LIFE RE-Bison de-a lungul celor 6 ani de 
implementăre au apărut și situații neașteptate care au determinat schimbări semnificative a 
acestuia. O situație neprevăzută și care a rămas nerezolvată, din păcate, a determinat închiderea 
zonei de reintroducere de la Poieni. Astfel după consultări repetate cu Ministerul Mediului 
privind această situație, dar și asupra cadrului legal actual, au fost scoase la iveală lacune 
legislative semnificative în ceea ce privește reintroducerea speciilor și gestionarea post-eliberare 
în sălbăticie.

În ultimii trei ani, ne-am concentrat în principal pe clarificarea responsabilităților privind 
conservarea biodiversității și gestionarea vânatului și a vânătorii, deoarece zimbrul intră sub 
incidența a două acte legislative diferite din România: Legea Vânătorii (Legea nr. 407/2006, cu 
modificările și completările ulterioare), unde zimbrul este inclus în Anexa a 2-a, ca specie protejată 
(interzisă la vânătoare), și Legea Ariilor Naturale Protejate (OUG nr. 57/2007, cu modificările și 
completările ulterioare), unde zimbrul este inclus în Anexele 3 și 4A. În conformitate cu OUG 
nr. 57/2007, zimbrul este o specie strict protejată, iar prezența sa într-o zonă poate duce la 
desemnarea unuei arii de interes comunitar aparţinând Rețelei Natura 2000. Din păcate, aceste 
neconcordanțe au rămas nerezolvate până în prezent.

Pentru reintroducerea zimbrilor în zonele Armeniș și Poieni a fost emisă o Autorizație de mediu 
în conformitate cu legislația în vigoare. Ordinul Ministrului nr. 979/2009 a stat la baza stabilirii 
procesului de reintroducere a speciei. Din păcăte Autorizația de Mediu nu a inclus și referiri 
la instituțiile responsabile pentru gestionarea speciilor reintroduse în sălbăticie și includerea 
acestora în capitalul natural național.

În anul 2016, a fost înființat un grup de lucru național pentru conservarea zimbrului, format din 
reprezentanți ai Ministerului Mediului, WWF Romania și alți experți implicați în inițiativele de 
reintroducere a zimbrului. Grupul de lucru a avut mandatul de a elabora Strategia Națională de 
Conservare a Zimbrului. Din păcate, acest grup nu a fost formalizat printr-un ordin de ministru 
și, în absența acestui cadru, cele câteva întâlniri informale care au avut loc nu au adus claritate și 
soluții concrete privind situația actuală a zimbrului.
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Cercetare

Datele colectate de colarele GPS fixate pe zimbri - împreună cu variabilele de mediu, cum ar 
fi altitudinea, utilizarea terenurilor, tipul de vegetație etc. – au fost utilizate pentru a calcula 
distribuția actuală al speciei (home range) și favorabilitatea habitatului în zona de reintroducere. 
Conform acestei analize distribuția speciei se întinde pe o suprafață de aproximativ 89 km2, 
dintre care doar 18,4 km2 sunt intensiv folosiți (zona de distribuție = zona utilizeazată de specie 
pentru hrană, adăpost și reproducere) (a se vedea Figura 1).

Modelările privind favorabilitatea habitatului au indicat că distribuția speciei este mult influențată 
de compoziția pădurii, în special de pădurile de foioase, pajiștile naturale și zonele de tranzit dintre 
acestea, împreună cu alți factori precum disponibilitatea apei și panta terenului. Extrapolarea datelor 
pe o supafață mai mare a dezvăluit prezența mai multor habitate adecvate pentru reintroducerea 
speciei în sălbăticie în proximitatea zonei actuale de reintroducere (a se vedea Figura 2).
 

Figura 1. Distribuția actuala al populației de zimbri (zonele 

marcate cu roșu fiind folosite cel mai frecvent) calculată prin 

metoda ETD (Elliptical Time Density) 

Figura 2. Proiecţia Maxent privind favorabilitatea habitatelor în 

Munții Țarcu. Indicele de favorabilitate a habitatului (HSI) de la verde 

la roșu, reprezentând zonele cu favorabilitate scăzută – verde, iar cele 

cu favorabilitate înaltă – roșu.

Figura 3. Scorurile individuale de atribuire în funcție de tipul de probă și linia genetică a speciei. Fiecare coloană reprezintă scorul de atribuire 

al unui genotip individual. Două linii genetice: Lowland Bielowiesza (LB), și Lowland-Caucasian (LC).
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Analiza ADN prin genotiparea SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) a avut succes în cazul a 119 
din cele 127 de probe analizate, ceea ce reprezintă o rată de succes de peste 93,7%. Rezultatele 
arată următoarele:

 Markerul de sex a confirmat prezența a 10 masculi pe baza probele de sânge și salivă colectate în 
centrele de reproducere înainte de translocarea animalelor și a altor 26 de masculi din probele de 
excremente colectate din teren. Restul de probe au fost desemnate femelelor de zimbru. 

 Toate probele de sânge au fost supuse analizelor de paternitate împreună cu alte 27 de probe de 
excremente pentru a identifica potențialii descendenți/frați. Dintre acestea 9 proble au indicat 
potențiale înrudiri paterne, iar 5 potențiale înrudiri materne. Pentru restul de 21 de eșantioane de 
excremente, analiza a identificat relații de înrudire completă frate/soră.

 Toate animalele reintroduse au fost atribuite liniei genetice Lowland-Caucasian (LC) (conform 
Bayesian clustering in Structure v2.3 – Pritchard et al. 2000) 

 Zimbrii reintroduși în sud-vestul României includ întreaga gamă a diversității genetice disponibile 
la nivel global a liniei Lowland-Caucasian a speciei.
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Educaţia 

În 2017 a fost lansat un program educațional ambițios, în ambele zone de reintroducere în 
sălbăticie ale inițiativei. Scopul său a fost de a implica tinerii în conservarea naturii sălbatice 
locale – cu un accent deosebit asupra reintroducerii zimbrului – ca o modalitate de a dezvolta 
regiunea și de a motiva tinerii să rămână și să lucreze în comunitățile natale. Programul a urmat 
un model stabilit de WWF România în regiunea Carpaților Meridionali între 2014 și 2016, când au 
fost înființate cinci cluburi de tineret. 

Programul de educație non-formală a implicat cinci școli din județele Hunedoara și Caraș-
Severin (Școala Gimnazială Armeniș, Școala Gimnazială Feneș, Școala Gimnazială Densuș, Școala 
Gimnazială Sarmizegetusa, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie Teregova”), unde peste 100 de elevi au 
participat la cluburi de tineret axate pe natură. Inițial, proiectul a fost programat să se desfășoare 
pe parcursul a doi ani școlari și să implice elevi din clasele a V-a și a VIII-a, dar a continuat până 
în iunie 2021, cu activități pentru toți copiii care s-au arătat interesați de conservarea naturii.

Profesorii din fiecare școală au fost instruiți în cadrul evenimentului de lansare și au utilizat un 
manual personalizat creat pentru a îi asista în gestionarea conceptelor legate de viața sălbatică, 
cetățenie, dezvoltarea de competențe transversale și o serie de activități educaționale. O carte 
de benzi desenate intitulată „Dincolo de orizont”, care prezintă zona Banatului și programul de 
conservare a zimbrului, a fost distribuită elevilor din mai multe regiuni din România. Cluburile s-au 
arătat foarte interesate de activitățile de grup, de explorarea naturii și de cele două ateliere de 
lucru organizate în cadrul programului: unul găzduit de un fotograf profesionist de natură și altul 
de ornitologie, condus de doi biologi. Pentru a-și dezvolta mai bine competențele transversale, 
elevii au lucrat la proiecte pe termen lung care ar putea aduce beneficii comunității lor și naturii. 
Clubul din Sarmizegetusa, de exemplu, a planificat o campanie de reciclare în parteneriat cu 
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autoritățile locale; în Teregova, eforturile s-au 
concentrat pe menținerea curățeniei râurilor; 
iar în Densuș, membrii clubului au proiectat 
cuiburi pentru păsările locale și migratoare.

În 2019, toate cele cinci cluburi au luat parte 
la activități pentru Ora Pământului, pentru 
a sensibiliza comunitatea lor cu privire la 
schimbările climatice. În 2020, au avut loc se-
siuni online despre ariile protejate și cetățenia 
activă pentru elevii de clasa a șasea din Tere-
gova, care au culminat cu un concurs de foto-
grafie și o ceremonie de premiere. În Armeniș, 
echipa de reintroducere în sălbăticie a zimbri-
lor a colaborat cu profesorii pentru a crea un 
colț util pentru lecții și relaxare în aer liber – 
acesta conține picturi murale și fotografii cu 
specii și peisaje din zonă, panouri educațio-
nale despre speciile cheie și informații despre 
comportamentul prietenos cu natura. 

După ce au participat la aceste cluburi, profe-
sorii au observat că elevii au înțeles mai bine 
rolul lor în conservarea naturii și că au fost ca-
pabili să descrie zonele protejate, habitatele și 
speciile din regiunea lor, inclusiv zimbrul. Elevii 
au dobândit abilități legate de identificarea și 
monitorizarea faunei sălbatice și au încercat 
să-și amelioreze mediul local, trăind într-un 
mod mai prietenos cu natura – de exemplu, 
reciclând mai mult sau consumând mai puți-
nă hârtie. Profesorii au dobândit cunoștințe și 
competențe care îi vor asista în continuarea și 
dezvoltarea cluburilor de tineret pentru pro-
tejarea zimbrilor, în colaborare cu echipa de 
reintroducere a zimbrilor în libertate. 

Sesiunile de informare despre proiectul LIFE 
RE-Bison și despre importanța comunicării 
în sfera conservării naturii au fost organizate 
personal și online în fiecare an pentru stu-
denții Departamentului de Ecologie Sistemi-
că și Sustenabilitate, din cadrul Facultății de 
Biologie a Universității București.



22

Promovarea iniţiativei de resălbăticire a zimbrilor

De la demararea inițiativei, aceasta a fost promovată printr-o diversitate de activități mediatice 
locale, regionale, naționale și internaționale. Prin utilizarea unor strategii de comunicare bazate 
pe diverse categorii de public țintă, a fost creat și partajat în mod regulat un conținut relevant 
pentru canalele media digitale și tradiționale. 

WWF a emis 18 comunicate de presă la nivel național și regional, în coordonare cu Rewilding 
Europe, prin care s-au promovat etape importante, cum ar fi transportul zimbrilor, ecoturismul 
și activitățile educaționale. Știrile au ajuns la o audiență de peste 2 milioane de persoane din 
întreaga lume. Au avut loc vizite frecvente ale presei în zonele de reintroducere a zimbrilor, cu 
CNN, Deutsche Welle (DW), ARTE, TVES, Al Jazeera, National Geographic, Digi24, Libertatea, 
TVR, iar alte canale media semnificative au comunicat informaţii despre activitățile proiectului 
(PROTV, The Guardian, The Economist, Discovery Channel, South Africa Today, Radio România 
Internațional, Dilema Veche, Făclia etc.).

Pagina web a proiectului a fost accesată de peste 50 000 de ori de la lansare. Aceasta a fost 
actualizată în mod regulat cu materiale și informații utile. Pagina conține o galerie foto și 
o secțiune de știri cu 45 de articole, care acoperă activitățile și rezultatele cheie. Numărul de 
urmăritori ai proiectului pe rețelele de socializare (canalele Facebook, Twitter, Youtube) a crescut 
organic, până la peste 5 000 de persoane, datorită conținutului divers și dinamic, constând în 
fotografii, videoclipuri înregistrate camerele capcană, știri și activități de pe teren, evenimente, 
povești, concursuri și interacțiunea cu cei care urmăresc proiectul.
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Pentru a informa asupra progresului, un buletin informativ bilingv a fost transmis către o bază 
de date formată din peste 70 de factori de interes, inclusiv organizații partenere, centre de 
reproducere, grupuri de specialiști, biologi, universități din întreaga Europă. 

Un documentar de nouă minute, intitulat „Zimbrul”, a prezentat reintroducerea zimbrului prin 
ochii comunităților locale din Densuș și Armeniș. Filmat de premiatul cineast și fotograf francez 
Emmanuel Rondeau, documentarul a fost selectat la 10 festivaluri și proiectat în cadrul unor 
evenimente și la televiziunea națională. 
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Turismul bazat pe natură 

Pe lângă reintroducerea zimbrilor, zona de proiect Armeniș a primit un impuls ecoturistic foarte 
necesar, care a completat bogatele sale valori naturale și culturale. Activitățile de dezvoltare 
a întreprinderilor au prins contur, odată cu promovarea pachetelor turistice centrate pe 
experiențele de urmărire a zimbrilor, care se bucură de o atractivitate din ce în ce mai puternică 
în rândul vizitatorii naționali și internaționali.

În colaborare cu localnicii, a fost construit un observator natural premiat, care s-a integrat în 
împrejurimi, au fost restaurate mai multe sălașe pentru cazare și au fost puse la dispoziția 
turiștilor servicii precum transportul și mâncarea tradițională. În 2016, deschiderea Centrului 
pentru Vizitatori din Armeniș a creat o valoare în plus pentru proiect. În vara anului 2016, echipa 
a demarat discuţiile cu un incubator de marketing din București (ACU), cu un grup de acțiune 
locală (Țara Gugulanilor) și cu o rețea de distribuție de produse din Timișoara (ASAT), în legătură 
cu posibilele direcții de dezvoltare și idei de colaborare pentru o gamă de produse locale, sub 
eticheta „prietenoase cu zimbrii”. Etichetele au fost produse și plasate pe produsele disponibile 
în Centrul Turistic Armeniș pentru a marca mai bine destinația cunoscută sub numele de Măgura 
Zimbrilor.

Pliante informative a experiențelor de urmărire a zimbrilor din Armeniș au fost realizate și 
distribuite la centrele de informare ale parcurilor naturale europene (Ungaria, Austria și Elveția), 
precum și la evenimente din România, cum ar fi Zilele Turismului din Arad, Festivalul gastronomic 
La Pas din Timișoara sau Alpin Film Festival din Brașov.
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Publicații precum: Another Escape Magazine, The Guardian, National Geographic Magazine 
România și alte instituții media au recomandat Măgura Zimbrilor ca fiind o destinație unică 
și sustenabilă. Trei bloggeri de călătorie și-au împărtășit experiența în zonă pe conturile de 
socializare și pe blogurile proprii.

În cea de-a doua zonă de reintroducere în sălbăticie, începând cu anul 2019, am discutat 
îndeaproape cu reprezentanții Asociației de Turism Retezat și ai Geoparcului Dinozaurilor „Țara 
Hațegului” pentru a dezvolta o strategie comună de promovare a revenirii zimbrilor, ca parte 
a programului general de turism al deja popularei eco-destinații Țara Hațegului. Din cauza 
începerii târzii a proiectului în zonă și a altor provocări, dezvoltarea programului ecoturistic a fost 
întârziată, iar implementarea a fost doar parțială. Cu toate acestea, în zona Armeniș, sesiunile de 
formare privind ospitalitatea, restaurarea sălașelor, construirea de noi infrastructuri, cum ar fi 
observatorul faunei sălbatice, și oferirea de exemple concrete localnicilor, inspirate din alte părți 
ale României unde ecoturismul este înfloritor, i-au ajutat să îmbrățișeze evoluţia experiențelor în 
viața sălbatică promovate de Rewilding Europe și WWF România. Din 2016, în zonă s-au implicat 
peste 30 de gospodării, care au primit peste 200 de turiști și au generat un venit pentru localnici 
de peste 180 000 euro. Acest rezultat arată efortul din spatele unui mod incluziv de dezvoltare 
a ecoturismului, în care comunitatea a fost consultată și îndrumată să preia inițiativa în crearea 
unui scenariu socio-economic mai bun, pentru prezent și viitor.

Nevoia de practici turistice sustenabile pe tot lanțul valoric (reciclare, consum de energie și alimente, 
reducerea la minimum a amprentei de carbon etc.) a aprins scânteia creării unui campus în natură în 
Armeniș, care include un program de excursii în natură, cabane din lemn construite în mod durabil 
și o clădire comună, destinată să reunească localnicii și vizitatorii, pentru a învăța unii de la alții. 
În continuare sunt necesare resurse financiare și umane pentru a amplifica și a menține interesul 
localnicilor, pentru a îi instrui și, de asemenea, pentru a susține promovarea pe termen lung a zonei.
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Misiunea va continua
Pornind de la realizările proiectului LIFE RE-Bison inițiativa de resălbaticire a zimbrului în Sudul-
Vestul Carpaților urmează să înceapă în curând un nou capitol. 

Natura are propriu său ritm, motiv pentru care reintroducerea zimbrului în sălbăticie va fi 
întotdeauna un angajament pe termen lung. Odată cu încheierea primei etape de reintroducere 
a zimbrului în Carpații Meridionali, grupurilor libere li se va permite o evoluție naturală pentru 
a crea o populație viabilă, care să susțină o natură sălbatică înfloritoare și o economie locală 
sustenabilă bazată și pe ecoturism. Reintroduceri de zimbri vor fi planificate și efectuate în alte 
zone din Carpații Meridionali. În Munții Țarcu populația existentă se va suplimenta, doar dacă va 
fi strict necesar și numai în baza analizelor ADN. 

A doua etapă a programului de resălbaticire va include, de asemenea, gestionarea și 
monitorizarea continuă a speciei, pentru a menține o populației viabilă și sănătoasă, precum și 
acțiuni care să permită populației locale să obțină beneficii tot mai mari de pe urma prezenței 
zimbrilor. Vor fi continuate programele de monitorizare ADN și parazitologică pentru a preveni 
izbucnirea unor focare de boli și creșterea gradului de consangvinizare. De asemenea, vor fi 
continuate colaborările cu factorii interesați cheie, creându-se un consorțiu pentru a îmbunătăți 
monitorizarea zimbrilor și a menține relațiile armonioase între oameni și zimbri. 

Echipa de reintroducere a zimbrului în sălbăticie se va concentra pe ameliorarea cadrului legal 
pentru reintroducerea și gestionarea zimbrilor și pentru crearea unui model de gestionare 
a speciei. Se va propune către Ministerului Mediului un Plan Național de Acțiune pentru 
Conservarea Zimbrului și o Strategie Națională de Conservare a Zimbrului, precum și o procedură 
clară de gestionare a populațiilor de zimbri în libertate, proces care se dorește a fi transparent și 
cu implicarea tuturor factorilor cheie din domeniu. 

În concluzie, viitorul zimbrului din Carpații Meridionali pare promițător. Prin eforturile continue 
ale echipei, acest animal impresionant și influent ar trebui să continue să aducă beneficii tot mai 
mari naturii sălbatice și comunităților din zonă, contribuind la eforturile de conservare a speciei 
în Europa. 
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Mulţumiri
Diversele realizări ale inițiativei de reintroducere în sălbăticie a zimbrilor nu ar fi fost posibile fără sprijinul unui 
număr generos de parteneri și asociați. Echipa LIFE RE-Bison ar dori să își exprime profunda recunoștință față de: 

Centrele de reproducere, grădinile zoologice și rezervațiile implicate în proiectul de reintroducere a zimbrilor: 
Thomas Hennig (director Springe Wisentgehege și coordonaor EBCC Germania), medic veterinar Johannes Riedl 
(Zweckverband Donaumoos), medic veterinar Sven Bjorck (Avesta Visetpark), medic veterinar Ciprian Hodor, 
Altshonau – Parcul Național Pădurea Bavareză, Bad Berleburg, Tierpark Berlin, Bielefeld, Cuxhavener Kuster, 
Damerower Werder, Biroul Districtual Neuburg-Schrobenhausen, Edertal-Hemfurth; Farchau Hardehausen 
Wisentgehege, Heimattiergarden Furstenwalde, Karlsruhe, Kiel, Capitala landului Schleswig-Holstein – 
Hasseldieksdamm, Tierpark Neumünster, Tierpark Hirschfeld, Tierpark Straubing, Tierpark Suhl, Tierpark Sababurg, 
Wismar, Tierpark Weilburg; Avesta Visentpark, Kolmarden, Parcul Natura Viva – Busselongo, Slivuț-Hațeg, Vama 
Buzăului, Grădina Zoologică Hunedoara, Thoiry, Le Breil-sur-Merize, Han-Sur-Lesse, Parcul Zoologic Bern, Grădina 
Zoologică Tabor și lista continuă.

Specialiști din cadrul universităților și institutelor naționale și europene: prof. dr. hab. Wanda Olech (Universitatea 
din Varșovia - Facultatea de Științe ale Naturii și Vieții și Coordonator EBCC Polonia), prof. dr. Mihalca Andrei 
(Facultății de Medicină Veterinară, USAMV, Cluj-Napoca), Tobias Kuemmerle (Universitatea Humboldt, Berlin) și 
Centrul Senckenberg pentru Genetica Faunei Sălbatice prin reprezentanții: M.Sc. Gerrit Wehrenberg, Dipl.-Biol. 
Berardino Cocchiararo, M.Sc. Michelle Müller, Dr Carsten Nowak.

Membrii comunităţilor locale: Cristian Ioan Vela (primar al comunei Armeniș), Ioan Popescu (viceprimar al comunei 
Armeniș); Petru Vela (fostul primar al comunei Armeniș), Monica și Mihai Miculescu, Ion și Dosia Vela, Simona 
Capverde, Eduard Terschak, Mircea Dragomir, Ioan și Ana Boștiuca, Petru și Lina Stoicănescu, Iacob Hurduzeu, 
Ana Hurduzeu, prof. Iconia Miculescu, prof. Maria Damian, prof. Nicoleta Coseriu, prof. Ioan și Oxana Feneș, prof. 
Vela Ani, prof. Maria Hategan Brumar, prof. Daniela Uglai, prof. Mari Iordache, prof. Argentina Tonca și tuturor 
elevilor, Adrian Vîrtopean (primarul al comunei Densuș), Bernard Alexe, Dorin Socaci, Ioan Costea, echipa locală de 
intervenţie din Armeniș: Hurduzeu Tudor, Miculescu Petru Vali și Velescu Mihai. 

Contribuţii notabile în cadrul proiectului: Ministerul Mediului, Academia Română, Regia Națională a Pădurilor 
ROMSILVA, Garda Forestieră Caraș-Severin, Garda Forestieră Teregova, Agenția Națională a Ariilor Protejate, Agenția 
pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Inspectoratul Gărzii Forestiere Caraș-Severin, Asociația de Vânătoare 
și Pescuit Sportiv din Caraș-Severin, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, 
Garda de Mediu Caraș-Severin, reprezentanții ariilor protejate și parcurilor: Parcul Natural Vânători Neamț, Parcul 
Național Retezat și Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Serviciul Salvamont, Asociația de Ecoturism din 
România, Erika Stanciu, Adrian Hăgătiș, Alexandru Bulacu, Marius Nistorescu, Adrian Grancea, Marius Berchi, 
Marius Drugă, Mara Cazacu, Mara Sîrbu, Fundația Conservation Carpathia, Georg Messer, Cătălin Gavrilă, Asterta 
Cîrstea, Toni Romani, Ioan Moldovan, Krisztina Bokos, Andrei Tache, Nicolae Lupu, Miodrag Stoianov, Dan Dinu, 
Bogdan Comănescu, Daniel Mîrlea, Emmanuel Rondeau, Cristian Ilea, Daniel Allen, Mei Elderadzi, Rohan Wadhwa, 
Angus Walker, Staffan Widstrand, Diana Cuzmanovici Bogea, Alina Floroi, Kinga Mihali, Teodora Domșa, Anca 
Cuzmanovici Rusu, Cristian Ciobanu, Monica Vasile, Irina Opincaru, Oriata Hulea, Cristian-Remus Papp, Mădălina 
Corciu, Adriana Trocea și lista continuă.

Colegii WWF și Rewilding Europe implicați în pregătirea și implementarea proiectului, precum și comunităților 
locale și altor organizații care și-au unit forțele cu noi pentru conservarea speciei.





“Reintroducerea zimbrului în Carpații Meridionali a pus  
regiunea pe hartă, nu numai în România și în Europa, ci global.

Următoarea provocare este dublă: în primul rând, trebuie să ne 
asigurăm că putem continua să creștem populația de zimbri spre 

nivelul minim viabil de 150 de animale. În al doilea rând, trebuie să 
ne asigurăm că această reintroducere de referință să fie integrată 

într-o inițiativă mai amplă de resălbăticire a întregii regiuni.

Rewilding Europe se angajează să continue colaborarea cu toți 
factorii interesați pentru ca acest lucru să se întâmple.”

FRANS SCHEPERS
Director general al Rewilding Europe

“Sprijinul comunităților locale este esențial pentru succesul  
continuu al reintroducerii în sălbăticie a zimbrilor din  

Carpații Meridionali, care oferă acum beneficii durabile  
atât pentru natură, cât și pentru oameni.

Reintroducerea zimbrului, care întruchipează măreția  
și frumusețea naturii din Carpați, a arătat cum procesul  

de reintroducere în sălbăticie poate acționa ca o forță  
ecologică și socio-economică benefică.”

 ORIETA HULEA
Director WWF România
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