
Cel mai mare mamifer terestru din europa 
se întoarCe în Carpaţii meridionali
expoziţie de fotografie ce încearcă să redea povestea, „de la firul-ierbii”, a readucerii zimbrului în sud-vestul ţării, de unde a dispărut acum aproximativ 200 de ani

the biggest land mammal in europe returns 
to the southern Carpathian wilderness
a photography showcase which tries to present the grassroots story of the reintroduction of bison in south-western romania, from where it went extinct about 200 years ago



the european bison (bison bonasus) is a vulnerable species. there are now fewer than 2.000 
individuals living in the wild in europe, grouped in approximately 14 isolated populations, of which 
only 5, located in poland, are considered demographically viable. rewilding europe and wwf-
romania have embarked on an ambitious and long-term mission to save the bison from extinction, 
by reintroducing at least 100 genetically diverse animals in the southern Carpathians, romania, 
by the end of 2020. the animals come from various breeding centres and nature reserves in 
europe and go through an acclimatization period before they are released into the wild, in the 
area which used to be part of their native range up until 200 years ago. together with Vanatori 
neamţ nature park, we are laying the foundation for a national bison reintroduction plan, across 
the entire Carpathian mountains.

Zimbrul (bison bonasus) este o specie vulnerabilă. există acum mai puţin de 2.000 de indivizi 
care trăiesc în libertate în europa, grupaţi în aproximativ 14 populaţii izolate, din care numai 5, 
localizate în polonia, sunt considerate viabile demografic. rewilding europe și wwf-românia 
s-au angajat într-o misiune ambiţioasă și pe termen lung pentru a salva zimbrul de la dispariţie, 
prin reintroducerea în sud-vestul Carpaţilor meridionali a cel puţin 100 de indivizi diferiţi din punct 
de vedere genetic, până la final de 2020. animalele provin din diverse centre de reproducere și 
rezervaţii naturale din europa și trec printr-o perioadă de aclimatizare înainte să fie eliberate 
în zona care făcea parte din arealul lor de răspândire până acum 200 de ani. împreună cu parcul 
natural Vânători neamţ punem bazele unui plan naţional de reintroducere a zimbrului, de-a lungul 
întregului lanţ carpatic.
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bison are landscape architects. the comeback of europe’s largest land mammal enriches the food 
chain, while its browsing habit creates a mosaic landscape. bison graze pastures, but unlike other 
herbivores they also feed on seedlings, young trees and bark - especially during the cold season. 
this can result in small clearings in woodland and this mosaic mix of forest and open spaces is 
where biodiversity thrives. the great capricorn beetle can benefit from dead trees resulting 
from de-barking, the red-backed shrike thrives in shrubbery which can grow in forest openings 
and loves dung beetles attracted by the cellulose-heavy bison dung. the size of the bison and 
the distances it travels can help make pathways for other smaller mammals such as the deer, the 
badger or the marten.

Zimbrii sunt arhitecţi peisagiști. întoarcerea celui mai mare mamifer terestru îmbogăţește lanţul 
trofic, iar comportamentul de hrănire al acestuia creează un peisaj mozaicat. Zimbrii pășunează 
pe pajiști, dar spre deosebire de alte erbivore se hrănesc și cu seminţiș, vlăstari și scoarţă de 
copaci – în special în timpul sezonului rece. de aici rezultă mici ochiuri de pădure, iar peisajul ce 
alternează între pădure și spaţii deschise este locul unde viaţa sălbatică prosperă. Croitorul mare 
beneficiază de pe urma lemnului mort, rămas fără scoarţă, sfrânciocul roșiatic își găsește adăpost 
în arbuștii care ocupă ochiurile de pădure și iubește insectele care se adună la lăsăturile pline de 
celuloză ale zimbrului. dimensiunea zimbrului și distanţele pe care se deplasează ajută la crearea 
de poteci pentru alte mamifere mai mici precum căprioarele, bursucii sau jderii.
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bison can run at speeds of up to 60km/h. their natural predators are wolves (in packs) and 
very rarely bears. a more common cause of death is disease brought by parasites, bacteria 
and viruses, such as the blue tongue disease which also struck some of the bison reintroduced 
in the tarcu mountains, in the first year of the project (2014). bison that are artificially fed 
(especially in captivity) show higher parasitic infestation than free bison, due to defecation 
concentrations at fixed feeding locations combined with a sedentary behaviour encouraged 
by supplementary feeding. bison can also develop diseases due to transfers of bacteria from 
domestic cattle.

Zimbrii pot alerga cu până la 60km/oră. prădătorii lor naturali sunt lupii (în haită) și, foarte rar, 
urșii. o mult mai comună cauză de deces este îmbolnăvirea produsă de paraziţi, bacterii și viruși, 
precum boala limbii albastre care a lovit și unele exemplare reintroduse în munţii ţarcu în primul 
an de proiect (2014). Zimbrii care sunt hrăniţi artificial (în special cei din captivitate) arată o rată 
mai mare a îmbolnăvirilor decât zimbrii din libertate, din cauza concentraţiilor mari de excremente 
în locurile în care sunt hrăniţi și a comportamentului sedentar încurajat de hrănirea suplimentară 
asigurată de om.  Zimbrii pot dezvolta boli și din pricina transferurilor de bacterii de la speciile 
domestice de bovine.
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bison’s grooming behaviour includes dust bathing and scratching on trees and shrubs. as a 
result, they collect all sorts of seeds in their fur and transport them across the large areas 
they cover every day. this natural seed dispersal and germination helps to enrich pastures 
and the small glades they create by feeding on young trees and seedlings. when they scratch 
their massive heads on the ground they also create small holes where puddles form and small 
amphibians such as the yellow-bellied toad (bombina variegata) thrive - one of many natural 
processes activated by their comeback.

obiceiurile de igienă ale zimbrului includ „băile de noroi” și scărpinatul pe copaci și arbuști. 
astfel acesta colectează în blană tot felul de seminţe pe care le transportă de-a lungul și de-a 
latul zonelor pe care traversează. dispersarea seminţelor și germinarea lor ajută la regenerarea 
pajiștilor și a spaţiilor deschise pe care le creează zimbrul prin consumarea copacilor tineri și a 
seminţișului. mai mult, atunci când se freacă de pământ cu capul imens creează mici gropi unde se 
formează bălţi în care trăiesc amfibieni precum izvorașul cu burta galbenă (bombina variegata) – 
unul dintre multele procese naturale pe care zimbrul le declanșează odată cu revenirea lui.
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in the winter bison form large herds. these herds stay together until spring when the vegetation 
comes back to life. then, the large winter herds split into smaller groups of about a dozen animals, 
composed of females and youngsters – male and female. adult males begin to wander solitarily or 
in groups, most often 2-3 bulls. during the rutting season (august to october) they join the groups 
of females, before resuming their solitary living habits. during rut, bulls are excited and aggressive, 
especially towards younger adult bulls as potential rivals. they demonstrate their strength by 
breaking young trees, pawing the ground with the forefeet and wallowing.
generally, female bison breed every second year. the gestation period lasts 8.5 months on average 
and calves are born usually in may or June. the cow separates from the rest of the herd and gives 
birth in a secluded place, always to one calf. after a few days, when the calf is strong enough to keep 
up with the herd, they re-join the herd, while the mother continues to show its offspring special care 
and attention. a cow can give birth to about 9 calves during her lifetime.

iarna zimbrii formează turme mari și stau împreună până la venirea primăverii când vegetaţia revine 
la viaţă. apoi, aceste turme se „sparg” în mai multe grupuri mai mici, de circa 12 animale, compuse 
din femele și juvenili – masculi și femele deopotrivă. masculii adulţi se desprind de turmă și încep să 
umble singuri sau în grupuri foarte mici, de 2-3 indivizi. în timpul sezonului de împerechere (august-
octombrie) se alătură grupurilor conduse de femelele adulte înainte de a se despărţi din nou, odată 
cu venirea iernii. sezonul de împerechere crește nervozitatea masculilor adulţi, în special faţă de 
cei mai tineri pe care îi văd ca potenţiali rivali. ei își arată forţa prin ruperea copacilor tineri, lovirea 
pământului cu picioarele din faţă și prin rostogolire.
în general, femelele se împerechează la fiecare doi ani. perioada de gestaţie ţine, în medie, 8.5 luni, 
iar puii se nasc de obicei în mai sau iunie. femela se desparte de restul turmei pentru a da naștere, 
într-un loc izolat, întotdeauna unui singur pui. după câteva zile, odată ce puiul capătă putere pentru 
a ţine pasul cu turma, femela și puiul se alătură celorlaţi, iar mama continuă să manifeste grijă și 
atenţie faţă de cel mic. o femelă poate da naștere la circa 9 pui pe durata vieţii.
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the tarcu mountains are part of one of the last uninterrupted wilderness areas surviving in 
europe. they are a site of european conservation interest (a natura 2000 natural protected area) 
where 80% of the ecosystems are still largely natural, with a natural diversity and abundance 
higher than the national average. an estimate of 30% of forests are pristine or old-growth 
forests. this area was also part of the bison’s native range until hunting and poaching drove the 
species to extinction 200 years ago. its reintroduction is aimed at mending the broken food chain 
and helping to preserve the wilderness of this area and its connections (“ecological corridors”) to 
other close-by natural sites. 

munţii ţarcu sunt parte din una dintre ultimele zone întinse de sălbăticie rămase în europa. sunt 
un sit de importanţă europeană (sit natura 2000), unde 80% din ecosisteme sunt încă naturale în 
mare parte, cu o diversitate naturală și abundenţă a speciilor mai ridicată decât media naţională. 
aproximativ 30% din pădurile de aici sunt virgine sau cvasi-virgine. această zonă făcea parte, de 
asemenea, din arealul de răspândire a zimbrului până când vânătoarea excesivă și braconajul au făcut 
ca specia să dispară acum 200 de ani. reintroducerea zimbrului are rolul de a reface lanţul trofic și de 
a contribui la conservarea sălbăticiei din această zonă și a conexiunilor ei („coridoarelor ecologice”) 
cu alte arii naturale învecinate.
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the reintroduction of bison in the southern Carpathians is made possible with the support of the 
local community and authorities, the gatekeepers of the priceless natural heritage. the very land 
on which bison are now once again roaming has been offered by the armenis Commune, a field 
research station is housed in the former cultural centre also offered by the town hall, while the 
bison visitor centre – the gateway to the bison hillock (the popular name of the reintroduction site 
in the tarcu mountains) – has been set up by the project team in the former armenis information 
centre. with every visit to the bison hillock, tourists reinforce the idea and the hope that bison 
are a positive (new) presence in the area. in return, tourists might get to actually see the free 
bison and other wildlife (such as bears or chamois) in the spectacular natural setting of the tarcu 
mountains, while indulging in the scent of hay and the sight of starry skies. for more information 
and to book a tour, go to www.wwf.ro/visitbison.

reintroducerea zimbrului în sud-vestul Carpaţilor meridionali este posibilă prin sprijinul comunităţii 
și al autorităţilor locale – custozii acestui valoros patrimoniu natural. pământul pe care zimbrii 
umblă liber din nou a fost oferit de Comuna armeniș, o staţie de cercetare își are acum sediul 
lucrative în fostul cămin cultural de asemenea oferit de către primărie, iar centrul de vizitare 
– „poarta” spre măgura Zimbrilor (denumirea populară a zonei de reintroducere a zimbrului din 
munţii ţarcu) – a fost amenajat de echipa de proiect în fostul centru de informare din armeniș. 
Cu fiecare vizită în măgura Zimbrilor, turiștii întăresc ideea și speranţa că zimbrul este o (nouă) 
prezenţă binevenită în zonă. în schimb, turiștii pot avea norocul să vadă zimbrii din libertate, 
precum și alte specii sălbatice (ca urșii sau caprele negre) în peisajul spectaculos al munţilor ţarcu, 
și să relaxeze în miros de fân și cu imaginea cerurilor pline de stele. pentru mai multe informaţii și 
pentru a rezerva un tur, intraţi pe www.wwf.ro/visitbison.
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the first transport of bison, in may 2014, triggered a memorable celebration with traditional 
dances, traditional food and welcoming rituals. in this picture, locals are proudly showing off 
their dancing skills in a typical “învârtita”, where men spin their female partners at dizzying 
speed to upbeat, highly rhythmical folk music. bison transports have been organised by 
the team every year since then, in late spring or beginning of summer, and locals have been 
invited to take part in these milestone events. 

primul transport de zimbri, din mai 2014, a fost celebrat în mod memorabil - cu dansuri 
specifice, mâncăruri tradiţionale și ritualuri de întâmpinare. în această fotografie, 
localnicii își arată cu mândrie abilităţile de dans într-o „învârtită” tipică, în care bărbaţii 
își învârt partenerele cu viteze ameţitoare, pe o muzică populară vioaie și foarte ritmată. 
transporturile de zimbrii s-au reluat în fiecare an de atunci, în primăvară sau început de vară, 
iar localnicii au fost invitaţi să ia parte la aceste evenimente marcante. 
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locals, volunteers, photographers and journalists gathered together in welcoming the second bison 
group into the bison hillock, in 2015. some of the community members have started an association 
called amZa (bison hillock association armenis) which is partnering the project team in the 
organisation of transports and releases, in communicating with local authorities, in developing or 
offering ecotourism services (e.g. accommodation, guiding, meals) and products. in 2016, a new local 
brand of traditional products has been brought to market together with amZa, in order to share local 
food and crafts heritage with the wider public and thus to revitalise the local economy and pride in the 
power of hands. the project has also created four jobs so far: two young locals have become bison 
rangers in the bison hillock (tarcu mountains) and another two have started work in the second area 
which will be hosting bison, poiana rusca mountains. their role is key, as they patrol the rewilding area 
and monitor the movement of bison, their health state, potential damages to crops and hay stocks, 
presence and interaction with other wildlife species residing or passing through the area.

localnici, voluntari, fotografi și jurnaliști s-au adunat pentru a întâmpina cel de-al doilea grup de 
zimbri aduși în măgura Zimbrilor, în 2015. unii dintre membrii comunităţii au înfiinţat o asociaţie 
denumită amZa (asociaţia măgura Zimbrilor armeniș) care este partenerul local în organizarea 
transporturilor și eliberărilor de zimbri, în relaţionarea cu autorităţile locale, în dezvoltarea și 
oferirea de servicii de ecoturism (ex. cazare, ghidaj, mese) și produse. în 2016, un brand local 
de produse a fost lansat pe piaţă împreună cu amZa, pentru a împărtăși cu publicul moștenirea 
culinară și de manufactură a comunităţii și pentru a revitaliza astfel economia locală și mândria 
în puterea mâinilor. proiectul a creat până acum patru noi locuri de muncă: doi tineri din armeniș 
au devenit rangeri în măgura Zimbrilor (munţii ţarcu) și încă doi au început această activitate 
în a doua zonă care va găzdui zimbri, munţii poiana ruscă. rolul lor este cheie, întrucât ei 
patrulează zona de resălbăticire a zimbrului și monitorizează deplasările zimbrilor, starea lor de 
sănătate, posibilele pagube în culturile agricole și stocurile de fân ale localnicilor, dar și prezenţa 
și interacţiunile cu alte specii sălbatice care trăiesc în zonă sau o străbat. 
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the first group of bison that arrived in the southern Carpathians in 2014 from across 
europe was joined by a female bison of romanian origin. this was made possible through 
an exchange of bison with romania’s oldest bison reserve in hateg. romanita, from hateg, 
has become the “alpha-female” of the bison hillock herd. the exchange also contributed 
to diversifying the genetic pool of the hateg reserve which is experiencing interbreeding 
challenges.

primul grup de zimbri care a ajuns în sud-vestul Carpaţilor meridionali în 2014, de pe cuprinsul 
europei, a fost îmbogăţit cu o femelă din românia. acest lucru s-a întâmplat în contextul unui 
schimb de zimbri cu cea mai veche rezervaţie de zimbri din românia, de la haţeg. romaniţa, 
exemplarul din haţeg, a devenit între timp „femela-alfa” a turmei din măgura Zimbrilor. 
schimbul a ajutat și la diversificarea fondului genetic al rezervaţiei din haţeg care se 
confruntă cu riscuri de consangvinizare.
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the bison initiative is not only about reintroducing the species, though everything is related and is 
contributing to this core conservation objective. the bison are the central “piece” in a complex vision of 
making nature an engine for the development of this region and a source of wellbeing for the local com-
munities. our initiative is a puzzle linking together ecotourism, community development, education, na-
ture research, technological innovation and conservation efforts to the benefit of both nature and man. 
nature research and monitoring is one of the key priorities for our initiative, in order to measure 
the impact of this flagship species on the natural area and its biodiversity, to better inform our 
conservation actions, better understand and mitigate challenges such as human-wildlife conflicts, 
and to bring these fascinating stories to the wider public through rich and real content. our bison 
conservation work is complemented by a multi-disciplinary research project taking place in a field 
research station located in the village of fenes, in the former cultural centre, where students, 
researchers, conservation practitioners are now coming to take up temporary research missions. in 
2016, four young researchers and nature lovers stayed in the research station, taking daily trips in the 
forests and fields of the tarcu mountains, collecting and interpreting data to build the bison’s feeding 
patterns or dispersal habits and impact on the land.

reintroducerea zimbrului nu este singurul lucru pe care îl facem în această iniţiativă, deși totul se 
leagă direct sau indirect de, și contribuie la acest obiectiv central de conservare. Zimbrii sunt nucleul 
unei viziuni complexe în care natura devine motorul de dezvoltare al acestei regiuni și o sursă de 
bunăstare pentru comunităţile locale. iniţiativa noastră este ca un puzzle care conectează eforturile 
investite în ecoturism, dezvoltare comunitară, educaţie, cercetare, inovare tehnologică și conservarea 
naturii, în beneficiul naturii și omului deopotrivă.
Cercetarea în sfera naturii și monitorizarea reprezintă una dintre priorităţile-cheie în iniţiativa 
noastră, pentru a măsura impactul acestei specii-emblemă asupra habitatelor și biodiversităţii, 
pentru a fundamenta acţiunile noastre de conservare, a înţelege mai bine și atenua provocări precum 
conflictele om-specii sălbatice și pentru a prezenta aceste povești fascinante din teren prin conţinut 
bogat și real. munca de conserzvare legată de zimbru este acompaniată de un proiect de cercetare 
multi-disciplinară ce este coordonată de la staţia de cercetare din satul feneș, în fostul cămin cultural, 
unde studenţi, cercetători, practicieni vin acum în misiuni temporare de cercetare. în 2016, patru tineri 
cercetători și pasionaţi de natură au stat la staţia de cercetare și au ieșit zilnic pe teren, în pădurile și 
pajiștile din măgura Zimbrilor, colectând și interpretând date pentru creionarea de modele de hrănire și 
de dispersie a zimbrilor și a impactului corespunzător asupra terenului. 
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Youngsters living near the bison rewilding area are the most important group we aim to 
benefit, on the long-term, from the comeback of this iconic species. the foundation we 
are laying for low-impact tourism activities, new sustainable enterprises are to secure a 
sustainable micro-economy for this new generation. in this sense we are striving to engage 
kids from a young age to stir their interest in natural sciences, social sciences and ecology 
and stimulate their pride in the richness of their natural and cultural heritage. here, the local 
team are teaching a group of children from schools in armenis and teregova about bison 
tracking, demonstrating how they use the Vhs antenna to track the bison in the field.

tinerii care trăiesc în apropierea zonei de resălbăticire a zimbrului sunt cel mai important 
grup social care sperăm să beneficieze, pe termen lung, din întoarcerea zimbrului. bazele 
pe care le așezăm acum cu activităţile de ecoturism și noi întreprinderi durabile sunt de 
natură să asigure viitorul unei micro-economii pentru această nouă generaţie. în acest 
sens, ne străduim să implicăm tinerii, de la o vârstă fragedă, în diverse activităţi pentru 
a le stârni interesul faţă de știinţele naturii, știinţele sociale și ecologie și pentru a le 
alimenta mândria faţă de bogăţia patrimoniului natural și cultural pe care l-au moștenit. 
aici, echipa locală de proiect explică unui grup de elevi de la școli din armeniș și teregova 
activitatea de monitorizare a zimbrilor, arătându-le cum se folosește antena Vhs pentru a 
urmări animalele din teren.
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această expoziţie va circula în mai multe zone ale ţării în perioada 2016-2020 și este realizată în cadrul proiectului „acţiuni urgente pentru refacerea populaţiilor de zimbru în românia” finanţat prin programul life al uniunii europene și implementat de rewilding europe și wwf-românia. 
mai multe despre proiect: www.life-bison.com

this exhibition will travel a few areas in romania in the period between 2016-2020, under the project "urgent actions for the recovery of european bison popualtions in romania", financed through the eu life programme and implemented by rewilding europe and wwf-romania. 
for more information about the project: www.life-bison.com

fii musafir în linia întâi a misiunii de conservare a naturii. 
rezervă o vizită acasă la zimbri, aici: www.wwf.ro/visitbison.

become a guest on the frontline of nature conservation. 
book a tour to the bison here: www.wwf.ro/visitbison.


