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100 DE zimbRi 
eliberati până în 2019
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reîntoarcerea 
ziMbrUlUi  în carpati



WWF România, 
împreună cu 
parteneri locali, 

naționali și internaționali, lucrează la crearea 
unui model de dezvoltare durabilă în Carpații 
Meridionali, care să se bazeze pe valorile specifice 
uneia dintre cele mai mari zone de sălbăticie din 
Europa. Credem că bunăstarea comunităților 

locale din Carpații 
Meridionali poate fi 
susținută prin inițierea 
de întreprinderi „verzi”, 
conectate celui mai mare 
plan de reintroducere 
la nivel european a 
speciei zimbru. WWF 
întreprinde un program 
de reintroducere a 
zimbrului în Munții 
Țarcu, de unde această 

speciei a dispărut în urmă cu 200 de ani. 
Zimbrul este una dintre speciile umbrelă, care 
are un impact real asupra menținerii proceselor 
ecologice, specifice zonelor de sălbăticie. 
Programul național de reintroducere creează o 
oportunitate unică pentru revenirea unei specii 
cheie, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea unor 
programe de ecoturism, dar și de cercetare și 
educație.

WWF România și Rewilding Europe au pregătit un 
plan de 10 ani pentru reintroducerea speciei zimbru, 
cu un obiectiv clar de a crea o populație de mai mult 
de 500 de exemplare libere în Carpații Meridionali 
și un obiectiv pe termen lung (25 de ani) de a stabili 
o meta-populație de peste 1000 de zimbri, care va 
deveni, cea mai mare populație din lume, care în 
prezent numără 5000 de indivizi, dintre care doar 
3400 trăiesc în libertate, fiind o specie mai rară 
decât rinocerul negru.

ziMbrii eliberati în sălbăticie, 
o popuLATiE  Cu  DiVERSiTATE 

gENETiCA mARE, 
viabilă pe terMen lUng

100

Sunt foarte puține locuri din Europa unde natura s-a 
păstrat în forma ei cea mai sălbatică. Această stare 
de fapt a avut un impact sever asupra mediului nat-
ural de care depindem cu toții, zonele de salbăticie 
jucând un rol indispensabil în menținerea sanătății 
ecosistemelor noastre. Ca rezultat al unei preocupări 
crescute față de siguranța resurselor noastre na-
turale, dar și cu privire la schimbările climatice și 
impactul lor, valorile noastre se orientează către o 
relație mai apropiată cu natura, 

dar și o apreciere a rolului pe care zonele de sălbăticie îl 
joacă în menținerea unui echilibru al mediului natural. 
Această tendință este reflectată chiar și în politicile și 
recomandările Comisiei Europene, dar și a mai multor 
organizații internaționale, care implementează măsuri de 
conservare și extindere a zonelor de sălbăticie.
WWF România a identificat specia zimbru, Bison 
bonasus, cel mai mare mamifer terestru din Europa, 
ca fiind o specie cheie pentru conservarea zonelor de 
sălbăticie din România.

Abilitățile sale ajută la menținerea unui peisaj mozaicat 
de zone împădurite și pajiști, care este mai valoros din 
punct de vedere ecologic decât orice pădure închisă 
sau pajiște deschisă.  Este o specie umbrelă care, odată 
reintrodusă cu succes, iar habitatul ei conservat în 
mod eficient, de-a lungul Munților Carpați, va ajuta 
la menținerea coridoarelor ecologice la scară mare, 
permițând proceselor naturale să se întâmple. Zimbrul 
este o specie ușor de comunicat și promovat ca simbol 
pentru conservarea naturii decât orice carnivor mare, 
care fascinează, dar în același timp provoacă frică și 
potențiale conflicte. Această specie umbrelă are nevoie 
de habitate de calitate ridicată, întinse, cu foarte puțin 
impact antropic, sau deloc, iar prin conservarea acestor 
habitate vor beneficia și alte specii cheie.

viziUnea noastră

obiECTiVE DE CoNSERVARE
• Până în 2025 în Carpații Meridionali predomină 
procesele naturale, iar conectivitatea ecologică este 
menținută și chiar îmbunătățită, iar conceptul de 
resălbăticire este replicat și în alte zone din România, ca 
soluție/model pentru protejarea patrimoniului natural și 
cultural.

• Crearea unui model de dezvoltare durabilă în zona 
Munților Țarcu, care are ca prioritate susținerea de afaceri 
verzi, conectate conservării naturii, dar și identificarea 
bunelor practici care să aducă o contribuție vizibilă 
bunăstării comunității locale.

• Armeniș este un laborator viu pentru conservarea 
speciilor rare și a proceselor naturale. Acest laborator 
facilitează cercetarea, dezvoltarea durabilă, conservarea 
de specii și habitate cheie, devenind zonă prioritară pentru 
tineri studenți, cercetători și profesioniști, din țara noastră 
și din străinătate.

REzuLTATE
• Două subpopulații de zimbri, viabile și interconectate, 
în Munții Țarcu și Poiana Ruscă; transporturi și eliberări 
anuale de exemplare, pe durata a cel puțin 5 ani.

• Un produs ecoturistic inovator, dezvoltat pe baza valorii 
adăugate de reintroducerea speciei zimbru, implicând 
în mod direct asociația locală, formată din membri ai 
comunității locale din Armeniș.

•  Bunăstarea comunităților locale, din vecinătatea zonei 
de reintroducere crește prin dezvoltarea de activități 
ecoturistice: un „hub” comunitar, care reprezintă locul de 
întâlnire între cercetătorii tineri, comunitatea locală și 
publicul larg.

• Un program de cercetare multidisciplinar, dezvoltat 
împreună cu universități naționale și internaționale, care 
să aibă în centrul atenției zonele de sălbăticie.

• Oportunități de dezvoltare profesională, create pentru 
tinerii interesați de științe ale naturii și științe sociale.
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o SpECiE SimboL

SuNT mAi puTiNi 
ziMbri în sălbăticie 

DECâT RiNoCERi NEgRi 
și este o reală Urgentă 

să reintrodUceM 
această specie pe 

teritoriile de altădată 

obiECTiVE 
•  Factorii interesați locali sunt implicați în mod activ 
în menținerea patrimoniului natural și cultural, și sunt 
în favoarea reintroducerii speciei zimbru;
• Valorile extraordinare ale zonelor de sălbăticie sunt 
înțelese și promovate de comunitățile locale;
• Publicul larg european este entuziasmat și sprijină 
inițiativa de conservare a „rinocerului negru al 
Europei”;
• Vizibilitate crescută a eforturilor de conservare în 
mass-media națională și internațională, făcând ca 
România să devină o destinație favorită de vizitare a 
zonelor de sălbăticie;
• Crește bunăstarea comunităților locale, care trăiesc 
în vecinătatea zonelor de sălbăticie, cu un interes 
crescut pentru activitățile ecoturistice, dar și pentru 
afacerile verzi, conectate valorilor naturale și culturale 
din zonă.

activităti
•  Evenimente de eliberare a zimbrilor beneficiază de 
vizibilitate crescută, implicând comunitățile locale, 
mass-media locală și națională, lideri de opinie;
• Centru de vizitare și comunitar în comuna Armeniș; 
Infrastructură pentru desfășurarea de activități de 
ecoturism, în vecinătatea zonelor de sălbăticie;
• Infrastructură specifică desfășurării de activități de 
observare și fotografiere a animalelor sălbatice;
• Un produs turistic inovator, dezvoltat pe baza datelor 
obținute de pe urma monitorizării zimbrilor, aducând 
cercetarea și conservarea naturii mai aproape de 
oameni;
• O platformă online, cu informații interpretate în timp 
real, obținute din monitorizarea impactului pe care 
specia zimbru îl are asupra mediului.

Zimbrul este un animal carismatic, prezent în cultura și 
istoria românească, iubit de publicul larg.

Reîntoarcerea zimbrului va fi o poveste care, fără îndoială, va atinge coarda 
sensibilă a mai multor persoane din publicul larg, atât pentru că este parte a 

culturii românești, cât și pentru rolul acestei specii în menținerea și promovarea unor peisaje naturale 
sălbatice, de valoare ridicată.
Povestea reîntoarcerii zimbrului are ca element central sprijinul pe care publicul larg îl poate oferi 
pentru salvarea „rinocerului negru al Europei”, devenind specia simbol pentru conservarea mediului 
natural în armonie cu oamenii. Această specie simbol a demonstrat faptul că poate fi de mare interes 
pentru mass-media națională și internațională, dar și pentru cercetători și turiști.
Relocarea unui prim grup de zimbri, provenind din diverse centre de reproducție și grădini zoologice 
din Europa în Carpații Meridionali. 
Primul transport de zimbri în Munții 
Larcu, în 2014 a demonstrat nivelul de 
interes pe care această specie îl poate 
trezi – presa internațională s-a strâns 
într-un sat izolat din România și a 
prezentat experiența extraordinară cu 
privire la readucerea zimbrului, știrea 
ajungând să fie accesată de cel puțin 
150 de milioane de oameni din lumea 
întreagă. Implicarea comunității 
locale pentru readucerea zimbrului 
a depășit orice așteptare, dovadă 
că eforturile să facem o Europă 
mai sălbatică sunt apreciate atât de 
publicul larg cât și de cel local.
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Conceptul de zone de sălbăticie 
reprezintă una dintre cele mai noi 

viziuni pentru conservarea naturii, iar 
resălbăticirea este unul dintre cele mai 

eficiente instrumente pentru a ajuta 
natura să se vindece singură.

WWF este cea mai mare organizaţie internaţională care 
desfășoară proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 
de ţări, cu mai mult de 5000 de angajați și peste 5.000.000 de 
susținători. Misiunea WWF la nivel global este să oprească 
degradarea mediului înconjurător şi să construiască un 
viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. 
www.wwf.ro
Rewilding Europe, organizație fondată în anul 2011, 
propune o viziune nouă de conservare a naturii la nivel 
european, cu mai mult spațiu pentru natură, viață sălbatică 
si procese naturale. Inițiativa își dorește readucerea 
biodiversității pentru noi toți, să ne bucurăm de ea și să 
explorăm noi metode prin care oamenii pot câștiga un trai 
echitabil de pe urma naturii. www.rewildingeurope.com
Mulțumim finanțatorilor
noștri pentru sprijin!
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