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ZimbrulZimbrul

Nume binomialNume binomial
 Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

Clasi�care științi�căClasi�care științi�că
 Regn: Animalia Regn: Animalia
 Încrengătură: Chordata Încrengătură: Chordata
 Clasă: Mammalia Clasă: Mammalia
 Ordin: Artiodactyla Ordin: Artiodactyla
 Familie: Bovidae Familie: Bovidae
 Gen: Bison Gen: Bison
 Specie: Bison bonasus Specie: Bison bonasus

HabitatHabitat
 Trăieşte în păduri de foioase și mixte, care includ şi pajiști sau pășuni  Trăieşte în păduri de foioase și mixte, care includ şi pajiști sau pășuni 
reprezentând cel puţin 20% din suprafaţa teritoriului.  reprezentând cel puţin 20% din suprafaţa teritoriului.  
Altitudinea optimă este în jur de 800 m.Altitudinea optimă este în jur de 800 m.

HranăHrană
 Animal erbivor, consumă în principal iarbă, lăstari şi frunze.  Animal erbivor, consumă în principal iarbă, lăstari şi frunze. 
Necesită apă zilnic.Necesită apă zilnic.

Dimensiuni Dimensiuni 
 Zimbrul are aproximativ 2,1 - 3,5 m lungime şi 1,6 - 2 m  înălţime.  Zimbrul are aproximativ 2,1 - 3,5 m lungime şi 1,6 - 2 m  înălţime. 
Greutatea exemplarelor adulte poate varia între 300 - 540 kg în cazul femelelor şi Greutatea exemplarelor adulte poate varia între 300 - 540 kg în cazul femelelor şi 
între 400 - 920 kg, atingând ocazional chiar şi 1000 kg, în cazul masculilor.între 400 - 920 kg, atingând ocazional chiar şi 1000 kg, în cazul masculilor.
La naștere, viţeii cântăresc între 15 - 35 kg.La naștere, viţeii cântăresc între 15 - 35 kg.

Durată de viaţă și reproducereDurată de viaţă și reproducere
 În captivitate, durata de viaţă atinge 30  de ani, dar în sălbăticie este mai scurtă. În captivitate, durata de viaţă atinge 30  de ani, dar în sălbăticie este mai scurtă.
Masculii ajung la maturitatea sexuală la vârsta de doi ani, în timp ce femelele în anul al Masculii ajung la maturitatea sexuală la vârsta de doi ani, în timp ce femelele în anul al 
treilea. Anii reproductivi sunt cuprinși între vâsta de 6 - 12 ani la masculi, şi între vâsta de treilea. Anii reproductivi sunt cuprinși între vâsta de 6 - 12 ani la masculi, şi între vâsta de 
4 - 20 ani la femele. Perioada rutului are loc din august până în octombrie. Femelele au o 4 - 20 ani la femele. Perioada rutului are loc din august până în octombrie. Femelele au o 
perioadă de gestaţie de 264 de zile, şi de obicei dau naştere la un viţel. Masculii cu vârsta perioadă de gestaţie de 264 de zile, şi de obicei dau naştere la un viţel. Masculii cu vârsta 
de 4 - 6 ani, deşi maturi sexual, sunt împiedicaţi de la împerechere de masculii mai în de 4 - 6 ani, deşi maturi sexual, sunt împiedicaţi de la împerechere de masculii mai în 
vârstă.vârstă.

Structură socială şi comportamente teritorialeStructură socială şi comportamente teritoriale
 Zimbrul este un animal de turmă, care trăieşte atât în grupuri mixte cât şi în grupuri  Zimbrul este un animal de turmă, care trăieşte atât în grupuri mixte cât şi în grupuri 
exclusiv de masculi. Dimensiunea turmei depinde de factorii de mediu, �ind de exclusiv de masculi. Dimensiunea turmei depinde de factorii de mediu, �ind de 
aproximativ 8-13 animale pe turmă. Grupurile care constau exclusiv din masculi sunt mai aproximativ 8-13 animale pe turmă. Grupurile care constau exclusiv din masculi sunt mai 
mici decât cele mixte, constând în medie din două exemplare.mici decât cele mixte, constând în medie din două exemplare.
Aria centrală a teritoriului este amplasată de obicei în apropiere de pajişti şi surse de apă.Aria centrală a teritoriului este amplasată de obicei în apropiere de pajişti şi surse de apă.

Denumire populară şi etimologieDenumire populară şi etimologie
 Zimbru sau bison european.  Zimbru sau bison european. 
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române cuvântul zimbru provine din  limba Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române cuvântul zimbru provine din  limba 
slovacă zonbrŭ.slovacă zonbrŭ.
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Sursa:   http://www.bisonbonasus.ro/,   https://en.wikipedia.org/wiki/European_bisonSursa:   http://www.bisonbonasus.ro/,   https://en.wikipedia.org/wiki/European_bisonSursa:   http://www.bisonbonasus.ro/,   https://en.wikipedia.org/wiki/European_bison
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Iniţial s  bison bonasus fost răspândită în ăpecia  a  toat  Europa, de la Masivul Central la râul Volga şi 
Caucaz.

Popula ia de zimbri  ţ a început să scadă, pe de o parte datorită degradării și fragmentării 
habitatului ca urmare a agriculturii intensive și a exploatărilor forestiere, pe de altă parte ca 
urmare a vânătorii nelimitate și a braconajului P ţ a de zimbri a fost ă   . opula i  extirpat  în Galia
(Franţa şi Belgia de azi), în secolul al lea   în nordul Suedie  în secolul , şi în Anglia VIII- , apoi i al XI-lea
în secolul . Specia upravieţui  în Ardeni şi Vosges până în secolul al -lea.al XII-lea a s t XV

1790 ltimul zimbru  european din Transilvania - a murit u .

Populaţia de zimbri continu  să scadă, astfel încât în secolul al 20-lea supravieţuia at au t 
exemplare în stare de libertate doar în Białowieża (Polonia) şi în Caucazul de Nord.

1919 ucis ltimul zimbru s lbatic din Europa  în Polonia - a fost u ă , .
 - a fost .1927 ucis ultimul zimbru sălbatic din lume, în Caucaz

11923 - s-a fondat Societatea Internațională pentru Ocrotirea Zimbrului  și s-a instituit 
2Cartea de Pedigree a Zimbrilor (EBPB ). Au fost  înregistrate datele celor 66 de exemplare 

3existente în acel an.

1929 - în Rezervaţia Naturală Białowieża, Polonia, a demarat programul de refacere a 
speciei zimbru, pornind de la 13 exemplare apte de reproducere.

41965 - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN/SSC-BSC ) a clasi�cat 
zimbrul ca o specie pe cale de dispariţie. 

5 61996 - WAZA  a inclus zimbrul în programul EEP , facilitând transferul de exemplare între 
grădinile zoologice, dar acordând prioritate programelor de reintroducere în curs de 
derulare. 

În prezent, în Polonia se găsesc două turme de zimbri în libertate, una de aproximativ 
100 de exemplare, a cărei reintroducere a început în 1963 cu un nucleu de 15 exemplare, 
și una de 50 de exemplare, a cărei reintroducere a început în 1980 cu un nucleu de 14 
exemplare. La Białowieża, rezervaţia de zimbri cea mai cunoscută, dar și cea cu cele mai 
mari efective în libertate, s-a ajuns la un număr de exemplare care se apropie de limita 
capacității de suport a habitatelor locale.
În Ucraina cea mai numeroasă turmă se a�a la Bukovinskaya numărând aproximativ 
100 de exemplare. 
În Slovacia, începând cu 2004, s-au pus în libertate 8 exemplare, în apropierea 
graniței cu Polonia.

2 72014 - EBPB  a înregistrat   un total de 5.555 exemplare de zimbri, dintre care 
1.610 de exemplare în captivitate (602 masculi, 1.008 femele), 402 de exemplare în 
semilibertate şi 3.545 de exemplare în libertate.

 Răspândirea estimată iniţială a populaţiei de zimbri
Răspândirea populaţiei de zimbri în evul  mediu

1. Berlin, Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents   2. EPBP acromin pentru European Bison Pedigree Book   3. Jan Raczyński, Małgorzata Bołbot: 
The European Bison Pedigree Book In History And Today, Białowieża 2009   4. IUCN/SSC-BSC acronim pentru International Union for the Conservation of 
Nature / Species Survival Commission - Bison Specialist Group, al cărui reprezentant pentru Europa este Dr. Wanda Olech.   5. WAZA acronim pentru World 
Association of Zoos and Aquaria   6. EEP acronim pentru  European Endangered Species Programme   7. Sursa http://www.bison-ebcc.eu/
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Rezervaţia „Dragoș Vodă“
Vânători, Jud. Neamţ

Rezervaţia „Valea Zimbrilor“ 
Vama Buzăului, Jud. Brașov

Rezervaţia Slivuţ-Haţeg
Jud. Hunedoara

Târgoviște
Jud. Dâmboviţa Rezervaţia „Neagra“

Bucșani, Jud. Dâmboviţa

1. Sursa http://www.bisonbonasus.ro/zimbrul-in-romania/

Iniţiative de conservare și reintroducere a speciei

 Reducerea continuă a populației de zimbri, precum și a arealului ocupat de aceasta pe 
plan european, mai ales după tragedia din timpul primului Război Mondial și a perioadei 
imediat următoare (Revoluția din 1917, războiul civil), când zimbrul a dispărut din libertate, 
a dus la demararea programelor de conservare și reintroducere a acestei specii. Având în 
vedere speci�cul speciei, recuperată miraculos pornind de la doar câteva exemplare, 
acțiunile de conservare se îndreaptă, în egală măsură, atât spre exemplarele a�ate în 
libertate, cât și spre cele a�ate în captivitate. 

 Carpații, ultimul mare rezervor de biodiversitate al Europei, pot oferi spațiul necesar 
pentru existența acestei specii în libertate.  Acesta este motivul pentru care programe de 
reintroducere în libertate au  fost demarate, de-a lungul timpului, în Carpații din Slovacia, 
Polonia și Ucraina. 

 Pornind de la faptul că mai mult de jumătate din suprafața Carpaților se a�ă în 
România, a rezultat că restaurarea speciei zimbru în Carpații României este vitală pentru 
succesul întregului program de reintroducere a acestei specii pentru arealul Munților 
Carpați, atât timp cât acest vast teritoriu poate furniza majoritatea refugiilor naturale 
potențiale pentru zimbru. 

1În România, în anul 2009, exista următorul efectiv de exemplare :

l Grădina Zoologică Vânători, jud. Neamţ - 6 exemplare, în captivitate 
l Rezervaţia Slivuţ Haţeg, jud. Hunedoara - 6 exemplare, în captivitate 
l Grădina Zoologică Târgovişte, jud. Dâmboviţa - 1 exemplar, în captivitate 
l Rezervaţia „Neagra“ Bucşani, jud. Dâmboviţa - peste  25 exemplare, în semilibertate
l Rezervaţia „Dragoș Vodă“ Vânători, jud. Neamţ - 22 exemplare, în semilibertate
l Rezervaţia „Valea Zimbrilor“ Vama Buzăului, jud. Brașov - 11 exemplare, în semilibertate

În anul 2015, la Rezervaţia „Valea Zimbrilor“ Vama Buzăului există 34 de exemplare.

În�ințarea unei populații viabile de zimbri în semilibertate în Rezervația Naturală „Valea 
Zimbrilor“ din Vama Buzăului prezintă nu numai o prioritate la nivel național, ci și la nivel 
european. Importanța constituirii unei noi rezervații care să adăpostească o populație în 
semilibertate este evidențiată în documentul trimis de către dna Dr. Wanda Olech, președinta 
IUCN/SSC-BSG. 

Vama Buzăului devine astfel comuna destinată protejării zimbrului în arealul său natural, 
moștenirii naturale, spirituale și culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor, conservării 
peisajului și tradițiilor locale, cât și promovării turismului rural durabil bazat pe aceste valori.
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Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ 
din Vama Buzăuluidin Vama Buzăului

Data în�inţăriiData în�inţării
 Noiembrie 2008 Noiembrie 2008

LocalizareLocalizare
 România, judeţul Braşov, comuna Vama Buzăului, satul Acriş România, judeţul Braşov, comuna Vama Buzăului, satul Acriş

AccesAcces
 Drumul Naţional 10 / Drumul Comunal 49A (fost Drum Judeţean 103A) Drumul Naţional 10 / Drumul Comunal 49A (fost Drum Judeţean 103A)

SuprafaţăSuprafaţă
 90 ha, din care 10 ha păşune (actualul ţarc) şi 80 ha pădure (unde se impune extinderea) 90 ha, din care 10 ha păşune (actualul ţarc) şi 80 ha pădure (unde se impune extinderea)

Efectivul de zimbriEfectivul de zimbri
 2008 2 exemplare primite din Austria 2008 2 exemplare primite din Austria
  2 exemplare primite din Elveția   2 exemplare primite din Elveția 
  1 exemplar primit din Italia  1 exemplar primit din Italia
 2009 5 exemplare primite din Franța 2009 5 exemplare primite din Franța
 2015 34 de exemplare existente în rezervaţie 2015 34 de exemplare existente în rezervaţie
 Primul zimbru născut în rezervație se numește Gențiana. Primul zimbru născut în rezervație se numește Gențiana.

Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ 
din Vama Buzăului

Data în�inţării
 Noiembrie 2008

Localizare
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Suprafaţă
 90 ha, din care 10 ha păşune (actualul ţarc) şi 80 ha pădure (unde se impune extinderea)

Efectivul de zimbri
 2008 2 exemplare primite din Austria
  2 exemplare primite din Elveția 
  1 exemplar primit din Italia
 2009 5 exemplare primite din Franța
 2015 34 de exemplare existente în rezervaţie
 Primul zimbru născut în rezervație se numește Gențiana.
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ASOCIAȚIA „VALEA ZIMBRILOR – VAMA BUZĂULUI“
 având ca membri

Obiectiv
 Conservarea speciei zimbru (bison bonasus) printr-o serie de acţiuni de educaţie 
ecologică și conștientizare publică în rândul populaţiei.

Administraţie
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10 ha pășune - suprafaţa actuală a rezervaţiei
80 ha pădure - suprafaţa de perspectivă a rezervaţiei

Clădiri / spaţii amenajate
Ţarcul zimbrilor
Centrul de Informare Turistică Vama Buzăului

Suprafaţa rezervaţiei

5,1 km VAMA BUZĂULUI (via DC49A)

4,2 km ÎNTORSURA BUZĂULUI (via DC49A și DN10)
 40,9 km BRAȘOV (via DN10)

DC 49A

DC 49A

BUZĂU
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 Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ din Vama Buzăului a luat �ință ca parte a unui 
proiect de dezvoltare turistică a zonei. Asociația „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului“ 
bene�ciază de susținere din partea instituțiilor și asociațiilor cheie, locale și naționale, 
datorită importanței acestui proiect, atât la nivel european, cât și național și local. 
Parteneriatul cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Brașov (ADDJBv) și Consiliul 
Județean Brașov implică sprijinul indirect al Primăriei Municipiului Brașov și al membrilor 
unității administrativ-teritoriale din județul Brașov. Dezvoltarea turistică a întregii zone este 
o componentă a cărei însemnătate a fost înțeleasă pe deplin și de populația locală a tuturor 
comunelor implicate. 

 Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ este inclusă în Strategia de Conservare a Zimbrului 
în România, studiul privind oportunitatea în�ințării rezervației, cât și lucrările efectuate 
până în prezent (inclusiv primul transport de zimbri din luna noiembrie 2008), �ind 
realizate sub directa supraveghere a specialiștilor IUCN/SSC–BSG. Conservarea speciei 
zimbrilor și repopularea Carpaților este esențială din punct de vedere al biodiversității, 
mediul avut în vedere pentru rezervație �ind unul perfect pentru dezvoltarea speciei. 

 Ca suprafață, Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ este a patra din România. 
Amplasamentul actual este situat pe malul stâng (terasa aluvionară) a râului Buzău și se 
limitează la o suprafață de 10 ha de pășune, pe care sunt amplasate atât țarcurile de 
animale cu cele trei hrănitori, cât și clădirile administrative. Acest areal a ajuns să �e prea 
restrâns pentru cele 34 de exemplare de zimbri care trăiesc în prezent în rezervaţie. Planul 
celor care o administrează este ca în viitor să o extindă pe o arie mai mare (80 ha de 
pădure), lucru care ar facilita proiectele de modernizare ale rezervației, cu scopul �nal de a 
lăsa ulterior zimbrii în libertate, animalele urmând a � incluse într-un program de 
repopulare a Munților Carpați. 

 Deși este cea mai nouă rezervație de zimbri din România, până în momentul de față, în 
cadrul Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ au fost înregistrate o serie de realizări notabile, 
cum ar �:

l Țarc de 10 ha, țarc pro�lactioriu de 0,1 ha, sistem de hrănitori fân și concentrate, 
adăpători,

l Primul transport de zimbri: 5 exemplare provenite din Elveția, Italia și Austria,
l Prima fermă de carantină autorizată din România pentru specia zimbru,
l Tratamente veterinare pentru efectivul de zimbri sub îndrumarea personalului de 

specialitate,
l Tranchilizarea celor 5 zimbri (decembrie 2008) și realizarea de analize de laborator 

pentru scoaterea exemplarelor de zimbri din carantină,
l Analize genetice realizate la Facultatea de Genetică Varșovia, Polonia,
l Înscrierea de către Administrația Parcului Natural Vânători Neamț a populației de 

zimbri de la Rezervația Naturală „Valea Zimbrilor“ în Cartea de Pedigree a Zimbrilor 
(EBPB),

l Selecția animalelor incluse în programul de reintroducere realizată pe baze științi�ce, 
sub directa supraveghere a Coordonatorului Grupului de Lucru IUCN privind 
Managementul Zimbrului,

l Instruirea personalului de îngrijire a zimbrilor în probleme de management speci�ce.

 Proiectul de la Vama Buzăului se dorește a � o continuare a proiectului pilot pentru 
România de reintroducere a zimbrului, implementat de către Administrația Parcului Natural 
Vânători Neamț. Aceste proiecte reprezintă un punct de referință major pentru eforturile 
de conservare și dezvoltare durabilă în România și întregul Arc Carpatic. 
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Descrierea științifică a ariei

Geogra�e

 Din punct de vedere geogra�c, rezervaţia este situată în zona 
centrală a Carpaților de Curbură, la poalele Masivului Ciucaș.

Geomorfologie

 Rezervația este constituită pe un teren cu con�gurație plană, 
a�at pe malul stâng al râului Buzău. Această con�gurație este ideală 
întrucât asigură o productivitate sporită pășunii, permite realizarea 
cu ușurință a împrejmuirii și a facilităților necesare, asigură o 
vizibilitate perfectă, o utilizare sporită a resurselor și o tratare 
uniformă. Extinderea țarcului se va face într-o zonă împădurită, 
situată pe malul drept al râului Buzău, având pante între 21°-27°, 
propice dezvoltării vegetației forestiere, arborete de fag și amestec, 
de productivitate medie și superioară.

Altitudine

 În cadrul rezervaţiei, altitudinea la care se a�ă zona de pășune 
este de 730 m, iar pădurea se extinde între limitele altitudinale de 
730 m și 925 m. În zonele din Munții Carpați, în care există populații 
de zimbri în semilibertate și libertate, s-a stabilit, pe baza unor studii 
științi�ce, faptul că limitele altitudinale optime pentru zimbri 
variază între 500-1000 m. Astfel, din punct de vedere altitudinal, 
zona aleasă pentru rezervaţie corespunde arealului optim al 
zimbrului. 

Hidrologie

 Suprafaţa rezervației este traversată de râul Buzău, asigurându-se 
din acest punct de vedere o constantă hidrogra�că. Nu există surse 
majore de poluare în amonte, apa din râu �ind utilizată la adăpatul 
vitelor. De asemenea, în cazul pășunii, pânza freatică este la 
suprafață, obținerea apei prin forări �ind facilă.

Climă

 În zonă se găsește un regim pluviometric de tip continental, cu 
cantități de precipitații su�ciente tot timpul anului, valorile 
regimului climatic �ind favorabile dezvoltării vegetației erbacee și 
arborescente de pe pășuni, precum și a celei forestiere.

Floră și faună

 În zona rezervației există o mare varietate de pădure naturală și 
seminaturală, precum și petice mici de pășuni și pajiști care 
alcătuiesc un  mozaic interesant de diverse ecosisteme. Această 
suprafață este bogată în �oră și specii de faună care sunt incluse în 
Directive a Habitatelor și Convenția de la Berna. Fauna rezervației 
este foarte bine reprezentată și echilibrată cu specii protejate, cu 
peste 15 specii de mamifere. De asemenea, în această suprafață au 
fost identi�cate mai multe specii de păsări, din care, unele se găsesc 
în Directiva Păsărilor. 

12



Extinderea Rezervației Naturale „Valea Zimbrilor“

 Un prim studiu de fezabilitate, realizat în anul 2008 de Cătănoiu Sebastian și Deju Răzvan, 
membri IUCN/SSC-BSG, a urmărit toate acele puncte considerate esențiale în constituirea 
Rezervației Naturale „Valea Zimbrilor“: necesitatea în�ințării unei rezervații de zimbri în 
comuna Vama Buzăului, analiza și interpretarea amănunțită a zonei, infrastructura, aspectele 
genetice, aspecte de sănătate și veterinare, transportul zimbrilor, hrănirea, reproducerea și 
dezvoltarea zimbrilor. În ultima parte a acestui studiu, se fac recomandări privind 
infrastructura rezervației, care includ și extinderea suprafeței rezervației, în timp.

 Într-un alt studiu, condus de Ovidiu Ionescu, se arată următoarele: 
„Primordială este lărgirea ariei rezervației, compartimentarea și naturalizarea ei pentru ca 
toate exemplarele de zimbri să se bucure de o mai mare libertate, de apropiere cât mai 
mare de cadrul lor natural. Această etapă ar trebui urmată de dezvoltarea facilităților 
turistice și a punctului de informare, dezvoltarea strategiei de creștere a populației și de 
evitare a consangvinizării în vederea realizării unui nucleu de repopulare, monitorizarea 
stării de sănătate. 
Pentru îndeplinirea acestor obiective ar � bene�că existența unui centru - laborator de 
cercetare și de analiză a stării �ziologice, ecologiei și comportamentului zimbrilor, ar � 
bene�că dezvoltarea și încurajarea creării de parteneriate în domeniul cercetării cu 
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere și ICAS-ul.
În cadrul rezervației se impune implementarea acestor componente strategice  pe termen 
scurt, mediu și lung, în vederea dezvoltării acesteia, creșterii rolului turismului prin investiții 
directe, promovare și îmbunătățirea serviciilor turistice. Investiția inițială a fost una destul 
de consistentă, dar pentru păstrarea optimității se impune o permanență în ceea ce privește 
modernizarea zonei.”

 În cadrul tuturor studiilor conduse se subliniază importanța extinderii suprafeţei, aceasta 
�ind o prioritate pentru atingerea tuturor obiectivelor proiectului rezervației. Odată cu 
sporirea numărului de animale, spațiul matrice al rezervației a devenit insu�cient. Asociația 
face demersuri pentru extinderea împrejmuirii rezervației pe cele 80 ha de pădure, 
pentru a veni în sprijinul programului de reintroducere a zimbrilor în mediul natural sălbatic și 
pentru a include rezervația în rețeaua europeană a rezervațiilor naturale, asigurând astfel 
dezvoltarea activităților rezervației, precum și promovarea zonei. Extinderea pe cele 80 ha se 
va realiza pe versantul drept al râului Buzău, în trupul de pădure cedat de comuna Prejmer, 
denumit local „Dealurile Simeriei”. Amplasamentul este situat într-un relief premontan 
(dealuri înalte), în fondul forestier proprietate a comunei Prejmer.

 Se dorește, de asemenea, construirea unui centru de vizitare, informare și schimb de 
bune practici pentru regiunea Carpatică. Prin acest centru se dorește asigurarea 
infrastructurii necesare desfășurării unor acțiuni de instruire teoretică și practică despre 
conservarea naturii și a zimbrului, asigurarea creșterii numărului de vizitatori și crearea unor 
facilități de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut (amenajare spații de joacă copii, 
amenajare locuri popas, observatoare, realizarea unor activități educative – gen lecții practice 
în teren cu ajutorul unor ghizi specializați). De asemenea, se dorește implicarea tinerilor în 
activitatea rezervației și totodată atragerea de fonduri europene pentru modernizarea ei.

 Extinderea Rezervației Naturale „Valea Zimbrilor“ este fundamentală pentru 
realizarea tuturor obiectivelor inițiale și a proiectelor viitoare de dezvoltare turistică a 
zonei și conservarea speciei zimbrilor în arealul său natural din microregiunea Țara 
Buzaielor. 
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Comuna Vama Buzăului

 Comuna Vama Buzăului, situat la 45 km de Brașov, are în componență satele Vama 
Buzăului (reședință), Acriș, Buzăiel și Dălghiu, având o suprafață totală de 156,63 km² și 
�ind străbătută de DC49A. În nord este mărginită de Depresiunea Întorsura Buzăului și 
orașul Întorsura Buzăului, în est se găsesc Munții Siriului, Tătarul Mare și Tătarul Mic , iar în 
sud-vest comuna este străjuită de lanțul montan format de Masivul Ciucaș.

 Istoria scrisă a zonei a început în anul 1211, când regele Ungariei Andrei al II-lea a oferit 
Țara Bârsei Ordinului Cavalerilor Teutoni pentru paza trecătorilor. În această perioadă și în 
tot evul mediu, zona numită „Tabla Buții“, situată în apropierea izvorului Buzăului, a 
constituit poarta de sud-est a Ardealului cu Muntenia. Localitatea Vama Buzăului a luat 
�ință în jurul anului 1700, denumirea localităţii provenind de la punctul vamal ce se a�a în 
zona izvoarelor râului Buzău, pe trecătoarea dintre Transilvania și Ţara Românească. 

 În secolul al XIX-lea, în această zonă, denumită Ţara Buzaielor, s-au format două comune, 
Întorsura și Vama. Mai târziu, toate așezările din Buzaie au format comuna colectivă Buzăul 
Ardelean, care, după 1926, a trecut în componența județului Brașov. Acrișul și Vama au fost 
localități românești, care, după 1926, au primit autonomie locală.
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 Cu un total de 3220 locuitori și o densitate de 20,56 loc./ km², comuna numără 1012 
gospodării și 1073 locuințe. Majoritatea populației este axată pe dezvoltarea agriculturii, 
în�ințarea de ferme mici, prelucrarea lemnului, dar și pe în�ințarea și gestionarea 
pensiunilor turistice și agroturistice.

 Așezarea pitorească și hărnicia locuitorilor sunt atribute propice dezvoltării turismului 
rural și, totodată, promovării produsele naturale. Aici mâncărurile tradiționale sunt puse la 
loc de cinste, mai ales cele gătite cu brânză, produs cu sortimente variate și recunoscute la 
nivel național, cu precădere cașul, telemeaua și brânza de burduf (de stână). În Vama 
Buzăului se desfășoară târguri de produse tradiționale, concursuri meșteșugărești și 
spectacole folclorice, iar spiritul local este menținut viu și tânăr prin evenimente precum 
Fiii Satului sau Festivalul Gospodarul Vămășan. Iarna, în luna decembrie a �ecărui an, se 
organizează spectacolul Colinde la Vama Buzăului, eveniment cu ocazia căruia localnicii, de 
la mic la mare, împărtășesc comunității spiritul sărbătorilor. Localitatea Vama Buzăului 
reprezintă, în cadrul conceptului de dezvoltare și promovare a turismului la nivelul 
județului Brașov, cea mai propice zonă din județ pentru dezvoltarea eco-turismului și a 
produselor ecologice, la modul general, dar și �indcă zona include o largă paletă de valori 
naturale, culturale și istorice.

 Începând cu anul 2007, ca urmare a unui proces consultativ, cu o largă participare a 
factorilor interesați din Vama Buzăului, s-a decis în�ințarea Rezervației Naturale ,,Valea 
Zimbrilor'', în vederea conservării zimbrului în arealul său natural, asigurării unui mediu 
sănătos și a bunăstării pentru comunitățile din microregiunea Țara Buzaielor, zonă care se 
identi�că cu mai multe comunități locale.
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Vizitaţi Rezervatia Naturală „Valea Zimbrilor“!

În rezervație nu se poate intra cu mașina sau bicicleta, pentru a asigura animalelor mediul natural, cu 
factori externi agresivi cât mai puțini, și liniștea speci�că zonei. Cerbi și căprioare împart același areal 
cu legendarul animal, protejat în toată Europa. Vizitatorii și turiștii pasionați de recreere pot pro�ta de 

bănci și foișoare la umbră, iar cei mici de leagăne.

Material realizat la iniţiativa Asociaţiei „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului“
Data publicării: Septembrie 2015

Centrul de Informare Turistică Vama Buzăului își propune să asigure legătura indispensabilă a zonei cu turiștii, contribuind 
astfel la informarea cât mai obiectivă și completă a acestora. În cadrul acestui centru, puteți găsi informațiile necesare 

oricărui turist care își dorește o experiență autentică în zonă, adică o scurtă descriere a zonei, obiectivele de vizitat, 
evenimentele desfășurate pe plan local, hărți, trasee, precum și informații legate de posibilitățile de cazare și transport. 
Centrul de Informare Turistică Vama Buzăului este, atât pentru turiștii autohtoni, cât și pentru cei străini, locul efectiv de 

pornire în cunoașterea și vizitarea acestei zone a țării. 

Adresă:  Comuna Vama Buzăului, sat Acriş, nr. 93
Telefon:  0374.023.801

www.infovamabuzaului.ro

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ
VAMA BUZĂULUI


