


Rezervaţia de zimbri „Neagra” Bucșani
Bisons Reserve „Neagra” from Bucșani 



Dinozaurii au dispărut, ZIMBRII încă nu!
Dinosaurs are gone, BISONS not yet!



Este situată în cadrul Ocolului Silvic Bucșani, în judeţul 
Dâmboviţa, la mai puţin de 30 de kilometri de Târgoviște.

It is located in the Bucșani Forest District, in Dâmboviţa 
County, less than 30 kilometers from Târgoviște.



Este cea mai mare rezervaţie de zimbri din ţara noastră, cu un număr 
de 47 de zimbri, 23 masculi și 24 femele, ce trăiesc pe 162 de 
hectare de pădure.

It is the biggest bisons reserve from our country, there are 47 bisons, 
23 males and 24 females, living on 162 hectares of forest land.



Toate cele 35 de animale au fost botezate cu nume care 
încep cu „RO”: Robokap, Rococo, Romario sau Rociu, care 
este cel mai vârstnic zimbru.

All the 35 animals have names begining with „RO”: 
Robokap, Rococo, Romario or Rociu, which is the oldest 
bison. 





Zimbrul a dispărut de pe teritoriul actual al României în secolul al XIX-
lea, datorită vânării lui în exces și a scăderii drastice a fondului 
forestier. Acum el trăiește doar în rezervaţii.

The bison disappeared from the current territory of Romania in the 
19th century, due to its excessive hunting and the drastic decrease of 
the forest fund. Now it lives only in reservations.



„Zimbrăria Neagra” a fost înfiinţată în 1983 cu scopul adaptării speciei în 
zona de câmpie. Atunci au fost aduși la Bucșani 18 zimbri din ţară, dar și 
câteva exemplare din străinătate.

„Zimbrăria Neagra” was founded in 1983 in order to adapt the species in 
the plain area.Then 18 bisons from the country were brought to Bucșani, 
as well as some specimens from abroad. 



Turnul observator

The observatory tower



Zimbrii se hrănesc în primele ore ale 
dimineţii, după care se adăpostesc în pădure 
pentru a rumega.

Bisons feed in the early hours of the 
morning,then they go into the forest to 
chew the cud. 



Cabana de 
vânătoare dispune 
de un număr de 8 
locuri de cazare în 
camere duble, 
sufragerie cu 
capacitate de 16 
locuri.

The hunting cottage has 
a number of 8 beds in 
double rooms, and a 
living room that can 
house up to 16 people.

SILVOTURISM FOREST TOURISM
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