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Ecosistemele Pământului au evoluat de-a lungul a milioane de ani, conducând la 

comunități biologice diverse și complexe care trăiesc în echilibru cu mediul lor. În 

ecosistemele forestiere, ne putem imagina și mai clar acest echilibru delicat. În 

vârful lanțului trofic se află carnivorele mari care preiau controlul asupra armoniei 

din pădure. Carpații sunt casa a trei specii de carnivore mari. Printre acestea se 

numără ursul brun, lupul, iar cea mai mică dintre carnivorele mari este râsul 

euroasiatic - această felină misterioasă.

După cum sugerează și numele animalului, râsul este originar din Europa și Asia. 

Denumirea sa științifică Lynx lynx provine din cuvântul grecesc λύγξ, care 

înseamnă lumină sau strălucire în legătură cu luminozitatea ochilor săi 

reflectorizanți. În limba slovacă, se numește „rys ostrovid”, ceea ce înseamnă 

„linx cu vedere strălucitoare” și care evidențiază caracteristica sa foarte 

importantă - o vedere deosebită. Linxul este cunoscut și pentru smocurile de păr 

negru de pe vârful urechilor, care îl ajută să audă prada sau pericolul de la o 

distanță mare. O vedere incredibilă și un auz uimitor îl fac să fie vânătorul perfect. 

Dar abilitățile excelente de vânătoare ale linxului sunt cele care îi aduc uneori 

probleme cu oamenii. Timp de zeci de ani a fost persecutat ca fiind un concurent 

al vânătorilor. La nivel mondial, râsul eurasiatic nu este o specie amenințată, 

având o prezență stabilă în Rusia, Scandinavia și în unele părți ale Europei. Cu 

toate acestea, existența sa în pădurile din Carpați este fragilă. Acum, mai mult ca 

oricând, ecosistemele sunt marcate de consecințele influenței umane pe termen 

lung. În afară de vânătoare, principalele amenințări pentru râs sunt pierderea și 

fragmentarea habitatului. Din fericire, mai există încă locuri privilegiate unde 

natura își continuă drumul, se schimbă și evoluează, din această cauză  avem 

responsabilitatea de a proteja aceste ecosisteme.

Zuzana Lackovičová, 
specialist în comunicare, SOS Birdlife

“
PREFAȚĂ



DESPRE PROIECT
Regiunea Carpatică găzduiește peste o treime din cei aproximativ 12.000 de lupi, 17.000 de urși și 9.500 de râşi care trăiesc în Europa, cu excepția Rusiei. Se 
estimează că aproximativ 8000 de urși bruni trăiesc în Europa Centrală și de Sud-Est. Aceste mamifere de importanţă ecologică critică, strict protejate și 
semnificative din punct de vedere cultural sunt amenințate nu numai de braconaj, ci și de fragmentarea și micșorarea habitatelor provocate de o planificare si 
dezvoltare haotică a infrastructurii. Întrucât carnivorele mari se deplasează frecvent peste granițele naționale în căutarea hranei și a partenerilor, este esențială 
conservarea acestor ecosisteme mari și complexe din regiune, dincolo de granitele administrative. 

Protejarea naturii este esențială, nu numai pentru animalele sălbatice, ci și pentru comunitățile locale, care depind în mare măsură de numeroasele resurse pe 
care aceasta le oferă: de la aer curat și apă curată la sol fertil și climă stabilă. Aceste servicii de mediu depind de o rețea ecologică bine conectată și cu o 
biodiversitate ridicată. Menținerea și îmbunătățirea conectivității ecologice protejează nu numai fauna sălbatică, ci și întregul ecosistem de care depind oamenii.



Partenerii de proiect din patru țări (Asociația WWF-România  Filiala Maramureș din România, Societatea Ornitologică SOS BirdLife din Slovacia, 

ONG-ul RachivEcoTur din Ucraina, Administrația Parcului Național Aggtelek din Ungaria) s-au îmbarcat într-o călătorie dinamică numită „Granițe 

deschise pentru fauna sălbatică în Carpați”  pentru a menține și îmbunătăți conectivitatea ecologică între habitate, www.openbordersforbears.com

precum și pentru a menține serviciile ecosistemice în beneficiul comunităților locale, regiunilor și societății în general. Proiectul finanțat în cadrul 

Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria- Slovacia-România-Ucraina, ENI 2014-2020 ( ), vizează https://huskroua-cbc.eu/

îmbunătățirea conectivității în patru țări și sprijinirea gestionării integrale a habitatelor pentru lupi, urși bruni și râși eurasiatici.

Aceste activități vin în continuarea proiectului precedent implementat de WWF-România în perioada 2012-2014 „Granițe deschise pentru urși în 

Carpații României și ai Ucrainei” care a trasat prima reţea de coridoare ecologice din Maramureș, în zona de graniță România-Ucraina.  Spre 

deosebire de primul proiect, unde specia emblemă a fost ursul brun (Ursus arctos), acum se va realiza o monitorizare sistematică (utilizând 

camere foto-video, dronă și teste genetice) pentru  trei specii de carnivore mari - urs, lup, râs, continuându-se activitatea de identificare a 

coridoarelor ecologice și în Slovacia și Ungaria. Carnivorele mari sunt în vârful piramidei trofice, iar dacă populațiile lor se mențin în număr optim, 

înseamnă că și celelalte specii de animale se află într-o stare bună de conservare în habitatele lor.

http://www.openbordersforbears.com
https://huskroua-cbc.eu/


IMPORTANȚA 

CORIDOARELOR

ECOLOGICE ÎNTR-UN

ECOSISTEM SĂNĂTOS 

Rețeaua de coridoare ecologice din lanțul Carpatic, 

este menită a fi un sistem coerent de elemente 

naturale sau semi-naturale ale peisajului, desemnat 

pentru administrare în vederea menținerii sau 

restabilirii funcțiilor ecologice ca mijloc de 

conservare a speciilor sălbatice, oferind în același 

timp oportunități adecvate pentru utilizarea durabilă 

a resurselor naturale.

Procesul de proiectare a rețelei de coridoare 

ecologice în lanțul Carpatic s-a bazat pe cerințele 

ecologice ale speciilor de carnivore mari pe 

habitatele favorabile din zonă. Carnivorele mari, ca 

specii indicator, datorită poziției lor în vârful 

piramidei trofice și a vastelor habitate de care au 

nevoie, sunt specii umbrelă în proiectarea rețelelor 

ecologice regionale, deoarece protejarea 

populațiilor viabile de carnivore mari va asigura de 

asemenea conservarea altor specii.



Categorii de coridoare ecologice: 

Zona centrală de distribuție: suprafețe mari de habitat natural 

sau semi-natural care îndeplinesc cerințele pentru rezidența 

permanentă a speciilor umbrelă. Pentru carnivorele mari este 

format în principal din păduri. Dimensiunea unei zone centrale 

nu trebuie să fie mai mică de 300 km pătrați.

Habitat mozaicat (Stepping stone): o serie de mici zone de 

habitat favorabil pe care indivizii le folosesc în timpul mișcării 

pentru adăpost, hrănire și odihnă.

Coridoare ecologice: Elemente de peisaj de diferite dimensiuni, 

forme și vegetație care interconectează reciproc zonele 

centrale și permit mișcarea și migrația speciilor între ele. 

Lățimea coridorului nu trebuie să fie mai mică de 500 m.

Zone de conectivitate critică (bottle-necks): fragmente de 

coridoare cu limitări semnificative ale permeabilității peisajului 

pentru speciile țintă datorită concentrației diferitelor tipuri de 

bariere (de exemplu garduri, teren arabil, autostradă etc.).

Tipuri de bariere care perturbă coridoarele 

ecologice:

terestre (de exemplu, infrastructură rutieră și feroviară, 

complex turistic, stațiune de schi etc.)

acvatice (de ex. microhidrocentrale, praguri, baraje, bazine 

etc.)

aeriene: unele dintre cele mai frecvente bariere pentru speciile 

de păsări sunt parcuri  eoliene, liniile electrice aeriene și 

clădirile înalte. Mii de păsări și lilieci mor în fiecare an din cauza 

coliziunii cu aceste elemente de infrastructură.



Măsuri de gestionare pentru protejarea coridoarelor ecologice:

 Nici o zonă de locuit nu ar trebui să fie planificată în coridoarele ecologice

 Nici o modificare a utilizării terenului

 Fără garduri

 Fără containere pentru gunoi

 Semne de avertizare pentru șoferi semnalizând trecerea faunei sălbatice

 Parapeții ar trebui să permită ieșirea ușoară și rapidă a animalelor de pe drumuri

 În cadrul coridorului ar trebui să fie desemnate zone în care nu se realizează vânătoarea

 Câinii sălbaticiți trebuie îndepărtați

 Construirea infrastructurii verzi (pasaje pentru animale sălbatice sau ecoducte).



Un carnivor este un organism, în majoritatea cazurilor un animal, care mănâncă carne. Un animal carnivor care vânează alte animale se numește prădător; un 

animal care este vânat se numește pradă.

Dieta unui animal determină locul în care se situează pe lanțul trofic. Fiecare lanț trofic este format din mai multe niveluri trofice, care descriu rolul unui organism 

într-un ecosistem. Carnivorele și omnivorele ocupă al treilea nivel trofic. Un omnivor, cum ar fi un om, este un organism care mănâncă plante și animale.

Multe carnivore își obțin energia și substanțele nutritive consumând ierbivore, omnivore și alți carnivori. Carnivorele care nu au prădători naturali sunt cunoscuți 

ca prădători apex; ocupă vârful lanțului alimentar. Aici se află carnivorele mari, ursul, lupul și râsul. Nu toți carnivorii sunt prădători. Unii carnivori, cunoscuți sub 

numele de necrofagi se hrănesc cu carcasele animalelor deja moarte. 

Carnivorele variază ca formă și dimensiune, dar au adesea trăsături similare. De exemplu, majoritatea carnivorelor au dinți ascuțiți adaptați pentru capturarea 

prăzii și sfâșierea cărnii. În plus, mulți carnivori au creiere relativ mari. Carnivorele au, de asemenea, o singură cameră stomacală și un sistem digestiv simplu, 

spre deosebire de erbivore, care au adesea un stomac cu mai multe camere și un sistem digestiv specializat.

DESPRE 
CARNIVORELE MARI



Carnivorele joacă un rol important în menținerea echilibrului 

ecosistemelor. Prădătorii împiedică populația speciilor de pradă să 

devină prea mare. Necrofagii, cum ar fi vulturii, ajută la prevenirea 

răspândirii bolilor prin consumul de resturi de animale moarte.

Carnivorele mari joacă un rol important în mediu. Abia începem să 

aflăm cum ele pot sa aibă un impact pozitiv asupra mediului. De 

exemplu, urșii joacă un rol în fertilizarea pădurilor, trăgând carcasele 

prin păduri și depunând fecale pe pământul pădurii. Deoarece urșii 

consumă fructe și nuci, fecalele lor împrăștie semințe. Fiecare 

sămânță este depusă pe pământul pădurii cu puțin „îngrășământ” 

pentru a începe dezvoltarea. De asemenea, urșii ajută la curățarea 

carcaselor și, ca prădători, ajută la menținerea echilibrului populațiilor 

de erbivore, precum cerbii.

Carnivorele mari sunt, de asemenea, o specie indicatoare bună. Urșii, 

lupii și râșii au nevoie de o varietate de habitate pentru a supraviețui și 

astfel gestionarea habitatului pentru aceste specii aduce beneficii 

multora, inclusiv oamenilor. Dacă habitatul este suficient de sănătos 

pentru a susține o populație de carnivori mari, atunci este de 

asemenea suficient de sănătos pentru a susține oamenii.

Oamenii din întreaga lume au fost fascinați de urși, lupi și râși de-a 

lungul timpului. Aceștia au captivat imaginația umană, care a început 

să țeasă numeroase miturilor, legende și anecdote. Râșii fac parte din 

cultura umană în nenumărate moduri - de la ceremonii antice la mituri 

despre râs până la ursuleți de pluș. În capitolele următoare poți citi mai 

multe despre râs.



IMPORTANȚĂ
Pierderea unui singur inel din lanțul trofic poate genera schimbări la toate nivelurile 
unui ecosistem. Mai periculos este faptul că aceste schimbări nu sunt vizibile într-o 
perioadă scurtă de timp. Râsul se află în vârful lanțului trofic, reglând, astfel, 
structura și dinamica speciilor ierbivore, dar, în același timp, fiind dependent de 
acestea. În plus, populațiile optime și viabile de cerb, căprioară sau mistreț sunt 
strâns dependente de alți factori de mediu, inclusiv de cei antropogeni. Dacă se 
mărește imaginea, sistemele biologice par a fi foarte conectate și fiecare 
componentă este dependentă în multe feluri de celelalte. Situațiile bine cunoscute 
în care linxul a dispărut din anumite zone au devenit dăunătoare pentru 
comunitățile de plante. Populațiile de ierbivore au crescut numeric și, în același 
timp, au degenerat din punct de vedere al variabilității genetice. Astfel, au fost 
necesare măsuri active de gestionare, cu costuri monetare ridicate pentru țările 
respective. Până la urmă, reintroducerea râsului a fost soluția naturală pentru a 
balansa natura dezechilibrată.

RÂSUL 
(LYNX LYNX)



Râșii sunt un grup de patru specii de pisici sălbatice de mărime 
medie.

Dintre toate cele patru specii de râs, doar râsul iberic (L. pardinus) a 
fost evaluat pe lista roșie a IUCN ca specie în pericol critic de 
dispariție. Celelalte, în ciuda faptului că au fost vânate necontrolat 
în secolele XIX și XX, rămân în afara oricărui pericol de dispariție la 
nivel mondial, dar sunt încă amenințate în unele țări.

În prezent, râsul trăiește în 23 de țări europene. Numărul total 
estimat al râsului eurasiatic este de aproximativ 9000 de indivizi. În 
Europa există regiuni în care râsul nu a dispărut niciodată și în care 
există populații constante (de exemplu, Peninsula Scandinavă, 
Carpații și Balcanii). Unele țări în care râsul a dispărut, de exemplu 
Germania, Austria, Franța, Italia și Elveția, au trecut prin proiecte de 
reintroducere a acestei specii. Între timp, ca urmare a măsurilor de 
conservare, râsul a revenit din țările vecine și din alte țări, cum ar fi 
Letonia, Bulgaria și Ungaria.

DESCRIERE



Trăsături fizice:

Animal solitar, un râs este de mărimea unui câine. Are o lungime a 
corpului de 80-100 cm (rareori ajunge la 130 cm). Înălțimea este 
de 60 cm, iar greutatea este de aproximativ 25 kg. Greutățile 
maxime raportate sunt cuprinse între 50 kg și 58 kg, dar, în mod 
normal, reprezentanții speciei nu depășesc 30 kg. Coada are o 
lungime de numai 11-26 cm. Cei mai mari sunt râsul 
carpatic/eurasiatic, cu o lungime de 80-150 cm și o greutate de 18-
30 kg. Urmează cei iberici, cu 85-120 cm și 13-25 kg și ambele 
specii americane care au aceleași valori de lungime (70-120 cm) și 
greutate (9-15 kg). Vârful cozii la toate speciile este de obicei 
negru, iar în vârful urechilor se află smocuri de păr negru, ceea ce 
deosebește linxul de alte feline. Blana sa este groasă și moale, iar 
culoarea variază în funcție de vârstă, sezon și individ. De obicei, 
este brun-roșiatică, cu multe puncte. Cu toate acestea, blana 
poate fi gri închis în zona capului și neagră, în timp ce burta poate fi 
albicioasă. La fel ca toate celelalte pisici, râsul are gheare ascuțite, 
retractabile, care ating o lungime de 4-6 cm. Râsul trăiește 
aproximativ 20 de ani.

Râsul este un animal activ pe timp de noapte, vederea sa este 
foarte bună chiar și în întuneric.  Atunci când aleargă, râsul își 
retrage ghearele, astfel încât urmele de pași să nu aibă urme de 
gheare. Mersul lor normal este pasul. La fel ca lupii, își plasează 
labele din spate în urma labei anterioare. Râsul este un animal 
care vânează stând la pândă. El este specializat în urmărirea și 
folosirea sprinturilor scurte pentru a prinde prada. Mișcările râsului 
sunt rapide și silențioase, ceea ce îl ajută să atace prada pe 
neașteptate. Din picioare, râsul poate sări până la 4-6 m în orice 
direcție. În Europa, râsul se hrănește în special cu animale 
sălbatice de talie medie, cum ar fi căprioara, capra neagră sau 
mistrețul. Cu toate acestea, mamiferele mici și păsările îi pot 
cădea pradă. Râsul poate auzi un șoricel de la o distanță de 60 de 
metri.



În Polonia, densitatea populației de adulți atinge între 1,9 și 3,2 indivizi 
la 100 de kilometri pătrați. În Elveția, densitatea populației de râs este 
puțin mai mică, variind între 0,94 și 2,1 indivizi pe 100 kilometrii pătrați. 
Acolo unde disponibilitatea hranei este slabă, în partea de sud a 
Norvegiei, de exemplu, densitatea populatiei de râs este de 0,25 
indivizi pe kilometru pătrat. În România, râsul este prezent în zone 
împădurite dense, la altitudini mari, acoperind suprafețe mari cu 
teritorii între 124 și 486 de kilometri pătrați.
Râsul trăiește singur, teritoriile masculilor și ale femelelor 
suprapunându-se. Zona în care trăiesc este marcată cu urme 
proaspete de urină, efectul asupra altor exemplare din aceeași specie 
fiind de a fi respinse în special în perioada de împerechere.
Preferă pădurile mari și liniștite, situate la altitudini mari. Dar coboară și 
în zonele de dealuri înalte. În general, este atașat de locul de reședință, 
dar în lipsa hranei face deplasări relativ lungi, de până la 40-50 km.

TERITORIU

Urma unui râs seamănă cu forma urmei unei pisici, dar este mult mai 
mare. Modelul urmei nu poate fi confundat cu nicio altă urmă atunci 
când este imprimat clar, deoarece pernuțele caracteristice pisicilor 
sunt eliptice, fără imprimarea ghearelor. Pe zăpadă proaspătă ar 
putea fi confundată cu o urmă de lup sau de câine, dar râsul imprimă 
oblic „călcâiul”, de fapt partea inferioară a piciorului și chiar cotul 
piciorului din spate. În plus, urma de râs este dispusă într-un ușor 
zigzag.

URME



Femelele cresc singure puii. Puii părăsesc zona unde au crescut la vârsta de 
10-12 luni.

Toate speciile de râs se împerechează la începutul primăverii, în martie și 
aprilie. Deoarece sunt animale solitare, împerecherea nu are loc în fiecare 
an. Ciclul estral la femele durează 10-15 zile, iar gestația 65-90 de zile, în 
funcție de specie, după care se nasc 2-4 pui, orbi timp de două săptămâni. 

Alăptarea durează relativ mult, până la șase luni. Puii se separă de mamă la 
vârsta de doi ani, pentru a se pregăti pentru prima împerechere. Este foarte 
dificil de observat obiceiurile de împerechere ale râsului din diverse motive, 
în special din cauza rarității animalelor, a efectului vânătorii intensive sau a 
mărimii zonelor în care trăiesc.

ÎMPERECHIERE ȘI REPRODUCERE



În Europa, principalele amenințări la adresa speciilor sunt reprezentate de pierderea 
habitatului cauzată de dezvoltarea infrastructurii umane și a locuințelor. În consecință, 
fragmentarea habitatului produce în timp izolarea geografică a indivizilor, împiedicând 
râsul să își folosească obiceiurile naturale de hrănire, împerechere și dispersie. De 
aceea, asigurarea conectivității ecologice pentru mamiferele care folosesc spații largi 
ca teritoriu este esențială pentru populații sănătoase și rezistente.

AMENINȚĂRI



Mykola Svystun, un ranger al Parcului Național Skole Beskydy, din 
Ucraina, a întâlnit de mai multe ori râsul în sălbăticie. O ocazie specială a 
fost primăvara, pe un drum forestier. S-a întâmplat brusc, așa că atunci 
când animalul l-a văzut - a fugit și s-a ascuns în pădure. A doua întâlnire a 
avut loc când a observat un râs prin binoclu la o distanță de 200 de metri. 
Animalul se plimba pe un copac căzut și în curând s-a ascuns în pădure. O 
altă întâlnire a avut loc pe pajiștea din muntele Menchul, lângă satul Kvasy, 
regiunea Zakarpattia. Îngrijitorul stațiunii biologice din zona montană 
înaltă a urcat în zăpadă până la bază. Era multă zăpadă, care ajungea 
până deasupra genunchilor. La apropierea de drum, s-a oprit să se 
odihnească și a privit în jur. La 50 de metri distanță, a văzut un râs adult 
care îi călca pe urme, pe o potecă pe care o urmase. S-a speriat și a 
început să urce repede. Râsul a continuat încet să îl urmeze pas cu pas, 
menținând o distanță sigură. Și abia într-un loc mai plat, râsul s-a desprins 
de traseul îngrijitorului și a dispărut în pădure. Asta înseamnă că, în 
zăpada adâncă, animalul a decis să folosească un traseu pavat de om.

ÎNTÂLNIREA CU RÂSUL



Cum să te comporți atunci când te întâlnești cu un râs:

Râsul este un prădător precaut și foarte rar lasă o persoană să se apropie de el. De obicei, se comportă ca o „fantomă" a 
pădurii. Așadar, este foarte dificil să întâlnești un râs în sălbăticie. În timpul întâlnirii, animalul este primul care dispare în 
desișul pădurii. Cu toate acestea, râsul poate deveni agresiv atunci când își apără puii. În toate cazurile, persoana nu va 
fi urmărită, râsul va sta doar în apropierea puilor săi. Atunci când întâlniți un râs, nu faceți mișcări „bruște". Dacă un 
animal șuieră și face mișcări asemănătoare unui atac pentru a vă speria - retrageți-vă încet la o distanță sigură. De 
asemenea, ar trebui să strigați pentru a speria animalul. În pădure, unde se găsește râsul, este bine să vă comportați 
zgomotos. În acest fel, animalul vă va auzi și nu va fi primul care se va apropia. Dacă animalul nu este bolnav și rănit, 
atunci nu reprezintă o amenințare pentru viața oamenilor.



Ca și în cazul ursului, râsul este protejat prin convenții internaționale, fiind o specie prioritară pentru conservare în Uniunea Europeană. Așadar, vânătoarea 
de râs în UE nu este permisă.

Râsul rareori interacționează cu oamenii și de aceea nu există conflicte om-faună sălbatică cu râsul. De asemenea, deoarece râsul evită oamenii și orice 
zonă locuită, nu produce pagube  de animale domestice sau, chiar dacă se întâmplă, acestea sunt nesemnificative.    

VÂNĂTOAREA ȘI BRACONAJUL



Este clar acum că asigurarea conectivității pentru 
fauna sălbatică este o necesitate. Se pare că nu 
este suficientă doar crearea unor arii naturale 
protejate pentru ca animalele sălbatice să se 
dezvolte, deoarece infrastructura create de om, 
cum ar fi drumurile, autostrăzile sau așezările, 
fragmentează habitatele în bucăți mai mici, izolate, 
împiedicând deplasarea animalelor între locurile lor 
de hrănire, împerechere sau dispersie. Carnivorele 
mari folosesc suprafețe uriașe de habitat, de până la 
sute de mii de kilometri pătrați. Prin urmare, trebuie 
să se pună în aplicare o metodologie de identificare 
a coridoarelor ecologice cu anumiți parametri 
funcționali clari care să descrie aceste coridoare la 
scară regională. Acesta a fost obiectivul principal al 
proiectului "Granițe deschise pentru fauna sălbatică 
din Carpați".
Conectivitatea are cel puțin două direcți i: 
restaurarea și conservarea acesteia. Este evident 
că cea de-a doua este mai dezirabilă din punct de 
vedere al costurilor și al eficienței. Așadar, pentru a 
avea populații de animale sănătoase și rezistente, 
trebuie să ne gândim de fiecare dată cu un pas 
înainte - să prevenim în loc să reparăm. 

CONCLUZII





SOS/ BirdLife
S L O V E N S K O

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Granițe deschise pentru fauna 
sălbatică din Carpați”. Proiectul este implementat de WWF-România Filiala 
Maramureș în parteneriat cu Organizatia Rakhiv EcoTour din Ucraina, Parcul 
National Aggtelek din Ungaria și SOS BirdLife din Slovacia.

Proiectul „Granițe deschise pentru fauna sălbatică din Carpați” a început la 1 
octombrie 2019 și este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina ENI 2014-2020 pe o perioadă de 30 de luni. 
Costul total al proiectului este de 1 550 871,83 euro, din care 1 395 784,63 euro 
reprezintă contribuția Uniunii Europene.
Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a WWF-România și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Site-ul programului: www.huskroua-cbc.eu
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