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Potrivit unui ra-
port al Fundației 

Carpathia pentru 
luna noiembrie un 
eveniment important 
a avut loc în mun-
ții Făgăraş, în zona 
Lereşti. S-a născut 
un pui de zimbru 
în sălbăticie, după 
repopularea care a 
avut loc în acest an. 
De asemenea repre-
zentanții societății au 
făcut reîmpăduriri în 
zonele defrişate.  
 M.Sandu

În perioada noiem-
brie-decembrie, fa-
miliei de zimbri din 
Munții Făgăraș li se 
mai alătură încă 17 noi 
zimbri. Aceștia sunt 
aduși de către Funda-

ția Conservation Car-
pathia în două zone 
de reintroducere: la-
cul Pecineagu și zona 
Lerești, județul Argeș. 
Vestea cea mai bună și 
confirmarea faptului 
că Munții Făgăraș sunt 
o casă reală pentru 
zimbri este prezența 
unui vițel de doar câ-
teva săptămâni, ob-
servat de rangerii FCC 

alături de turmă. Este 
primul vițel de zimbru 
care s-a născut în săl-
băticie, în munții Fă-
găraș, după mai bine 
de 200 de ani de la 
dispariție! Reproduce-
rea în mediul natural 
și în liberate este unul 
dintre dovezile clare 
ale faptului că progra-
mul de reintroducere 
a zimbrilor merge în 
direcția bună și repre-
zintă un real succes.

Reprezentanții fun-
dației sunt preocupați 
și de sănătatea păduri-
lor, tocmai de aceea, a 
fost finalizat raportul 
privind identificarea 
speciilor de plante 

străine invazive, carta-
rea și cuantificarea in-
vaziei, un pas necesar 
în stabilirea măsurilor 
de remediere a situa-
ției, în anii următori. 
„ 1.000 de puieți de 
anin au fost plantați 
de-a lungul râurilor 
montane, în încerca-
rea de a reface galeri-
ile ripariene, atât de 
importante pentru 
biodiversitate. Mo-
noculturile artificiale 
de molid de la altitu-
dini joase, plantate în 
ultimii 80 de ani doar 
din motive economice, 
după tăierea pădurilor 
mixte naturale, sunt 
sărace în biodiversita-
te. Acesta este motivul 
pentru care ne-am an-
gajat să readucem pă-
durile originare, unde 
viața prosperă. Creăm 
ochiuri de lumină și 
plantăm specii natura-
le, cum ar fi fag, brad, 
ulm sau paltin”, anunță 
reprezentanții Funda-
ției Carpahia.

7 decese la pacienți 
infectați cu COVID-19
După o zi liniştită în care nu 

au fost noi decese la pacienți 
infectați cu coronavirus, ieri 
alte 7 decese au fost raportate 
în județul nostru. Numărul de 
cazuri noi era de 103, mai puține 
față de luni când au fost 138. 
Coeficientul infectărilor cumu-
late la 14 zile, raportate la 1.000 
de locuitori a scăyu ieri la 2,86 în 
Argeş.  M.S. 

Situația epidemiologică din ju-
deț se prezenta astfel:

-persoane aflate în carantină in-
stituționalizată: 1;

-persoane ieșite din carantină 
instituționalizată: 1.498;

-persoane aflate în izolare/ca-
rantină (anchetă epidemiologică): 
3.260, dintre care 1.292 în caranti-
nă la domiciliu și 1.968 în izolare;

-persoane ieșite din izolare/ca-
rantină (anchetă epidemiologică): 
33.159;

-persoane internate în spital: 
350 (ieri  359);

-persoane internate la ATI: 46 
(ieri 44);

-persoane vindecate: 15.251 
(ieri 14.997);

-persoane diagnosticate pozitiv: 
17.734 (ieri 17.631);

-cazuri nou confirmate, în ulti-
mele 24 de ore: 103 (ieri 138);

-număr teste efectuate în spita-
lele publice: 72.752 (dintre care 
348 în ultimele 24 de ore);

-persoane decedate de la înce-
putul pandemiei: 515 (ieri 508).

Persoanele decedate aveau și 
alte afecțiuni cronice înainte de in-
fectarea cu COVID-19.

Deces 509: Bărbat, 70 de ani, cu 
comorbidități: HTA esențială, in-
suficiență cardiacă congestivă;

Deces 510: Bărbat, 83 de ani, cu 
comorbidități: diabet zaharat tip 
II;

Deces 511: Femeie, 67 ani, cu co-
morbidități: HTA esențială;

Deces 512: Bărbat, 92 de ani, 
cu comorbidități: HTA esențială, 
insuficiență cardiacă congestivă, 
fibrilație atrială cronică;

Deces 513: Bărbat, 69 de ani, cu 
comorbidități: diabet zaharat tip 
II;

Deces 514: Bărbat, 64 de ani, cu 
comorbidități: AVC sechelar, oste-
osinteză cu placă și șuruburi C4-
C6, cardiopatie ischemică cronică;

Deces 515: Femeie, 65 de ani, cu 
comorbidități: insuficiență ventri-
culară stânga, cardiopatie ische-
mică cronică, obezitate, BPOC.

Până ieri, 22 decembrie, pe teri-
toriul României, au fost confirma-
te 598.792 de cazuri de persoane 
infectate cu noul coronavirus (CO-
VID – 19). 

508.979 de pacienți au fost 
declarați vindecați. În urma tes-
telor efectuate la nivel național, 
față de ultima raportare, au fost 

înregistrate 5.009 cazuri noi 
de persoane infectate cu SARS 
– CoV – 2 (COVID – 19), acestea 
fiind cazuri care nu au mai avut 

anterior un test pozitiv.

Pui de zimbru născut 
în Munții Făgăraş!


