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Dunårea este a noastrå, a tuturor
Introducere
Dunårea este al doilea mare râu al Europei, dupå Volga. Are 2.780 km lungime ßi traverseazå Europa de la est la vest. Are 120 de afluen†i importan†i ßi mul†i al†ii mai pu†in
importan†i; aßadar, are un bazin de captare enorm. Dunårea trece prin zece †åri, mai
primeßte apå de pe suprafa†a altor nouå †åri ßi uneßte astfel 19 †åri ßi 81 de milioane de
oameni.
Marile râuri ca Dunårea creeazå o punte de legåturå între oameni ßi culturi diferite,
ceea ce conduce la schimburi ßi dezbateri. Mai mult, râurile ßi zonele umede au o deosebitå valoare pentru oameni. Dunårea ßi afluen†ii såi sunt ancorele de salvare din bazinul
dunårean ßi trebuie påstrate pentru genera†iile viitoare.
Ideea
În 1998, toate †årile dunårene au pus împreunå bazele Comisiei Interna†ionale pentru
Portec†ia Fluviului Dunårea (ICPDR). Scopul ICPDR este implementarea Conven†iei
pentru Protec†ia Dunårii ßi încurajarea cooperårii interna†ionale între †årile dunårene.
Proiectul Danube Box a luat naßtere în contextul parteneriatului „Dunårea Verde”
(Green Danube Partnership), între Coca-Cola HBC, Compania Coca-Cola ßi ICPDR. În
timpul unor întâlniri interna†ionale în Serbia, România, Ungaria, Bulgaria ßi Slovacia,
delega†ii au fost încuraja†i så dezvolte un material educa†ional bazat pe fluviul Dunårea.
„cartea Dunårii albastre“ (versiunea Danube Box în limba românå) doreßte så ajute profesorii din bazinul dunårean så-i sensibilizeze pe copii fa†å de resursele naturale ßi culturale ale Dunårii ßi så atragå aten†ia asupra protec†iei ßi dezvoltårii durabile ale acestei
comori. Materialele au fost concepute astfel încât så fie interesante ßi så ofere inspira†ie
atât profesorilor cât ßi elevilor.
Setul educa†ional
„cartea Dunårii albastre“ ajutå profesorii så-ßi conceapå modul de predare într-un mod
pe în†elesul elevilor ßi prin intermediul cât mai multor proiecte interdisciplinare. Materialul con†ine nu doar fapte obiective ßi elemente de expertizå, ci ßi material grafic, fiße
de lucru care se pot multiplica, instruc†iuni pentru jocuri de rol, activitå†i care se pot
desfåßura în claså sau în aer liber ßi elemente de culturå (poveßti, legende, re†ete tipice).
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Cålåtoria interactivå incluså pe CD-ROM poate fi în acelaßi timp o introducere care så
motiveze elevii sau un mod de recapitulare a cunoßtin†elor. Activitå†ile ludice sau informative, inspirând entuziasm pentru frumuse†ile naturii, ajutå elevii så perceapå bazinul
dunårean prin mai multe modalitå†i: intelectual, practic ßi emo†ional.
Lec†iile din „cartea Dunårii albastre“ se bazeazå pe principii, metode ßi practici de
predare moderne, promovând o educa†ie pentru dezvoltare durabilå.
Manualul, partea centralå a setului „cartea Dunårii albastre”, con†ine ßase capitole.
Profesorul poate parcurge un capitol cronologic sau poate folosi simultan elemente din
mai multe capitole diferite. Activitå†ile pot fi ßi ele adaptate nevoilor diferite ale claselor
ßi pot fi ajustate în func†ie de orice situa†ie de predare.
Fiecare capitol con†ine de la una pânå la cinci unitå†i de predare. Acestea cuprind
o parte introductivå, o sec†iune organizatoricå (prezentare generalå a obictivelor de
predare, materiale necesare ßi sfat asupra duratei activitå†ilor), o descriere detaliatå a
activitå†ilor (jocuri, experimente, lucru în echipå, proiecte în aer liber), fiße de lucru
fotocopiabile ßi cartonaße cu imagini, informa†ii generale ßi trimiteri la informa†ia de
pe CD-ROM.
Activitå†ile practice de educa†ie ecologicå sunt recent dezvoltate ßi se bazeazå toate
pe teme legate de Dunåre. Activitå†ile de tip joc au la bazå elemente testate atât în claså
cât ßi în aer liber. Activitå†ile stimuleazå elevii så exploreze aspecte ecologice dincolo
de rela†ia lor imediatå cu natura ßi îi încurajeazå så-ßi exploreze din aceastå perspectivå
propriul stil de via†å.
De ce întregul bazin dunårean?
În ziua de azi, râurile nu mai sunt limitate de grani†e politice ßi astfel interven†ia oamenilor asupra bazinului dunårean îi afecteazå pe to†i locuitorii acestui bazin în egalå
måsurå. Aßadar, principiul de bazå „så ac†ionåm împreunå într-un mod responsabil”
este aståzi mai adevårat ca niciodatå: bazinul dunårean are un trecut comun; depinde de
genera†iile viitoare dacå va avea ßi un viitor durabil.
Pute†i gåsi mai multe informa†ii despre Dunåre, despre †årile dunårene ßi despre
ICPDR accesând site-ul www.icpdr.org.
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Circuitul apei în naturå

1.1.

1.1. Circuitul

apei în naturå

Cum ajunge marea într-un râu?
Picåtura de ploaie are de parcurs o cålåtorie lungå de la nor pânå la suprafa†a solului.
Dacå reußeßte så atingå påmântul, fie se evaporå imediat, fie se prelinge în påmânt.
Dacå are ßansa så „aterizeze“ într-un râu, picåtura îßi începe cålåtoria spre mare, unde
se evaporå. Gra†ie acestei metamorfoze, se va reîntoarce pe påmânt sub forma unei
picåturi de ploaie. Íi acest proces se repetå la nesfârßit.
Traseul continuu stråbåtut de apå între cer ßi påmânt este o condi†ie esen†ialå pentru
ca via†a så poatå exista pe planeta noastrå. În absen†a unui circuit al apei în naturå, n-ar
mai exista nori, ploaie, curcubeie sau râuri. Mai mult, n-ar mai fi nici apå potabilå sau
dulce, nici copaci... prin urmare nici oameni.
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ cum se desfåßoarå circuitul apei în naturå.
✔ cå soarele determinå fenomenul de evaporare a apei, el fiind motorul întregului circuit al apei.
✔ despre rolul esen†ial al mårii în circuitul apei.
✔ faptul cå, statistic vorbind, cantitatea apei evaporate de pe påmânt corespunde cu cea a precipita†iilor.
✔ cå etapele din circuitul apei sunt interconectate ßi så recunoascå elemente caracteristice acestui circuit
în mediul din proximitatea lor.
✔ så se priveasca pe sine ca fåcând parte din acest circuit al apei.

Materiale:
Activitatea nr. 1: 1 pahar cu apå.
Activitatea nr. 2: 1 pahar îngust, 1 farfurie platå.
Activitatea nr. 3:	apå caldå, 1 sticlå de plastic, 1 cutie de chibrituri, 2 pungi de plastic transparente mici,
1 frigider.
Activitatea nr. 4: 1 balon pentru fiecare copil.
Activitatea nr. 5:	1 ibric cu apå, 1 butelie micå (de cålåtorie), 1 cutie de chibrituri, 2 tigåi, apå rece ßi cuburi
de ghea†å.
Activitatea nr. 6: hârtie ßi creioane.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså ßi, ocazional, în aer liber.
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Activitatea nr. 1: Jocul
Soarele †ine permanent apa în mißcare
Pentru început, copiilor le este dat câte un pahar cu apå. Un voluntar o bea. Toatå lumea
trebuie så estimeze ce vârstå are apa ßi råspunsurile lor sunt scrise pe tablå.
Apoi copiilor li se spune cå apa este atât de båtrânå încât pânå ßi dinozaurii au avut
ocazia så înoate în ea. Elevii înva†å cå apa este la fel de båtrânå ca Terra ßi cå este parte
a unui ciclu prin care se regenereazå constant de aproximativ 4,5 miliarde de ani. Apa
are 4.500.000.000 ani, ßi acest numår poate fi scris pe tablå sub formå de cifre cu toate
cele 8 zero-uri.
Copiii înva†å despre rolul important pe care îl de†ine soarele în acest circuit al apei ßi
ce se întâmplå când apa se evaporå.
Elevilor li se spune cå pot sim†i evaporarea „pe propria piele“, când se aflå în aer
liber. În cazul în care existå posibilitatea de a face o excursie, ei sunt încuraja†i så facå
urmåtorul experiment: så-ßi umezeascå degetul aråtåtor cu salivå ßi så-l ridice în aer. În
scurt timp, partea degetului care se aflå pe direc†ia vântului începe så se råcoreascå. Procedând astfel, copiii pot sim†i chiar pe degetul lor cum vântul declanßeazå o evaporare
rapidå ßi cum, în timpul acestui proces, se degajå cåldurå. De asemenea, în acest fel este
posibil så se afle ßi din ce direc†ie bate vântul.
De re†inut! Încå din timpuri imemoriale, apa apar†ine unui ciclu prin care se reînnoießte permanent. Procesul de evaporare a apei depinde de mai mul†i factori – vânt,
temperatura aerului, umiditate – ßi poate fi sim†it pe propriul corp.

Cum func†ioneazå circuitul apei în naturå?
Motorul pentru ciclul hidrologic îl reprezintå soarele, a cå Oricine poate experimenta acest fenomen pe propriul corp,
rui energie determinå trecerea apei din stare lichida în stare dupå o partidå de înot în aer liber. Vântul ajutå apa så se eva
pore mult mai rapid. Cu cât suflå mai tare vântul, cu atât mai
gazoaså, respectiv într-un vapor de apå.
rapidå este evaporarea apei ßi
O treime din energia soarelui
devine mai intenså senza†ia de
care ajunge pe påmânt – respecråcorire. Cu cât este mai cald ßi
tiv fiecare a treia razå a soarelui
Precipita†ii
Condensare
mai uscat aerul, cu atât este mai
– este folositå în procesul de
Soare
mare cantitatea de apå care se
evaporare a apei. Mai târziu,
Evaporare
evaporå ßi este transportatå sub
aceastå energie este eliberatå
forma vaporilor de apå. Dacå
din nou prin condensarea vapo
Scurgere de suprafa†å
aerul este deja umed ßi rece, se
rilor de apå ßi transformarea lor
Infiltra†ie
absoarbe o cantitate reduså de
în picåturi de ploaie.
apå. În acest caz, apa se evaporå
Cantitå†ile enorme de energie
Ape subterane
lent. Acesta este ßi unul dintre
implicate în acest proces provin
motivele pentru care rufele se
chiar din locurile unde se pro- Strat impermeabil al apei subterane
duce evaporarea. Acest lucru Soarele ca motor: apa este într-un ciclu permanent usucå mai încet pe vreme plo
ioaså decât pe vreme însoritå.
determinå fenomenul de råcire.

Suport informativ
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Activitatea nr. 2: Experiment
Apa mårii se evaporå
Copiii sunt informa†i cu privire la locurile unde se evaporå mari cantitå†i de apå, explicându-li-se cauzele. În claså, se toarnå într-un pahar îngust o anumitå cantitate de apå
ßi aceeaßi cantitate se varså într-o farfurie întinså mare. Paharul ßi farfuria sunt aßezate
unul lângå altul într-un loc din claså. Elevii trebuie så observe ce schimbåri apar în
cursul zilelor urmåtoare.
Apoi sunt discutate urmåtoarele aspecte: cåror corpuri de apå le corespund farfuria
ßi paharul? Prin ce anume diferå evaporarea din cele douå obiecte cu apå? Care ar fi
explica†iile, motivele?
Este discutat ßi explicat rolul important al mårii în circuitul apei. Pentru o mai bunå
în†elegere, este dat exemplul Mårii Negre – în fiecare an, un strat de apå de aproximativ
1,3 metri se evaporå din mare. Se atrage aten†ia asupra acestei cantitå†i impresionante
de apå care se evaporå anual din Marea Neagrå. Elevii înva†å cå stratul hidrologic de 1,3
metri adâncime cântåreßte în jur de 1.300 kg pe metrul påtrat (un strat de apå de 1 mm
este echivalentul aproximativ al unui litru de apå pe metru påtrat). 
>>>

Planeta albastrå

foto: DRP/ Marylise Vigneau

71% din suprafa†a påmântului este acoperitå de måri.
Aceastå arie enormå de apå are drept rezultat evaporarea unei cantitå†i uriaße de apå. De exemplu, un strat de
apå de 1 m adâncime se evaporå din Marea Mediteranå

Marea Neagrå: În fiecare an, din apa mårii se evaporå un
strat gros de 1,3 m. Aceastå apå este înlocuitå cu apa din
râuri ßi prin precipita†ii.
în fiecare an. Mergând spre regiuni mai sudice, în zona
Mårii Roßii, soarele este ßi mai puternic. Cu cât soarele

stråluceßte mai tare, cu atât cantitatea de apå evaporatå
este mai mare. Un strat de apå cu dimensiunea de 3,5 m
adâncime se evaporå anual din Marea Roßie sub forma
vaporilor de apå.
În lumea largå, 500.000 de km cubi de apå se evaporå
în fiecare an pe toatå suprafa†a planetei. Aceastå cantitate
corespunde unui cub plin cu apå cu laturile în sumå de
79,37 km. Altfel spus: aceastå cantitate s-ar putea preschimba într-un strat de apå de 623,86 m înål†ime, care ar
cuprinde întregul bazin al Dunårii – 801.463 km påtra†i.
Acest volum imens de apå se transformå în vapori de
apå în stare gazoaså ßi acoperå o suprafa†å uriaßå sub for
ma norilor. Toatå apa evaporatå se întoarce pe påmânt sub
forma precipita†iilor. 80% din precipita†iile globale cad în
zona mårilor. Numai 1 din 5 picåturi de ploaie ajunge pe
påmânt uscat. În cadrul circuitului apei în naturå, cantitatea
precipita†iilor corespunde cantitå†ii de apå evaporate.
Datoritå for†ei de gravita†ie, vaporii de apå din cir
cuitul hidrologic nu se pierd în spa†iu. Ei råmân în at
mosferå ßi se reîntorc integral pe påmânt sub forma pre
cipita†iilor. Cantitatea globalå de apå nu se schimbå, ci
se men†ine constantå.

Suport informativ
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Se calculeazå numårul de copii care împreunå ar cântåri aproximativ 1,300 kg. Rezultatul
îi ajutå pe copii så-ßi facå o idee despre cantitatea de apå care se evaporå, circulå prin atmosferå sub forma vaporilor ßi se reîntoarce pe påmânt sub forma precipita†iilor.
Elevii se gândesc de ce, în ciuda evaporårii, mårile nu seacå niciodatå. Le este explicat cå stratul de 1,3 m de apå care se evaporå din Marea Neagrå se reface anual prin
apa din râuri ßi din Dunåre ßi prin intermediul ploii. Astfel, se subliniazå faptul cå toatå
apa evaporatå din måri revine pe påmânt sub forma precipita†iilor ßi se reintegreazå în
måri.
De re†inut! Cu cât suprafa†a de apå este mai vastå, cu atât mai mare este ßi cantitatea
ce se evaporå. Drept urmare, apa mårilor se evaporå într-o cantitate mai mare fa†å de
apa râurilor sau a lacurilor. Volumul de apå care se evaporå din måri este impresionant.
Apa evaporatå se reîntoarce în mare sub forma ploilor ßi a râurilor.

Activitatea nr. 3: Experiment
Formarea norilor
Dupå evaporarea apei, elevii observå cum vaporii în stare gazoaså formeazå norii. Co
piii asistå în claså la procesul de formare a norilor.
O anumitå cantitate de apå caldå este turnatå într-o sticlå de plastic. Se aprinde un bå†
de chibrit. Dupå trei secunde, bå†ul se stinge ßi se †ine astfel încât fumul så intre în sticlå.
Apoi, sticla este închiså ßi mißcatå cu putere în aßa fel încât apa så ajungå pe to†i pere†ii
sticlei. Sticla †inutå în lumina unei låmpi sau a unui bec se dilatå.
>>>

Cum se formeazå norii?
Dacå o mare cantitate de apå se evaporå ßi aerul umed
ßi relativ cåldu† se ridicå, atunci apa se råceßte. În timpul acestui proces, vaporii de apå se condenseazå pe
particule de praf, polen sau sare ßi formeazå picåturi de
apå sau cristale de ghea†å, deoarece aerul rece nu poate
re†ine atât de multå apå precum aerul cald. Miliarde de
particule învelite în apå formeazå norul.
Procesul de formare a norilor este comparabil cu
procesul de condensare a vaporilor de apå de pe un pahar cu apå rece dintr-o zi cålduroaså de varå. În zilele
reci, expira†ia condenseazå ßi ea vaporii de apå ßi nori
de picåturi infime de apå se formeazå în dreptul gurilor
noastre: un nor de respira†ie.
Aerul cald este mai ußor decât aerul rece, prin urmare se ridicå deasupra. Acest fenomen poate fi observat într-o încåpere încålzitå pe timpul iernii. Aerul

cald se ridicå; aerul mai rece este mai greu ßi råmâne
la nivelul podelei. Aßadar, este mai cald imediat sub
tavanul încåperii decât la suprafa†a podelei.
Datoritå proceselor de formare a norilor, descrise mai sus,
în bazinul Dunårii se întâlnesc precipita†ii bogate în regiunile
muntoase ßi în zona râurilor cu debit mare de apå. Dunårea
primeßte cantitå†i însemnate de apå din râul Inn, din mun
†ii Alpi, din fluviul Tisa, din mun†ii Carpa†i ßi din fluviul
Sava, care traverseazå Alpii Dinarici. În mun†i, nivelul pre
cipita†iilor este ridicat, deoarece masele de aer cu un grad
de umiditate crescut se îngråmådesc în regiunile muntoase
înalte. Mun†ii constituie un fel de barierå, care favorizeazå
ridicarea aerului umed, determinând fenomenul de råcire.
Norii se formeazå, iar råcirea accentuatå då naßtere ploilor.
Mai multe detalii în Capitolul 5.2. „Bazinul receptor
al Dunårii“.
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Acest fapt determinå o creßtere a presiunii aerului; când sticla este låsatå så-ßi måreascå
din nou volumul, presiunea coboarå. Aburul reprezintå particulele de praf pe care se
condenseazå vaporii de apå. Prin reducerea presiunii aerului, vaporii de apå se condenseazå pe particulele de praf ßi se formeazå norii.
Sunt discutate cu elevii urmåtoarele aspecte: Ce se observå în sticlå? (Este posibil så
se observe aburul.) Se formeazå abur de fiecare datå când sticla este contractatå ßi apoi
låsatå så se dilate? De ce?
Mai departe, influen†a pe care o are temperatura aerului în formarea norilor poate fi
explicatå practic în experimentul urmåtor. Douå pungi de plastic sunt umplute cu aer
(copiii suflå în ele) ßi legate strâns la gurå. Înåuntrul lor este acum aer cald ßi umed. Una
dintre pungi este puså în frigider, iar cealaltå este påstratå afarå. Dupå cincisprezece
minute, se scoate punga din frigider. Copiii comparå cele doua pungi ßi încearcå så
råspundå la urmåtoarele întrebåri: Care dintre cele douå pungi con†ine vapori de apå
condensa†i? De ce?
Pungile sunt †inute la temperatura camerei timp de jumåtate de orå. Copiii observå
prin ce transformåri trec vaporii de apå condensa†i. În claså se discuta apoi despre modul
în care temperatura aerului influen†eazå procesul de formare a norilor.
De re†inut: capacitatea aerului de a „sus†ine“ apa creßte odatå cu temperatura aerului.
Dacå aerul cald ßi umed se råceßte, vaporii de apå trec din stare gazoaså în stare lichidå
ßi se formeazå norii. Aceßtia se disperseazå de îndatå ce temperatura creßte ßi aerul
poate absorbi umiditatea din nou.

Activitatea 4: Experiment
Pe aripile vântului
Copiii înva†å cum este generat vântul. Fiecare umflå câte un balon ßi are grijå ca aerul så
nu iaså afarå. Li se spune cå în balon existå multe „guri de aer“ comprimate, prin urmare
presiunea din interiorul balonului este mai mare decât cea din afarå. Dacå aerul este
låsat så iaså, presiunea din interiorul balonului se egalizeazå cu cea din exterior, fapt
ce creeazå un puternic curent. Copiii înva†å cå vântul se formeazå, de obicei, conform
acestui principiu.							
	 >>>

Originea vântului
Vântul duce norii de pe apå pe uscat ßi egalizeazå
diferen†ele de presiune din aer. Acestea apar datoritå
varia†iilor de intensitate a luminii solare, care diferå
în func†ie de suprafa†a încålzitå, de exemplu întinderea apei sau por†iunile de uscat. Prin urmare, ßi vântul
existå tot datoritå soarelui.

Aerul devine cald prin încålzirea påmântului. El se dilatå ßi se ridicå. Aerul mai rece ßi mai greu ia locul aerului ce tocmai s-a ridicat. Aerul se îndreaptå din zonele cu
presiune ridicatå spre zonele cu presiune scåzutå.
Cu cât este mai mare diferen†a de presiune dintre
douå zone, cu atât creßte intensitatea vântului.
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De re†inut! Vântul se formeazå ca urmare a tendin†ei de egalizare a diferen†elor de presiune. Masele de aer se îndreaptå din zona cu presiune ridicatå spre zona cu presiune
scåzutå. Cu cât este mai mare diferen†a de presiune dintre douå zone, cu atât vântul se
intensificå. Dacå presiunea aerului se men†ine egalå, nu adie niciun vânt; totul este static.

Activitatea 5: Joc, experiment
Ploaia din claså
Partea I: „Aducåtorii de ploaie“
Copiii se aßazå pe podea cu ochii închißi „într-un cerc al ploii“ ßi imitå sunetul picåturilor
de ploaie. Conducåtorul de joc începe så pocneascå treptat din degete cât mai silen†ios.
Copilul aflat în stânga lui este atent ßi, când percepe sunetele, începe, de asemenea,
så pocneascå din degete. Urmåtorul va urma exemplul ßi tot aßa pânå la ultimul copil.
Sunetele, care imitå ini†ial o ploaie linißtitå, cresc în intensitate. Când sunetul se aude în
tot cercul ßi to†i participan†ii îßi pocnesc degetele, apare un sunet nou.
În runda urmåtoare, conducåtorul de joc începe så-ßi frece palmele una de alta. Din
nou, restul copiilor preiau gestul pe rând, pânå când toatå lumea ajunge så-ßi frece
palmele. Sunetul imitå burni†a.
Mai departe, conducåtorul de joc începe så aplaude. Când toatå lumea bate din palme
se aude o ploaie toren†ialå.
Apoi, conducåtorul îßi loveßte palmele de coapse. Copiii i se alåturå pe rând, ca mai
devreme. În tura urmåtoare, urmând exemplul, to†i îßi lovesc palmele de coapse ßi
tropåie pe podea în acelaßi timp. Se aude o furtunå cu tunete! Punctul culminant a fost
atins ßi vijelia începe så se domoleascå. În urmåtoarea rundå, tunetele înceteazå.
Toatå lumea îßi loveßte numai coapsele. Copiii înceteazå mißcårile pe rând, pânå când sunetul nu se mai aude. Apoi bat cu to†ii din palme cât mai ußor. Unul dupå altul, ei se opresc
din aceastå forfotå. În runda urmåtoare, toatå lumea îßi freacå palmele. Din nou, sunetele
devin din ce în ce mai pu†in perceptibile. Spre final, to†i copiii pocnesc din degete. Se opresc
pe rând. La sfârßitul jocului, se instaleazå din nou linißtea. Furtuna s-a terminat!

Partea a II-a: Ploaia din claså
Apa se încålzeßte într-un ibric. Când atinge punctul de fierbere, o tigaie cu apå rece,
dacå este posibil chiar cu cuburi de ghea†å în ea, este †inutå deasupra aburilor fierbin†i
care se ridicå. O a doua tigaie este †inutå sub tigaia cu ghea†å (mare aten†ie så nu se
ardå nimeni din cauza aburilor). Copiii privesc la baza tigåii, unde se formeazå picåturi foarte mici de apå. Când ajung suficient de mari, ele cad precum picåturile de
ploaie. Plouå!
Sunt discutate cu copiii urmåtoarele aspecte: Din ce punct de vedere se aseamånå
modelul formårii ploii cu circuitul apei? Ce reprezintå ibricul cu apå fierbinte? Unde
sunt norii? Cum se poate proceda pentru a intensifica ploaia? Poate fi influen†atå
mårimea picåturilor de ploaie? 				
>>>
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Dacå apa såratå se evaporå dintr-un ibric se poate vedea cum sarea råmâne în ibric –
sau în mare. Acelasi lucru se întâmplå ßi în cazul poluan†ilor care ajung din Dunåre
în Marea Neagrå, respectiv acumularea în mare. Apa care se evaporå din mare se
reîntoarce pe påmânt sub forma apei dulci.
Copiilor li se explicå procesul de formare a picåturilor ßi cum poate fi observat
acest fenomen în via†a de zi cu zi. Ei sunt încuraja†i så provoace o formå de ploaie pe
drumul spre ßcoalå conform urmåtorului model.
Aerul din autobuz este cald ßi umed. Dacå afarå este frig, ferestrele autobuzului
sunt reci. Vaporii de apå se condenseazå ßi geamurile se aburesc. Acest proces este
similar celui prin care se formeazå norii. Dacå încerci så desenezi ceva, degetul tåu va
låsa o urmå pe geamul umezit ßi vor începe så se prelingå picåturi mici de apå. Acest
lucru este similar ploii.
De re†inut! În experiment, ibricul simbolizeazå marea din care se evaporå apa. Aerul
cald ßi umed se ridicå, se råceßte, se condenseazå în timpul procesului ßi formeazå
norii. Dacå picåturile foarte mici de apå se combinå, mårindu-ßi dimensiunea, de îndatå ce ating o anumitå mårime, nu mai pot fi „sus†inute“ ßi începe så plouå. Cu cât
este mai accelerat procesul de combinare ßi de formare a unor picåturi mari, cu atât
mai repede va ploua.
Se poate vedea cå apa trece prin mai multe ståri; cu toate acestea, cantitatea totalå
de apå din circuitul hidrologic råmâne constantå.

Cum se formeazå precipita†iile?
Procesul de råcire a maselor de aer umed favorizeazå con
densarea, deoarece aerul rece nu poate absorbi ßi „sus†i
ne“ apa atât de mult ca aerul cald. Miliarde de picåturi
infime de apå dintr-un nor se combinå ßi formeazå astfel
picåturi mai mari. În cazul în care curen†ii de aer nu mai
pot sus†ine picåturile mari de apå, ele ajung pe påmânt

sub ac†iunea for†ei de gravita†ie. Rezultatul este ploaia.
Uneori, norii se ridicå în straturile de aer mai înalte, unde
picåturile de apå se transformå în cristale de ghea†å. Dacå
ninge, plouå, cade grindinå sau lapovi†å, oricare dintre
aceste fenomene meteorologice s-ar produce, ele sunt
condi†ionate de temperatura de la nivelul solului.
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Activitatea 6: Grup de lucru/ Discu†ii
Rolul oamenilor în circuitul apei în naturå
Copiii lucreazå în grupuri mici ßi se gândesc la felul în care oamenii sunt implica†i în
circuitul apei în naturå. Fiecare îßi noteazå ideile pe hârtie.
Apoi trebuie så råspundå la urmåtoarele întrebåri:
Este posibilå via†a în lipsa apei? Cât de mult poate supravie†ui un om fårå apå?
Cum intrå oamenii în contact cu apa? Este posibil ca întreaga cantitate de apå de pe
påmânt så fie potabilå? Cum ajunge apa în ßcoalå? Pe unde ßi prin ce metode reintrå
apa folositå în ßcoalå în circuitul hidrologic?
Rezultatele sunt discutate în claså.
De re†inut! Nimeni nu poate tråi fårå apå. Apa potabilå este disponibilå în cantitå†i
limitate, de aceea e foarte pre†ioaså. Pe cât ne stå în putere, ar trebui så påstråm apa
cât mai curatå.

Oamenii ßi circuitul apei în naturå
Oamenii sunt parte integrantå din circuitul apei în naturå. O oceanul planetar este utilizat de oameni. Motivul constå în
persoanå bea în medie 2,5 l de apå zilnic ßi eliminå 2,5 l de diferen†ele cantitative dintre apa såratå ßi apa dulce. 97,4%
apå prin transpira†ie, respira†ie ßi urinå. O persoanå poate din apa Terrei este apå såratå. Numai 2,6% este apå dulce.
supravie†ui doar câteva zile fårå apå. Apa este indispen- Cantitatea de apå potabilå disponibilå este atât de reduså,
sabilå metabolismului uman. Materiile rezultate în urma deoarece 22,4% din apa potabilå este înmagazinatå în
proceselor biochimice din organism sunt
evacuate din organism prin excre†ie, în
timp ce substan†ele esen†iale vie†ii, precum
proteinele, sårurile minerale ßi oligoelementele sunt redate organismului. Apa
de†ine un rol însemnat ßi în reglarea temperaturii corpului.
Oamenii folosesc apa pentru a gåti, pentru a se spåla, pentru a-ßi spåla lucrurile ßi
pentru a face curat. Folosim apa în agriculturå pentru ob†inerea alimentelor ßi în
produc†ia industrialå. De asemenea, avem
nevoie de apå pentru a produce energie
Compara†ie: la nivel global, pentru un volum corespunzåtor unei cåzi de baie
electricå. Colectåm apå din izvoare, râuri,
de apå såratå existå doar 1 litru de apå dulce ßi un påhårel de apå potabilå.
lacuri, fluvii sau o scoatem din pânza frea
ticå. Oamenii au nevoie de apå curatå, iar apele reziduale pânza freaticå, iar 77,2% în calotele polare ßi ghe†ari. Prin
trebuie så se reîntoarcå în circuitul hidrologic numai dupå urmare, mai råmâne disponibil numai un procent de 0,4%
din întreaga cantitate de apå dulce.
ce au fost epurate.
Apa purå este un produs rar. De aceea, trebuie folositå în
Nu exista vreo rezervå de apå inepuizabilå pe care så
o putem folosi. Numai un procent foarte mic de apå din mod ra†ional ßi protejatå împotriva poluårii.
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Circuitul apei dintr-o perspectivå de ansamblu
Apa de pe påmânt trece constant dintr-o stare în alta, devenind gazoaså, solidå sau lichidå în cålåtoria ei prin aer,
pe sol, prin râuri, lacuri ßi måri. Aceste procese dau naßtere
unui circuit neîntrerupt.
Soarele determinå evaporarea apei din corpuri acvatice
ßi din mårile påmântului. Când o mare cantitate de apå se
evaporå, aerul umed ßi relativ cald începe så se ridice ßi
så se råceascå. În timpul acestui proces, se formeazå norii.
Vântul alungå norii din zona mårii în regiuni de uscat. Când
norii sunt dußi de vânt în regiuni mai reci, vaporii se råcesc
ßi se condenseazå. Puzderia de picåturi foarte mici de apå
se reduce prin formarea unor picåturi mai mari, care cad
pe påmânt sub formå de ploaie. Când precipita†iile ajung
pe påmânt sub formå de ploaie, o parte din ele se evaporå
instantaneu ßi se reîntorc în aer sub forma vaporilor de apå.
Restul ajung în râuri, lacuri, fluvii ßi într-un final în mare.
O mare cantitate din apa ploii se infiltreazå în påmânt,
este absorbitå de plante ßi se evaporå prin intermediul
frunzelor. Astfel, plantele reprezintå o importantå „escalå“
în cålåtoria eternå a apei, care începe din mare ßi se sfârßeßte

tot acolo. Plantele eliminå prin evaporare o cantitate de apå
incredibil de mare datoritå suprafe†ei mari a frunzelor. Astfel se explicå faptul cå, din cantitatea totalå de apå care se
evaporå de pe påmânt, 45% provine de la plante, 41% din
måri, 13% direct de la suprafa†a solului ßi numai 1% din
râuri ßi lacuri.
Un anumit procentaj din apa ploii se infiltreazå în sol ßi
ajunge în pânza de apa freaticå, unde se formeazå rezervele
de apå potabilå. Aceastå apå se poate sustrage circuitului
apei un timp îndelungat. Ea poate reapårea la suprafa†a
solului sub forma izvoarelor.
În regiunea polarå, precipita†iile cad sub formå de zåpadå
care, datoritå temperaturilor scåzute, nu se topeßte imediat.
Astfel s-a format un strat de ghea†å de 1.000 m grosime.
Pot trece mii de ani pânå când ghea†a se va topi ßi se va
reîntoarce în mare. Acelaßi lucru este valabil ßi pentru zåpada care ajunge pe ghe†ari. Nicio picåturå de apå nu poate
dispårea complet din circuitul hidrologic. Mai devreme sau
mai târziu, toate ajung så se evapore ßi så revinå pe påmânt
sub forma picåturilor de apå.
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Legendele Dunårii

Dunårea: hotar despår†itor sau punte de legåturå? Locul ungurilor predestinat pe Dunåre
Micul oraß Mohács se întinde pe malul Dunårii
în imediata apropiere a grani†ei cu Serbia ßi
Croa†ia. Mohács a jucat de douå ori un rol tra
gic în istoria Ungariei. În 1526, regele ungar
Ludovic al II-lea (Lajos) s-a aflat aici cu 25.000
de solda†i, înfruntând for†ele superioare din
punct de vedere numeric ale Imperiului Otoman, formate din 100.000 de råzboinici condußi
de sultanul Suleiman I, care cucerise Belgradul
cu cinci ani înainte (în 1521). Armata aliatå a
lui Ludovic al II-lea, cu 100.000 de ostaßi, se
afla în zona Szigetului, sub conducerea suve
ranului János Zápolya.

ˇinând cont de numårul neînsemnat al solda†ilor
unguri, otomanii au crezut cå-i vor învinge rapid
aplicând strategia lor, înså båtålia s-a terminat abia
dupå patru ore de luptå, în data de 29 august. Încercând så scape cu fuga, regele Ludovic al II-lea s-a
înecat în apele râului Csele. Ungaria s-a destråmat
ßi †ara s-a divizat în trei pår†i. Trei ani mai târziu, în
1529, otomanii ajung pânå la Viena, pe care o asediazå, dar nu reußesc så o cucereascå. O altå båtålie
împotriva otomanilor are loc 158 de ani mai târziu,
lângå Mohács. Generalul austriac, Prin†ul Eugen,
a ießit victorios ßi Imperiul Habsburgic a condus
Ungaria în urmåtorii 200 de ani.

Poveßti transmise pe cale oralå
Nimfele din izvoarele Dunårii, fecioarele Du
nårii („Donauweibchen“), barcagii ademeni†i
în apå, baroni corup†i, regi ßi morari perfizi…
fenomene inexplicabile, poduri periculoase
peste râuri, personalitå†i istorice, toate acestea
fac parte din legendele ce au înflorit pe malurile
dunårene. Eroii ßi eroinele care s-au luptat cu
foametea, bolile ßi moartea se numesc Ianus
(János), Bogdan, Matei (Matúš), Ilja, Lau sau
Agnes. Prin viu grai, poveßtile curg odatå cu
Dunårea prin zece †åri ßi pot fi urmårite într-o
cålåtorie miticå.

O selec†ie din legendele dunårene poate fi
gåsitå pe CD-ROM.

D incol o d e s u p r a f a † å

Sugestia 1: Citi†i sau povesti†i legende din
†årile ßi regiunile dunårene ori pune†i fiecare
copil så aleagå o poveste pe care så o citeascå,
urmând så o nareze celorlal†i. Elevii pot face un
desen reprezentativ pentru povestea ascultatå
sau chiar un portret al unuia dintre eroi. Apoi,
desenele sunt aßezate pe o hartå mare a Dunårii
în dreptul regiunii din care provine legenda. În
final, se poate face o cålåtorie a poveßtilor cu
degetul pe harta.
Sugestia 2: Pune†i în scenå una sau mai multe
poveßti. Rezultatul va fi unul spectaculos, dacå
piesa se monteazå chiar în regiunea de prove
nien†å a legendei, direct pe malul Dunårii sau
pe cursul unei alte ape.
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Etapele circuitului
apei în naturå

1.2.

1.2. Etapele

circuitului apei în naturå

Izvorul, punct de plecare; marea, punct de sosire
Precipita†iile pot urma variate „trasee“ în drum spre påmânt. Dacå plouå deasupra unei
påduri, un sfert din apa de ploaie se evaporå imediat de pe suprafa†a copacilor. O cincime din întreaga cantitate de apå ajunge în râuri ßi în fluvii. Restul se infiltreazå în sol.
Dacå plouå într-o regiune lipsitå de copaci, se dubleazå cantitatea de apå care ajunge direct în apele curgåtoare. Acest lucru demonstreazå cå zonele împådurite înmagazineazå
o mare cantitate de apå.
Când apa se infiltreaza în sol, ea este filtratå ßi îmbogå†itå în minerale. Dacå ajunge
într-un strat impermeabil, fie poate reveni la suprafa†a solului sub formå de izvor, fie
råmâne sub påmânt. Punctul final pentru to†i afluen†ii Dunårii este Marea Neagrå. Calitatea apei din mare depinde în mare måsurå de ceea ce alegem noi så facem.
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Obiective:
Copiii înva†å…
✔ cå pådurile sunt rezervoare de apå ßi pot reduce pericolul viiturilor.
✔ ce se întâmplå când apa se infiltreazå în sol ßi cum ia naßtere un izvor.
✔ cât de mult este influen†atå calitatea apei din Marea Neagrå de comportamentul celor care tråiesc în
vecinåtatea bazinului dunårean.

Materiale:
Activitatea nr. 1: coli de desen, creioane.
Activitatea nr. 2: n
 isip, lut sau argilå, pietriß, påmânt, 1 vas de acvariu mic sau un tub de plastic transparent, apå într-un vas de fiert.
Activitatea nr. 3: 1 bazin, 1 castron solid, coloran†i alimentari, o folie de plastic transparentå, câteva
pietre mici.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 1-2 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea nr. 1: Activitate de crea†ie
Pådurile înmagazineazå apa de ploaie
Copiii îßi imagineazå o pådure formatå din arbori impunåtori. Fiecare copil deseneazå
pådurea imaginatå în timpul ploii ßi, de asemenea, rådåcinile copacilor. Elevii se gândesc
ce se întâmplå cu picåturile de ploaie care cad peste copaci. Ajuta†i de profesor, ei înva†å
cå picåturile de apå pot parcuge trasee variate.
Copiii re†in ce cantitate însemnatå de apa råmâne înmagazinatå într-o pådure. Ei deseneazå picåturile de ploaie ßi aratå cu ajutorul unor såge†i unde ajung acestea.
În claså se discutå despre picåturile de ploaie care ajung pe un versant despådurit. În
acest caz, copiilor li se spune cå apa nu se mai evaporå prin intermediul copacilor. Drept
urmare, creßte pericolul producerii unei calamitå†i.
De re†inut: ploaia stråbate drumuri variate pânå atinge solul. Când plouå într-o zonå
împåduritå, numai o jumåtate din cantitatea totalå de apå se scurge direct spre râuri fa†å de
cazul în care plouå într-o zonå despåduritå. Oamenii influen†eazå gravitatea calamitå†ilor
ce se pot produce ca urmare a felului în care utilizeazå påmântul.

Cålåtoria apei de ploaie prin pådure
Ploaia care cade peste pådure are cinci rute posibile
de urmat. Chiar înainte så atingå solul, o parte din apå
se evaporå prin suprafa†a trunchiurilor, a crengilor ßi a
frunzelor. Aßadar, un sfert din picåturile de ploaie se
reîntorc aproape instantaneu în aer. O cincime råmâne
la suprafa†a solului ßi curge direct spre râuri. Mai mult
de jumåtate din picåturi se infiltreazå în solul împådu
rit. Astfel, o parte din apa de ploaie este absorbitå prin
rådåcinile copacilor, transportatå cåtre frunze ßi elibe
ratå în aer sub forma vaporilor de apå. Restul apei se
colecteazå sub påmânt în re†eaua apelor subterane sau
poate reveni la suprafa†a solului sub formå de izvor.

Dacå nu existå copaci planta†i, apa nu se poate eva
pora de pe suprafa†a copacului. Daca nu existå niciun
copac, nicio picåturå de ploaie nu este absorbitå de
rådåcini ßi nu se evaporå la nivelul frunzelor. Cu cât
se infiltreazå mai multå apå în sol, cu atât creßte în dimensiuni re†eaua apelor subterane. În lipsa pådurilor,
curgerea apei la nivelul solului este îngreunatå. Cantitatea de apå care se îndreaptå spre râuri se dubleazå,
dacå ploaia nu întâlneßte copaci în traseul parcurs.
Zonele lipsite de arbori, precum regiunile defrißate sau
terenurile arabile aflate pe traseul bazinului unui râu,
pot suferi de pe urma unor viituri extrem de violente.

Suport informativ
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Activitatea nr 2: Experiment
Naßterea unui izvor
Împår†i†i în grupuri de lucru, copiii construiesc o machetå prin care ilustreazå modul în
care un izvor subteran ajunge la suprafa†a solului. Într-un vas mic de acvariu sau într-un
tub de plastic transparent, se aranjeazå urmåtoarele straturi (de la baza recipientului înspre
vârf, acoperind întreaga suprafa†å): nisip, lut sau argilå, pietriß, din nou nisip ßi påmânt. În
stratul de argilå sau lut, se modeleazå cu degetul trei canale cu adâncimea de 1 cm.
Copiii varså apå de ploaie peste „edificiul“ lor. Apa se infiltreazå prin påmânt ßi se
adunå în canalele din stratul impermeabil de argilå sau lut. Vasul este ußor înclinat ßi
apar trei izvoare.
Elevii sunt invita†i så vorbeascå despre izvoarele pe care le-au vizitat. Are loc o
discu†ie despre cum pot fi protejate izvoarele pentru a-ßi men†ine apa purå.
De re†inut! Un izvor subteran apare la suprafa†a solului atunci când apa ploii, infiltratå
în påmânt, se acumuleazå într-un strat impermeabil. Calitatea apei unui izor depinde de
activitå†ile care se desfåßoarå în împrejurimi.

Informa†ii pe CD-ROM: Rolul pådurilor în protec†ia izvoarelor

Apa subteranå
vechime de mii de ani. Ele au fost excuse din circuitul
apei timp de lungi perioade nedeterminate. Re†eaua de
pânzå freaticå se mai poate forma ßi prin infiltrarea ape
lor din râuri, nu numai prin apa de ploaie.

foto: Austria tourism / Liebing R.

Indiferent dacå plouå, ninge sau cade grindinå, în
esen†å este vorba despre picåturile de apå ce ajung pe
sol. Acestea se infiltreazå în sol, stråbåtând straturile
de påmânt ßi de rocå. Astfel, apa poate ramâne captivå
în adâncul påmântului ca izvor subteran.
Apa subteranå este apa care s-a infiltrat în påmânt,
evitând så fie absorbitå de plante ßi så se evapore la
nivelul solului. Infiltrarea apei poate dura de la câteva
zile pânå la câteva såptåmâni, pentru a penetra stra
tul de roca ßi de påmânt ßi a ajunge la canalele de apå
subteranå. Stratul de argilå sau de lut este fundamental
în formarea unui corp de apå subteranå. Apa care se
infiltreazå se adunå deasupra unui asemenea strat, um
plând toate cavitå†ile subterane. Pânza freaticå este in
fluen†atå numai de for†a gravita†ionalå. Ea poate atinge
un debit de la câ†iva centimetri pe zi la câ†iva metri. Sub
påmânt, pot exista mai multe straturi orizontale de apå,
unul sub altul, separate de un perete etanß. Straturile
de apå subteranå, aflate la mare adâncime, pot atinge o

Izvor: apa subteranå iese la suprafa†å prin izvoare.

Suport informativ
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Circuitul apei

Activitatea nr. 3: Experiment
Punct final: marea

foto: DRP/Victor Mello

Se umple cu apå un bazin ßi apa este coloratå cu o picåturå de coloran†i alimentari. În
mijlocul bazinului cu apå se aßazå un vas gol ßi se acoperå cu o folie transparentå de
plastic întregul bazin. Pe folia de plastic, exact deasupra vasului, se pune o pietricicå.
Bazinul este mutat la soare pentru câteva ore. Copiii observå cum în vas începe så
picure apå curatå.
În timpul discu†iei care are loc se subliniazå cå acelaßi lucru se întâmplå ßi în cazul lacurilor naturale ßi al
celor artificiale, mai ales când apa nu are nicio gurå de
vårsare.
De re†inut! Existå o legåturå directå între apa curatå a
Dunårii ßi a afluen†ilor ei ßi apa Mårii Negre. Marea este
destina†ia finalå pentru toate materialele ßi substan†ele
ce sunt transportate de apele râurilor. Copiii înva†å cât
de important este ca apele râurilor så nu fie poluate.

Marea Neagrå: destina†ia tuturor râurilor din bazinul Dunårii.

Informa†ii pe CD-ROM: Marea Neagrå.

Punct final: Marea Neagrå
În experimentul de mai sus, Marea Neagrå corespunde
bazinului cu apå. Apa se evaporå, în urma expunerii
bazinului la soare, vaporii se condenseazå pe folia de
plastic ßi apa rezultatå se adunå sub piatrå. De acolo,
apa curatå se scurge în vas. În urma evaporårii continue, cantitatea de apå din bazin va creßte în mod
constant. O cantitate tot mai mare de apå se va strânge
în vas. Sarea ßi substan†ele poluante råmân în Marea
Neagrå în acelaßi fel în care apa coloratå råmâne în
bazin pe timpul experimentului. În experiment, apa
care påråseßte bazinul sub forma vaporilor este curatå.
Marea Neagrå este ca un continent de apå. Din punct
de vedere geografic, ea comunicå cu Marea Medite

ranå prin strâmtorile Bosfor ßi Dardanele, iar cu Marea
Azov, prin strâmtoarea Cherci. În fiecare an, un strat
de apå de 1,3 m adâncime dispare prin evaporare. Vaporii de apå care circulå prin aer con†in apå curatå. Sarea, obiectele aruncate de oameni în apå ßi substan†ele
poluante råmân în apele mårii.
Substan†ele poluante ajung în Marea Neagrå ßi prin
intermediul Dunårii. Marea Neagrå reprezintå punctul
final al cålåtoriei lor. Ele se grupeazå ßi afecteazå cali
tatea apei. Din aceastå cauzå, calitatea apelor Mårii Ne
gre depinde de activitatea umanå desfåßuratå la nivelul
întregului bazin dunårean. Cu cât apele Dunårii sunt mai
curate, cu atât creßte calitatea apei din Marea Neagrå.

Suport informativ
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Legendele Dunårii
Pietrele, mårturii ale trecutului: castele, palate ßi månåstiri pe Dunåre
Oricine face o cålåtorie pe Dunåre observå nenumåratele castele, palate ßi månåstiri de pe
malurile acestui fluviu.
Practicile cavalereßti au cunoscut perioada lor
de glorie în timpul Evului Mediu (între secolul al
X-lea ßi secolul al XIII-lea). Castelele nobiliare ßi
fortåre†ele, ce pot fi admirate pe înål†imile muntoase, reprezintå mårturii ale societå†ii cavalereßti din
perioada Evului Mediu târziu.
Malurile stâncoase ale Dunårii au oferit condi†ii
ideale pentru ridicarea acestor edificii, pe care numeroase ruine încå le atestå. De pe aceste înål†imi,
oricine putea cuprinde dintr-o privire cåile ßi rutele
de acces, putea impune taxe de trecere ßi putea så-ßi
afirme dorin†a de a ståpâni acele †inuturi.

Câteva „castele dunårene“
Oricine poate vizita castelul Wildenstein din Germania, ruinele castelului Aggstein din Austria sau
ruinele castelului Esztergom, precum ßi alte palate
regale ßi catedrale ca Oberburg din Visegrád, Ungaria, construitå în 1263 cu scopul de a respinge un
poten†ial atac mongol. Coroana lui Ítefan, simbol
extrem de valoros pentru identitatea ungurilor, este
adåpostitå aici.
Pot fi vizitate ßi fortåre†ele Peterwardein ßi Kalemegdan, din care numai zidurile au råmas martorii acelor vremuri pânå în ziua de aståzi, situate în
Belgrad, la gura de vårsare a râului Sava în Dunåre,
unul dintre cele mai strategice locuri de pe întreaga
întindere a Dunårii.
Fortårea†a triunghiularå din Smederevo, aflatå la
confluen†a râului Jezava cu Dunårea ßi construitå
de sârbi în anul 1428 pentru apårarea împotriva
atacurilor otomane, a fost cuceritå de Imperiul Otoman ßi a fost distruså abia în perioada celor douå
råzboaie mondiale.
Castelul Golubac (în prezent doar ruine), situat
într-o trecåtoare din zona sudicå a Carpa†ilor, a fost
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ridicat de maghiari pe ruinele unui castel roman,
în a doua jumåtate a secolului al XIII-lea. S-a aflat
sub ocupa†ie otomanå timp de 260 de ani. Se spune
cå un paßå ßi-a abandonat nevasta, care se îndrågostise de un maghiar, în mijlocul Dunårii legatå
de o stâncå. Nu se ßtie sigur dacå aceasta a fost salvatå de nobilul ei cavaler din nefericita situa†ie sau
dacå ßi-a gåsit sfârßitul pe acea stâncå. În orice caz,
stânca de la Por†ile de Fier este denumitå Babakaji,
în amintirea so†iei acelui paßå.
Printre exemple se mai numårå ruinele fortåre†ei
sârbeßti Kladovo, vizavi de Turnu Severin; fortå
rea†a Baba Vidin din Bulgaria; fortårea†a Kaleto,
pe rocile sacre de la Belogradcik, a cårei istorie
merge pânå în vremea romanilor, fiind consolidatå
de otomani cu un inel exterior de apårare.
De asemenea, existå ßi numeroase castele care
de-a lungul timpului au fost transformate în pala
te, de exemplu, palatul Werenwag ßi palatul Sigmaringen din Germania.
Perioada Evului Mediu târziu a fost propice
înål†årii månåstirilor, care råspândeau creßtinismul în vest („promotoarele culturii occidentale“).
Majoritatea månåstirilor au fost ridicate pe cursul
superior ßi mijlociu al Dunårii; unele dintre ele au
fost reconstruite în stil baroc ßi stau mårturie pentru
puterea ßi influen†a bisericii din acea perioadå. Cea
mai veche månåstire de pe Dunåre este Weltenburg
ßi a fost întemeiatå în Bavaria în 617. Alte exem
ple: månåstirile Melk ßi Gottweig, de pe valea Wa
chau, ßi månåstirea Klosterneuburg, din Austria.
Månåstirea Krusedol din Serbia, descoperitå în
1509, a fost multå vreme scaunul patriarhilor sârbi
ßi centrul vie†ii religioase din Serbia.
Sugestii: Copiii marcheazå pe posterul Dunårii
amplasamentele „martorilor din piatrå“ ßi ana
lizeazå legåtura dintre defileele dunårene ßi castelele ridicate. De ce au fost alese tocmai aceste
locuri pentru construc†ia lor?

„Pe minunata Dunåre albastrå“: arta dunåreanå
„Maro, vreme de 11 zile, ßi cenußiu, vreme de
46; verde murdar, timp de 45 de zile, verde strå
veziu – 45, verdele intens al ierbii – 5, verde de
o†el – 69 de zile, verde smarald – 46 ßi verde
închis – 64 de zile.“ Acesta este sumarul hidro
grafic alcåtuit la începutul secolului al XX-lea
de Anton Bruszaky, cel care a înregistrat culorile dunårene în Mautern pe durata unui an ßi
a trimis înregistrårile cartierului general hidrografic din Viena. Numai pe o zi însoritå, cu cer
senin, cu un ochi de observator care ßtie cum
så priveascå, Dunårea poate prinde nuan†e albåstrui de måtase.
În cåutarea punctului de plecare pentru „albastrul dunårean“, realitatea trebuie uitatå în favoarea valsului „Dunårea albastrå“, compus de
Johann Strauss, vals ce a fåcut înconjurul lumii
în 1867. Valsul dunårean a reußit så imprime în
min†ile oamenilor imaginea Dunårii albastre.
Dunårea nu a fost muzå numai pentru Strauss.
Înaintea lui, Dunårea a inspirat lucrårile multor artißti. Peste tot în lume, fluviul european a
fost omagiat de creatori, indiferent cå vorbim
de sculptori, pictori, compozitori sau scriitori.
În Pia†a Navona, din Roma, prin construc†ia barocå „Patru fântâni-fluvii“, tumultuoasa Dunåre
reprezintå Europa, Nilul – Africa, La Plata –
America ßi Gangele – India.
În continuare, marile râuri ßi fluvii transmit
vibra†ii ßi genereazå interpretåri artistice.
Amenajarea peisagisticå este termenul folosit
pentru mißcarea artisticå ce a apårut în anii 1970;
împrejurimile, formele de relief, precum câmpiile, mun†ii, deßertul, apele devin obiecte de
inspira†ie pentru artißti. Aceßtia modificå spa†iile
naturii, de exemplu aranjeazå vegeta†ia într-o
anumitå pozi†ie, ßlefuiesc dalele de piatra sau de
marmurå. Aceste elemente de arhitecturå peisagisticå sunt, de obicei, efemere. Ploaia, soarele,
vântul ßi înghe†ul modificå operele de artå temporar sau pe termen îndelungat ßi, în cele din urmå,
le distrug. Fotografia sau pelicula sunt esen†iale
pentru påstrarea lucrårilor. Andy Goldsworthy ßi

D incol o d e s u p r a f a † å

Richard Long sunt doi binecunoscu†i exponen†i
ai acestei forme de artå.
Sugestii: Elevii îßi pot face propriile lor opere
de artå de inspira†ie dunåreanå. Dacå se poate,
este bine så se gåseascå un loc chiar pe malul
Dunårii, pentru un exerci†iu de crea†ie. Copiii
îßi pot concepe lucrarea chiar în mijlocul naturii. Frunze, flori, ramuri, pene, pietre, nisip,
påmânt ßi alte obiecte asemånåtoare pot ajuta
la crearea unui obiect de artå. Începând de la
un simplu mozaic sau de la o mandalå pânå la
sculpturi ßi construc†ii impunåtoare, imagina†ia
nu cunoaßte limite.
De asemenea, clasa poate participa la com
peti†ia interna†ionalå „Maestru al artei dunårene“,
care se desfåßoarå anual în contextul celebrårii
„Zilei Dunårii“. Orice copil sau adult dintr-o †arå
dunåreanå este invitat så participe atât la acest
concurs, cât ßi la celelalte activitå†i propuse de
Comisia Interna†ionalå pentru Protec†ia Fluviului
Dunårea, având ocazia så-ßi exprime aprecierea
pentru apele dunårene în stilul propriu. Prima
celebrare a Dunårii a avut loc pe data de 29 iunie
2004, odatå cu aniversarea a 10 ani de când a fost
semnatå Conven†ia privind cooperarea ßi utilizarea durabilå a fluviului Dunårea sau, pe scurt,
Conven†ia pentru Protec†ia Fluviului Dunårea.
De atunci, în fiecare an, la sfârßitul lunii iunie,
ministerele, ßcolile, ONG‑urile ßi multe alte
institu†ii celebreazå fluviul de Ziua Dunårii prin
variate activitå†i. Informa†ii despre cum te po†i
înscrie în competi†ie ßi despre alte activitå†i pot fi
gåsite pe site-ul www.danubeday.org.
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din bazinul Dunårii
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Tipuri de cursuri de apå

2.1.

2.1. Tipuri

de cursuri de apå 				
		

Râurile au multe fa†ete
Apele curgåtoare au modelat suprafa†a påmântului timp de milioane de ani. În mun†ii
care se formeazå existå întotdeauna râuri care stråbat våile dintre culmile muntoase.
Crestele ßi vârfurile mun†ilor sunt erodate din cauza capacitå†ii abrazive a apei, iar
rocile desprinse ajung în depresiuni ßi în bazinele râurilor. Chiar ßi în prezent, râurile
transportå fragmente de rocå, pe care le depoziteazå în diverse zone, ßlefuind astfel
formele de relief pe care le stråbat. Cursul unei ape poate fi împår†it în sec†iuni în
func†ie de energia cu care ac†ioneazå râul asupra împrejurimilor sale.

Cursul mijlociu

Cursul superior
Cursul inferior

Un curs de apå natural:
de la izvor la gura de vårsare

Pe cursul superior, albia râului urmeazå, de regulå, o linie dreaptå; predominå eroziu
nea (sec†ionare pe verticalå sau adâncire). Pe cursul mijlociu, râul se divide în câteva
bra†e (ramificare) ßi începe så curgå sinuos. Eroziunea ßi sedimentarea (depunerea alu
vionarå) sunt în echilibru. Pe cursul inferior, râul devine ßerpuit (meandre); predominå
sedimentarea. Aceste procese geologice influen†eazå formarea unor tipuri diferite de
cursuri ale râului.

b a z i n u l D u n å r ii
Ec o s i s t e m u l d i n
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ Så facå distinc†ia între procesele geologice de eroziune ßi sedimentare din dezvoltarea tipurilor de cursuri
de apå ßi så cunoascå efectele modelatoare ale apelor curgåtoare.
✔ Så identifice structura unui curs de apå pe hartå ßi så ilustreze prin desen cursul râului în regiunile de ßes.

Materiale:
Activitatea 1: tavå de copt, farfurie termorezistentå, 2 suporturi 5 cm x 10 cm, 2-3 scânduri mici (3-5 cm
grosime), gåleatå (10 l), nisip pentru construc†ii, o canå, apå.
Activitatea 2: h
 arta regiunii din proximitatea ßcolii (scarå 1:150.000 – 1:50.000), fire de lânå, bandå adezivå,
ace cu gåmålie, metru.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2-3 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Ecosistemul din bazinul Dunårii

Activitatea 1: Experiment
Apa curgåtoare este arhitectul formelor de relief
Plasa†i cele douå suporturi sub tava de copt. Aßeza†i câte o scândurå într-o parte a
fiecårui suport de sub tavå pentru a forma un plan înclinat. Pune†i farfuria sub marginea
din fa†å a tåvii, astfel încât o micå por†iune din ea så se afle în exterior (aici se vor aduna
apa ßi nisipul care se scurg din tavå.).
Pune†i nisipul în tavå. În partea mai ridicatå a acesteia, copiii vor låsa så se formeze
un mußuroi. Acoperi†i toatå tava cu nisip. Tasa†i cu mißcåri fine, dar ferme gråmada
(este important!).
Turna†i încet apa din canå în vârful mußuroiului ßi observa†i cum apa îßi formeazå un
ßan† de scurgere (în mod similar se formeazå albiile naturale ale râurilor).
Copiii toarnå pe rând câte o canå de apå pe mußuroiul de nisip. Înainte de turna
rea fiecårei cåni, o echipå de observatori înregistreazå modificårile apårute în structura
nisipului (fie verbal, fie prin desen).
Apa îßi croießte drum la vale. Cu cât panta descreßte, cu atât ßan†urile vor deveni mai
ßerpuite din cauza depunerilor ßi eroziunii orizontale.

Sfat: Pute†i realiza mai mul

• În sec†iunea mai înaltå, ßan†urile adânci se formeazå rapid (fenomen comparabil cu
eroziunea în adâncime de pe cursul superior al râului).
• În sec†iunea platå, nisipul excedentar se depunde sub forma unor insule (fenomen compara
bil cu ramifica†iile cursului mijlociu al râului, care îßi continuå drumul printre sedimente).
• Cu pu†in noroc, mici cotituri se formeazå în sec†iunea inferioarå din cauza eroziunii
orizontale (fenomen comparabil cu meandrele de pe cursul inferior al râului).

te tipuri diferite de curs de
râu repetând experimentul
de câteva ori, variind de fie
care datå gradul de înclina
re. Acelaßi experiment poate
fi realizat pe malul de nisip al
unui râu.

Prin utilizarea modelului cu nisip, se ilustreazå legåtura dintre înclina†ia pantei ßi
procesele de formare a unui râu.
Informa†ii pe CD-ROM: Sec†iunile unui râu

Activitatea 2: Experiment
Cât de lung este râul în realitate?
Apa curge dupå cum vrea. În func†ie de înclina†ia ßi de structura terenului, apa curge
în linie dreaptå sau cotit. Dintr-o perspectivå de ansamblu, se poate spune cå înclina†ia
pantei este factorul care determinå aspectul unui râu, exceptând depunerile de pe fun
dul albiei ßi debitul apei din cursul anului.
Alege†i un râu din zona de ßes care are un curs cotit pe hartå. Explica†i copiilor cå
acest tip de curs poate fi întâlnit în zonele de acumulare a apei ßi pe cursurile inferioa
re ale râurilor. (Aten†ie: meandrele râurilor din zonele montane au cauze tectonice ßi
nu vor fi explicate aici!)
Dacå este posibil, identifica†i ßi nota†i nivelurile de altitudine de la începutul ßi de
la terminarea sec†iunii de meandre a râului.
Marca†i pe hartå începutul sec†iunii de meandre cu un ac. Lega†i de el un fir de lânå
pe care îl întinde†i de-a lungul meandrelor râului ßi îl fixa†i apoi pe hartå cu bandå
adezivå. Marca†i terminarea sec†iunii cu un alt ac.
>>>
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Înlåtura†i cu grijå firul de a†å ßi måsura†i-i lungimea de la un ac la celålalt. Transforma†i
lungimea sec†iunii måsurate în lungimea realå conform cu scara hår†ii.
Måsura†i sec†iunea de pe hartå de la începutul meandrelor (punctul A) pânå la ter
minarea lor (punctul B) cu un alt fir de a†å, urmând de aceastå datå cursul aproximativ
al unui râu fårå cotituri. Calcula†i lungimea realå a acestei sec†iuni ßi compara†i-o cu
prima måsuråtoare.
Compara†ia dintre lungimea sec†iunii cu meandre ßi lungimea cursului fårå mean
dre ilustreazå såråcirea habitatului riveran în cazul unui râu fårå cotituri, deoarece
prezen†a meandrelor demonstreazå faptul cå râul ßi-a conservat starea naturalå.
Exemplu: cursul Tisei, un râu cu meandre din zona de ßes a Ungariei, s-a redus de la
1.420 km la 970 km, ca rezultat al regularizårii, ceea ce înseamnå o scurtare cu 32%.

Existå multe tipuri de râuri: pâraie de munte, râuri de munte, râuri cu albie
din pietriß, râuri cu albie din nisip. Cum le putem diferen†ia?
Cursul superior (pârâu): Aproape toate râurile din
bazinul dunårean îßi au izvoarele în mun†i. La început, râul
este un pârâu de munte care curge prin våi abrupte. Când
zåpada se topeßte ßi dupå ploi toren†iale, pârâul transportå
o cantitate mare de apå ßi curge atât de repede încât duce
cu sine pietrißul. Pietrißul transportat sapå treptat albia ßi o
adânceßte; acest fenomen se numeßte eroziune în adâncime
sau eroziune verticalå.
Cursul mijlociu (râul mic): Când ajunge pe fundul våii,
pârâul de munte depoziteazå pietrißul. Valea devine mai
pu†in adâncå, iar albia râului constå în principal din pietriß.
Ca rezultat al vårsårii altor pâraie în el, pârâul de munte a
devenit un râu de 3 m lå†ime. Când se produc inunda†ii, râul
duce cu sine o cantitate mare de aluviuni ßi pietriß, pe care
le depune pe maluri sau sub forma unor insule. Între insule,
se formeazå câteva bra†e ale râului. Fiecare inunda†ie trans
formå insulele ßi malurile, astfel cå nicio plantå nu poate
creßte în aceste zone pe termen lung. Uneori se poate întâm
pla ca râul så surpe un mal sau o insulå; acest fenomen se

numeßte eroziune orizontalå. Când ajunge într-o zonå planå,
râul îßi depoziteazå aluviunile sub forma unor gråmezi.
Cursul inferior (râul lårgit): În zonele joase, râul devine
un râu de câmpie. Apa curge lent ßi mai are energie cât
så transporte nisipul ßi pietrißul fin. Râul formeazå un curs
sinuos. Când cursul iese în exteriorul unui cot, malul se ero
deazå, iar sedimentele se depun in interiorul cotului (alune
care de teren). Acesta este fenomenul eroziunii orizontale.
Când se produc inunda†ii, o cantitate mare de materii fine
în suspensie, numite sedimente, este depozitatå în pådurile
inundabile.
Delta: Râul se varså câteodatå în mare, iar albia râului nu
mai are nicio înclina†ie. Apa nu mai are energie så trans
porte cantitå†i mari de materie solidå ßi le depoziteazå for
mând bancuri de nisip. Între aceste bancuri de nisip râul se
divide în mai multe bra†e, urmându-ßi drumul cåtre mare.
În timpul inunda†iilor, fâßiile de påmânt dintre bra†e se
inundå ßi formeazå mlaßtini.
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Dunårea: grani†å sau punte de legåturå? Podurile prieteniei peste Dunåre
Podurile creeazå legåturi. Adesea în denumirile
lor sunt incluse cuvinte precum „prietenie“ sau
„libertate“ cum este exemplul „Podului Prie
teniei“ dintre Ruse (Bulgaria) ßi Giurgiu (Ro
mânia).
Pe malul maghiar, mult deasupra Dunårii,
se întinde oraßul Esztergom (germanå: Gran;
slovacå: Ostrihom). De partea cealaltå, pe mai
pu†in înaltul mal slovac, se gåseßte satul Štú
rovo (germanå: Parkan; maghiarå: Párkány;
slovacå: Parkan, pânå în 1945). Pânå în urmå
cu câ†iva ani, oricine dorea så ajungå de pe un
mal pe celålalt trebuia så ia feribotul, în vreme
ce doi piloni ståteau în Dunåre de mult timp ca
mårturie a podului ce trecea odatå pe acolo. În
trecut existau poduri simple, uneori temporare,
care erau distruse din când în când de armate în

trecerea lor. Primul pod permanent de fier a fost
terminat în 1895. În cei 112 ani care au trecut de
atunci, acesta a servit ca pod doar 30 de ani.
În decembrie 1944, armatele germane care se
retrågeau au distrus podurile de fier pe grinzi
cu zåbrele care aveau cea mai mare råspândire
în acel moment în Europa. Deßi resturile sale au
fost îndepårtate în scurt timp datoritå naviga†iei
pe Dunåre, timp de mai bine de jumåtate de
secol nu a existat suficientå bunåvoin†å la nivel
politic între Slovacia ßi Ungaria pentru a-l re
construi. Totußi, în anul 2000, Slovacia ßi Un
garia, sus†inute financiar de UE, au demarat în
colaborare lucrårile de reconstruc†ie a podului.
În 2001, cei 500 de metri de pod au fost inau
gura†i. Cele douå †åri au creat din nou o puter
nicå legåturå între ele.

„Deliciile Dunårii“
Partea 1: Re†ete dunårene de preparare a peßtelui
Fiecare regiune are un specific culinar pe care l-a
dezvoltat în cursul istoriei sale. Multe zone din
bazinul dunårean au tradi†ii culinare asemånå
toare. De-a lungul timpului, multe re†ete au
cålåtorit pe întinsul zonelor riverane, astfel încât
gastronomia reprezintå o verigå de legåturå
între †årile din bazinul dunårean. Re†etele din
†årile dunårene incluse pe CD-ROM ilustreazå
diversitatea tradi†iilor culinare de-a lungul celui
mai interna†ional fluviu din lume. Multå vreme
peßtele a avut un rol important în alimenta†ia lo

D incol o d e s u p r a f a † å

cuitorilor din regiunile Dunårii ßi ale afluen†ilor
såi, dupå cum o dovedeßte cea mai veche carte
maghiarå de bucate, påstratå în muzeul regional
din Budapesta. Aceasta con†ine nu mai pu†in de
189 de re†ete de preparare a peßtelui! Deßi canti
tatea de peßte din Dunåre s-a diminuat conside
rabil începând cu sfârßitul secolului al XIX-lea ßi
nu doar din cauza pescuitului excesiv, a poluårii
industriale ßi a numeroaselor proiecte tehnice,
pescuitul continuå så reprezinte o activitate im
portantå în unele zone.
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foto: Marylise Vigneau

România: ciorbå de peßte

Ingrediente: 1-1,5 kg peßte de apå dulce
• 2-3 cepe • 1-1,5 l apå • 2-3 morcovi
• o rådåcinå de påtrunjel • un påstârnac
• o rådåcinå micå de †elinå • 1-2 frunze
de dafin • sare • piper • 3 linguri†e de ulei
• o linguri†å boia de ardei • 100 g smântânå
• un gålbenuß • zeama de la o jumåtate
de låmâie.

Serbia: påstråv cu caimac
Ingrediente: un påstråv de 1,5 kg
sau 2-3 påstråvi mai mici • o låmâie
• sare • 200 g caimac (sau smântânå)
• 50 g fåinå de grâu sau porumb
• un cå†el de usturoi • 100 ml o†et.
Preparare:
Peßtele se curå†å, se spalå bine ßi se taie în bucå†i
mari. Se stoarce zeama de låmâie, se presarå sare
ßi se laså la marinat timp de 30-40 de minute. Se
topeßte apoi o parte din caimac (sau smântânå
cu ulei de måsline) într-o tigaie ßi se rumeneßte
peßtele la foc potrivit. Se curå†å usturoiul, se då
prin sare, se mårun†eßte ßi se amestecå cu o†etul.

Gåsi†i pe CD-ROM re†ete din alte †åri
dunårene!
Sugestie: Copiii aduc de acaså „re†ete de familie“
pentru prepararea peßtelui ßi le adaugå la „colec†ia
clasei“ lor, alåturi de re†etele prezentate mai sus.
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Într-un castron se aßazå straturi alternative de
påstråv pråjit ßi sos de o†et cu usturoi. Se toarnå
pe deasupra restul de caimac (sau smântânå).

foto: DRP/Victor Mello

Pia†a de peßte: promisiunea unui deliciu culinar.

Preparare:
Se spalå ßi se feliazå ceapa. Morcovii ßi †eli
na se curå†å de coajå ßi se taie pe lungime, iar
rådåcina de påtrunjel se mårun†eßte. Se fierb
la foc moderat împreunå cu frunzele de dafin.
Se presarå piper ßi se completeazå vasul cu apå
pânå când fierb legumele. Se strecoarå apoi
zeama ßi se pune din nou pe foc.
Peßtele curå†at se taie în bucå†i mari ßi se
fierbe în supå la foc potrivit pânå este fåcut. Se
încinge uleiul, se adaugå fåinå ßi se rumeneßte;
se adaugå ßi boiaua. Se adaugå pu†inå apå ßi
apoi se toarnå în supå. Se adaugå sare ßi piper
dupå gust ßi se då într-un clocot.
În final se adaugå legumele fierte. Înainte de
a fi servitå, se amestecå gålbenußul cu smântâ
na, se adaugå zeama de låmâie ßi se amestecå
în supå.
Ciorba de peßte poate fi mâncatå cu crochete
sau cu pâine albå.

Påstråvul maroniu: acest peßte rar are nevoie
de apå rece ßi curatå.

Dacå este posibil, copiii preparå anumite fe
luri de mâncare ßi marcheazå regiunea lor de
provenien†å pe hartå. Existå diferen†e mari între
re†ete sau existå asemånåri între modurile de pre
parare ßi aromele mâncårurilor?

N ote
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2.2. Geologia

bazinului dunårean 			
			

Pietre care se rostogolesc
Nu doar în trecut au avut loc procese geologice. Ele se produc în permanen†å, pe toatå
planeta, ßi au un impact decisiv asupra modelårii caracteristicilor de relief.
Mul†i dintre voi vor fi adunat vreodatå pietricele de pe malul unui râu, fiind încânta†i
de frumuse†ea sau unicitatea exemplarelor ßi vor fi aruncat pietre netede razant pe
suprafa†a apei. Dar de unde provin ele, cum au ajuns în Dunåre ßi cum devin câteodatå
aproape perfect rotunde ßi ßlefuite? Aceste întrebåri nu necesitå în mod obligatoriu ex
pertize geologice pentru a primi råspuns.
Dunårea transportå fragmente de rocå – pietriß, nisip ßi chiar particule mai fine –, ma
teriale pe care chiar Dunårea sau afluen†ii såi le-au erodat. Multe dintre acestea nu ajung
niciodatå la gura de vårsare a fluviului în Marea Neagrå. Se dezintegreazå, se dizolvå în
apå sau se depun pe albia fluviului ßi pe maluri. Ceea ce se depoziteazå ßi ceea ce este
transportat de-a lungul Dunårii depind de mul†i factori. Compozi†ia de roci ßi minerale
a sedimentelor este un indicator al zonelor geologice pe care fluviul le-a stråbåtut ßi al
rezisten†ei elementelor individuale.
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ så recunoascå diversitatea pietrelor din râu.
✔ så în†eleagå procesele geologice referitoare la râu.
✔ så-ßi antreneze ochiul pentru a observa diferen†ele dintre pietre ßi pentru a le distinge.
✔ så în†eleagå legåtura dintre energia de transport a râului ßi dimensiunea nisipului ßi a pietrißului.
✔ så vadå frumuse†ea pietrelor prin intermediul activitå†ilor ludice.
✔ så detecteze schimbårile geologice dintr-o regiune de-a lungul timpului.

Materiale:
Activitatea 1: lista de sarcini, gåle†i sau sacoße rezistente, un cu†it, bucå†i de sticlå spartå.
Activitatea 2: o selec†ie de pietre diferite, ciocane, lupe, sârme sau monede de cupru, cu†it, bucå†i de sticlå
spartå.
Activitatea 3: o selec†ie de pietre diferite, o cutie sau un container compartimentat, sticle de o†et cu picuråtoare, listå de determinare a duritå†ii (de pe CD-ROM) sau atlas pentru identificarea rocilor,
ciocane, lupe, hartå geologicå, fißele de lucru I ßi II „Metode simple de a distinge pietrele“.
Activitatea 4: o lopatå de sedimente mai mari de pe malul unui râu, un pahar transparent sau un cilindru de
plastic închis la un capåt, cu un diametru de cel pu†in 10 cm ßi o înål†ime de cel pu†in 50 cm, o
riglå, un marker, un cronometru, fißele de lucru I ßi II „Cine råmâne pe margine ßi unde?“.
Activitatea 5: o selec†ie de pietre diferite.
Activitatea 6: planße: formarea Mårii Paratethys (pe CD-ROM).

Aspecte organizatorice:
Duratå: 4-5 ore de claså, jumåtate de zi în aer liber.
Loc de desfåßurare: sala de claså, curtea ßcolii, un râu sau pârâu cu maluri plate ßi prundiß.
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Activitatea 1: Activitate în aer liber
„Începem o colec†ie de pietre“
Oricine ßtie din experien†å cå, atunci când observå o piatrå frumoaså sau neobißnuitå,
face inconßtient o preselec†ie. Unele pietre interesante råmân prin urmare nebågate în
seamå. Prin alocarea sarcinilor descrise mai jos – de exemplu, cåutarea unor pietre cu
diverse caracteristici –, copiii observå ßi exemplarele mai pu†in spectaculoase.
Sarcinile sunt atribuite conform criteriilor stabilite anterior, de exemplu:
• pietre de o anumitå culoare
• pietre multicolore
• pietre påtate sau striate
• pietre rotunde, plate sau alungite
• pietre cu forme ciudate
• pietre fine sau aspre
• pietre dure sau moi (se testeazå prin crestarea cu un cu†it sau o bucatå de sticlå)
• detritus (beton, sticlå, cåråmidå).
Descoperirile sunt comparate cu ajutorul urmåtoarelor întrebåri:
– Ce pietre (caracteristici) sunt des întâlnite?
– Se poate observa o anumitå interdependen†å între tråsåturile individuale, între
culoare, formå ßi caracteristicile suprafe†ei sau între formå ßi duritate etc.?
– Câte tipuri diferite de pietre au fost gåsite?
– Poate cineva så clasifice pietrele cu caracteristici similare în categorii?

Sfat: pietrele uscate aratå
toate oarecum la fel. Diferen
†ele sunt greu de sesizat, aßa
cå e bine ca tråsåturile unei
pietre så fie stabilite când
piatra este udå. Dacå ave†i
o colec†ie ßi nu vre†i så uda†i
pietrele de fiecare datå, pute†i
folosi spray fixativ sau lac de
unghii incolor ßi solubil.

Prundißul este format din fragmen
te de rocå mai mult sau mai pu†in
rotunjite, cu diametru de la 2 mm
pânå la câ†iva centimetri, care sunt
transportate de curen†ii din râu fie
prin rostogolire, fie prin împingere.
Pentru mai multe informa†ii, vede†i
activitatea 3.
Prin intermediul acestei activitå†i
ludice, copiii îßi formeazå o primå
impresie despre diversitatea pie
trelor care se gåsesc în prundiß ßi
pot analiza mai detaliat diferen†ele
dintre pietricele în experimentele
urmåtoare (activitå†ile 2 ßi 3).

foto: Arno Mohl

Ce este prundißul?

Plajå de pietriß: materialul transportat este depozitat de-a lungul malului,
formând o plajå de pietriß.
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Informa†ii pe CD-ROM: E
 nergia creatoare a apei
Ce ßi cât de mult transportå Dunårea?
Pietrißul ßi nisipul ca materiale de construc†ie

Activitatea 2: Experiment
Numai cei „tari“ merg mai departe

Sfat:

Toate mineralele cu
o duritate de cel pu†in 6,5
– cum sunt pirita ßi cuar†ul
– pot aprinde scântei la freca
rea cu o†elul. Din acest motiv,
aceste minerale erau folosite
la aprinderea prafului de puß
cå în vechile arme de foc.
Dacå aceste pietre sunt lovite
una de alta, se poate aprinde
focul, dacå este folosit un material potrivit ca iascå (scoar†a
de mesteacån, paie)

Pe fundul albiei râului, prundißul este fråmântat neîncetat dintr-o direc†ie în alta; pietrele
se lovesc ßi se freacå în mod constant unele de altele. Unele pietre rezistå mai bine aces
tui proces. Altele sunt måcinate complet dupå o perioadå scurtå în râu. Un test simplu al
duritå†ii aratå care pietre au ßansa de a rezista în râu o perioadå îndelungatå de timp.
Mai întâi, copiii stabilesc ce fel de materiale laså urme clare, vizibile ßi durabile pe o
piatrå (curå†a†i zgârietura ßi, dacå este necesar, verifica†i cu o lupå). Astfel, se dovedeßte
faptul cå piatra este mai pu†in durå.
Se efectueazå apoi un test diferit. Dacå acesta reconfirmå rezultatele primului test,
atunci pietrele au acelaßi coeficient de duritate. În cele mai multe cazuri, când pietrele
au acelaßi coeficient de duritate, nu se observå totußi zgârieturi pe nici una dintre ele.
Înså, dacå piatra laså zgârieturi pe materialul de testare, se dovedeßte cå este mai durå.
Pietrele pot fi testate între ele. Pentru a ob†ine muchia ascu†itå doritå, adesea este ne
cesar ca pietrele så fie sfårâmate cu un ciocan. Când evalua†i duritatea pietrelor, trebuie
så vå asigura†i cå testa†i partea cea mai omogenå ßi pu†in dezagregatå a pietrei, în sens
contrar putând ob†ine cu ußurin†å rezultate eronate (pietrele dezagregate sunt mai pu†in
dure). Sorta†i pietrele în func†ie de duritate ßi aranja†i-le în ordine.
Descoperirile sunt comparate prin discutarea urmåtoarelor aspecte:
• Care este coeficientul de duritate cel mai des întâlnit?
• Ce pietre vor rezista cel mai mult transportului în râu?
• Ce alte lucruri influen†eazå felul în care pietrele rezistå în apå, în afarå de caracte
ristica duritå†ii?
Informa†ii pe CD-ROM: Scara de identificare a duritå†ii

„Tare sau moale“
Când se doreßte stabilirea duritå†ii, trebuie fåcutå
distinc†ia între duritatea clar definitå a mineralelor ßi
„duritatea“ unei pietre rezultatå din duritatea mate
rialelor componente. Înså existå ßi al†i factori care
joacå un rol important, precum porozitatea, agregarea
particulelor, fisionabilitatea, friabilitatea ßi tendin†a de
a se fisura. Mai important decât duritatea în sine este
cumulul de caracteristici, care poate fi cel mai bine

eviden†iat în „robuste†ea“ ce då rezisten†å pietrei. To
tußi, nu toate caracteristicile unei pietre pot fi evaluate
cu ochiul liber.
Instrumentele pentru testarea duritå†ii se pot gåsi în
cutia personalå cu scule sau se pot ob†ine cu ußurin†å.
Testele speciale pentru evaluarea duritå†ii pot fi gåsite
în magazinele specializate. Dupå efectuarea acestui
test, pot fi evaluate ßi alte caracteristici ale pietrelor.
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å†ii“
a du†i rit
rezgâria
ta
es
„T
pietrele cu instrumentele de testare disponibile ßi nota†i rezultatele
Încerca†i så

ar, ve
în tabel (bifa†i cåsu†a corespunzåtoare). Curå†a†i zgârietura ßi, unde este neces
cu†it, pentru
rif ica†i cu o lupå dacå se mai poate observa ceva. Începe†i testarea cu un
a separa pietrele moi de cele tari.
Zgârietura de...
Piatrå
(scurtå
descriere)

bå† de
chibrit

unghie

sârmå
de
cupru

alamå

cui
de fier

sticlå

cu†it

pilå

cuar†

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1

2

3

4

5

1 Ordona†i pietrele în func†ie de duritatea lor, respectând reperele axei de mai jos.
Existå pietre care au acelaßi nivel de duritate.
moale
tare
1 Dupå pårerea voastrå, ce piatrå ar avea cea mai lungå duratå de via†å în râu?
1 O piatrå este la fel de durå peste tot sau unele pietre au zone de duritate varia
tå? Dacå råspunsul la ultima întrebare este afirmativ, atunci da†i exemple ßi face†i
o scurtå descriere.
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Activitatea 3: Experiment
„O varietate surprinzåtoare“

Sfat:

Hår†ile geologice pot
fi ob†inute de la institutul geologic al †årii respective sau din
universitå†ile în care se pre
då geologia, uneori chiar din
librårii. Este posibil ca la cum
pårare sa vi se ofere sfaturi în
legåturå cu pietrele mai greu de
identificat. Vizitarea colec†iilor
geologice din muzee poate fi
de asemenea de ajutor.

Mai întâi, pietrele sunt diferen†iate ßi sortate în func†ie de caracteristicile vizibile (cu
loare, formå, suprafa†å ßi structurå).
Testa†i apoi duritatea pietrelor sau a componentelor minerale (vezi activitatea 2).
Testul cu o†et: pietrele ußor solubile, cum ar fi calcarul, sunt efervescente. La contac
tul cu o†etul, se formeazå bule mici de gaz, fiind provocate de eliberarea dioxidului de
carbon din carbonatul de calciu (CaCO3). Testul se poate efectua cu o†et de maså, deßi
acesta este un acid slab, iar reac†ia va fi mai pu†in pronun†atå ßi mai prelungitå decât în
cazul folosirii acidului clorhidric.
Compartimentele cutiei sunt umplute cu pietre care au aceleaßi caracteristici sau une
le asemånåtoare. Pietrele sunt identificate pe fißa de lucru cât de repede posibil, cu
ajutorul unei cår†i pentru identificare sau cu ajutorul listei de „caracteristici ale pietrelor
cunoscute din Dunåre“.
Urmåtoarele întrebåri pot fi discutate în claså:
• Ce pietre sunt rotunde, ovale, alungite sau plate ßi din ce cauzå au aceastå formå?
– Structura pietrei, stratificarea, clivajul.
• Care pietre au suprafa†å netedå ßi care sunt aspre sau chiar protuberante?
– Structura pietrei, diferen†e mari între dimensiunile particulelor, componente cu
caracteristici diferite.
• Care sunt pietrele des întâlnite ßi care sunt pietrele rare?
– Distan†a ßi dimensiunea fa†å de locul de origine, selec†ia dupå criteriul duritå†ii ßi
al robuste†ii.
• Care sunt pietrele cele mai rezistente în apå, putând, prin urmare, så fie transportate
pe distan†e mai lungi?
• De unde ar putea proveni pietrele?
– Compara†i cu harta geologicå.
Informa†ii pe CD-ROM: O
 abordare geologicå a bazinului dunårean
Caracteristicile pietrelor frecvent întâlnite
în bazinul dunårean

Spectrul rocii
în timp ce altele rezistå mai multå vreme ßi chiar se
înmul†esc în aval. Rocile-unicat reprezintå repere ale
anumitor zone geologice.

fotografii: Slivia Adam

Fiecare sec†iune a râurilor din bazinul dunårean se dis
tinge printr-o compozi†ie mai mult sau mai pu†in unicå
a sedimentelor. Acest lucru este ußor observabil prin
enumerarea rocilor din diverse zone ßi a cantitå†ii în
care se gåsesc.
Regiunile din bazinul de captare al Dunårii sunt
foarte diferite din punctul de vedere al formårii geolo
gice ßi oferå un numår mare de pietre specifice fiecårei
regiuni. Selec†ia pietrelor în timpul transportului in
dicå faptul cå unele dintre ele se dezintegrezå repede,

Diversitatea: roci
des întâlnite de-a
lungul Dunårii.

Suport informativ
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Ecosistemul din bazinul Dunårii

„Metode simple de a distinge pietrele“ (I) gråmadå de pietriß ßi

Cåuta†i diferite pietre în prundißul de pe malul râului sau într-o
oarele în
determina†i-le caracteristicile. Alege†i apoi o piatrå ßi råspunde†i la urmåt
un cu†it, o
trebåri. Ave†i nevoie de o lupå (cu o lentilå care måreßte de zece ori), o riglå,
monedå de cupru sau o sârmå de cupru ßi o sticlå de o†et cu picuråtoare.
1 Cât de des a†i întâlnit piatra în zonå?
l extrem de rar l destul de rar

l destul de des

1 Ce formå are? (Pute†i bifa mai multe råspunsuri.)
l rotundå l ovalå l platå l alungitå

l foarte des

l protuberantå l col†uroaså

1 Cum este suprafa†a?
l foarte finå l mai degrabå finå l mai degrabå asprå l foarte asprå
1 Descrie†i culoarea sau culorile!
		
1 P ute†i observa structurile din interiorul pietrei sau aratå la fel din orice
Dacå observa†i structurile din interior, descrie†i-le.
		
1 P ute†i observa anumite particule?
Folosi†i lupa!		

l da
granulat

unghi?

l nu
dens

1 Dacå da, cât de mari sunt granulele? (Pute†i bifa mai multe råspunsuri.)
l > 10 mm
l 3–10 mm
l 1–3 mm
l 0,1–1 mm
l < 0,1 mm
brut
mare		
mediu
mårunt
foarte mårunt
1 Toate particulele au aceeaßi dimensiune?
Particulele au diferite dimensiuni?

l particule de dimensiuni egale
l particule de dimensiuni diferite

alternante
1 Existå particule mari în interiorul unei pietre din granule fine? l particule
1 Este piatra formatå în principal dintr-un singur fel de granule?

l da

l nu

Dacå nu, câte componente diferite pute†i recunoaßte?
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„Metode simple de a distinge pietrele“ (II)
1 Piatra* poate fi zgâriatå cu un material din cupru; este

l mai degrabå moale

at de durå
1 Piatra* nu poate fi zgâriatå cu un material din cupru, ci cu un cu†it; este l moder
Piatra* nu poate fi zgâriatå cu un cu†it; este		
1 Are vreo reac†ie în combina†ie cu o†etul?		

l foarte durå
l da

l nu

1 Ce altceva mai observa†i?
		

pietrei, iar
Råspunzând la aceste întrebåri, a†i determinat caracteristici importante ale
acum pute†i încerca så gåsi†i denumirea rocii din care face parte piatra.
lor
Folosi†i o carte pentru identificarea rocilor sau lista de „caracteristici ale pietre
cunoscute din Dunåre“.
Denumirea rocii este:

natale, pute†i încerca så descoperi†i
Dacå ave†i o hartå geologicå sau descrierea geologicå a †inuturilor voastre
unde îßi au originea pietrele. Cerceta†i întotdeauna râul!
exper†ii nu reußesc så le identi
Nu conteazå dacå nu reußi†i så identifica†i piatra cu precizie. Câteodatå nici
mai detaliate, uneori complexe
fice doar pe baza caracteristicilor externe ßi sunt nevoi†i så facå experimente
activitatea. Íi mai ßti†i acum cât
ßi îndelungate. Oricum, a†i aflat ce cautå geologii ßi cum îßi organizeazå
despre ceea ce se întâmplå în apå.
este de divers universul prundißului ßi cât de multe lucruri se pot învå†a

* sau cea mai mare parte a suprafe†ei sale
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Activitatea 4: Experiment
„Cine råmâne pe margine ßi unde?“
Un experiment simplu privind viteza diferitå de scufundare în apå a particulelor de
diverse mårimi ilustreazå energia necesarå pentru transportarea pietrißului, nisipului ßi
mâlului din râu.
Cilindrul se umple trei sferturi cu apå, iar apoi sedimentele dintr-o lopå†icå se råstoarnå
în cilindru. Copiii observå cât de repede se scufundå componentele individuale ßi crono
metreazå timpul necesar de depunere a particulelor de diverse mårimi. Dupå un timp, ei
descriu aspectul sedimentelor (de exemplu, stratificarea, granulozitatea ßi culoarea). Apa
care continuå så råmânå tulbure indicå faptul cå particule fine sunt încå în suspensie, ur
mând a se depune dupå o perioadå mai îndelungatå. Copiii marcheazå pe cilindru nivelul
sedimentelor ßi determinå propor†ia pe care o ocupå din con†inutul total al recipientului.
Sintetiza†i datele ob†inute în urma måsuråtorilor cu ajutorul fißei de lucru. Experimen
tul poate fi repetat cu sedimente din alte locuri, iar rezultatele pot fi comparate.
Pot fi discutate apoi în claså urmåtoarele întrebåri:
• De ce anume depinde energia de transport a apei? Din ce cauzå ßi când se modificå?
Cât timp pot fi transportate o piatrå, o particulå de nisip ßi o particulå de mâl ßi unde
se depun? Ce ajunge în final în mare?
• Ce se transportå mai ußor în râu ßi cât timp? Ce se depune repede?
• Ce putem gåsi în râul „nostru“? Dacå este posibil, analiza†i descoperirile într-un loc
potrivit din zonå.

Sfat: dupå experiment, pu
te†i så sigila†i celålalt capåt al
cilindrului ßi så îl sprijini†i de
perete. Astfel, pute†i repeta
experimentul oricând.

Informa†ii pe CD-ROM: C
 lasificarea sedimentelor în func†ie de dimensiunea
granulelor
Viteza curentului de apå ßi dimensiunea granulelor
Eroziunea ßi acumularea

Transportarea pietrißului
Ußurin†a cu care pietrißul este transportat de râu depin
de de viteza curen†ilor de apå. Cu cât particulele sunt
mai mici, cu atât mai ußor pot fi transportate.
Particulele fine råmân în suspensie mai mult timp, în
vreme ce pietrißul se depune (prin acumulare ßi sedi
mentare), chiar dacå diminuarea curen†ilor de apå este

limitatå – de exemplu, atunci când albia râului se lår
geßte sau când înclina†ia pantei scade treptat. Din aceas
tå cauzå, foarte pu†ine sedimente, exceptând mâlul fin,
ajung în Marea Neagrå, spre deosebire de sedimentele
de pietriß ßi nisip, care predominå pe cursul superior al
Dunårii ßi în sec†iunile cu pantå mai abruptå.

Suport informativ
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repede?“ (I)
„Ce se scufundå masei scufu
ndå componentele unei lopå†ici de sedimente din

Observa†i cât de repede
pietriß,
râu într-un cilindru umplut cu apå. Marca†i pe cilindru liniile de demarca†ie dintre
nevoie de o
nisip ßi alte materiale ßi determina†i propor†ia lor. Pentru aceasta ave†i
riglå, un marker ßi un cronometru.
Dimensiunea
granulei

peste 20 mm

2–20 mm

0,2–2 mm

0,06–0,2 mm

Descriere

Timpul cro�
nometrat

Înål†imea
în cm

Procentul
(%)

Observa†ii
(culori, straturi)

granulå
brutå

granulå finå

nisip brut

nisip fin

0,002–0,06 mm

nåmol

sub 0,002 mm

mâl

Indicii pentru estimarea dimensiunii granulelor:
• 20 mm sunt ußor de måsurat cu ajutorul unei rigle.
• 2 mm reprezintå aproximativ grosimea unui bå† de chibrit.
• granulele de 0,06 pot fi våzute cu ochiul liber.
• granulele din nåmol pot fi våzute cu ajutorul unei lupe.
• orice este mai mårunt de 0,002 mm are aspectul unei mase dense ßi uniforme, fårå a putea fi
distinse granulele.
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„Ce se scufundå mai repede?“ (II)
ensiunea cea mai mare?

componente are dim
1 Care dintre elementele
e?
În ce propor†ie se gåseßt

, care sunt acestea?

desåvârßire? Dacå da
mponente care lipsesc cu

1 Existå co

te?

, formå...) între componen

loare
1 Existå diferen†e (de cu

mentele componente.
ele
re
nå
Du
în
i
or
låt
cå
t
rte po
onte este posibil så
1 Gândi†i-vå cât de depa
am
din
tå
ina
ec
nv
î

rå
†a
-o
dintr
De exemplu, ce materiale
învecinatå din aval, poate
ra
†a
în
e
ng
aju
t
po
le
ria
te
fi ajuns în Dunåre? Íi ce ma
rå?
chiar pânå la Marea Neag
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Activitatea 5: Jocuri
Jocuri creative cu pietre
Jocuri simple, în care învå†area nu este principalul obiectiv, au menirea de a familiariza co
piii cu diversitatea pietrelor. Prin intermediul jocului, ei înva†å så observe caracteristicile ßi
diferen†ele mai concret ßi så înve†e prin analogie câte tipuri diferite de pietre existå.

Varianta 1: Recunoaßterea pietrelor
Copiii formeazå un cerc (cât mai strâns posibil), cu fa†a spre interior. Fiecare copil
primeßte câte o piatrå ßi încearcå så-i re†inå caracteristicile, apoi pietrele se strâng.
Copiii †in mâinile la spate, iar pietrele sunt din nou împår†ite; de data aceasta, nu le
våd înainte de a le fi înmânate (ei pot fi chiar lega†i la ochi cu eßarfe). Copiii încearcå
så‑ßi dea seama prin pipåit dacå piatra pe care o †in în mânå este aceeaßi cu cea de dina
inte. Cel ce este sigur de acest lucru påråseßte cercul ßi aßteaptå pânå la sfârßitul jocului.
Ceilal†i închid cercul. Dacå nu au primit aceeaßi piatrå, o înmâneazå copilului de alåturi
ßi se continuå tot aßa pânå când to†i gåsesc piatra ini†ialå.
Când to†i copiii au pietrele ini†iale, se pot uita la ele. Dacå existå copii care nu ßi-au
regåsit piatra înseamnå cå al†i copii au identificat greßit pietrele.

Varianta 2: Gåsirea perechii
Individual sau în grup, copiii încearcå så gåseascå douå pietre aproape identice. Apoi,
clasa îl alege pe cel care a fåcut cea mai bunå împerechere.

Varianta 3: Crearea unei mandale (desen din pietre)

foto: ßcoala primarå din Sala, Slovacia

Individual sau în grup, copiii realizeazå pe podea un desen sau o figurå la alegere.
Mandala este cuvântul care desemneazå o tehnicå orientalå folositå pentru a facilita
medita†ia ßi, pe scurt, înseamnå „cerc“. De obicei, simbolizeazå cosmosul ßi structura
lumii din respectiva civiliza†ie. Totußi, nu este obligatoriu ca forma mandalei så fie un
cerc, putând fi ßi påtratå sau în formå de spiralå. Mandala poate fi o imagine pe care o
contemplåm sau o realizåm noi înßine, de exemplu prin crearea unui desen sau simbol
cu ajutorul pietrelor ßi a nisipului de diferite culori.
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Mandala: mandalele pot
fi pictate sau decorate cu
pietre.

Ecosistemul din bazinul Dunårii

Activitatea 6: Grup de lucru/discu†ii
„Facerea Dunårii“
Pe baza planßelor, copiii discutå despre formarea uscatului în regiunile bazinului
dunårean ßi despre istoria Dunårii.
Informa†ii pe CD-ROM: Formarea Dunårii ßi planße

Formarea Mårii Paratethys

Planßa 4: Marea Molasse se retrage înspre est pânå la Viena.
Curios este faptul cå în regiunile pe care le stråbate în pre
zent Dunårea de la vest spre est, pe atunci curgea un fluviu în
direc†ia opuså: Rhonul izvora din regiunea Mostviertel la vest
de St Pölten (Austria Inferioarå), ßi curgea spre Marsilia prin
våile care aståzi reprezintå culoarele Dunårii superioare ßi ale
râului Saône.

Planßa 2: Cåtre sfârßitul erei ter†iare, cu 25 de milioane de
ani în urmå, bazinul vestic al Mårii Molasse a devenit tempo
rar uscat; în partea esticå, marea se întindea pânå aproape de
München.

Planßa 5: Marea Molasse îßi pierde legåturile cu Marea
Mediteranå ßi cu celelalte måri. Promontoriile din Alpi ßi din
Carpa†i devin uscate; cu aproximativ 11,5 milioane de ani în
urmå, un lac sålciu – Lacul Pannon (Austria) – se formeazå în
interiorul arcului carpatic. Dunårea curge de la nord-est prin
Krems ßi Hollabrunn (Austria Inferioarå). În regiunea Mistel
bach (Austria Inferioarå) se varså în bazinul vienez alimentat
de Lacul Pannon.

Ilustra†ii de F. Rögl/K. Repp

Planßa 1: La începutul erei ter†iare, cu 40 de milioane de ani în
urmå, por†iuni vaste din mun†ii Alpi au început så se înal†e deasu
pra nivelului mårii, în vreme ce Mun†ii Carpa†i erau încå sub nive
lul mårii. Fåcând un cot larg, Marea Paratethys sau Molasse se
întindea de la izvoarele Ronului, peste Lacul Geneva, pânå în est,
la promontoriile din Alpii bavarezi ßi austrieci. Existau numeroase
canale de legåturå între Marea Paratethys ßi Marea Mediteranå.

Planßa 3: La nord de Alpi, mai existå un canal de legåturå între
Marea Molasse ßi Marea Mediteranå la Marsilia (Fran†a), care
se întinde de-a lungul arcului alpin, prin valea Rhonului.

De la est la vest sau de la vest la est
Cel de-al doilea fluviu ca mårime din Europa dupå Volga
are o istorie plinå de peripe†ii ßi, din punct de vedere ge
ologic, foarte scurtå. De când s-a format pentru prima datå
sistemul de râuri pe axa est-vest, Dunårea, Ronul ßi Rinul

(sau predecesorii lor) s-au aflat într-o permanentå com
peti†ie în privin†a ariilor de captare. Au existat perioade
când toate apele curgeau spre vest ßi perioade când aria de
captare a Dunårii era mult mai extinså decât în prezent.

Suport informativ
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Legendele Dunårii
Piatra de calcar de Solnhofen – piatra Kelheim

Catedrala Sf. Ítefan din Viena: la construc†ia fai
moasei catedrale a fost folositå piatra de Kelheim.

foto: SEPPIA/ZINNOBER Films

Sugestie:
Copiii viziteazå biserici ßi alte clådiri istorice
din vecinåtate ßi se intereseazå dacå sunt con
struite din piatrå Kelheim. Aceste pietre s-au
folosit ßi în bucåtåriile vechilor case din oraßele
fostului regat dunårean, la construirea cuptoare
lor ßi sobelor, deoarece pietrele erau rezistente
la foc. Dacå elevii gåsesc piatrå Kelheim, fo
losesc apoi atlasul, pentru a urmåri drumul pe
care l-a ståbåtut din locul de origine, Kelheim,

pânå unde se aflå în prezent. Copiii calculeazå
lungimea aproximativå a rutei tot cu ajutorul
atlasului ßi estimeazå cât timp ar fi durat o ase
menea cålåtorie. Viteza medie a fluviului pe
cursul superior este de 2-3,5 m pe secundå.

foto: Austria Tourism/Wiesenhofer

În numeroase biserici, catedrale ßi palate existå
gravuri de culoare gålbuie fåcute din calcar de
Solnhofen, denumit adesea ßi „piatrå Kelheim“.
Kelheim, în Bavaria (lângå Regensburg– Ger
mania), era vama ßi sta†ia de încårcare de pe
Dunåre de unde se transportau în aval mari
cantitå†i de piatrå cu mai bine de 500 de ani
în urmå. Acest calcar, cu o vechime de 140 de
milioane de ani, a devenit renumit odatå cu des
coperirea „påsårii primordiale“, Archaeopterix.
În prezent, se extrage din vastele cariere din
valea Altmuhl, în Jura Franconianå, în regiunea
oraßelor Solnhofen ßi Eichstatt.

Cupola vestitului monument din Kelheim: din Kelheim, pietrele erau trans
portate, de-a lungul Dunårii ßi pe Marea Neagrå, la Istanbul.
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Aur din Dunåre
În multe por†iuni ale Dunårii ßi ale afluen†ilor såi,
se gåseßte un metal pre†ios: aurul. Cu toate acestea,
con†inutul de aur din albia râului este întotdeauna
scåzut în compara†ie cu alte fluvii precum Yukon
din Alaska, al cårui con†inut bogat în pre†iosul me
tal a stârnit goana dupå aur de la sfârßitul secolu
lui al XIX-lea. Prospectarea râurilor dupå aur în
bazinul dunårean a avut loc probabil cu 3.000 de
ani în urmå, înså nu se mai practicå în prezent. De
la începutul secolului al XX-lea, nu au mai existat
cåutåtori de aur profesionißti. Spålarea aurului din
râu este o activitate desfåßuratå în timpul liber din
ce în ce mai popularå, iar în unele locuri este deja
integratå în programul turistic.
Sugestie:
Copiii cautå pe hartå denumiri de localitå†i ßi de
zone care sugereazå faptul cå mineritul aurifer
a fåcut parte din îndeletnicirile locului. Adesea,

D incol o d e s u p r a f a † å

acestea pot fi gåsite doar în hår†ile vechi, deoa
rece, în cele mai multe cazuri, aceastå activitate
nu s-a desfåßurat pe o perioadå lungå de timp.
Ave†i posibilitatea de a prospecta malurile cu
nisip ßi pietriß în cåutarea aurului. Teoretic, un
vas de bucåtårie larg ßi pu†in adânc este sufi
cient, înså o tavå specialå de spålare a aurului,
pe care o pute†i cumpåra din magazinele cu
echipamente sportive, este mult mai adecvatå.
Este adevårat, ave†i nevoie de mult noroc pen
tru a gåsi aur, dar este în beneficiul vostru så
studia†i ßi alte componente de rocå din râu cu
ajutorul unei lupe sau cu binoclul (de exemplu
granatul, o piatrå pre†ioaså transparentå de cu
loare roßie; magnetitul, un minereu de fier im
portant care este atras de magne†i; pirite strålu
citoare, aßa numitul „aur al prostului“). Cele
mai promi†åtoare locuri unde se putea gåsi aur
sunt malurile nisipoase sau cu pietriß brut.
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Via†a subacvaticå

2.3.

2.3. Via†a

subacvaticå 						

Ce spun formele de via†å despre râul lor
Pe parcursul evolu†iei speciilor, plantele ßi animalele care tråiesc în apå s-au adaptat
unor condi†ii de mediu variate. Ca rezultat, ele pot folosi multe surse de hranå ßi pot
coloniza toate habitatele.
Condi†iile fizice ßi chimice de mediu ce influen†eazå via†a plantelor ßi animalelor
care tråiesc în apå includ viteza curen†ilor de apå, temperatura, con†inutul de oxigen ßi
transparen†a apei. Condi†iile biologice de mediu cuprind sursele de hranå, prådåtorii ßi
lupta pentru adåpost.
Condi†iile de mediu ale organismelor din fluviu se schimbå de-a lungul cursului pe
måsurå ce apa cålåtoreßte de la izvoare spre gura de vårsare. În consecin†å, existå o serie
de comunitå†i simbiotice clasice, specifice pentru diferite sec†iuni din sistemul riveran.
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Obiective:
Copiii înva†å ...
✔ Cå în sectoare diferite ale râului prevaleazå condi†ii de via†å diverse, ce plante sunt favorizate de aceste
condi†ii ßi cum sunt folosite sursele de hranå de diferite grupuri de animale.
✔ Så determine posibile specii de animale care tråiesc într-o anumitå sec†iune a cursului de apå, folosind
criteriul hranei existente.
✔ Så cerceteze la fa†a locului condi†iile necesare vie†ii într-un râu ßi så identifice speciile care tråiesc acolo.

Materiale:
Activitatea 1: P
 entru fiecare grup de 4 – 6 copii: un set de cartonaße cu animale, un set de cartonaße privind
sursele de harnå, fißa de lucru „Cum se hrånesc animalele într-un râu?“, o farfurie mare, riglå;
pentru profesor: diagrama „Tipuri de hranå într-un râu“ (diagramele pot fi copiate din manual).
Activitatea 2: Douå ßervete albe, un †åruß de lemn (de 2 metri lungime), ruletå, câteva panouri, hârtie, creioa
ne, cronometru, termometru, câteva site de bucåtårie, câteva vase de plastic, borcane cu capac, atlas pentru identificarea organismelor acvatice, fißa de lucru „Cercetåri pe râu“.

Aspecte organizatorice:
Durata: 2 ore de claså, excursie de jumåtate de zi.
Loc de desfåßurare: sala de claså, undeva pe un curs de apå.
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Activitatea 1: Grup de lucru / discu†ii
Stocare, strecurare, råzuire...
Existå mâncare din belßug pentru vie†uitoarele din râu, care ßi-au dezvoltat metode
variate de procurare a hranei.
Ca råspuns la întrebarea introductivå „Sub ce formå mânca†i legumele ßi fructele?“,
copiii numesc variantele în care pot fi consumate fructele ßi legumele: în stare natu
ralå ßi gåtite, în întregime, feliate, råzuite, piure, suc, etc. Grupul de animale avut în
vedere, respectiv vie†uitoare acvatice care se hrånesc cu plante ßi particule minuscule
de vegeta†ie moartå, ingereazå hrana sub diverse forme.
Copiii se împart în grupuri de câte 4 – 6. Fiecare grup primeßte un set de cartonaße
cu nevertebrate (copia†i ßi decupa†i cartonaßele care con†in caracteristicile animalelor
acvatice nevertebrate – cu excep†ia carnivorelor – din setul de cartonaße cu animale
din capitolul 2.4.) ßi fißa de lucru „Cum se hrånesc animelele într-un râu?“. Strategiile
de hrånire ale nevertebratelor acvatice sunt descrise folosind cartonaßele cu animale.
Copiii citesc cartonaßele, pentru a se informa despre felul în care se hrånesc ani
malele din râu. Apoi, completeazå tabelul din partea de sus a fißei de lucru „Cum se
hrånesc animalele într-un râu?“. Fiecare grup primeßte un set de cartonaße cu sursele
de hranå (se copiazå din paginile 65 – 66).
Pe diagrama „Tipuri de hranå într-un râu“ (pagina 62) este selectat tipul cursului
de râu sau sec†iunea de râu din vecinåtatea ßcolii, de exemplu Dunårea. În sec†iunea
corespunzåtoare din diagramå, se deseneazå o linie verticalå care traverseazå arii cu
surse variate de hranå ßi tipuri de hrånire. Lungimea liniei din cadrul unei asemenea
arii corespunde propor†iei în care se gåseßte aceastå surså de hrånire, prin raportare la
cantitatea totalå de hranå din sec†iunea respectivå a râului sau prin raportare la tipul
cursului de apå.
Copiii determinå sursele de hranå adecvate din sec†iunea râului lor sau a cursului
de apå prin folosirea unei rigle, cu care måsoarå lungimea liniei ce trece prin ariile cu
tipuri diferite de hranå.
Copiii aleg cartonaßul de hranå corespunzåtor ßi aßazå pe farfurie 1 pânå la 4 carto
naße, în func†ie de frecven†a surselor de hranå ßi a tipului de hrånire; 1 cartonaß re
prezintå cel mai rar tip de hrånire, iar 4 cartonaße simbolizeazå cel mai des întâlnit tip
de hrånire. Dacå un tip de hrånire nu este identificat în sec†iunea de râu aleaså, nu se
pune niciun cartonaß pe farfurie.
Exemplu: 4 cartonaße cu frunze ale plantelor de pe malul râului; 3 cartonaße cu gru
puri de alge; 2 cartonaße cu particule mici de plante ßi animale în suspensie; 1 carto
naß cu depuneri de particule minuscule de plante ßi animale. Copiii introduc rezultate
le în tabelul din partea de jos a fißei de lucru „Cum se hrånesc animalele într-un râu?“,
realizând astfel o analizå a frecven†ei diferitelor surse de hranå ßi a tipurilor de hrånire
din sec†iunile de râu sau din corpurile de apå.
Sunt explicate cauzele care condi†ioneazå aceste tipuri de hrånire în respectiva sec
†iune a râului.
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Sfat: pentru a atrage aten†ia
asupra diferitelor resurse
de hranå disponibile în alte
sec†iuni ale râului, o a doua
linie poate fi trasatå într-o
sec†iune diferitå a diagramei.
Elevii o pot analiza conform
procedurii descrise mai sus.
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Tipuri de hrånire într-un râu

Vårsare
Cursul inferior
Alge minuscule în suspensie

FILTRARE ÍI HRÅNIRE
CU PLANCTON

Depuneri de particule minuscule
de plante ßi animale moarte,
precum ßi gråun†e de nisip din
pådurea inundabilå

Izvor

Cursul superior

Frunze din vegeta†ia
de pe mal

detritivore

Cursul mijlociu

Culturi de alge de pe roci ßi
plante de apå

ORGANISME fitofage

COLECTARE
ÍI DEPUNERE

Particule fine de plante ßi animale
moarte în suspensie

organisme filtratoare

Graficul indicå diferite tipuri de hrånire ale nevertebratelor ierbivore din Dunåre. Sunt men†ionate sursele de hranå,
plantele ßi particulele în suspensie transportate de râu. Aria dintre curbe aratå frecven†a acestor surse de hranå pe cursul
superior, pe cursul mijlociu ßi pe cursul inferior. Animalele care au modalitå†i asemånåtoare de procurare a hranei
exploateazå aceleaßi resurse de hranå.
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într-un râu?
Cum se hrånesc animalele care
animalele o consumå ßi pentru a cårei

În râuri existå o varietate de hranå pe
procurare au dezvoltat diverse metode.

itå†ile

a†iile pe care le-a†i aflat despre modal

1 Introduce†i în tabelul urmåtor inform
de hrånire ale animalelor acvatice:
Animal

Hranå

1 Introduce†i în tabel sec†iunea de râu
numårul de cartonaße.
Sec†iunea de râu sau
corpul de apå

Tip de hrånire

sau corpul de apå, sursa de hranå ßi

Sursa de hranå

Numårul de cartonaße
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Imagini cu tipuri de hranå
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Particule minuscule de plante ßi
animale moarte, care au cåzut pe
påmânt. Împreunå cu particule
fine de sol, formeazå un nåmol
închis la culoare.

Alge mårunte ßi fine în
suspensie. Se dezvoltå doar
în locurile unde curen†ii
sunt domoli.

Frunze cåzute din vegeta†ia de
pe mal, ußor de mårun†it.

Plantele de apå cresc în apele
curate ßi asigurå habitatul
prielnic algelor mici.

Culturi de alge ßi animale mici.
Cresc în apele curate, oriunde
påtrund razele de soare.

Particule minuscule de vegeta†ie
moartå, care plutesc în apå.
Sunt acoperite de bacterii.

Particule minuscule de plante ßi
animale moarte, care au cåzut pe
påmânt. Împreunå cu particule
fine de sol, formeazå un nåmol
închis la culoare.

Alge mårunte ßi fine în
suspensie. Se dezvoltå doar
în locurile unde curen†ii
sunt domoli.

Frunze cåzute din vegeta†ia de
pe mal, ußor de mårun†it.

Plantele de apå cresc în apele
curate ßi asigurå habitatul
prielnic algelor mici.

Culturi de alge ßi animale mici.
Cresc în apele curate, oriunde
påtrund razele de soare.

Particule minuscule de vegeta†ie
moartå, care plutesc în apå. Sunt
acoperite de bacterii.

Imagini cu tipuri de hranå
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Activitatea 2: În aer liber
Cercetåri pe râu
Sunt foarte multe lucruri de våzut ßi descoperit într-un râu. Petrecând o jumåtate de zi
în aer liber, copiii pot pune în practicå no†iunile teoretice pe care le-au studiat prin par
curgerea acestui capitol.
Profesorii cautå un loc protejat din preajma unui râu în stare aproape naturalå, cu
maluri diversificate, curen†i variabili ßi apå curatå. Ei dispun de o colec†ie de obiecte
interesante, care vor trezi curiozitatea copiilor ßi îi vor încuraja så lucreze intens ßi în
linißte. Activitå†ile 2-5 au ca scop demonstrarea existen†ei unor factori de mediu diverßi,
care se reflectå ßi în varietatea speciilor din activitatea 6. Activitå†ile de cercetare se pot
desfåßura într-o formå modificatå pe malul râului.

Partea 1: Marea cåutare
Copiii merg în grupuri mici så caute obiecte interesante. Primesc urmåtoarele
instruc†iuni:
Gåsi†i: • 5 pietre diferite
• 5 urme diferite de animale, de exemplu cochilii de melci, coconi de friganå.
• 5 frunze diferite de plante de apå sau de mal.
• lemne plutitoare
• urme umane, de exemplu mucuri de †igarå.
Fiecare grup îßi aranjeazå obiectele descoperite pe un ßervet alb; apoi, se explicå ßi se
discutå originea obiectelor colectate.

Partea 2: Måsurarea dimensiunii pietrelor
Într-o zonå fårå vegeta†ie de pe malul râului, se întinde un †åruß de lemn lung de 2
metri. În grupuri de câte trei, copiii måsoarå pietrele aßezându-le lângå †åruß: un copil
†ine piatra, altul o måsoarå cu o ruletå, iar al treilea copil bifeazå categoria de mårime
dintr-o listå de op†iuni:
10 – 5 cm, 5 – 4 cm, 4 – 3 cm, 3–2 cm, 2–1 cm, <1 cm
Numårul de pietre din fiecare categorie de mårime poate fi reprezentat printr-un grafic
simplu.

Partea 3: Cartografierea malului
În perechi, copiii se dispun de o parte ßi de cealaltå a râului ßi fiecare descrie aspectul
malului pe o lungime de 10 metri, notând structura malului, de pildå zonele mai abrupte
ßi mai joase, sec†iunile surpate, pietrele, rådåcinile, copacii etc.

Partea 4: Måsurarea vitezei curentului
Måsura†i o întindere de 2 metri cu ruleta ßi marca†i capetele cu †årußi de lemn. Arunca†i
o bucatå de lemn în mijlocul apei ßi cronometra†i timpul în care parcurge distan†a dintre
cei doi †årußi. Repeta†i procesul de pe ambele maluri ale râului.

b a z i n u l D u n å r ii
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Partea 5: Måsurarea temperaturii apei
Copiii aleg un loc în care vor måsura temperatura apei.
Trei dintre ei bagå mâna în apå ßi ghicesc temperatura. Alt copil noteazå estimårile lor.
Apoi se scufundå în apå termometrul, dupå ce, în prealabil, a fost legat de o piatrå cu o
sfoarå. Este låsat în apå 10 minute, într-o zonå în care curentul este foarte slab, dupå care se
înregistreazå temperatura.

Partea 6: Imersiune în râu
Existå mai multe feluri în care pute†i proceda:
• Întoarce†i pietrele de pe fundul apei, desprinde†i animalele cu grijå folosind un burete ßi
aßtepta†i så fie purtate de curent în sitå (într-un râu de munte).
• Desprinde†i cu grijå animalele de pe plantele de apå folosindu-vå degetele ßi låsa†i-le så
pluteascå în plaså sau în sitå.
• Umple†i o gåleatå cu nisip sau pietriß de pe mal ßi apoi lua†i cu pumnul din gåleatå ßi turna†i
într-un vas de plastic aßezat în apå, astfel încât vie†uitoarele de pe fundul apei så fie duse
de curent în sitå.
• Pune†i animalele în recipiente de plastic în func†ie de categoria din care fac parte ßi identi
fica†i-le cu ajutorul unui atlas. Nota†i observa†iile pe o fißå de lucru. Påstra†i animalele în re
cipiente doar atât cât este necesar pentru identificarea lor ßi apoi elibera†i-le cu grijå în râu.
În concluzie, toate måsuråtorile sunt introduse în fißa de lucru „Cercetåri pe râu“. La ßcoalå se dis
cutå despre efectele pe care anumi†i factori le exercitå asupra modalitå†ilor de hrånire a animalelor
ßi despre felul în care anumite categorii de animale s-au adaptat la forma de hranå specificå.
Informa†ii pe CD-ROM: Condi†ii de mediu
Mißcarea apei ßi adaptarea organismelor
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„Cercetåri pe râu“ce proiect de cercetare constå în notarea cu acurate†e
O sarcinå importantå în ori
a tuturor observa†iilor.

Fißå de înregistrare
Data:			

Ora:

Numele izvorului:
Locul:
Proiectul a fost fåcut la aproximativ
Împrejurimile malului:	l pådure de foioase
l pådure de conifere
Mal:

l natural

Structura malului:
Lå†imea cursului de apå:

m

Adâncimea apei:		

m

Temperatura apei:

°C

Viteza curentului:

m/s

m de
l pådure mixtå
l pajißte

l teren arabil

l artificial

l pietriß

l beton

l pietros 		

l nisipos

km/h

Specii:

e

istrar

Înreg

lå a
oficia torului
å
t
cerce
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Informa†ii pe CD-ROM: Clasificarea râurilor în func†ie de formele de via†å
predominante

Diferite sectoare ale unui râu
Cursul superior
Pe cursul superior râul este încå atât de îngust, încât
pare mai degrabå un pârâu. Coroanele copacilor de pe
maluri formeazå un acoperiß des deasupra apei. Princi
pala surså de hranå vegetalå o constituie frunzele care
se scuturå din copaci. În zonele unde pârâul se måreßte
ßi lumina påtrunde pe fundul apei, se formeazå pe pie
tre ßi pe lemne un covor de alge diatomee ßi verzi, care
sunt apoi consumate de organismele fitofage. Formele
predominante de hrånire sunt mårun†irea (detritivore
nevertebrate) caracteristicå organismelor care digerå
frunza ßi ron†åirea (råzuirea) caracteristicå organisme
lor care se hrånesc cu alge. Frunzele sunt descompuse
de curentul de apå, de bacterii ßi mucegai ßi transpor
tate în aval.
Cursul mijlociu
Râul se lå†eßte. Albia râului primeßte suficientå luminå.
În apa curatå, pot så creascå multe plante acvatice.
Rocile ßi plantele de apå sunt acoperite de diatomee
unicelulare ßi de alge verzi. Acestea constituie princi
palele surse de hranå pentru organismele fitofage, care
reprezintå forma de hrånire predominantå pe cursul
mijlociu al râului. Pu†ine animale consumå plante de
apå. Frunzele care se scuturå din copaci ßi devin surså
de hranå pentru organismele fitofage sunt mai reduse
cantitativ decât pe cursul superior al râului.
Între timp, în sec†iunea anterioarå a pârâului se adunå
materii organice moarte ßi apar primele organisme fil
tratoare (se hrånesc prin filtrarea apei). Ele se hrånesc
cu aceste particule fine, denumite detritus.

Cursul inferior
Înclina†ia pantei se reduce, determinând scåderea vite
zei curentului, sedimentele transportate devin mai fine,
iar apa mai tulbure. Particulele organice aduse de râu
se depun la coturile râului sau pe bra†ele secundare. În
amestec cu sedimentele minerale, ele formeazå mâlul,
sursa de hranå a organismelor de mâl. Particulele fine
care råmân în suspensie sunt filtrate de aceste orga
nisme. Deoarece particulele organice se înmul†esc în
aval, ele reprezintå cea mai importantå surså de hranå pe
cursul inferior al râului.
Dezvoltarea plantelor de apå ßi a culturilor de alge se
diminueazå în apele tulburi. Viteza reduså a curentului
creeazå totußi condi†ii favorabile dezvoltårii unor alge
plutitoare mici, planctonul de plante (fitoplanctonul).
Acestea sunt consumate de organismele care fil
treazå apa ßi de planctonofage (planctonul animal sau
zooplanctonul).
Delta
Cu pu†in înainte de vårsarea în mare, fluviul are cea mai
scåzutå altitudine de pe întreg cursul såu. Cele mai multe
particule organice acumulate s-au depus în albia râului sau
au fost descompuse de bacterii în nutrien†i, care favorizea
zå dezvoltarea unor însemnate cantitå†i de fitoplancton.
Formele predominante de hrånire sunt reprezentate de or
ganismele de mâl ßi organismele planctonofage.
Organismele de mâl ßi planctonofage alcåtuiesc hrana
de bazå pentru abunden†a de peßte din Delta Dunårii.
Nenumårate specii de påsåri din Delta Dunårii se hrå
nesc, de asemenea, din aceste surse bogate.

Suport informativ
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Informa†ii pe CD-ROM: principalele specii, pe sec†iuni distincte ale Dunårii

Moduri de hrånire ale animalelor nevertebrate din apå
Organismele detritivore		
Aceste organisme sunt reprezentate de mici crustacee,
insecte, viermi, care se hrånesc cu frunze cåzute. Pentru
a extrage nutrien†ii din frunze, ei mårun†esc bucå†ile mai
mari de frunze. Råmåßi†ele rezultate sunt descompuse mai
departe de bacterii, ajungând la substan†e foarte simple,
ce sunt utilizate de plantele acvatice. Aceste animale sunt
surså de hranå pentru peßte.
Exemple:
creve†i de apå dulce, påduche de apå.
Organismele fitofage		
Lumina påtrunzåtoare a soarelui, lemnele ßi plantele de
apå fac posibilå dezvoltarea algelor mici (diatomee ßi alge
verzi) pe aceste suprafe†e. Organismele fitofage se hrånesc
cu alge mici ßi cu plante de apå. Multe dintre ele, de exem
plu molußtele ßi insectele, au organe bucale specializate prin
intermediul cårora se hrånesc cu aceste culturi de alge.
Exemple:
larve de muscå de piatrå, larve de muscå efemerå, larve
de friganå, melcul turtit de apå dulce, melcul de baltå.
Organismele filtratoare		
Organismele filtratoare se hrånesc cu particulele pro
venite din plantele descompuse de cåtre bacterii. De
asemenea, odatå cu aceste particule, sunt înghi†ite ßi
algele microscopice, care reprezintå o surså importantå
de hranå.
Exemple:
scoica pictorului, briozoare, burete de apå dulce, roti
feri, larve de muscå neagrå, larve de †ân†ar.

Zooplanctonul
Organismele zooplanctonice, cum ar fi crustaceele,
viermii, se hrånesc cu algele unicelulare care plutesc
în masa apei.
Exemple:
purici de apå, copepode de apå dulce, rotiferi.
Organismele de mâl
Aceste organisme sapå tuneluri în mâl ßi formeazå
vârtejuri prin mißcårile lor. Mâlul con†ine particule
scufundate de påmânt ßi particule descompuse de plan
te moarte (detritus) cu care se hrånesc aceste animale.
Adesea tråiesc în colonii numeroase ßi pot face fa†å
poluårii excesive.
Exemple:
larve de musculi†å, viermi de mâl, unele larve de muscå
efemerå.
Organismele carnivore		
Aceste organisme se hrånesc cu fitofagi, filtratori, de
tritivori.
Exemple:
viermi pla†i, lipitori, larve de muscå de piatrå, larvele
marelui cåråbuß argintiu de apå, larve de libelulå.

Suport informativ
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Legendele Dunårii
Poduri, feriboturi ßi vaduri – verigi de legåturå între cele douå maluri ale Dunårii

Podurile romane
Împåratul Traian a construit primul pod fix
peste Dunåre la Drobeta-Turnu Severin. În
anul 105 î.Cr., el a traversat fluviul pe un pod
de lemn lung de 1070 m, sus†inut de 20 de pi
loni din piatrå. Ulterior, podul a fost dårâmat
chiar de romani în 271-272, când aceßtia s-au
retras for†at din provincia romanå Dacia ßi au
distrus podul în urma lor, pentru a preveni in
vaziile dußmane.
Al doilea pod fix din piatrå a fost construit din
ordinele Împåratului Constantin între 328‑329,

la 20 km vest de gura de vårsare a Oltului în
Dunåre. Avea o lungime de 1.150 m ßi apare
ßtan†at pe câteva monede imperiale. Se crede
cå tot romanii au distrus ßi acest pod înaintea
anului 376, pentru a împiedica popula†iile os
tile så traverseze Dunårea. De-a lungul istoriei,
au fost construite uneori pontoane temporare
(platforme de scânduri sus†inute de bårci legate
între ele), în special în scopul ofensivelor mili
tare. În acest fel, un numår mare de oameni pu
teau traversa fluviul într-un timp scurt.

foto: Milena Dimitrova

Dunårea a reprezentat întotdeauna un obstacol în
calea migra†iilor umane, dar nu unul insurmon
tabil. Au existat mereu locuri înguste pe cursul
superior, precum ßi anumite zone pe cursurile
mijlociu ßi inferior unde, deßi albia era mai latå,
apa era de micå adâncime, aßa încât traversarea
fluviului era uneori posibilå prin vaduri.
De multå vreme, existå feriboturi ßi chiar po
duri plutitoare. De timpuriu, s-au construit po
duri peste Dunåre, pentru a înlesni unui numår
mare de oameni traversarea rapidå a fluviului
ßi a por†iunilor dificile din cauza apelor adânci
ßi repezi. În prezent, existå sute de poduri peste
Dunåre, de la izvoare ßi pânå la gura de vårsare.
În Viena, se gåsesc nu mai pu†in de 17 punc
te de trecere, iar în Budapesta sunt 9. Totußi,
dupå ce se trece podul de la Por†ile de Fier de
la Drobeta-Turnu Severin (România), nu mai
existå alte legåturi peste Dunåre, exceptând fe
ribotul, pe o distan†å de sute de kilometri.
Între România ßi Bulgaria se aflå un singur
pod, pe o întindere de 500 m, între Giurgiu ßi
Ruse. Acesta a fost construit în anii 1950 ßi este
denumit Podul Prieteniei. Pe cursul inferior al
Dunårii, linia de demarca†ie între cele douå †åri
este evidentå.

Pod de piatrå în Bulgaria: traverseazå râul
Osam, în apropiere de Obnova.

Podurile Evului Mediu
Între 1135 ßi 1146, a fost construit cel mai vechi
pod ce s-a påstrat ßi func†ioneazå ßi în prezent,
Regensburg Reichsbrücke. Podul, lung de 350 m,
>>>

72

Podul din Regensburg,
Germania:

foto: SEPPIA/ZINNOBER Films

cel mai vechi pod peste
Dunåre, încå în stare de
func†iune.

foto: Bogodan Giusca

a fost comandat de Ducele Heinrich cel Mân
dru, deßi costurile au fost achitate de negustorii
boga†i din Regensburg, care îßi datorau averile
comer†ului la mare distan†å.
În Evul Mediu, s-au construit numeroase po
duri de lemn, iar feriboturile erau folosite pen
tru traversarea fluviului pe oriunde se putea.
La mijlocul secolului al XIX-lea, între Pas
sau ßi Marea Neagrå au existat câteva poduri de
lemn ßi pontoane provizorii (care trebuiau repa
rate în mod repetat, dupå ce erau avariate de
sloiurile de ghea†å sau inunda†ii), dar nu a exis
tat niciun pod permanent peste Dunåre. Podul
din lan†uri (Széchenyi Lánchíd) din Budapesta,
construit între 1839 ßi 1849, a fost primul pod
fix peste Dunåre din Imperiul Austro-Ungar

ßi a legat cele douå oraße, Buda ßi Pesta, fiind
esen†ial pentru dezvoltarea Budapestei. A fost
aruncat în aer la sfârßitul celui de-al doilea råz
boi mondial, dar a fost redeschis în 1949, exact
la 100 de ani de la inaugurare.
Cu pu†in timp înaintea anului 1900, nu exista
niciun pod în treimea inferioarå a fluviului, iar
traversarea era posibilå doar prin intermediul
feribotului sau pe jos, pe timp de iarnå, când
apele înghe†au.
Situa†ia s-a schimbat prin ambi†iosul proiect
de construire a unui pod de cale feratå la Cerna
vodå, în România, care a fost inaugurat în 1895.
Acesta traverseazå Dunårea într-o zonå în care
existå douå bra†e ale fluviului ßi terenuri mlåßti
noase ßi are o lungime de 1,5 km.

Podul dublu de la Cernavodå: pentru traficul
rutier ßi pe calea feratå, dintre Muntenia ßi Dobrogea.

D incol o d e s u p r a f a † å
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2.4. Habitatele

din pådurile inundabile
					

Diversitatea de universuri riverane
Un râu înseamnå mai mult decât apa dintr-o albie de râu. Relieful malurilor modelat de
inunda†ii formeazå pådurea inundabilå sau pådurea riveranå, ale cårei grani†e sunt de
limitate de ariile pu†in inundabile din timpul inunda†iilor extreme. Întinderea terenurilor
inundabile variazå de la mai pu†in de 100 de metri, în zonele înalte, pânå la 20 de kilo
metri, pe cursul inferior al Dunårii din România.

Succesiunea: Frecven†a inunda†iilor determinå modul în care vegeta†ia se råspân
deßte pe suprafa†a terenurilor inundabile (cote maxime de inunda†ii se înregistreazå la
fiecare 10-30 de ani). Cu cât creßte distan†a fa†å de râu, cu atât sedimentele depozitate
pe terenurile inundabile sunt mai fine.
Un râu în stare naturalå îßi schimbå cursul la fiecare inunda†ie majorå. Por†iuni din ma
luri sunt luate de ape ßi depozitate în alte pår†i sub formå de insule ßi maluri joase. Când
se produc inunda†ii grave, râul îßi poate croi albii noi. Sec†iuni întregi de meandre sunt
întrerupte ßi transformate în lacuri de meandru cu apå ståtåtoare. Inunda†iile anuale, care
modificå malurile râului ßi cursul de apå, creeazå o diversitate extraordinarå de habitate.

b a z i n u l D u n å r ii
Ec o s i s t e m u l d i n
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ så recunoascå habitatele importante de pe cursul râului, flora ßi fauna specificå lor
✔ så recunoascå habitatul în care tråiesc plantele ßi animalele ßi så identifice locurile în care se aflå aceste
habitate pe cursul râului.

Materiale:
Activitatea 1: c opii ale habitatelor caracteristice, eventual pe un suport transparent, copii dupå cartonaßele
cu flora ßi fauna, care se vor decupa, posterul Dunårii, bandå adezivå, fißa de lucru „Habitatele
specifice terenurilor inundabile“.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea 1: Grup de lucru/discu†ii
Câ†i chiriaßi are un râu?
Habitatele de pe cursul unui râu mare oferå condi†ii de via†å diferite pentru speciile de plante
ßi animale.
Face†i copii dupå cele 24 de cartonaße cu florå ßi faunå din modelele din urmåtoarele
pagini ßi decupa†i-le (în func†ie de mårimea clasei, face†i mai multe copii).
Aßeza†i cartonaßele cu fa†a în jos ßi invita†i copiii så aleagå câte un cartonaß.
Desena†i urmåtorul tabel pe tablå, face†i copii ale habitatelor corespunzåtoare ßi aßeza†i-le
lângå coloana cu habitate din tabel.
Copiii trebuie så clasifice speciile de plante ßi animale pe care le-au extras în
func†ie de habitat ßi apoi så le treacå denumirile în tabel. Pe spatele cartonaße
lor cu florå ßi faunå sunt informa†ii privind caracteristicile plantelor ßi animale
lor, care se introduc în tabel sub forma câtorva cuvinte-cheie. În acest fel, copiii îßi
formeazå o imagine de ansamblu despre plantele ßi animalele din diverse habitate.

Habitat

Bra†e de râu
cu insule
de prundiß

Pådure inunda�
bilå cu lacuri
de meandru

Stufåriß

Bål†i cu
vegeta†ie
plutitoare

Florå ßi faunå

Caracteristici

To†i copiii care au cartonaße con†inând caracteristici ale aceluiaßi habitat formeazå câte un
grup. Fiecare grup primeßte poza habitatului (cu cåsu†e libere ßi la o scarå cât mai apropiatå
de realitate), copiatå pe un suport transparent. Cu ajutorul textului de pe spatele cartonaßelor,
copiii pot så-ßi dea seama de locul ce corespunde fiecårei specii ßi le pot lipi corect.
Copiii noteazå pe planße caracteristicile plantelor ßi animalelor de pe tablå.
Fixeazå apoi planßele transparente pe posterul Dunårii. Grupul introduce în tabel denu
mirea sec†iunii râului (vezi capitolul 2.1.). Cu ajutorul informa†iilor din tabel, fiecare copil
repetå sarcinile din fißa de lucru.
Copiii transferå informa†iile din tabel pe fißa de lucru ßi o completazå cu portretul plantei
sau animalului lor. Acesta poate fi un desen (pozele din atlase sunt de ajutor) sau o descriere
pe baza informa†iilor din lista de caracteristici ale florei ßi faunei. O descriere completå a
florei ßi faunei corespunzåtoare habitatelor din desene poate fi gåsitå în articolul „Speciile
principale din habitate“ de pe CD-ROM.

Informa†ii pe CD-rom: principalele specii din habitate

b a z i n u l D u n å r ii
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de la Sigmaringen
pânå la confluen†a
cu Raab

de la izvoarele
Breg ßi Brigach
pânå la Sigmaringen

Traseu

de la confluen†a
cu Raab pânå la
începutul deltei

sedimentare,
eroziune lateralå

pânå la 3 m

eroziune verticalå

Lå†imea râului

Procese geologice

cu meandre

nisip
ø: 0,2 mm – 0,85 mm

eroziune verticalå,
sedimentare, eroziune
lateralå

ramificat,
cu meandre

prundiß, nisip
ø: 0,2 mm – 20 mm

terenuri inundabile
pânå la 20 km

în linie dreaptå

stânci, pietre,
prundiß – ø: > 13 mm

6 cm la 1.000 m

Cursul inferior

terenuri inundabile
pânå la 3 km

Tipul cursului de apå

Materialul de pe
fundul albiei

56 cm la 1.000 m

Înclina†ia medie a pan
tei râului (diferen†e
de altitudine pe o
distan†å de 1 km)
>1 m la 1.000 m

Cursul mijlociu

Sec†iunile râului Cursul superior

Delta Dunårii

sedimentare

delta, 70 km

cu bra†e

nisip, mâl
ø: 0,02 mm – 0,85 mm

< 1 cm la 1.000m

Delta

Analizå generalå a caracteristicilor diverselor sec†iuni de râu, având Dunårea ca exemplu

Imagini cu tipuri de florå ßi faunå, pentru multiplicare.
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Tråiesc în apele repezi.
Sunt un organism detritivor
ßi må hrånesc cu frunze
cåzute în apå.
(crevete de apå dulce)

În habitatul meu sunt
mul†i copaci ßi multe tufißuri
pe care må pot cå†åra.
(broascå de copac)

Am ßase picioare ßi tråiesc
în râuri repezi, sub pietre
sau lemne.
Sunt un organism fi tofag
ßi ciugulesc alge ßi bacterii
de pe pietre.
(larvå de muscå de piatrå)

2

5

1

Sunt un organism fitofag
ßi hrana mea preferatå
sunt algele care cresc pe
frunzele plutitoare
ßi pe plantele de apå.
(marele melc de baltå)

Sunt un organism carnivor
ßi înot prin stufåriß în
cåutarea animalelor.
(vâslaß de apå)

În habitatul meu sunt mul†i
copaci, aßa cå pot gåsi ußor
o frunzå cåzutå pe care
så stau la soare.
(†estoasa de apå)

3

1

6

Må înmul†esc în stufåriß ßi,
când må hrånesc, îmi place
så må strecor prin mâlul din
întinderile de apå.
(lopåtar)

Sunt o plantå care creßte
rapid ßi viguros. Tulpinile
mele cresc pânå la
3 m în înål†ime.
(stuf)

Tråiesc în râuri cu albia
acoperitå cu pietriß ßi îmi
construiesc un înveliß din
lemn. Sunt un organism
fitofag, deci må h
 rånesc
cu alge ßi bacterii.
(friganå)

7

10

3

Dupå ce prind peßte,
îmi place så stau într-un
copac ßi så-mi întind aripile
pentru a se usca.
(cormoran)

Cel mai mult îmi place
så înot prin baltå ßi så
månânc insecte.
(broascå de baltå)

7

7

7

Tråiesc într-o baltå cu
apå linißtitå ßi îmi caut
hranå în timpul nop†ii.
(somn)

Dacå sunt copaci în locul în
care tråiesc, pot så-mi fac
un cuib ascuns ßi så prind
peßte pe bra†ele linißtite
ale râului.
(barzå neagrå)

Sunt un organism filtrator
ßi tråiesc pe fundul albiilor
cu mâl. Må hrånesc cu
particule mici de plante ßi
vie†uitoare moarte ßi cu
alge care plutesc în apå.
(midie – scoica pictorului)

5

16

2

Pentru a må înmul†i, îmi
trebuie un loc din care
pot vedea totul, cum ar fi
prundißul lipsit de vegeta†ie.
(chira de baltå)
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Imagini cu tipuri de florå ßi faunå, pentru multiplicare.
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Sunt o pasåre cu penaj
multicolor ßi petrec iarna pe
baltå ßi pe întinderi de apå.
(gâscå cu piept roßu)

Larvele mele se hrånesc
cu frunze de salcie, în timp
ce eu cobor så beau apå.
(fluture imperial purpuriu)

Pentru a creßte sub apå,
am nevoie de hranå din
apa care curge încet
pe lângå mine.
(vâsc de apå)

10

13

9

În perioada de împerechere,
îmi place så stau împreunå
cu ceilal†i fra†i din specia
mea prin copacii de lângå
râu. Ne place så facem
multå gålågie.
(bâtlan cenußiu)

Sunt un copac mare ßi
cresc în pådurile inundabile. Multe påsåri îßi fac
cuib printre crengile mele.
Frunzele mele se albesc în
båtaia vântului.
(salcie albå)

Îmi place så tråiesc în bål†i
scåzute ßi însorite, în care
apa se încålzeßte repede.
(pluticå)

17

10

12

Îmi urmåresc prada
împreunå cu al†i fra†i din
specia mea printre plantele
de apå din râurile linißtite.
(plåticå)

La maturitate, zbor precum
un elicopter, dar când sunt
mai tânårå sunt un organism carnivor într-un corp
de apå linißtit din pådurea
inundabilå.
(larvå de libelulå)

Pårin†ii noßtri îßi depun
ouåle în locurile umede din
pådurile inundabile.
Suntem organisme
filtratoare ßi ne hrånim
cu particule plutitoare de
plante ßi animale moarte.
(†ân†ari)

14

12

11

Primåvara, plutesc în apa
din bål†i ßi din râurile mari.
Sunt un planctonofag ßi må
hrånesc cu algele din apå.
(purice de apå)

În stadiu de larvå, sunt un
organism carnivor ßi må
hrånesc cu melcii de pe
plantele de apå.
(marele cåråbuß
argintiu de apå)

Må ascund în mâlul de
pe fundul bål†ii. Fiindcå
sunt un organism de mâl,
scormonesc dupå particule
de plante sau vie†uitoare
moarte.
(larvå de musculi†å)

2

2

1

Când vreau så må
înmul†esc, caut maluri
cu prundiß peste care
curge apa, pentru a-mi
depune icrele.
(lipan)

Îmi folosesc ciocul mare ca
så prind mul†i peßti
din baltå, cu care
îmi hrånesc puii.
(pelican)

Vara, când apa din stufåriß
este din ce în ce mai scåzutå, eu încå må descurc.
(caras)

4

11

4

Imagini cu tipuri de florå ßi faunå, pentru multiplicare.

Habitat „Bra†e de râu cu insule de prundiß“

Imagini cu tipuri de habitat
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Habitat „Bra†e de râu cu insule de prundiß“
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Imagini cu tipuri de habitat – versiunea 2 (pentru exerci†iul de completare a spa†iilor goale)

Habitat „Pådurea inundabilå“ (I)

Imagini cu tipuri de habitat
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Habitat „Pådurea inundabilå“ (I)

86

Imagini cu tipuri de habitat – versiunea 2 (pentru exerci†iul de completare a spa†iilor goale)

Habitat „Pådurea inundabilå“ (II)

Imagini cu tipuri de habitat
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Habitat „Pådurea inundabilå“ (II)
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Imagini cu tipuri de habitat – versiunea 2 (pentru exerci†iul de completare a spa†iilor goale)

Habitat „Stufåriß“

Imagini cu tipuri de habitat
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Habitat „Stufåriß“

90

Imagini cu tipuri de habitat – versiunea 2 (pentru exerci†iul de completare a spa†iilor goale)

Habitat „Bål†i cu vegeta†ie plutitoare“

Imagini cu tipuri de habitat
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Habitat „Bål†i cu vegeta†ie plutitoare“
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Imagini cu tipuri de habitat – versiunea 2 (pentru exerci†iul de completare a spa†iilor goale)

Habitat „Bra†e de râu cuulincorsuespleunzdeåtoprr dinunHabdiß“itat,ul cartonaße
Decupa†i cartonaßele ßi lipi†i-le pe loc
„Bra†e de râu cu insule de prundiß“.

7

4

3

1

2

Cartonaße pentru completarea spa†iilor goale
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Habitat „Pådurea inundabilul corå“esp(I)unz, åtocarrtdinonHabaßitate ul
Decupa†i cartonaßele ßi lipi†i-le pe loc
„Pådurea inundabilå“ (I)
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5

7

6

9

2

10

Cartonaße pentru completarea spa†iilor goale

Habitat „Pådurea inundabilul corå“esp(IIunz),åtocarrtdinonHabaßitateul
Decupa†i cartonaßele ßi lipi†i-le pe loc
„Pådurea inundabilå“ (II)

16

17

14

13

11

Cartonaße pentru completarea spa†iilor goale

12
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Habitat „Stufåriß“, cartonul coraßespe unzåtor
Decupa†i cartonaßele ßi lipi†i-le pe loc
din Habitatul „Stufåriß“

4

10

2

7
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Cartonaße pentru completarea spa†iilor goale

Habitat „Bål†i cu vegeta†ieul corpluesptitunzoaåtorer din“,Habcaitatrtulonaße
Decupa†i cartonaßele ßi lipi†i-le pe loc
„Bål†i cu vegeta†ie plutitoare“

3

10

11

12

5

8

Cartonaße pentru completarea spa†iilor goale

7

1
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Caracterizarea habitatelor reprezentative
Bra†e de râu cu insule de prundiß
Pe cursul mijlociu al râurilor, existå por†iuni în care bra†ele
secundare îßi schimbå constant albiile. În consecin†å, ma
lurile de prundiß se mutå adesea ßi suprafe†e întinse råmân
lipsite de vegeta†ie. Existå o mare diferen†å între apele
adânci ßi apele scåzute. Pe bra†ele cu insule de prundiß, fau
na râului include exemplare specializate. Aceste habitate
sunt de asemenea importante ca terenuri de reproducere
pentru peßti. Unele specii de sturion migrau anterior cå
tre extremele inferioare ale acestor întinderi, pentru a-ßi
depune icrele, de exemplu la Komarno, pe Dunåre.
Terenuri inundabile cu bra†e moarte
Terenurile inundabile care cuprind bra†e moarte predominå
pe cursul mijlociu al râurilor. În regiunile de vale, râurile
puteau anterior så se reverse pe suprafe†e extinse în timpul
inunda†iilor. Prin urmare, pådurile inundabile acopereau
arii vaste din proximitatea râului. Pe cursul mijlociu-infe
rior, acestea erau ståbåtute de câteva bra†e ale râului, care îßi
schimbau permanent malurile. Bra†ele secundare întrerupte
ßi bra†ele moarte îmbogå†esc spectrul habitatelor riverane.
Terenurile inundabile bine conservate au fost adesea ter
enuri de vânåtoare pentru familiile regale. Acest habitat,
într-o formå modificatå, este reprezentat, de exemplu, de

luncile ßi påßunile inundabile de pe întinderea râului Sava
(Lonjsko Polje, Croa†ia).
Bål†i cu vegeta†ie plutitoare
Bål†ile cu vegeta†ie plutitoare sunt bra†e moarte mari ßi
lacuri scåzute din Delta Dunårii. Ele au niveluri de apå
variabile în zonele afectate de inunda†iile fluviului. Ma
joritatea sunt scåzute ßi se aflå în proces de transformare
în uscat. Multe plante preferå ape calde în timpul verii.
Bål†ile de pe cursul inferior al Dunårii sunt aßadar acope
rite cu vegeta†ie compactå. Apele bogate în peßte, precum
bål†ile cu vegeta†ie plutitoare, atrag o abunden†å de påsåri
în preajma lor.
Stufårißul
Zonele de stufåriß sunt zone de pe marginile bra†elor moarte
ßi lacurilor din Delta Dunårii aflate într-un stadiu avansat de
transformare în uscat. Stuful este o plantå acaparatoare care
eliminå cele mai multe specii de plante din apele scåzute.
Stufårißul reprezintå aria de reproducere a multor specii de
påsåri de apå, habitatul unei faune de insecte specializate
ßi locul de refugiu al unor specii de peßti mai pu†in com
petitivi. Insulele plutitoare de stuf din deltå sunt rezultatul
adaptårii acestei plante la nivelurile variabile ale apei.

Påduri inundabile naturale: una dintre func†iile sale importante este protec†ia împotriva inunda†iilor.

foto: Ervin Mezei

Suport informativ
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„Habitatele specifice terenurilor inundabile“
Animalul sau planta mea:
Habitatul animalului sau al plantei:
ul habitatului“.
Descrie habitatul, †inând cont de „desen

-l/deseneaz-o:
Descrie animalul/planta sau deseneazå

99

Legendele Dunårii

Dunårea, un mijloc de råspândire a noi specii de florå ßi faunå – „neobiota“ în Dunåre
Speciile noi, denumite „neobiotå“ în jargonul
specialißtilor, nu sunt chiar noi. În schimb, sunt
inedite pentru bazinul dunårean. Oamenii au
început de multå vreme så aducå specii de plan
te ßi animale de pe alte continente în regiunea
dunåreanå din diverse motive – curiozitatea
ßtiin†ificå, interese economice – ßi, câteodatå,
chiar neinten†ionat.
Aceste specii noi modificå echilibrul ecolo
gic preexistent ßi pot elimina ocazional specii
mai pu†in asertive care au tråit anterior în zona
respectivå. Pe râuri, se creeazå condi†ii propice
pentru ca o nouå colonizare så aibå loc. Pertur
bårile, cum ar fi inunda†iile periodice, sunt un
fapt obißnuit în special în pådurile inundabile.
Rezultatul constå în apari†ia unor noi teritorii
prielnice colonizårii, care sunt revendicate mai
ales de speciile de plante ßi animale ce ßi-au
dezvoltat strategii de adaptare la aceste condi†ii
instabile de via†å. Aceste comunitå†i pot fi
schimbate cu o mai mare ußurin†å decât cele
care tråiesc într-un echilibru ecologic relativ
stabil, cum ar fi ecosistemele forestiere.
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În plus, cursurile de apå oferå modalitå†i ide
ale de råspândire a speciilor noi: semin†ele ßi
pår†ile componente ale plantelor sunt purtate de
ape; animalele hoinåresc în voie în susul ßi în
josul râului.
Cursurile de apå nou create, care au al
terat grani†ele naturale ale Dunårii, sunt de o
importan†å decisivå în melanjul de habitate
acvative din interiorul uscatului. În ultimele
douå secole, în Europa au fost construite multe
canale pentru a lega diferite sisteme de râuri.
Numeroase specii de animale acvatice îßi cro
iesc drum în noile cursuri de apå disponibile,
câteodatå prin migrare activå, iar alteori pur
tate de vapoare ßi bårci. Cel mai recent exem
plu este inaugurarea canalului Main-Dunåre în
1992, care leagå Rhinul de Dunåre ßi implicit
Marea Nordului de Marea Neagrå, fapt ce a dus
la un schimb de specii între aceste douå sisteme
fluviale.
Cåuta†i pe CD-ROM exemple de specii noi de
plante si animale.

Func†ii ßi valori ale
corpurilor de apå nemodificate
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Biodiversitatea
în regiunile riverane

3.1.

3.1. Biodiversitatea

în regiunile riverane 					

Zonele riverane naturale sunt spa†ii ale diversitå†ii.
Avem nevoie de ele.
Zonele riverane nemodificate sunt printre habitatele cele mai diverse ßi bogate în specii
din lume. Diversitatea caracterizeazå atât †inuturile ßi speciile, cât ßi lumea naturalå in
animatå ßi cultura umanå. Termenul de diversitate biologicå (pe scurt, biodiversitate)
integreazå toate aceste aspecte.
Biodiversitatea este un subiect la modå în prezent. Motivul: diversitatea mediului, a
lumii in ansamblu såråceßte dramatic. Multe specii de florå ßi faunå sunt în pericol de
dispari†ie sau chiar au dispårut. Habitatele devin mai monotone. Inclusiv dieta noastrå
suferå modificåri. O gamå largå de plante folositoare ßi de animale domestice este în
locuitå cu specii înalt productive. De exemplu, deßi existå sute de soiuri de mere, doar
câteva se mai pot gåsi în prezent în magazine.
Regiunile riverane diversificate ßi corpurile de apå bogate în specii sunt tot mai pu†in
numeroase. Motivele sunt urmåtoarele: poluarea apelor, utilizarea intensivå a râurilor,
îndiguirile, despådurirea pentru construirea barajelor.
Existå argumente convingåtoare în favoarea conservårii diversitå†ii habitatelor rive
rane, fie dintr-o perspectivå umanå egoistå, care vizeazå conservarea materiilor prime
pentru specia umanå, fie dintr-o perspectivå altruistå, prin faptul cå am acorda fiecårei
forme de via†å dreptul la via†å.
Conservarea unui mediu înconjuråtor divers constituie o mare provocare ßi fiecare
poate avea o contribu†ie importantå la acest proces.

le corpurilor de apå nemodificate
Fu n c † i i ß i v a l o r i a
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ så cunoascå într-un mod plåcut o serie de specii din zonele noastre riverane.
✔ så recunoascå diferite habitate riverane.
✔ så în†eleagå importan†a diversitå†ii.
✔ så recunoascå adaptarea formelor de via†å la habitatul acvatic.
✔ cå animalele îßi pierd habitatul prin schimbårile fåcute de om în zonele riverane.

Materiale:
Activitatea 1: c artonaße Familia Fericitå „Diversitatea Dunårii“, ace de siguran†å.
Activitatea 2: fi ßele de lucru „Specii riverane“ ßi „Specii ßi habitatele lor riverane în stare aproape naturalå“,
foarfecå, lipici.
Activitatea 3: u
 n ghem de sfoarå.
Activitatea 4: foi de desen, acuarele, pensule.
Activitatea 5: 3
 -4 plase, pensule, pahare, 2-3 castroane, lupå, binoclu, aparat de fotografiat, cår†i de identificare
(animale acvatice, urmele animalelor) ßi fißele de lucru „Listå de observare“, „Dosarul naturalistului“ ßi
„Dosarul cercetåtorului riveran“. Sarcina urmåtoare: foaie mare de desen, lipici, acuarele ßi creioane.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 3-4 ore de predare, jumåtate de zi în aer liber.
Loc de desfåßurare: sala de claså, un râu într-o stare cât mai apropiatå de cea naturalå – preferabil un curs
de apå cu vegeta†ie riveranå variatå, cu maluri domoale ßi abrupte ßi apå limpede, pu†in adâncå.
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Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå
nemodificate

Activitatea 1: Joc
Cine sunt eu?
Fiecare copil primeßte un cartonaß Familia Fericitå. Se lucreazå în grupuri de câte doi,
iar elevii trebuie så descopere planta sau animalul de pe cartonaßul coechipierului.
Partenerul care ghiceßte poate adresa doar întrebåri la care se råspunde prin „da“, „nu“
sau „nu ßtiu“. Apoi copiii îßi schimbå rolul.
O altå variantå de joc constå în extragerea unui cartonaß de cåtre un copil, care mimeazå
apoi specia respectivå. Ceilal†i încearcå så ghiceascå despre ce plantå sau animal este vorba.

Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii
Diversitatea vie†ii riverane
Unde ßi cum tråiesc în realitate speciile de florå ßi faunå prezentate în activitatea ante
rioarå?
Copiii aranjeazå animalele corespunzåtor habitatului lor. Prin urmare, pozele cu ani
male sunt decupate ßi lipite la locul potrivit pe fißa de lucru care con†ine diagrama
peisajului riveran.

Informa†ii pe CD-ROM: B
 iodiversitatea – un termen cuprinzåtor pentru diversitate
Bogå†ia de specii în cifre

Biodiversitatea în zonele riverane

Suport informativ
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locurile unde sedimentele sunt din nou depozitate. În
consecin†å, apar mereu teritorii noi, virgine, care devin
disponibile colonizårii. Cursul râurilor aflate în stare
aproape naturalå se schimbå permanent. Rezultatul este
o nouå albie de râu, în timp ce vechea albie formeazå
un bra† mort, care treptat redevine parte din uscat.

foto: Euronatur/Schneider-Jacoby

Zonele de baltå ßi în special cele riverane se disting prin
nivelul ridicat al biodiversitå†ii. Bål†ile reprezintå doar
1% din suprafa†a planetei, dar adåpostesc 40% din spe
ciile cunoscute în lume. În Europa, sunt înregistrate ca
prezen†e constante în zonele riverane 12.000 de specii de
florå ßi faunå. Diversitatea diferitelor habitate constituie
adåpostul multor specii. Deßi aflate la doar câ†iva metri
distan†å de râu, malurile acoperite cu pietriß oferå condi†ii
de via†å diferite fa†å de râu. Un mal domol este colonizat
de alte specii decât un mal abrupt. Por†iunile de apå ståtå
toare solicitå un tip diferit de adaptare din partea formelor
acvatice de via†å fa†å de cele învolburate. Flora ßi fauna se
adapteazå în func†ie de condi†iile diferite de via†å.
Zonele riverane aflate în stare aproape naturalå sunt
supuse unor schimbåri permanente. Malurile se ero
deazå, formând depuneri în alte pår†i. Malurile abrupte
apar acolo unde râul macinå solul, iar cele domoale în

Peisaje riverane naturale: o gamå largå de habitate
diferite.
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Activitatea 3: Joc
Re†eaua troficå – fiecare specie are un rol
Copiii formeazå un cerc. Unul dintre ei începe jocul prin alegerea unei plante binecunoscute
din regiune, de exemplu stuful. „Copilul-stuf“ †ine capåtul unui ghem mare de sfoarå.
Ceilal†i copii se gândesc la felul în care alte specii din habitatul riveran interac†ioneazå cu
aceastå plantå. De exemplu, stuful oferå adåpost peßtilor. „Copilul-stuf“ pastreazå capåtul
sforii ßi aruncå ghemul „copilului-peßte“, care va †ine o por†iune de sfoarå ßi apoi va
înmâna ghemul speciei urmåtoare. Se pot face asocieri cu peßti prådåtori, larve de midie
(parazi†i ai peßtelui) ßi cu plante de apå (beneficiare ale muncii de igienizare a midiei).
Re†eaua se dezvoltå pânå când to†i copiii se conecteazå la sfoarå. Ei se pot ajuta unii
pe al†ii, pentru a descoperi care sunt speciile ce interac†ioneazå cu stuful.
Re†eaua care s-a format simbolizeazå un habitat riveran în cadrul cåruia multe specii
coexistå ßi asigurå existen†a altora. În runda urmåtoare a jocului, echilibrul habitatului
se nåruießte din cauza interven†iei umane. De exemplu, este eliminat copacul care asi
gurå umbra pe mal. Când copacul se pråbußeßte, copilul care-l reprezintå trage brusc de
sfoarå. To†i copiii care resimt aceastå mißcare sunt afecta†i de intruziunea din habitat ßi
trag cu putere de sfoarå. Mißcarea se propagå de la o specie la alta, pânå când întregul
sistem vibreazå. În acest exemplu, eliminarea unui copac afecteazå sistemul în ansam
blu: dispari†ia unei singure specii poate schimba în întregime habitatul.

Activitatea 4: Activitate de crea†ie
Animalul acvatic cel mai adaptat la mediu –
adaptarea la via†a acvaticå
Via†a în apele curgåtoare necesitå o adaptare specialå din partea organismelor acvatice.
Copiii se organizeazå în grupuri de câte patru. Fiecare grup inventeazå un animal ac
vatic care s-ar integra optim habitatului. Animalul trebuie så fie capabil så se adapteze
curen†ilor de apå, så respire în apå, så se hråneascå ßi så se apere împotriva pericolelor.

>>>

Adaptarea la via†a acvaticå
Via†a în apele curgåtoare necesitå o adaptare specialå.
Alipirea degetelor („sindactilie“) ajutå animalele så se
deplaseze mai rapid pe sol noroios ßi în apå.
Hrana este procuratå fie activ, prin vânåtoare, fie
pasiv, prin filtrarea ei de curen†ii de apå. Coada, pi
cioarele, înotåtoarele, mustå†ile ßi mecanismele de re
tragere folosesc la locomo†ie.
Oxigenul este ob†inut fie direct din apå, prin bran
hii, fie de la suprafa†a apei, sub forma unor perni†e sau
înghi†ituri de aer.

Anumite comportamente ale animalelor au fost prelu
ate de cåtre oameni într-o manierå similarå în naviga†ie,
la scufundåri sau în construc†ia de aeronave. Aerul
respirat de animalele acvatice este preluat din apå sub
formå de aer comprimat. Vâslele noastre func†ioneazå
asemenea unei cozi de castor. Pielea de rechin a inspirat
construirea învelißului exterior al avionului. La colecta
rea ßi epurarea apelor uzate, s-a folosit ca model capaci
tatea de autoepurare a corpurilor de apå.

Suport informativ
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Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå
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Elevii deseneazå animalul imaginar ßi îl denumesc. Fiecare animal este prezentat apoi
clasei. Solu†iile creative ale copiiilor sunt comparate cu formele de adaptare ale speci
ilor riverane.

Adaptarea la curen†ii de apå
În apele curgåtoare, curen†ii prezintå avantaje ßi dezavantaje pentru lumea plantelor ßi
animalelor. Prin capacitatea de transport a apei, se asigurå nutrien†ii ßi oxigenul necesar
formelor de via†å. Presiunea constantå a apei a fåcut înså ca, în timp, organismele ac
vatice så-ßi dezvolte mecanisme de adaptare.
Tip de adaptare

Specia

Evitarea curen†ilor de apå
prin adåpostirea în gropile
de pe fundul apei

Larve de libelulå,
creve†i de apå dulce,
larve de insecte

Corp plat, hidrodinamic,
pentru reducerea presiunii apei

Larve de muscå efemerå,
viermi pla†i,
anumi†i peßti

Diminuarea rezisten†ei la apå datoritå
frunzelor flexibile ßi despicate

Buzdugan de apå,
piciorul cocoßului (gålbenele de apå)

Migrarea compensatorie: insectele
ßi peßtii adul†i migreazå în amonte pentru
a compensa alunecarea în aval a larvelor
ßi peßtilor tineri

Muscå efemerå,
peßti de râu

Fixarea cu ajutorul ventuzelor ßi
tentaculelor gelatinoase ßi prinderea
pråzii cu picioarele ßi mustå†ile

Larve de muscå neagrå,
larve de musculi†å

Folosirea curen†ilor de apå
pentru filtrarea hranei

Larve de muscå neagrå,
larve de muscå piticå

Înot activ

Peßti

le corpurilor de apå nemodificate
Fu n c † i i ß i v a l o r i a

107

Aprovizionarea cu oxigen în apå
În corpurile de apå curatå, oxigenul se gåseßte dizolvat într-o concentra†ie ridicatå. Cu
toate acestea, nu toate formele de via†å pot folosi oxigenul dizolvat, astfel încât sunt
nevoite så iaså la suprafa†å dupå aer.
Tipul de adaptare la resursele
de oxigen subacvatic

Specii

Respira†ie prin branhii: absorb†ia
oxigenului dizolvat în apå

Peßti, mormoloci, larve de insecte,
crustacee

Respira†ie epidermicå: absorb†ia
oxigenului dizolvat în apå

Purice de apå, viermi inela†i

Depozitarea rezervelor de aer sub aripi

Scarabeu de apå

Înmagazinarea rezervelor de aer
în învelißul påros

Påianjen de apå,
ploßni†å de apå

Pufåitul

Ploßni†å de apå,
larve de muscå silfidå

Clopotul scufundåtor

Påianjen de apå

Pânzå de aer pentru transportarea
oxigenului în zona rådåcinii

Trestie,
stuf

Deplasarea
Deplasarea în apå este foarte diferitå de cea de pe uscat. Aparatul locomotor al multor
animale este adaptat înotului, târârii, plutirii ßi alergårii pe suprafa†a apei. Forme dife
rite de via†å folosesc organe diferite pentru moduri similare de deplasare.
Adaptarea la deplasarea în apå

Specia

Deplasarea prin intermediul înotåtoarelor,
cozii, picioarelor, tentaculelor ßi mustå†ilor

Peßti, broaßte, vidre,
vâslaßi de apå, crustacee

Înotul cu tot corpul

Íerpi, viermi pla†i, lipitori

Suspendare la suprafa†a apei

Larve de †ân†ari

Mißcare de retragere

Larve de libelule

Târâre

Melci

Alergare pe suprafa†a apei

Fugaci

Hrånirea
Lumea acvaticå oferå posibilitå†i de hrånire similare celor de pe uscat. Vie†uitoarele ier
bivore, asemenea melcilor, desprind algele ßi bacteriile crescute pe suprafa†a pietrelor.
Puricii ßi påduchii de apå mårun†esc frunzele cåzute. Larvele libelulei, vidrele ßi peßtii
sunt prådåtori. Alte vie†uitoare, precum lipitorile ßi †ân†arii, s-au specializat în suptul
sângelui.
O formå de adaptare specialå la via†a acvaticå o reprezintå hrånirea prin filtrarea apei. Cu
rentul de apå este filtrat în mod activ, iar algele ßi cele mai mici particule sunt absorbite ca
hranå. În acest fel se hrånesc, de exemplu, midiile ßi larvele de mußte tricoptere (friganå).
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Informa†ii pe CD-ROM: Importan†a biodiversitå†ii

Amenin†area ßi protec†ia diversitå†ii biologice
În secolul al XX-lea, regiunile riverane au suferit modi
ficåri majore, pentru a oferi oamenilor noi oportunitå†i
de dezvoltare. Râurile au fost îndiguite în vederea pro
ducerii energiei. Aßezårile umane ßi terenurile agricole
au fost protejate împotriva inunda†iilor prin construirea
barajelor în zonele de påduri inundabile. Râurile mari au
fost regularizate, pentru a deveni navigabile. Aproxima
tiv 200 de baraje de peste 15 metri înål†ime întrerup cur
sul fluviului în bazinul dunårean. Mai mult de 80% din
zonele inundabile originale au fost îndiguite de-a lungul
Dunårii ßi al afluen†ilor principali.
Beneficiile directe ob†inute de oameni de pe urma
acestor modificåri sunt comparabile cu efectele negative
asupra lumii naturale. Diversitatea habitatului dunårean
ßi a afluen†ilor principali s-a redus dramatic. Habitatul
multor specii de florå ßi faunå a dispårut. Func†ii impor
tante ale regiunilor riverane în stare aproape naturalå,
cum ar fi refacerea pânzei freatice, autoepurarea ßi pro
tejarea împotriva inunda†iilor, au fost reduse.
Pericolele care amenin†å biodiversitatea pot fi gåsite în
„Lista roßie a Uniunii Interna†ionale pentru Conservarea
Naturii“ (IUCN). Aceasta cuprinde clase de specii ßi ha
bitate aflate în pericol sau amenin†ate. În prezent, multe
din speciile de peßti dunåreni sunt
catalogate ca fiind în pericol. Unele,
precum ßipul ßi viza, sunt pe cale de
dispari†ie. Multe specii de amfibieni,
påsåri ßi insecte din †inuturile noastre
riverane sunt într‑un pericol similar.
Unele dintre cauzele care pun în
pericol supravie†uirea speciilor din
zonele riverane pot fi urmåtoarele:

• Exterminarea unor specii de prådåtori ßi a påsårilor
råpitoare.
Conservarea biodiversitå†ii în zonele noastre riverane
reprezintå o provocare majorå. Sectoarele dinspre gurile
de vårsare ale fluviului aflate în stare aproape naturalå
ar trebui protejate ca situri ale diversitå†ii. Por†iunile
care au fost alterate ar trebui transformate în noi habitate
atractive printr-o modelare cât mai naturalå.
Aceastå provocare se adreseazå fiecårui individ, fie
cårei ßcoli, fiecårei administra†ii ßi regiuni.
Posibilitå†i de ac†iune:
• Curtea ßcolii înfrå†itå cu natura este un model al di
versitå†ii. Se poate semåna o pajißte. Se poate ame
naja chiar un iaz în limitele spa†iului disponibil
• Se pot construi cuiburi pentru påsåri, pentru a ajuta
diverse specii.
• Economisirea energiei ajutå la conservarea biodiver
sitå†ii.
• Absen†a pesticidelor, insecticidelor, fertilizatorilor ßi
solu†iilor agresive de igienizare ajutå la conservarea
corpurilor de apå.

foto: Milan Vogrin

• Îndiguirea râurilor
• Construirea unor baraje impunå
toare pentru uzinele hidroelectrice
• Asanarea ßi îndiguirea pådurilor
inundabile
• Poluarea corpurilor de apå cu ape
Râuri modificate: îndiguirea ßi regularizarea cursului limiteazå habitatele.
uzate ßi substan†e toxice

Suport informativ
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Activitatea 5: Activitate în aer liber
Cercetåtorul riveran – expedi†ie la râu
Partea 1: Marea cåutare – joc
Fiecare copil primeßte sarcina de a gåsi un obiect având o anumitå caracteristicå. Låsa†i-i
så ia ini†iativa în alegerea unei caracteristici din „Lista de observare“.
Copiii au la dispozi†ie cinci minute pentru a cerceta împrejurimile, având grijå så nu
punå în pericol nicio vie†uitoare. Apoi, discutå despre ceea ce au observat.

Partea 2: Explorarea râului – experiment
Marca†i împreunå cu copiii o sec†iune a râului de 50 m lungime, care cuprinde o diver
sitate cât mai largå de specii. Apoi, copiii se împart în douå grupuri de exper†i ce vor
studia râul mai riguros:
• naturalißtii
• exper†ii în calitatea apei.
Grupurile îßi desfåßoarå activitatea independent. Rezultatele sunt introduse într-un
dosar comun de cercetare.
Copiii au la dispozi†ie aproximativ o orå pentru cercetarea zonei. Apoi, fiecare grup
îßi prezintå cele mai interesante descoperiri. Dosarele de cercetare sunt påstrate pentru
activitå†ile ulterioare din cadrul ßcolii.

Sarcinile naturalißtilor

Sfat:

cercetarea cursului
unui râu este o procedurå
îndelungatå. Folosi†i mai degrabå avantajul unui centru
de mediu sau al unei arii
protejate din apropiere. Metodele sunt de asemenea
aplicabile într-o zonå natura
lå de mlaßtinå sau iaz. Grupurile de lucru pot fi eventual
asistate de exper†i.
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Copiii se echipeazå cu plase, pensule, pahare, lupe, 2-3 castroane, o carte pentru identi
ficarea speciilor, dosarul naturalißtilor, creioane ßi planßetå.
Timp de 15 minute, copiii colecteazå cu mare grijå animale sau urme de animale din
diverse zone ale râului. Animalele capturate sunt †inute în castroane cu apå ßi, pe cât
posibil, identificate.
• Pietrele mai mari ßi lemnele plutitoare sunt adunate cu aten†ie, iar vietå†ile care se aflå
pe ele sunt transferate într-un castron cu ajutorul unei pensule.
• Animalele de la suprafa†a apei sunt prinse cu ajutorul plaselor prin mißcåri lente (care
descriu forma cifrei 8).
• Animalele care tråiesc pe fundul apei sunt mißcate cu mâna ßi sunt låsate så fie purtate
de apå în plasele aßezate pe direc†ia curen†ilor.
• Animalele care tråiesc în vegeta†ia subacvaticå ßi printre încrengåturile rådåcinilor de
copaci sunt eliberate cu mâna ßi låsate så pluteascå spre plase cu ajutorul curen†ilor
de apå.
• Mamiferele ßi påsårile se sperie ußor ßi sunt dificil de observat. Ele laså adesea urme
clare, cum ar fi amprentele tålpilor, resturi de mâncare ßi excremente.
Fiecare specie este consemnatå în dosar, men†ionându-se locul unde a fost descoperitå.

Sarcinile exper†ilor în calitatea apei
Grupul de exper†i se echipeazå cu un dosar de cercetare, o planßå, 2 planßete ßi creioane.
Împreunå parcurg sec†iunea marcatå a râului ßi schi†eazå o hartå a împrejurimilor.
Noteazå structurile importante ale habitatului precum arbori cåzu†i sau usca†i, maluri
abrupte, bancuri de nisip, maluri line, stânci. Se men†ioneazå, de asemenea, vegeta†ia
de pe maluri ßi râul.

Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå
nemodificate

Copiii noteazå observa†iile cu privire la modificårile apårute pe cursul râului, precum
ßi deversårile de ape uzate, lucrårile de amenajare ßi deßeurile existente în zonå. Aceste
modificåri sunt consemnate ßi pe hartå.

Partea 3: Instantanee foto! – joc
Fiecare copil alege locul care îi place cel mai mult în zona râului. Se formeazå apoi
perechi în cadrul cårora un copil este fotograful, iar celålalt – „aparatul foto“. Fotogra
ful orienteazå „aparatul foto“ – copilul care îl întruchipeazå †ine ochii închißi – cåtre
locul preferat (cu mare aten†ie!). Fotograful se preface cå apaså pe declanßatorul apara
tului, iar celålalt copil deschide ochii pentru câteva secunde ßi observå locul ales, apoi
este îndrumat så revinå în zona ini†ialå. Rolurile se inverseazå. Acest joc se bazeazå pe
încrederea în celålalt ßi ar trebui jucat în linißte.
La finalul jocului, toate locurile preferate de copii sunt fotografiate cu un aparat au
tentic.

Sfat: organismele care trå
iesc in apå sunt sensibile ßi
nu trebuie sa sufere în timpul cercetårii. Prin urmare,
trebuie ca animalele:
• så fie ridicate cu grijå de pe
pietre cu ajutorul periei
• så fie †inute doar scurt timp
în recipientele folosite în
investiga†ie în procesul de
identificare
• så nu fie expuse luminii pu
ternice a soarelui
• så fie reintroduse în apå în
locul de unde au fost luate

Partea 4: Expozi†ie despre râu – pregåtirea rezultatelor expedi†iei –
activitate de crea†ie
Copiii realizeazå împreunå un poster al clasei. Fiecare grup de cercetåtori îßi aduce
contribu†ia prin descoperirile sale. Harta exper†ilor în calitatea apei este extinså ßi colo
ratå în cadrul posterului. Naturalißtii îßi aleg animalele preferate, pe care le deseneazå,
le coloreazå ßi le decupeazå. Apoi, le lipesc pe poster, †inând cont de habitatul specific.
Se poate alcåtui ßi o listå a speciilor descoperite în fiecare habitat.
Fotografiile care surprind locurile preferate ale copiilor pot fi de asemenea folosite la
realizarea posterului.
Pe marginile posterului pot fi men†ionate posibile probleme provocate de interven†ia
omului în regiunea râului, care au fost identificate în activitå†ile anterioare: deßeuri,
deversåri de ape uzate, lucråri de amenajare.

Sfat:

Pentru o cercetare mai atentå, pute†i scrie o scrisoare cåtre municipalitate sau administra†ia ariei protejate, ca exerci†iu de predare a limbii materne. În
aceastå scrisoare, elevii clasei pot folosi informa†iile despre caracteristicile speciale ale râului. Efectele adverse asupra apei descoperite în timpul investiga†iei
pot fi astfel aduse în aten†ia autoritå†ilor pentru rezolvare. Copiii îßi pot împrumuta
vocea animalelor din zonå ßi pot astfel vorbi despre protejarea râului.

le corpurilor de apå nemodificate
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un fruct
o såmân†å
o panå

riverane“ (I) sitate de habitate, care includ stânde anaproaimpealenatur
ciiîn stare
pe
„S
alå prezintå o diver
Râurile

colonizate de
cile din apå, malurile învåluite în stuf ßi copaci boga†i. Aceste habitate sunt
va specii.
specii variate. Mai jos, sunt descrise habitatele ßi obiceiurile de via†å ale câtor
de-a doua
Citi†i textul cu aten†ie. Decupa†i pozele ßi lipi†i-le la locul corespunzåtor pe cea
fißå de lucru reprezentând †inutul riveran.
Pescårelul este un splen
did locuitor al râurilor ßi
pådurilor inundabile. Puii
sunt crescu†i în gåurile din
malurile abrupte. Pescåre
lul îßi pândeßte prada
(peßti, insecte de apå) din
locurile mai înalte din îm
prejurimile râului ßi o cap
tureazå printr-o scufundare
rapidå în apa curatå.

Micul prundåraß gulerat tråießte pe pietrißul
arid ßi pe malurile nisipoase ale corpurilor de apå.
Ouåle depuse sunt bine camuflate, încât cu greu
pot fi distinse de
sol. Micul prun
dåraß gulerat se
hråneßte cu in
secte, viermi ßi
larve care vie†u
iesc pe malurile
plate.

ˇestoasa de apå este o scu
fundåtoare ßi o înotåtoare pri
ceputå. Se hråneßte cu melci,
insecte de apå ßi larve. Depune
ouå pe malurile însorite ßi us
cate. ˇestoasei de apå îi place
så stea la soare pe trunchiurile
copacilor din apå.

Creve†ii de apå dulce tråiesc în
ascunzåtori pe fundul corpurilor
de apå, printre frunze cåzute aduse
de apå ßi în vegeta†ie deaså. Cresc
pânå la 3 cm în lungime ßi se hrå
nesc cu plante vii sau moarte.

În stadiu larvar, musca
efemerå tråießte în apå,
evitând lumina ßi ascun
zându-se sub pietre mari.
Hrana ei constå, în prin
cipal, în particule minus
cule de origine vegetalå.
La maturitate, musca efemerå îßi de
pune ouåle pe uscat, înså petrece cea mai mare
parte a scurtei sale vie†i în preajma apei.
Calopteryx splendens (o
specie de libelulå) preferå
malurile bogate în stuf. În
aceste zone, ocupå un teri
toriu pe care îl apårå de
intruziunile altor membri
ai speciei sale. Îßi depune
ouåle pe plante de apå.

Íalåul este un peßte
prådåtor des întâlnit în
râurile line ßi în bål†i.
Îßi depune icrele la ma
re adâncime, la adåpos
tul pietrißului sau prin
tre plante, ßi adesea le
påzeßte. Íalåul preferå
apele calde ßi întunecoa
se din bazinul dunårean.
Este un peßte comestibil
important ßi gustos.

Midia de apå dulce tråießte
pe jumåtate îngropatå pe fun
dul corpurilor de apå. Prin
intermediul branhiilor pom
peazå o mare cantitate de
apå, re†inând mici particule
de hranå din apa filtratå.
113

Speciile ßi habitatele lor din regiunea unui râu în stare aproape naturalå (II)
Din f ißa de lucru precedentå a†i învå†at despre câteva specii de animale. Aceastå f ißå
con†ine desenul unei regiuni riverane în stare aproape naturalå. Pute†i clasifica animalele
în func†ie de habitatele caracteristice lor? Lipi†i pozele animalelor la locul corespunzåtor
din desen.
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Dosarul naturalißtilor

stå în notarea cu acurate†e a
con
are
cet
cer
de
t
iec
pro
ce
ori
în
O sarcinå importantå
tuturor observa†iilor.

Dosar Dosar Dosar
Nota†i denumirea râului, zona de cercetare ßi membrii echipei de cercetare.
Numele râului ßi al zonei::

Numele membrilor echipei de cercetare:

Nota†i în tabelul urmåtor denumirea animalelor pe care le-a†i descoperit pe parcursul
cercetårii corpului de apå.
Ce specii au fost gåsite?			

Unde tråießte animalul?

rul

Dosa
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l
a iß
natur
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i
Dosarul cercetåtorilor riverancer
cetare constå în documentarea cu
t de
O sarcinå importantå în orice proiec
lu, cu ajutorul unei hår†i.
acurate†e a descoperirilor. De exemp

Dosar Dosar Dosar
Nota†i denumirea râului, zona de cercetare ßi membrii echipei de cercetare.
Numele râului ßi al zonei::

lor
tåtori
cerceverani
ri

Numele membrilor echipei de cercetare:

Diversitatea râului cuprinde o bogå†ie de habitate. De exemplu, se pot întâlni bancuri de nisip, maluri abrupte, stânci masive ßi arbori cåzu†i în apå. Toate acestea
sunt importante pentru diverse animale.
Activitatea umanå schimbå multe râuri. Exemple: construirea conductelor de evacuare a apelor uzate, modificarea malurilor, aruncarea gunoiului.
Plimba†i-vå de-a lungul râului ßi desena†i o hartå a cursului såu ßi a malurilor pe
spatele acestei fiße:
1. Desena†i coturile râului ßi eviden†ia†i habitatele pe hartå.
2. Desena†i pe hartå urmårile prezen†ei umane asupra zonei.
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Legendele Dunårii
Dunårea: barierå sau punte de legåturå? Podul peste Dunåre – podul libertå†ii?
În aprilie 1999, aproape toate podurile sârbeßti pes
te Dunåre, cu excep†ia podului Pančevo din Bel
grad, au fost distruse în urma raidurilor aeriene ale
NATO. În capitala provinciei autonome Voivodina,
Novi Sad (germanå: Neusatz; maghiarå: Újvidék;
slovacå: Nowy Sad), existau trei poduri peste Du
nåre. Oraßul a fost scindat în douå: molozul a fost
låsat så zacå în râu, iar conducta de apå care trecea
pe sub Podul Libertå†ii a fost întreruptå.
Timp de mai mul†i ani, existen†a oraßului a fost
îngråditå ßi întreaga naviga†ie pe Dunåre opritå. La
sfârßitul anului 2001, Uniunea Europeanå a hotårât

ca molozul så fie curå†at, fåcând astfel posibilå relu
area naviga†iei în regim de restric†ie. Concomitent,
douå dintre cele trei poduri peste Dunåre au fost
redeschise. Noul ponton care a înlocuit aßa-numitul
Pod al Libertå†ii era deschis doar trei zile pe såp
tåmânå, cu condi†ia achitårii unei taxe.
În iulie 2000, Comisia Europeanå a decis så
aloce 26 de milioane de euro pentru reconstruc†ia
Podului Libertå†ii din Novi Sad, sumå reprezentând
80% din costurile totale de refacere. Începând cu
octombrie 2005, podul face legåtura între cele douå
maluri ale Dunårii, la fel ca în trecut.

„Deliciile Dunårii“ Partea 2: Re†ete din naturå
Deßi în trecut consumarea plantelor comestibile
din vecinåtatea locuin†ei era un fapt obißnuit, în
†årile europene acest lucru se întâmplå mai rar în
prezent din cauza faptului cå oamenii ob†in hranå
din alte surse. În ultima vreme, o parte dintre oa
meni a redevenit totußi interesatå de consumarea
plantelor sålbatice comestibile, astfel încât sucul
de soc, de exemplu, ßi re†etele naturiste se bu
curå de o popularitate crescândå.

Frunzele tinere, de un verde deschis, culese
înainte de perioada de înflorire, pot fi preparate în
mod asemånåtor spanacului – vezi mai jos re†eta
pentru urzici. Florile tinere pot fi folosite în salate.
La maturitate, ele dobândesc o aromå asemånå
toare påtrunjelului ßi pot fi folosite la condimenta
rea mâncårurilor.

Piciorul-caprei, iarba episcopului, iarba gutei
(Aegopodium podagraria). Aceastå plantå are rizomi
subterani lungi, de grosimea paiului, ußor îngroßa†i
în zona nodurilor. Aceßtia faciliteazå råspândirea
rapidå a plantei, care poate deveni problematicå.
Frunzele sunt simple, bifurcate sau trifurcate. Frun
za se caracterizeazå prin asimetrie, deoarece doar
una din fe†ele ei este par†ial penatå. Florile formeazå
inflorescen†e albe. Piciorul-caprei are nevoie de apå
ßi substan†e nutritive ßi poate fi întâlnitå, în special,
în desißurile umbroase ßi umede din zonele mlåßti
noase, în pådurile inundabile ßi în proximitatea
cursurilor de apå. În trecut, era consideratå un reme
diu popular împotriva gutei. Frunzele zdrobite ajutå
la vindecarea mußcåturilor de insecte.

D incol o d e s u p r a f a † å
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Sufleu de piciorul-caprei
Ingrediente:
aproximativ 750 g frunze tinere de piciorulcaprei • o ceapå mare • 100 g ßuncå • o lingurå
de fåinå • 1½ lingurå de smântânå sau lapte
• piper alb • miez de nucå • 50 g unt • 100 g
ßvai†er • ½ linguri†å de sos condimentat.
Preparare: se spalå bine frunzele ßi se îndepårteazå
tulpinile lemnoase. Se opåresc rapid în apå cloco
titå. Se scurg bine de apå, apoi se mårun†esc fin. Se
preîncålzeßte cuptorul la 220°C. Se feliazå ceapa

ßi se rumeneßte în unt împreunå cu ßunca feliatå.
Se amestecå aceastå compozi†ie cu frunzele de pi
ciorul-caprei. Se adaugå apoi gålbenußul, fåina ßi
smântâna ßi se condimenteazå dupå gust. Se pre
sarå un praf de sare în albuß, se bate bine ßi apoi se
amestecå delicat în compozi†ie. Se toarnå compo
zi†ia într-un vas uns de sufleu ßi se acoperå cu felii
de caßcaval ßi cubule†e de unt. Se coace 40 de mi
nute la 180°C (30 de minute vasul se †ine acoperit
cu o folie pentru copt ßi 10 minute neacoperit.

Urzica (Urtica dioica). Urzica este o plantå
larg råspânditå, care preferå solul afânat, bogat
în nitra†i, ßi este frecvent întâlnitå în pådurile
inundabile bogate în substan†e nutritive. Dato
ritå pufului ei neplåcut care produce usturime
ßi rapiditå†ii cu care se råspândeßte, mul†i oa
meni nu îi recunosc utilitatea, deßi poate avea

numeroase întrebuin†åri. De exemplu, în trecut,
era consideratå o plantå medicinalå fibroaså
importantå. Sub formå de pastå, poate
fi folositå ca pesticid biologic, iar din
frunzele tinere se pot face delicioase
preparate culinare precum supa sau
mâncarea de urzici.

Mâncarea de urzici
Ingrediente:
frunze tinere de urzicå • ceapå • sare • piper •
miez de nucå • ulei de måsline sau unt.
Preparare: ceapa se taie mårunt ßi se rumeneßte în
ulei sau în unt. Se spalå bine frunzele de urzicå, se

opåresc pu†in în apå såratå, se strecoarå,
se mårun†esc ßi se amestecå ußor cu
ceapa. Se adaugå sare, piper ßi miezul
de nucå. Se poate servi cu garniturå de
cartofi fier†i.

Socul (Sambucus nigra). Socul preferå zonele
afânate bogate în substan†e nutritive (în special
nitra†i), prin urmare fiind des întâlnit în pådurile
inundabile.
Are ramuri fragile, care se rup ußor în timpul
inunda†iilor, dar låstarele reapar din trunchi.

Oamenii folosesc socul într-o multitudine de
feluri încå din vremuri imemoriale.
Buchetele de flori albe servesc la prepararea
ceaiului împotriva febrei, socatei sau clåtitelor;
fructele de culoare neagrå se folosesc la com
pot, suc sau vin.

Socata:
Acest suc poate fi preparat într-o salå de claså do
tatå pentru prepararea mâncårurilor.
Ingrediente:
aproximativ 20 de buchete de flori proaspete de
soc bogate în polen • 1 litru de apå • 1 kg de za
hår • o låmâie feliatå • 1-2 linguri de acid citric.
Preparare: ingredientele se pun într-un vas mare ßi
se amestecå. Florile trebuie sa fie bine acoperite de
lichid. Se acoperå vasul ßi se laså la macerat într-un
loc råcoros timp de 3 zile. Se amestecå o datå pe zi.
Se strecoarå bine (printr-o sitå deaså sau prin tifon)
ßi se toarnå în sticle. Se poate dilua cu apå dupå
gust, pentru a ob†ine o båuturå råcoritoare.
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Sugestie: Dacå existå în vecinåtatea ßcolii,
copiii pot culege podagrie, urzici sau
soc ßi pot prepara împreunå unul
din felurile de mâncare prezentate.
În acest mod, ei pot descoperi cât de
gustoase pot fi aceste ingrediente natu
rale. Dacå alege†i aceastå activitate,
discuta†i în detaliu despre plantele ce
vor fi culese ßi sfåtui†i copiii så culeagå
doar aceste plante. Verifica†i plantele
recoltate, înainte ca frunzele sau florile så fie pre
parate, pentru a vå asigura cå sunt curate ßi cå nu
s-au strecurat printre ele plante nefolositoare.

Dincolo de suprafa†å
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Introducere
Obiective, materiale, aspecte organizatorice
Activitatea 1: Agen†ia de turism riveran – apele ca zone de recrea†ie
Activitatea 2: „Un picnic la râu“ în timpul orelor de claså
Activitatea 3: Experiment privind pânza freaticå
Activitatea 4: Capacitatea de autoepurare a apelor curgåtoare nemodificate
Activitatea 5: Sta†ia de tratare organicå a apei din sala de claså
Activitatea 6: Z
 iar despre râu – importan†a cadrului natural nemodificat
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Legendele Dunårii
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Importan†a lumii
acvatice nemodificate

3.2.

3.2. Importan†a lumii acvatice nemodificate

Zonele riverane în slujba umanitå†ii
Zonele riverane sunt ancorele de salvare ale mediului nostru înconjuråtor. Pentru uma
nitate, ele reprezintå un tezaur unic:
• Zonele riverane asigurå hranå ßi materii prime.
• For†a apei poate fi folositå pentru producerea de energie.
• Râurile leagå †åri ßi oraße diferite. Din timpuri imemoriale, ele sunt importante rute
de transport.
• Zonele riverane naturale reprezintå locuri atractive ßi recreative.
• Zonele riverane extinse reduc pericolul de inunda†ii.
• Râurile naturale realimenteazå pânza freaticå.
• Zonele riverane naturale au o mare capacitate de autoreglare.
Ca urmare a interven†iei umane, dispar func†ii importante ale zonelor riverane. Poluarea
pune în pericol productivitatea ßi capacitatea de autoreglare. Îndiguirea pådurilor inun
dabile poate acutiza pericolul de inunda†ie ßi poate împiedica refacerea pânzei freatice.
Barajele reduc capacitatea de autoreglare. Din aceste motive, este necesarå o abordare
atentå a zonelor noastre riverane.

le corpurilor de apå nemodificate
Fu n c † i i ß i v a l o r i a
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ så asocieze recreerea cu †inuturile riverane naturale
✔ så recunoascå zonele riverane ca surså a numeroase produse
✔ så în†eleagå rolul râurilor naturale în refacerea pânzei freatice
✔ så experimenteze capacitatea de autoepurare a râurilor nemodificate
✔ så foloseascå în sala de claså o minista†ie de tratare organicå a apei
✔ cå zonele riverane nemodificate îndeplinesc multiple func†ii ßi cå o abordare atentå a acestora este importantå

Materiale:
Activitatea 1: foi de desen, culori, o coalå mare de hârtie.
Activitatea 2: ingrediente pentru o gustare cu produse din zone riverane (sugestie: pâine, creson, pastå de
leurdå sau pastå de peßte, socatå, ceai de måceße sau mentå ßi miere, mure, zmeurå ßi alune
proaspete sau în dulcea†å).
Activitatea 3: o sticlå mare de plastic, pâlnie, pietriß, nisip ßi påmânt, un ghiveci mare de sticlå, un pahar mare
Activitatea 4: jocul marelui râu: nu este necesar niciun material
Activitatea 5: s ta†ie de tratare organicå a apei din sala de claså: o gåleatå de 10 l, nisip, pietriß, påmânt de
grådinå, plante de apå (de exemplu: papurå, påtlaginå de apå, rogoz), un tub de plastic transparent, bandå adezivå ßi adeziv siloconat
Activitatea 6: „Ziarul râului“ – fißå de lucru

Aspecte organizatorice:
Durata: 4 – 5 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå
nemodificate

Activitatea 1: Activitate de crea†ie
Agen†ia de turism riveran – apele ca zone de recrea†ie
Întregul colectiv al clasei formeazå o agen†ie de turism riveran. Ofertele cuprind excursii
unice în cele mai frumoase ßi sålbatice regiuni navigabile din vecinåtatea ßcolii. Copiii
gåsesc împreunå un nume pentru agen†ie. Clien†ilor li se oferå vacan†e recreative, pline
de activitå†i incitante, în cele mai frumoase zone riverane. Copiii iau în considerare ele
mentele pe care le pot folosi pentru a face reclamå destina†iilor de vacan†å ßi, pe parcurs,
formuleazå sloganuri publicitare. De exemplu, „Plåcerea înotului într-un paradis natu
ral“ sau „Pe urmele speciilor rare“.
Agen†ia de turism trebuie sa aibå totußi în vedere ca oazele de frumuse†e så nu sufere
de pe urma afluen†ei de vizitatori. În caz contrar, pe termen lung turißtii nu vor mai
alege aceste destina†ii. Cum pot turißtii så viziteze aceste zone într-un mod responsabil
fa†å de mediul înconjuråtor? Ce måsuri pot fi luate pentru a evita perturbarea speciilor
rare? Copiii se gândesc minu†ios la felul în care intervin în zonele rurale. Se realizeazå
un poster al clasei pentru promovarea agen†iei de turism riveran. Copiii fac desene cu
destina†iile de vacan†å ßi cu activitå†ile din ofertå. Nu trebuie uitate nici numele com
paniei, sloganurile publicitare ßi men†ionarea destina†iilor turistice.

Sfat:

Subiectul poate fi
conceput interdisciplinar, în
conexiune cu orele de edu
ca†ie artisticå.

Corpurile de apå naturale au o remarcabilå valoare recreativå ßi un mare poten†ial turistic

foto: Alice Thinschmidt

Apa ßi natura din regiunile riverane sunt extrem de atrac
tive pentru oameni. Râurile oferå oportunitå†i recreative
precum înotul, pescuitul, drume†iile ßi alte sporturi acvati
ce. Zonele naturale reprezintå o surså de venit din punctul
de vedere al destina†iilor turistice. De exemplu, Parcul Na
†ional Donau Auen din Austria atrage mai mult de 1 mili
on de vizitatori anual. În 2004, Delta Dunårii a înregistrat
un vârf de vizitatori prin cei 60.000 de pasageri de la bor

Înotul în râu: în locuri protejate, este o activitate foarte
distractivå.

dul vaselor de croazierå care au fåcut escale în România ßi
Ucraina. În acelaßi an, 150.000 de pasageri au cålåtorit pe

Dunåre la bordul a peste 90 de nave de croazierå. Datoritå
popularitå†ii, presiunea asupra zonelor naturale atractive
creßte constant. Cel mai adesea, efectele constau în for
marea unor mormane de gunoi, ambuteiaje ßi distrugerea
vegeta†iei. Specii de animale sperioase sunt alungate din
habitatele lor. O consecin†å mai gravå este aglomera†ia
din traficul naval, care perturbå zonele de reproducere
ale påsårilor rare ßi depunerea icrelor. Multe zone prote
jate din bazinul dunårean oferå combina†ia perfectå dintre
activitå†ile recreative ßi conservarea naturii.
Pute†i ajuta la conservarea zonelor recreative din
bazinul dunårean prin:
• Folosirea rutelor de acces ßi a zonelor de înot ßi odih
nå marcate.
• Deplasarea cu mijloace publice de transport sau cu
bicicleta.
• Evitarea activitå†ilor poluante, cum ar fi conducerea
unei bårci cu motor.
• Aruncarea gunoiului în locurile special amenajate.
• Evitarea activitå†ilor din timpul liber în zonele de re
producere (insule, bancuri de nisip, maluri abrupte,
ape mici) în perioadele de reproducere a påsårilor.
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii
„Un picnic la râu“ în sala de claså
Copiii pregåtesc împreunå o gustare folosind produse din regiunile riverane. Se fac
sandvißuri cu creson, pastå de leurdå sau pastå de peßte. Se aduc ßi fructe specifice aces
tor zone, cum ar fi murele sau zmeura (fie proaspete, fie preparate ca dulcea†å). Mânca
rea poate fi garnisitå cu flori comestibile de muße†el ßi trifoi roßu. Båuturile råcoritoare
vor corespunde anotimpului, putându-se consuma socatå sau ceai de mentå ßi måceße
îndulcit cu miere. La finalul picnicului, copiii alcåtuiesc o listå de plante folositoare ßi
produse naturale din zona riveranå.

Sfat: Anotimpul cel mai
potrivit pentru aceastå activitate este primåvara. Cei
interesa†i pot strânge o gamå
largå de plante. Cele mai importante plante, fructe ßi ingrediente sunt disponibile în
magazine.

Cele mai cunoscute plante folositoare din zonele riverane sunt:
• Plante sålbatice: leurdå, creson, urzicå, piciorul-caprei, vinari†å
• Fructe sålbatice: måceße, fructe de soc, mure, zmeurå, coarne, alune
• Plante medicinale: salcie, mentå de apå, cre†ißoarå, coada ßoricelului, caprifoi,
påtlaginå
• Plante ornamentale: råchitå, papurå, papurå cu frunza latå
Produsele naturale includ:
• Peßtele
• Lemnul
• Papura
• Mierea

Zona riveranå – o fabricå verde
În †inuturile riverane condi†iile sunt deosebit de priel
nice pentru ca lumea animalå ßi vegetalå så prolifereze.
Apa este principala surså de via†å. Apele curgåtoare
asigurå necesarul de substan†e nutritive. Zonele rive
rane se înscriu printre habitatele cu nivelul cel mai ridi
cat de productivitate.
Principalele interese economice ale oamenilor vizea
zå în primul rând pescuitul, silvicultura ßi agricultura,
dar ßi vânåtoarea. În medie, valoarea economicå a på
durilor inundabile din bazinul dunårean a fost estimatå
în 1996 la 65 de euro pe hectar.
Fluxul natural continuu de apå ßi substan†e nutritive
din bazin asigurå ob†inerea constantå a unor recolte deo
sebit de bogate. Irigarea ßi fertilizarea nu sunt necesare.
Schimbårile din zonele riverane provocate de încercårile

oamenilor de a-ßi îmbunåtå†i condi†iile de via†å pot afec
ta negativ capacitatea productivå a acestor habitate. De
exemplu, pådurile inundabile îßi pierd poten†ialul de
creßtere din cauza scåderii nivelului pânzei freatice.
Multe specii de peßti au devenit o raritate ca urmare
a schimbårilor din mediul acvatic, iar unele dintre ele
chiar au dispårut. Aceste specii includ sturionul, care a
avut un rol important în alimenta†ia popula†iei.
Produc†ia de peßte s-a redus în ansamblu. Pe cursul
inferior al Dunårii, recolta s-a înjumåtå†it.
Adesea, încercårile de cultivare intensivå a zonelor
riverane eßueazå. De exemplu, în Delta Dunårii asa
nårile ßi exploatarea intensivå a suprafe†elor arabile au
dus la deßertificarea ßi salinizarea solului. Produc†iile
au scåzut, în ciuda investi†iilor financiare substan†iale.

Suport informativ

124

Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå
nemodificate

Activitatea 3: Experiment
Experiment privind pânza freaticå
O sticlå de plastic fårå fund este umplutå cu nisip ßi pietriß în straturi succesive. La final,
se adaugå un strat de påmânt sau iarbå. Sticla este apoi introduså într-o pâlnie ßi fixatå
într-un recipient mare.

Påmânt
(sau iarbå)

Sticlå de plastic

Pietriß ßi nisip
Pâlnie
Vas mare
de sticlå

Experiment: refacerea pânzei freatice
din regiunile riverane poate fi ußor
demonstratå printr-un experiment.

Se coloreazå apa dintr-un pahar cu cernealå ßi apoi se toarnå încet în sticlå. Copiii pot
vedea cum apa se prelinge în påmânt ßi se adunå în recipient. Se noteazå ora la care apa
este turnatå în sticlå ßi ora la care ultima picåturå de apå curge în recipient.
Apa poluatå cu cernealå se infiltreazå încet printre straturile de påmânt. În timpul aces
tui proces, cerneala este absorbitå de particulele de påmânt, iar apa este astfel epuratå.
În zonele riverane, realimentarea pânzei freatice ßi purificarea apei se realizeazå într-o
manierå similarå. Poluarea ßi îndiguirea pot interveni totußi în derularea acestei func†ii
importante.

Realimentarea pânzei freatice în zonele riverane
Pânza freaticå are un rol foarte important în aproviziona
rea oamenilor cu apå potabilå ßi apå pentru alte scopuri.
Pânza freaticå reprezintå apa existentå în cavitå†ile
subterane. Poate fi un strat permeabil de pietrß, nisip sau
sedimente situat deasupra unui strat impermeabil, care
împiedicå apa så se infiltreze mai adânc. De asemenea,
peßterile ßi crevasele din roci solide, cum ar fi regiunile
carstice din Slovenia, Cora†ia, Bosnia ßi Her†egovina,
Serbia, Muntenegru, formeazå ape subterane. Apele
subterane, la fel ca acelea de suprafa†å, se mißcå în mod
constant ßi curg sub ac†iunea for†ei gravita†ionale. În

contrast cu acestea, apa din sol se combinå cu particule
de påmânt ßi are o vitezå de scurgere încetinitå.
Pânza freaticå se formeazå prin infiltrarea apei de
ploaie sau a celei de la suprafa†å în straturile subterane
din scoar†å. Zonele riverane au un rol foarte important
în realimentarea pânzei freatice. Apa de la suprafa†å se
infiltreazå în substraturile malurilor ßi este epuratå de
sedimente ßi procesatå în straturile de rådåcini. Apele ßi
solul din pådurile inundabile ating nivelul de satura†ie
în perioadele de inunda†ii. Apele provenite din inunda†ii
contribuie ßi la refacerea debitului râurilor. 
>>>
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Procesul de transformare a apelor curgåtoare în ape
subterane nu este unidirec†ional. În perioadele sece
toase, pânzele freatice alimenteazå râurile, asigurând
astfel echilibrul schimburilor de apå.
Tipul de agriculturå practicat ßi caracteristicile apelor
curgåtoare influen†eazå semnificativ cantitatea ßi cali
tatea pânzei freatice:
• Suprafe†ele construite blocheazå scurgerea apei în sol.
• Exploatarea terenurilor arabile ßi vegeta†ia reduså
faciliteazå revårsarea apei de pe suprafa†a påmân
tului ßi diminueazå infiltrårile.

Alimentarea pânzei freatice în zonele umede naturale

• Regularizarea râurilor ßi în special îndiguirea bazi
nelor pot reduce cantitatea de apå care alimenteazå
râurile.
• Dragarea apelor curgåtoare determinå o scådere a
nivelului râului.
• Poluarea poate afecta pânza freaticå în mod direct
sau indirect, contaminând astfel apa potabilå.
Zonele riverane nemodificate sunt importante pentru
aprovizionare oamenilor cu un lichid esen†ial – apa.

Diminuarea pânzei freatice în zonele umede nemodificate

Fântânå

Fântânå
Teren arabil

Teren arabil
Nivelul pânzei freatice

Corpul de apå
Nivelul pânzei freatice

Refacerea apelor subterane în perioadele de inunda†ii

Nivelul pânzei freatice

Corpul de apå

Realimentarea apelor scåzule din apele subterane

Nivelul pânzei
freatice
Corpul de apå
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Activitatea 4: Joc „Marele râu“
Capacitatea de autoepurare a apelor curgåtoare nemodificate
Corpurile de apå au o capacitate proprie de a reduce poluarea pânå la un anumit nivel.
Tipuri variate de animale sunt implicate în combaterea poluårii, în func†ie de nivelul
acesteia.
Copiii întruchipeazå organismele riverane din corpul de apå. Ei reprezintå patru tipuri
diferite de animale responsabile de calitatea apei:
• Tubifex (vierme de noroi) – tråießte în apele foarte poluate (mißcare lentå, ßerpuitå)
• Melc de apå dulce – tråießte în apele poluate (târâre lentå)
• Crevete de apå dulce – tråießte în ape cu calitate bunå (vâslire rapidå)
• Musca efemerå – tråießte în preajma apelor curate, poten†ial potabile (zbor)
Jocul se bazeazå pe clasicul joc „roata norocului“ (foarfece, piatrå, hârtie). O †eavå
de scurgere polueazå apa cu reziduuri organice. Copiii încep jocul mimând cu to†ii
viermele tubifex, care se deplaseazå lent ßi se unduießte prin apå. Când doi copii se
întâlnesc, se joacå prima rundå din roata norocului. Câßtigåtorul îßi schimbå rolul ßi de
vine un animal de pe o treaptå superioarå a calitå†ii apei. Pe måsurå ce jocul avanseazå,
calitatea apei se îmbunåtå†eßte. Jocul poate fi jucat doar de exemplarele aceleiaßi specii,
în timp ce „ghinionißtii“ revin în stadiul inferior. Jocul continuå pânå când to†i copiii
devin mußte efemere, iar apa îßi redobândeßte calitatea.
Procesul este similar în corpurile de apå nemodificate; variate organisme combat po
luarea.

Informa†ii pe CD-ROM: autoepurarea în apele curgåtoare.

Activitatea 5: Experiment
Sta†ia de epurare organicå a apei din sala de claså
Copiii construiesc împreunå o mini-sta†ie func†ionalå de epurare organicå a apei.

Argilå

5 cm
Tub de plastic

2 cm de nisip
3 cm de pietriß

Bandå adezivå

Adeziv siliconat

Un vas de teracotå sau o gåleatå de 10 l se umple cu straturi succesive de pietriß, nisip
ßi påmânt de grådinå. Un tub transparent este fixat pe fundul vasului ßi scos în exterior
printr-o gaurå care se etanßeazå. Se planteazå exemplare de baltå precum papura, rogo
zul sau påtlagina. Vasul trebuie udat timp de 6 luni. În primele douå såptåmâni, nivelul
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Sfat:

mini-sta†ia de tratare
organicå a apei se construießte într-o singurå orå de
claså. Modelul nu poate intra
în func†iune decât dupå 6
luni, când plantele sunt suficient dezvoltate.

apei din vas trebuie så fie ridicat, apoi, în urmåtoarele trei luni, nivelul trebuie så se
situeze la jumåtatea vasului. În luna urmåtoare, este udat mai pu†in pentru a permite
dezvoltarea rådåcinilor.
La sfârßitul celor 6 luni, uzina de epurare organicå a apei poate intra în func†iune. În
vas se poate turna apå menajerå (apa folositå la spålare), apå coloratå ßi apå cu fertiliza
tori. Dacå uzina func†ioneazå, apa epuratå se va scurge încet prin tub în stare incolorå ßi
inodorå. Con†inutul de substan†e din apa care se toarnå ßi din cea epuratå poate fi testat
ßi comparat prin utilizarea unor benzi de test.

Activitatea 6: Grup de lucru/discu†ii
Ziarul râului – valoarea zonelor riverane nemodificate
Pe fißele de lucru, copiii redacteazå individual câte un articol pentru ziarul râului. Une
le dintre func†iile râului au fost deja eviden†iate pe parcursul activitå†ilor anterioare,
urmând ca altele så fie pe scurt discutate în cadrul acestei activitå†i.
Zonele riverane nemodificate reprezintå o bogå†ie unicå pentru omenire. Ele ne asigu
rå necesarul de apå potabilå ßi alte produse precum lemnul sau peßtele. Sunt spa†ii atrac
tive pentru recrea†ie ßi rute de acces. Îndeplinesc ßi func†ii mai pu†in vizibile, cum ar fi
alimentarea pânzei freatice sau protec†ia împotriva inunda†iilor.

Autoepurarea în apele curgåtoare
Puritatea apei este o condi†ie importantå pentru sånå
tatea noastrå ßi pentru ca zonele riverane så merite a fi
cunoscute. Peßtii, amfibienii, plantele de apå, algele ßi
oamenii, cu to†ii au nevoie de apå curatå. Calitatea apei
este puså în pericol de apele uzate din gospodårii ßi din
industrie ßi de pesticidele ßi fertilizatorii folosi†i în agri
culturå. Sistemele de canalizare au o contribu†ie impor
tantå la men†inerea corpurilor de apå în stare purå.
În limitele acceptabile ale nivelului de poluare, ape
le curgåtoare în stare aproape naturalå au capacitatea
autoepurårii. În cazul poluårii, deßeurile sunt asimilate
în ciclul nutrien†ilor din corpurile de apå. Poluarea ge
nereazå o creßtere a resurselor biomasei. Aceastå bio
maså este preluatå de animale ßi microorganisme. În
cadrul acestui proces, se consumå oxigen, iar concen
tra†ia acestuia scade. Animalele ßi microorganismele
transformå biomasa în substan†e anorganice, care sunt
asimilate de vegeta†ia acvaticå. Dezvoltarea plantelor
se accelereazå, ceea ce înseamnå cå se produce din nou
biomaså, dar ßi suficient oxigen. Astfel ciclul este înche
iat, iar deßeurile sunt asimilate în ciclul de hrånire.

Factorii care sus†in autoepurarea corpurilor de apå:
• Un curs de apå în stare aproape naturalå cu o structurå
diversificatå
• Ape repezi, turbulente
• Diversitatea speciilor
• Pådurile inundabile
• Nedepåßirea limitelor de poluare
În uzinele de tratare organicå a apei, purificarea
apelor uzate se efectueazå similar procesului de auto
epurare.
Zonele umede au un rol special datoritå capacitå†ii
de a asimila 99% din depunerile de azot ßi pânå la 98%
din depunerile de fosfor.
Uzinele de epurare organicå a apei sunt proiectate
dupå modelul zonelor umede. Nutrien†ii sunt transfor
ma†i în zona rådåcinilor, iar acestea asigurå aerarea
adecvatå a solului.
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pre†ioase!! De ce?
e naturale sutatntun artico
riveranWater
nerulleprofe
Zo
l despre importan†a râurilor pentru oalady a redac
sor
Celeb

? Noteazå-†i
meni. Din påcate, textul a fost pu†in încurcat la tipårire. Po†i da o mânå de ajutor
numele ßi completeazå textul folosind cuvintele indicate în subsolul paginii.

Observatorul Dunårii

Râurile nemodificate pot face mai mult decât så curgå la vale!
Zonele riverane sunt ancorele de salvare ale mediului înconjuråtor.
Cercetårile demonstreazå cå râurile îndeplinesc o multitudine de func†ii.
Un articol de prof. Waterlady ßi _________________________.
ne ademe

Râurile nemodificate au maluri de pietriß sau nisip ßi apå curatå, iar vara

sc râul

nesc la ________________. În cadrul sporturilor acvatice, oamenii folose
pentru ____________________. Multe râuri mari, cum ar fi Dunårea ßi

afluen†ii såi
_____

principali, leagå †åri ßi oraße diferite. Prin urmare ____________________

poate

le folosesc ca rutå de transport. Unele râuri au apå atât de curatå încât se

le pe care o
___________________________. Totußi, cea mai mare parte a apei potabi
folosim provine din ______________________ prin intermediul fântânilor.
l, pietrißul ßi

În timpul inunda†iilor, când apa se revarså în pådurile inundabile, nisipu

materiile ußoare se depun în pådurile inundabile. Acestea formeazå un sol

bun pentru
arii. Râurile

dezvoltarea plantelor. De pe urma lor beneficiazå ______________ßi pådur

. Deliciosul

în stare aproape naturalå oferå adåpost multor specii de animale ßi plante

ul. Unii oameni se

____________________________ poate fi prins cu undi†a sau cu nåvod

n râu genereazå

delecteazå doar cu _________________ animalelor. Masa de apå dintr-u

fel. În prezent,

o for†å foarte mare. În trecut, morile erau adesea puse în func†iune în acest
____________ este produså prin folosirea energiei apei.
Cu toate acestea, râurile pot deveni periculoase. Dupå ploi îndelungate,

apare pericolul
abile neîndiguite

inunda†iilor. În zonele riverane nemodificate, pådurile ßi suprafe†ele inund
reprezintå o importantå _______________.

å
înot canotaj peßte companii navale observare bea fermieri pânza freatic
Dincolo de suprafa†å electricitate protec†ie împotriva inunda†iilor
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Legendele Dunårii
Stuful: exploatarea unei materii prime regenerabile
Stuful (Phragmites australis) este un indicator
al nivelului pânzei freatice. Deßi solul pe care
se întinde stufårißul pare a fi uscat ßi accesibil
unei plimbåri, în realitate acesta este acoperit
de apå în cea mai mare parte a anului (stufului
„îi place så stea cu picioarele în apå“).
Oamenii folosesc stuful de foarte multå vreme
datoritå calitå†ilor sale, care îl recomandå ca ma
terie primå idealå pentru diverse întrebuin†åri.
Creßte rapid, tulpina este puternicå, rezistentå
la apå ßi se degradeazå foarte încet, ceea ce ex
plicå utilizarea sa tradi†ionalå în construirea
acoperißurilor ßi confec†ionarea împletiturilor.
Caracteristica stufului de „a conduce“ aerul ßi,
implicit, oxigenul în solul acoperit de apå aduce
o contribu†ie esen†ialå la autoepurarea corpuri
lor de apå. Oamenii folosesc acest principiu în
func†ionarea uzinelor de epurare organicå a apei.
În ultimii 150 de ani, întinderile de påpuriß
ßi stufåriß s-au redus dramatic, în primul rând
din cauza asanårilor ßi lucrårilor tehnice, iar în
prezent constituie un habitat în pericol.
Douå suprafe†e importante de stufåriß din
bazinul dunårean sunt Lacul Neusiedl ßi Delta
Dunårii.

importan†å aparte, deoarece constituie adåpos
tul, locul de odihnå ßi reproducere a numeroase
specii de påsåri. De asemenea, înmagazineazå
nutrien†i ßi minerale, contribuind în acest fel la
epurarea apei din lac.
Din 1992, o parte din centura de stuf apar†ine
Parcului Na†ional Lacul Neusiedl – Seewinkel/
Fertö Hanság ßi a fost aproape integral retraså
din folosin†å. De pe terenurile din exteriorul
parcului, 10% din stufåriß se recolteazå iarna,
când se taie plantele cu o vechime de 1 an (cel
mai bun stuf din punctul de vedere al calitå†ii).
Acesta este exportat aproape integral în nordul
Germaniei ßi în Olanda, pentru confec†ionarea
materialelor pentru acoperißuri.
În prezent, se deruleazå proiecte ßtiin†ifice
care vizeazå elaborarea unui plan administra
tiv pentru cultivarea stufului în mod ecologic
pe Lacul Neusiedl. Pentru prima datå, existå
ßi un plan de utilizare a stufului îmbåtrânit. O
termocentralå pe bazå de biomaså va func†iona
în zonå în stadiu de proiect-pilot. Prin reîntine
rirea periodicå a unor arii de stufåriß, se poate
men†ine vitalitatea centurii de stuf.

Delta Dunårii (România/Ucraina)
Lacul Neusiedl (Austria/Ungaria)

fotografii: Milan Vogrin

Dintr-o suprafa†å totalå de 32.100 ha, jumåtate,
respectiv 17.800 ha, o reprezintå centura de
stuf. Stufårißul dominå zone întinse, gåsind
condi†ii optime de dezvoltare în apele calde ßi
pu†in adânci ale lacului. Centura de stuf are o

Delta Dunårii este grani†å între România ßi
Ucraina.
În 1990, cele douå †åri au înfiin†at o rezerva†ie
a biosferei cu scopul de a o oferi o oazå naturii
ßi oamenilor, prin promovarea utilizårii dura
bile a resurselor Deltei Dunårii.
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Trestia: un material primar cu multiple întrebuin†åri.

Delta Dunårii este un melanj de habitate; în
jungla de stufåriß, se gåsesc alte numeroase habi
tate, cum ar fi bål†ile, zonele care se transformå
în uscat, pådurile inundabile, dunele de nisip ßi
malurile noroioase care delimiteazå delta.
Sedimentele fine din Dunåre au contribuit la
dezvoltarea ßi expansiunea Deltei Dunårii timp de
10.000 de ani (în prezent acoperå o suprafa†å de
675.000 ha). Delta Dunårii este zona cea mai întin
så de stufårißuri compacte din lume (180.000 ha).
În secolul al XVIII-lea, lipovenii s-au sta
bilit în Delta Dunårii (în prezent reprezintå o
popula†ie de 25.000 pânå la 30.000 de locuitori)
ßi au tråit sute de ani folosindu-se de materiile
prime din deltå (în principal, peßte ßi stuf).

D incol o d e s u p r a f a † å

foto: Milan Vogrin

Începând cu anul 1970, Institutul Na†ional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Delta Dunårii din
România ßi-a propus modificarea deltei pentru
practicarea agriculturii industriale. Timp de 20 de
ani, echipe numeroase de specialißti au transformat
suprafe†e întinse din deltå în fabrici uriaße de peßte,
stuf, cereale, lemn ßi materiale de construc†ie.
Dupå revolu†ia românå din 1989, Institutul
s-a dedicat conservårii naturii ßi dezvoltårii du
rabile.
Delta Dunårii a fost în sfârßit declaratå rezer
va†ie a biosferei în 1990 ßi a fost incluså în 1991
pe lista Ramsar, ca zonå umedå de importan†å in
terna†ionalå, iar în 1993 – pe Lista Patrimoniului
Universal Cultural ßi Natural UNESCO.
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Zonele protejate
din bazinul dunårean

3.3.

3.3. Zonele protejate
din bazinul dunårean

Ariile protejate asigurå protec†ia speciilor amenin†ate
ßi a oamenilor din zonele riverane unicat
Mai existå unele †inuturi din vecinåtatea Dunårii ßi a afluen†ilor såi care au råmas neatin
se ßi în stare aproape naturalå. Acestea sunt gura de vårsare a râului Isar, din Germania,
pådurile dunårene inundabile din zona esticå a Vienei, Kopački Rit din Croa†ia ßi Serbia,
ßi impresionanta Deltå a Dunårii. Specii rare, precum codalbul, barza neagrå ßi castorul,
tråiesc în aceste zone. Peßtii gåsesc surse bogate de hranå ßi locuri pentru depunerea icre
lor. Din perspectiva måsurilor sporite de control al apei ßi al expoatårii celor mai multe
terenuri din preajma râurilor, aceste zone reprezintå un patrimoniu natural unic.
Prin desemnarea zonelor protejate, †inuturile în stare aproape naturalå vor fi ocrotite
pe viitor. Scopul zonelor protejate este de a conserva diversitatea speciilor, a habitatelor
ßi de a asigura protec†ie pådurilor inundabile ßi râurilor într-un mod natural. Procesele
naturale ßi dinamica schimbårilor sunt prioritare în aceste zone.
Protec†ia zonelor riverane nemodificate are avantaje ßi pentru oameni. Pânza freaticå
este aeratå, iar substan†ele poluante sunt filtrate de râu. Zonele protejate sunt locuri de
destindere, iar, ca destina†ii turistice, oferå o surså de venit.
În trecut, protejarea naturii reprezenta o responsabilitate de interes na†ional, înså în
prezent se în†elege faptul cå o cooperare interna†ionalå este esen†ialå, pentru a †ine piept
provocårilor care ne afecteazå indiferent de grani†e.

le corpurilor de apå nemodificate
Fu n c † i i ß i v a l o r i a

133

Obiective:
Copiii înva†å...
✔ cum så recunoascå zonele protejate de lângå ßi din întregul bazin dunårean.
✔ så coopereze în rezolvarea obiectivelor ßi provocårilor din zonele protejate.
✔ så punå în valoare zonele protejate din vecinåtatea lor.
✔ så considere †inuturile riverane ca habitate interna†ionale, transfrontaliere.
✔ despre bogå†iile naturale din bazinul dunårean.
✔ cum så recunoascå zonele protejate prin intermediul jocului

Materiale:
Activitatea 1: un ghem de sfoarå, foarfecå, creioane, 1 – 2 coli A5 pentru fiecare copil.
Activitatea 2: fißa de lucru „O zonå protejatå din vecinåtatea ta!“.
Activitatea 3: o foaie mare de hârtie, creioane, foarfecå, acuarele, informa†ii despre o zonå localå protejatå
(broßuri, articole, poze).
Activitatea 4: Posterul Dunårii ßi o copie dupå harta regiunii pentru fiecare copil (care så includå amplasarea ßco
lii, cea mai apropiatå apå curgåtoare ßi bazinul såu hidrografic), creioane colorate albastre ßi roßii.
Activitatea 5: P
 osterul Dunårii, fißa de lucru „Paradisuri naturale protejate“.
Activitatea 6: Pânzå ßi sfoarå pentru delimitarea terenului de joc.

Aspecte organizatorice:
Durata: 3 ore de claså, 2 ore în aer liber.
Loc de desfåßurare: activitå†ile 2, 3 ßi 4 în sala de claså. Activitå†ile 1 ßi 5, în curtea ßcolii, într-un parc din
apropiere sau într-o zonå împåduritå (copaci båtrâni, bußteni, locuri bogate în specii ßi teren de joacå).
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Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå
nemodificate

Activitatea 1: Activitate în aer liber
Un miniparc na†ional
Copiii îßi imagineazå cå sunt paznicii unor zone protejate. În grupuri mici, ei cautå un
loc dintr-o zonå verde care meritå så fie protejat. Acest spa†iu de câ†iva metri påtra†i este
declarat zonå protejatå ßi este delimitat printr-un cordon de sfoarå. Acest univers în minia
turå are multe caracteristici speciale datoritå speciilor de animale sålbatice ßi peisajului
impresionant. Sarcina paznicilor este de a proteja ßi conserva aceste tråsåturi unice. Mul†i
vizitatori „pitici“ vin totußi în aceste zone protejate, pentru a se relaxa. Pentru aceßtia,
trebuie demarcate anumite cåråri ßi trebuie instalate panouri informative. Pentru a se asi
gura cå zona nu are de suferit de pe urma afluen†ei de oameni, copiii trebuie så analizeze
atent zonele în care vor permite accesul ßi cele în care îl vor interzice.
În final, copiii viziteazå împreunå zonele protejate. Fiecare grup îßi prezintå zona
aleaså, vorbindu-le vizitatorilor despre tråsåturile speciale ale locului. De asemenea,
paznicii îßi informeazå vizitatorii cu privire la comportamentul pe care trebuie så-l aibå
pentru a nu dåuna zonei protejate.

Informa†ii pe CD-ROM: Exemple de zone protejate din bazinul dunårean

Arii de protec†ie a naturii: obiective ßi categorii
Conßtientizarea necesitå†ii de a proteja anumite zone
ale lumii naturale s-a produs în secolul al XIX-lea.
În acele vremuri, primau argumentele de ordin es
tetic. Stânci încântåtoare, cascade ßi påduri erau pro
tejate, în mod special, împotriva modificårilor ßi a dis
trugerii.
Zonele protejate îndeplinesc diverse func†ii:
• Conservarea plantelor ßi animalelor vulnerabile ßi în
pericol.
• Protec†ia habitatelor aflate în stare aproape naturalå.
• Protec†ia elementelor esen†iale vie†ii, cum ar fi zonele
protejate pentru resursele de apå potabilå
• Conservarea diversitå†ii culturale a peisajelor
• Asigurarea unor zone turistice ßi de petrecere a tim
pului liber

• Conservarea zonelor pentru speciile de importan†å
economicå
• Reprezintå zone de cercetare ßtiin†ificå
Existå tipuri variate de arii protejate care corespund
acestor obiective. Zonele sålbatice protejeazå †inuturi
le naturale primare. Parcurile na†ionale au drept scop
nu doar de a proteja speciile ßi habitatele amenin†ate, ci
ßi de a oferi momente de relaxare ßi condi†ii pentru cer
cetarea ßtiin†ificå. Ariile Ramsar au scopul de a proteja
zonele umede de importan†å interna†ionalå.
În prezent, zonele protejate devin modalitå†i de
dezvoltare regionalå. Ele oferå calitate vie†ii, condi†ii
pentru un turism durabil ßi pentru exploatarea viabilå
a resurselor.
>>>
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Fiecare na†iune ßi-a asumat responsabilitatea prote
jårii naturii o vreme îndelungatå ßi a elaborat strate
gii proprii de conservare. Rezultatul a fost o diversi
tate de regulamente de protec†ie. Uniunea Mondialå
pentru Conservarea Mediului (sau IUCN – „Uniunea
Interna†ionalå pentru Conservarea Naturii“) a stabilit
un sistem standardizat, cu ßase categorii de protec†ie ßi
obiective diferite, astfel încât se pot compara arii pro
tejate din †åri diferite. Cea mai cunoscutå categorie este
parcul na†ional (categoria a II-a din sistemul IUCN).
Parcurile na†ionale
Scopul parcurilor na†ionale este de a proteja habitatele
naturale ßi aproape naturale ßi de a desemna o zonå
centralå, care nu suferå influen†e din partea oamenilor.
Orice explorare a acestor zone trebuie så fie în acord
cu obiectivele de protejare. Recrearea ßi educa†ia se
numårå printre func†iile parcurilor na†ionale. Oamenii
ar trebui sensibiliza†i cu privire la naturå.
Pe râurile din bazinul hidrografic dunårean existå
deja 21 de parcuri na†ionale, cum ar fi Parcul Na†ional
Donauauen (Pådurea Inundabilå Dunåreanå) din Aus
tria sau Parcul Na†ional Dunåre–Drava din Ungaria.
Anumite ini†iative interna†ionale de protec†ie a mediu
lui promoveazå în prezent cooperarea transfrontalierå.
Situri Ramsar
„Conven†ia asupra zonelor umede de importan†å inter
na†ionalå, în special ca habitat al påsårilor acvatice“
a fost semnatå în 1971 de multe †åri. Denumitå dupå
locul unde a fost semnatå, aceastå conven†ie este cu
noscutå pe scurt sub numele de Ramsar Convention.
Imboldul elaborårii acesteia a derivat din necesitatea
protejårii påsårilor migratoare.
Aceste specii au nevoie de o re†ea de locuri pentru
reproducere, odihnå ßi iernat. În consecin†å, protejarea
påsårilor migratoare poate reußi doar prin intermediul
cooperårii interna†ionale.
Obiectivul acestei conven†ii este protejarea ßi ex
ploatarea durabilå a zonelor umede de importan†å
interna†ionalå. Pânå în prezent, statele membre ßi-au
desemnat cele mai importante zone umede ca situri
Ramsar. Între acestea se numårå ßi zona trilateralå de

påduri inundabile Dunåre–Morava–Thaya (Republica
Cehå, Slovacia, Austria) ßi Delta Dunårii (România,
Ucraina).
Rezerva†iile biosferei
În 1970, UNESCO (Organiza†ia Na†iunilor Unite pen
tru Educa†ie, Ítiin†å ßi Culturå) a demarat un program
ßtiin†ific interna†ional intitulat „Omul ßi Biosfera“.
Rezerva†iile biosferei au fost considerate regiuni ide
ale pentru cercetarea ßtiin†ificå ßi pentru ilustrarea
modalitå†ilor de conservare a naturii ßi dezvoltare dura
bilå. Proiectul vizeazå, în principal, conservarea ßi dez
voltarea ariilor culturale create de activitatea umanå.
Regiunile desemnate se vor dezvolta în mod durabil
din punct de vedere economic, cultural ßi ecologic.
În bazinul dunårean, au fost identificate pe cursurile
de apå cinci rezerva†ii întinse ale biosferei, cum ar fi
Delta Dunårii.
Patrimoniul mondial
La ini†iativa UNESCO, în 1972 s-a semnat la Paris
„Conven†ia interna†ionalå privind protejarea patrimo
niului mondial, cultural ßi natural“. Obiectivul aces
teia este de a conserva bunurile culturale ßi naturale
„de valoare excep†ionalå ßi universalå“ pentru noi ßi
descenden†ii noßtri, iar comunitatea interna†ionalå este
consideratå responsabilå pentru protejarea regiunilor
de o remarcabilå valoare. Aceste zone includ clådiri is
torice, precum Månåstirea Horezu din România, pânå
la centre istorice, precum Budapesta ßi regiuni cultu
rale, precum Delta Dunårii.
Natura 2000
Natura 2000 reprezintå o ini†iativå de conservare a
naturii lansatå de Uniunea Europeanå. Obiectivul såu
este de a conserva habitatele ßi speciile caracteristice
ßi amenin†ate printr-o re†ea de arii protejate. Habitatele
ßi speciile amenin†ate din aceste regiuni sunt proteja
te ßi sus†inute activ. ˇårile au posibilitå†i diverse de
îndeplinire a acestor obiective, de pildå, o protec†ie
strictå ßi o exploatare durabilå.
Dezvoltarea re†elei Natura 2000 nu s-a încheiat ßi nu
include încå toate regiunile din bazinul dunårean.
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii
O zonå protejatå din vecinåtate
Copiii iau acaså fißa de lucru „O zonå protejatå din vecinåtate“ ßi strâng informa†ii de
spre o zonå protejatå din apropierea locuin†ei. Îßi pot întreba pårin†ii, prietenii, sau pot
cåuta informa†ii pe Internet.
Copiii aduc la ßcoalå descrierile zonei protejate, broßuri, poze ßi articole. Materialele
pot fi folositoare pentru urmåtoarea temå de lucru.

Activitatea 3: Activitate de crea†ie
Clubul zonei protejate
Copiii formeazå un club, care va sus†ine o zonå protejatå din vecinåtate sau un specific
local despre care ßtiu cu to†ii.
Împreunå, strâng informa†ii despre zonå sau specificul ales. Cum se numeßte? Ce
specii deosebite se întâlnesc acolo? Cine tråießte ßi lucreazå acolo? Ce este permis ßi
ce este interzis acolo? Care este obiectivul zonei?
Copiii realizeazå împreunå un poster al zonei respective. Speciile caracteristice sunt
desenate pe poster sau decupate din broßuri. În mod similar, se procedeazå ßi pentru
cele mai frumoase peisaje, påduri, pajißti ßi râuri din zonå. Se men†ioneazå pe poster
atât numele regiunii cât ßi motto-ul clubului.

Sfat:

Cel mai potrivit final
este o excursie în zona pro
tejatå. Lua†i legåtura cu au
toritå†ile administrative, pentru
a afla dacå pot afißa posterul
sau pentru a vå implica în protejarea zonei.

Activitatea 4: Grup de lucru/discu†ii
Zonele riverane nu au frontiere
Copiii analizeazå harta regiunii în care lociesc. Locul în care se aflå ßcoala este însemnat
pe hartå cu un creion. Copiii coloreazå cu albastru râul care curge în proximitatea ßcolii.
Discutå împreunå despre provenien†a apei din râu. Îßi imagineazå o averså de ploaie.
Picåturile de ploaie care cad în perimetrul bazinului de captare ajung prin intermediul
pâraielor ßi al afluen†ilor în râul din vecinåtatea ßcolii. Copiii urmåresc pe hartå râul ßi
afluen†ii såi pânå la izvoare ßi le coloreazå cu albastru. Zona care cuprinde aceastå re†ea
de artere este apoi eviden†iatå cu un creion roßu. 
>>>

Sfat: Lucrul intensiv cu hår†i
este destinat mai ales elevilor
mai mari.
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Astfel, devinde evident faptul cå apa cålåtoreßte un drum lung, pânå så ajungå în zona
învecinatå ßcolii. A stråbåtut aßezåri omeneßti, †inuturi diverse, lacuri ßi poate chiar
centrale electrice. Apa (prin poten†ialul såu de folosire, dar ßi prin pericolele pe care le
ascunde) este un bun comun al tuturor locuitorilor din zona de captare. De aceea este
importantå cooperarea, indiferent de administra†iile locale ßi grani†ele na†ionale. Râul
mai are de parcurs un drum lung, dupå ce påråseßte regiunea din preajma ßcolii. Copiii
analizeazå posterul Dunårii ßi marcheazå pe hartå cu o pionezå locul în care se aflå
ßcoala. Împreunå, marcheazå oraßele ßi †årile pe care râul le stråbate pânå la vårsarea
în mare. De la izvoare pânå la vårsare, Dunårea traverseazå 10 †åri. 19 †åri au teritorii
cuprinse în bazinul såu de captare. Prin urmare, Dunårea este „cel mai interna†ional
fluviu“ din lume.

Sfat:

Ziua Dunårii, sårbåtoritå în fiecare an în ziua de 29 iunie, oferå oricui,
dar mai ales ßcolilor, ßansa de a se implica activ.

www.danubeday.org

Cooperare în scopul protec†iei regiunilor riverane
Regiunile riverane nu cunosc grani†e administrative.
Corpurile de apå ßi habitatele depåßesc grani†ele poli
tice. Din påcate, la fel se întâmplå ßi în cazul unor pro
bleme ca inunda†iile excesive ßi poluarea apelor.
De exemplu, acest lucru s-a adeverit în anul 2000
când bazinul de colectare al unei uzine de prelucare
minierå din Baia Mare (România) a cedat. Cantitå†i
uriaße de cianuri s-au revårsat în râul Såsar ßi apoi,
prin râurile Låpuß ßi Someß, în Tisa ßi în Dunåre. La
patru såptåmâni dupå incident, apele poluate au ajuns
în Delta Dunårii ßi s-au vårsat în Marea Neagrå.
Modificåri ale cursului râurilor pot de asemenea
afecta sec†iunile din amonte. De exemplu, construirea
barajelor împiedicå migra†ia peßtilor, iar bancurile de
peßti de pe cursul superior al râului pot fi decimate.
Ingineria hidraulicå, planificarea teritorialå ßi con
servarea naturii trebuie asumate având în vedere în
treaga arie de captare ßi implementate prin cooperare
interna†ionalå.
Conven†ia privind protec†ia fluviului Dunårea stå
la baza cooperårii între statele din bazinul dunårean.

Aceasta a fost semnatå in 1994 ßi garanteazå protec†ia
ßi utilizarea durabilå a tuturor corpurilor de apå din ari
ile de captare ale Dunårii.
Conven†ia este implementatå de ICPDR (Comisia
Interna†ionalå pentru Protec†ia Fluviului Dunårea.
Scopul declarat al ICPDR este de a proteja ßi de a uti
liza durabil Dunårea ßi afluen†ii såi.
Acest obiectiv include conceperea unui sistem co
ordonat de management al apei pentru întregul bazin
dunårean, reducerea poluårii apei, protec†ia împotriva
inunda†iilor, conservarea ßi restabilirea dinamicii natu
rale de curgere, îmbunåtå†irea calitå†ii vie†ii oamenilor
ßi promovarea biodiversitå†ii.
În cadrul ICPDR, exper†i din toate †årile din bazinul
Dunårii dezvoltå împreunå strategii ßi linii directoare,
pentru a rezolva problemele principale ale Dunårii ßi
ale afluen†ilor såi în mod durabil, transfrontalier.
Deoarece tratarea atentå a apei din bazinul dunårean
îi priveßte pe to†i locuitorii, toatå lumea este încurajatå
så participe activ în procesul de luare a deciziilor.
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Activitatea 5: Grup de lucru / discu†ii
Enigma zonelor protejate
Copiii citesc descrierile a trei arii naturale aflate în conservare din bazinul dunårean,
fårå a le cunoaßte denumirile. Textele vor con†ine indicii cu privire la zonele respective.
Copiii cautå aria pe posterul Dunårii ßi noteazå denumirea pe fißa de lucru.

Activitatea 6: Joc
Bufni†e ßi ciori
Copiii participå la un joc instructiv „de-a prinselea“. Clasa se împarte în douå grupuri,
bufni†ele ßi ciorile. Bufni†ele sunt adesea considerate în†elepte, iar ciorile nißte påsåri
nevåzute, ascunse. Cele douå grupuri stau fa†å în fa†å pe terenul de joc, fiecare situân
du‑se de o parte ßi de cealaltå a liniei centrale (terenul poate fi demarcat cu ajutorul unei
sfori sau bucå†i de pânzå). Conducåtorul jocului face o afirma†ie cu privire la zona pro
tejatå, de exemplu „În zonele de siguran†å, animalele ßi plantele sunt protejate“. Dacå
afirma†ia este corectå, ciorile încep så alerge spre linia de fund a jumåtå†ilor de teren,
unde vor fi în siguran†å. Bufni†ele încearcå så le prindå înainte ca ele så ajungå în zona
de siguran†å. Dacå afirma†ia este falså, ciorile încearcå så prindå bufni†ele. Copiii care
au fost prinßi se alåturå celuilalt grup. Înaintea fiecårei afirma†ii noi, cea anterioarå este
explicatå pe scurt.
Afirma†ii posibile în jocul bufni†e ßi ciori:
• Gunoiul se poate arunca în zonele protejate.
• Kopački Rit se afå între Dunåre ßi Drava.
• Castorii se hrånesc cu peßte.
• Berzele îßi fac cuib în copaci.
• Zonele protejate sunt spa†ii recreative pentru oameni.
• Pelicanii tråiesc în Parcul Na†ional -Derdap (Serbia).

Sfat: Copiii pot identifica une
le zone „paradis“ din bazinul
fluviului Dunårea pe CD-ROM.

Sfat: Afirma†iile trebuie så se refere la ariile protejate ßi speciile cunoscute de
copii. Jocul oferå posibilitatea de a revizui materialul pe care l-au învå†at deja.

le corpurilor de apå nemodificate
Fu n c † i i ß i v a l o r i a

139

tå din vecinåtate!“
„O zonå protejalocuri
de importan†å deosebitå pentru naturå

Zonele protejate sunt
ßi pentru oameni. Ele sunt desemnate cu scopul de a le proteja ca
racteristicile speciale. Existå mii de regiuni protejate în Europa ßi
existå una cu siguran†å ßi în apropierea caselor voastre. Descrie†i o
zonå protejatå din vecinåtatea locuin†ei. Este ideal så alege†i o zonå
pe care a†i vizitat-o deja.
Încerca†i så gåsi†i råspunsuri la urmåtoarele întrebåri. Pute†i cere
ajutorul prietenilor ßi pårin†ilor, dacå este nevoie, sau pute†i cåuta
råspunsurile în reviste, ziare sau pe Internet.

Zonå
protejatå!

Care este denumirea zonei protejate?
Unde se gåseßte?
Care este suprafa†a zonei protejate?
Ce este protejat în aceastå zonå?
Cine se ocupå de zona protejatå?
Existå specii deosebite de plante ßi animale care tråiesc în aceastå zonå?

Ce pute†i face în zona protejatå în timpul liber?

Prezenta†i clasei informa†iile pe care le-a†i gåsit despre zona protejatå.
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„Paradisuri naturale sub protec†ie!“

foto: Anton Vorauer

foto: Austria Tourism / Popp G.

foto: Mario Romulić

c†ie.
Existå câteva paradisuri naturale pe Dunåre care au fost puse sub prote
este
Trei dintre ele sunt descrise în aceastå paginå. Pute†i ghici despre ce zone
vorba? Dacå nu sunte†i siguri, consulta†i posterul Dunårii.
Pe cursul mijlociu al Dunårii, se revarså un râu al cårui nume
începe tot cu litera D. În zona gurii de vårsare dintre cele douå
râuri, se aflå una dintre cele mai remarcabile zone umede. Este
a doua zonå riveranå naturalå ca întindere de pe cursul Dunårii.
Peste 140 de specii de påsåri se reproduc în zonele umede, în på
durile inundabile, în bål†i ßi în iazuri. Dintre acestea, emblematic
pentru aceastå zonå este codalbul. Regiunea este o rezerva†ie
naturalå. O gamå largå de activitå†i recreative atrage în aceastå
zonå mii de oameni anual. Se situeazå la grani†a dintre trei state.
Denumirea zonei protejate este:

Douå capitale sunt situate pe Dunåre la doar 60 de kilometri
distan†å una de alta. Cea mai întinså zonå inundabilå în stare
aproape naturalå de pe cursul Dunårii se aflå între aceste douå
oraße. Oamenii au înfiin†at aici un parc natural. În prezent, se
numårå printre cele mai populare destina†ii turistice. O por†iune
a parcului na†ional se aflå chiar în interiorul grani†elor oraßului.
Tråsåtura definitorie a parcului na†ional este reprezentatå de vasta
centurå de påduri inundabile ßi corpuri de apå ce se întinde de-a
lungul fluviului. Castori, pescårußi ßi multe specii de peßti ßi am
fibieni tråiesc aici. Pe grani†a esticå a parcului na†ional, Morava,
un alt râu remarcabil, se uneßte cu Dunårea. Care este denumirea
parcului na†ional descris?

Altå zonå a Dunårii protejatå transna†ional se distinge, mai
întâi de toate, prin urmåtorul lucru: stufåriß cât vezi cu ochii. În
aceastå zonå, Dunårea se divide în bra†e ßi canale ßi alimenteazå
stufårißul ßi lacurile. Localnicii tråiesc încå în strânså comuniune
cu fluviul. Pescuitul ßi stuful reprezintå surse importante de ve
nit. Zona este un paradis autentic, în special pentru påsårile de
apå. Peste 300 de specii pot fi observate aici, inclusiv pelicanul ßi
chira. Care este denumirea zonei?
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Centura verde a Europei: metamorfozarea Cortinei de Fier
într-un lan† de regiuni protejate transfrontalier
Timp de 40 de ani, de la sfârßitul celui de-al doi
lea råzboi mondial pânå în anii 1990, Cortina
de Fier (denumirea datå dupå 1945 cordonului
de securitate dintre blocul estic ßi cel vestic) a
divizat Europa în douå: din nord, de la Marea
Barents, pânå în sud, la Marea Neagrå.
A existat astfel o sofisticatå linie de demarca†ie
între cele douå pår†i ale continentului, blocul estic
învecinându-se cu o zonå mai mult sau mai pu†in
interziså, în care natura ßi-a putut påstra integri
tatea ßi unde s-a produs o remarcabilå fortificare
a ecosistemelor. A låsa aceste habitate, dupå cå
derea Cortinei de Fier, în voia exploatårilor ne
restric†ionate ßi chiar a distrugerii ar reprezenta o
mare pierdere. Ini†iativa „Centura verde a Euro
pei“ reprezintå, prin urmare, dorin†a de a dezvolta
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alåturi de autoritå†ile locale, municipale, ministe
riale, de organiza†iile pentru conservarea naturii ßi
de oamenii de ßtiin†å, o centurå de zone protejate
care så devinå un „axis mundi (coloanå vertebralå)
ecologic al protec†iei europene a naturii“ sau „un
ßirag de perle al zonelor protejate transfrontalier“
ßi astfel så func†ioneze ca o punte de legåturå între
oameni, simbolizând dezvoltarea Europei.
Exemple de zone protejate din centura verde a
bazinului de captare a Dunårii: Parcul Na†ional
Thayatal-Podijí, regiunea Ramsar a pådurii inun
dabile Dunåre-Morava, Parcul Na†ional Neusied
lersee-Seewinke / Fertö-Hanság, Parcul Na†io
nal Duna–Dráva, Parcul Natural Kopački rit ßi
Rezerva†ia Naturalå Gornje Podunavlje.
Mai multe informa†ii pe site-ul www.iucn.org.

Dincolo de suprafa†å

Meßteßugul împletitului este o îndeletnicire cul
turalå stråveche care a avut o importan†å cru
cialå pentru oameni încå din perioada neoli
ticå. Primele vase au fost împletite ßi conservau
alimentele esen†iale. Condi†ia premergåtoare a
acestui meßteßug constå în cunoaßterea plantelor
potrivite împletitului ßi în dexteritatea manualå.
Cele mai multe tehnici de împletire nu necesitå
alte unelte. În prezent, cunoßtin†ele despre multi
plele posibilitå†i de prelucrare a diverse specii de
plante se pierd treptat din cauza faptului cå oa
menii nu mai depind de ele, iar tradi†iile se mai
påstreazå doar în câteva †åri din Europa.
Plantele sau pår†ile lor componente folosite la
împletit depindeau, în primul rând, de resursele
naturale din regiunea respectivå, dar este evi
dent cå multe plante de pe malurile corpurilor de
apå erau folosite ca materie primå. Motivul uti
lizårii lor se datoreazå marii flexibilitå†i a plan
telor de a se adapta curen†ilor ßi inunda†iilor.
Faptul cå în Europa au existat mult mai multe
mlaßtini, terenuri inundabile ßi zone umede de
cât în prezent argumenteazå posibilitatea ca
aceste tehnici de meßteßug så se fi practicat pe
scarå mai largå decât acum.
Împletitul este folosit ßi în lumea sålbaticå, de
exemplu de grangurul auriu, care îßi împleteßte
cuibul în formå de hamac în coroana copacilor,

D incol o d e s u p r a f a † å

foto: Alice Thinschmidt

Meßteßugul împletirii plantelor

Tehnici de împletire: o tradi†ie aproape pierdutå.
sau de pârß, care îßi împleteßte un cuib artistic,
de formå rotundå.
O selec†ie de plante din zonele umede ßi de pe
malurile corpurilor de apå care sunt ßi au fost
folosite la împletit se poate gåsi pe CD-ROM.
Sugestie 1: Îndemna†i copiii så se gândeascå la
caracteristicile pe care o plantå ar trebui så le aibå
pentru a fi bunå la împletit. Fiecare copil poate så
aducå la ßcoalå câteva mostre, pentru a crea mici
obiecte de artå împletite împreunå cu ceilal†i copii.
Sugestia 2: Dacå existå suficient spa†iu în curtea
sau în grådina ßcolii, încuraja†i copiii så construias
cå o caså din ramuri de salcie, un cort sau un gard
împletit.
Instruc†iuni de construire a unei case din
ramuri de salcie se gåsesc pe CD-ROM.
Sugestia 3: Dacå mai existå localnici care cu
nosc tehnici tradi†ionale de împletit, organiza†i
o excursie cu ßcoala pentru a-i vizita ßi a învå†a
câteva tehnici simple.
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Apa în gospodårie

4.1.

4.1. Apa în gospodårie 						

La ce folosim apa?
Aparent, existå apå din abunden†å. Cu toate acestea, în multe †åri din bazinul dunårean
existå crize repetate de apå, deoarece resursele din aria de captare a Dunårii sunt dis
tribuite diferit. Pentru cå fiecare dintre noi este dependent de apå, avem responsabi
litatea de a o folosi într-un mod economic ßi în†elept. Când utilizåm apå, influen†åm
mediul.
În cele mai multe activitå†i din gospodårie apa nu este consumatå, ci utilizatå, astfel
încât, la plecarea din casele noastre, ea con†ine numeroase materii organice ßi anorga
nice, care pot polua pânza freaticå ßi apele de suprafa†å în lipsa unei epuråri adecvate
într-o sta†ie de epurare a apei uzate.

bazinul hidrografic dunårean
Ut i l i z a r e a a p e i î n
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ cå facem cu to†ii parte din circuitul apei.
✔ så recunoascå posibilitå†ile simple ßi complexe, de economisire a apei ßi de evitare a poluårii ei în urma
folosirii în gospodårie.
✔ så aibå o atitudine pozitivå fa†å de economisirea apei ßi evitarea poluårii acesteia.
✔ så în†eleagå cum func†ioneazå uzinele de epurare a apei.
✔ cå pot face ßi ei schimbåri (de exemplu la ßcoalå).
✔ cå existå forme diferite de poluare ßi cum så le evite.
✔ ce efecte are poluarea asupra animalelor de apå.

Materiale:
Activitatea 1: foi de hârtie, instrumente de scris, fißa de lucru „De câtå apå am nevoie?“.
Activitatea 2: fißa de lucru „Casa apei“.
Activitatea 3: pahar gradat, foi de hârtie, instrumente de scris, fißa de lucru „Risipitor sau econom fericit“.
Activitatea 4: o foaie mare de hârtie pentru realizarea unui poster, instrumente de scris.
Activitatea 5: sticle de detergen†i folosite.
Activitatea 6: un pahar de apå, un ac sau o clamå de hârtie, o picåturå de detergent lichid.
Activitatea 7: trei pahare de plastic gåurite pe fund, nisip, pietriß, filtre de cafea, apå cu impuritå†i vizibile (de
exemplu bucå†ele de hârtie, con†inutul unui plic de ceai), detergent lichid, recipient de sticlå.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2-3 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea 1: Grup de lucru/dezbatere
Analiza apei potabile
De unde provine apa?
Copiii iau interviuri pårin†ilor ßi rudelor, pentru a afla de unde provine apa în localitatea
lor (din pânza freaticå sau din ape de suprafa†å? este epuratå? are gust de clor? existå vreun
rezervor?). Apoi discutå în claså despre ceea ce au aflat ßi fiecare dintre ei deseneazå sursa
apei care se distribuie în localitate (surså, izvoare subterane/pânzå freaticå, râu).

„De câtå apå am nevoie?“
Copiii discutå despre scopurile în care folosesc apa zi de zi ßi fac o estimare cu privire
la necesarul zilnic de apå. Cantitå†ile estimate pot fi comparate cu valorile medii de apå
pe care oamenii o folosesc. Acaså, cu ajutorul pårin†ilor, copiii calculeazå necesarul de
apå pentru o zi. Cantitatea estimatå ini†ial ßi cantitatea calculatå acaså sunt introduse în
fißa de lucru „De câtå apå am nevoie?“.

Cantitatea medie de apå folositå de o persoanå pe zi
Total 150 de litri
Toaletå 49,5
Cantitatea de apå folositå, în litri

Igienå corporalå 48
Spålarea rufelor ßi a vaselor 22,5
Altele (spålarea maßinii, udarea grådinii) 13,5
Igiena mâinilor ßi a din†ilor 7
Curå†enie în caså 5
Apå de gåtit ßi båut 4,5
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Apa potabilå
În medie, fiecare persoanå consumå aproximativ 150
de litri de apå potabilå pe zi. Din aceastå cantitate,
numai aproximativ 4,5% este folositå pentru gåtit ßi
båut. Pânå la 48% este folositå pentru igiena corporalå.

22,5% este utilizatå pentru spålarea rufelor ßi a vaselor,
aproape 49,5 l pentru toaletå ßi 25,5 l în scopuri precum
curå†enia în caså, igiena mâinilor ßi a din†ilor, spålarea
maßinii, udarea plantelor sau a grådinii.

Suport informativ
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii
Apa ne scapå printre degete
Folosind fißa de lucru „Casa apei“, copiii identificå activitå†ile din gospodårie în care s-ar
putea economisi apå. Posibilitå†ile de economisire a apei sunt men†ionate pe fißa de lucru.
Activitatea 3 îi încurajeazå pe copii så se gândescå la modalitå†ile de utilizare a apei.

Activitatea 3: Experiment
Câ†iva litri de apå economisi†i!
Când îßi periazå din†ii sau îßi spalå mâinile acaså, copiii aßazå un vas sub robinet. Ei
måsoarå ßi noteazå câ†i litri de apå folosesc atunci când laså robinetul deschis pe tot
parcursul spålårii ßi apoi comparå aceste valori cu numårul de litri de apå pe care îi
folosesc, atunci când închid robinetul în timpul såpunirii/perierii din†ilor. Rezultatele
sunt discutate a doua zi în claså ßi copiii calculeazå câ†i litri se pot economisi prin
folosirea cumpåtatå a apei în timpul spålårii pe mâini sau pe din†i.

Sfat: Aceastå activitate se poate desfåßura cu ajutorul unui voluntar ßi la lavoarul din sala de claså/ßcoalå. Pe fißa de lucru „Risipitor sau econom fericit“,
copiii îßi noteazå obiceiurile cu privire la folosirea apei.

Modalitå†i de economisire a apei în gospodårie
• Duß în loc de baie. O baie necesitå în jur de 200 de litri
de apå, iar un duß aproximativ 40-70 de litri. Închide†i
robinetul în timp ce vå såpuni†i.
• Repara†i imediat robinetele sau vasele de toaletå care
curg. Un robinet defect iroseßte pânå la 17 litri de apå
pe zi, iar un vas de toaletå care curge în jur de 50 de
litri pe zi.
• Când trage†i apa la toaletå, nu goli†i întregul con†inut
al bazinului, apåsând, de exemplu, clapa de oprire
(bazinul are o capacitate de aproximativ 10 litri).
• Închide†i robinetul în timp ce vå peria†i din†ii sau vå
såpuni†i.

• Investi†i în mårcile cu un consum economic de apå,
când achizi†iona†i aparate electrocasnice.
• Porni†i maßina de spålat rufe sau vase, numai atunci
când este umplutå la capacitate maximå. Când spåla†i
de mânå vasele, nu le clåti†i sub jetul de apå al robi
netului (ci într-un vas).
• Când spåla†i maßina, folosi†i o gåleatå ßi un burete, în
locul furtunului de grådinå, sau merge†i la spålåtoria de
maßini, unde apa este refolositå.
• La udarea grådinii, folosi†i ßi apa de ploaie colectatå.
Apa se evaporå mai repede în prezen†a soarelui, aßa cå
este mai bine så uda†i plantele seara.

Suport informativ

150

Utilizarea apei în bazinul hidrografic dunårean

Activitatea 4: Grup de lucru/discu†ii
Ícoala noastrå economiseßte apa?
Copiii aflå câtå apå se consumå la ßcoala lor într-o zi de la angajatul ßcolii însårcinat cu
aceastå activitate. Apoi, concep un poster, în care prezintå modalitå†i de economisire a
apei în ßcoalå.

Sfat: Posterul este potrivit pentru a-i informa ßi sensibiliza ßi pe copiii de la alte clase în legåturå cu acest aspect.

Activitatea 5: Grup de lucru/discu†ii
Totul este curat, sau poate nu?
Fiecare copil scrie pe tablå un tip de poluare a apei în gospodårie. Apoi, discutå îm
preunå despre materiile care sunt în principal responsabile de poluarea apei ßi încearcå
så identifice toate formele de poluare, cum ar fi spuma vizibilå pe cursurile de apå din
împrejurimi. Ei înva†å cå apele uzate din gospodårie con†in resturi alimentare, materii
fecale, agen†i de curå†are ßi detergen†i, care dåuneazå pânzei freatice ßi cursurilor de
apå. De aceea, trebuie så fim cumpåta†i mai ales în folosirea detergen†ilor ßi a agen†ilor
de curå†are. Dacå este posibil, se pot testa contraindica†iile de pe ambalajele diferitelor
solu†ii de curå†are ßi spålare care au fost aduse la ßcoalå. Copiii sunt încuraja†i så folo
seascå acaså agen†i alternativi de curå†are.

Sfat: La spålare, pot fi fololosite såpunurile ecologice
sau nucile de såpun indiene
(disponibile în magazinele cu
produse organice).

Activitatea 6: Experiment
Ajutor, fugaciul se scufundå!

foto: E.Kohlenberger/4nature

Aßeza†i cu grijå un ac sau o clamå de hârtie pe suprafa†a apei dintr-un pahar. Aceste
obiecte vor pluti datoritå tensiunii de la suprafa†a apei. Din acelaßi motiv, fugaciul se
poate deplasa pe suprafa†a apei. Apoi, un copil adaugå o picåturå de detergent lichid
ßi observa†i cum acul sau clama se scufundå. Detergentul lichid reduce tensiunea de la
suprafa†a apei, iar copiii pot în†elege într-un mod simplu felul în care reziduurile din
apa menajerå dåuneazå unor vie†uitoare de apå precum fugaciul.

bazinul hidrografic dunårean
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Fugaciul: tensiunea de la suprafa†a apei le
permite insectelor så se deplaseze pe apå.
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Activitatea 7: Experiment
Sta†ia de epurare a apei
Copiii construiesc în claså, sub îndrumare, modelul mecanic al unei sta†ii de epurare a
apei. Pahare de plastic gåurite pe fund sunt umplute unul cu pietriß, unul cu nisip ßi în
altul se introduc filtre de cafea. În aceastå succesiune, paharele sunt fixate unul în inte
riorul celuilalt ßi apoi aßezate într-un recipient de sticlå. Se toarnå apoi apå cu impuritå†i
vizibile (bucå†ele de hârtie sau con†inutul unui plic de ceai) ßi se observå nivelul la care
sunt re†inute impuritå†ile. Apa este epuratå mecanic. Amesteca†i detergent lichid în apå
ßi turna†i amestecul în dispozitiv. Detergentul lichid nu se eliminå din apå. Clåtina†i re
cipientul de sticlå ßi observa†i cum se formeazå spuma la suprafa†a apei. Detergen†ii li
chizi sunt neutraliza†i numai cu ajutorul microorganismelor în faza biologicå de procesare
dintr-o sta†ie de epurare a apei.

Experiment:
minista†ia de epurare a apei.

Sfat: Merge†i într-o excursie cu ßcoala la o sta†ie de
epurare a apei.

Copiii înva†å cå existå ßi poluare invizibilå, alåturi de cea vizibilå, ßi cå detergen†ii lichizi nu
pot fi elimina†i din apa uzatå prin epurare mecanicå.
Pe baza diagramei de la pagina 153 ßi a fißei de lucru, copiii discutå despre rolul sta†iilor
de epurare a apei ßi despre fazele de procesare. De asemenea, înva†å cå în faza biologicå de
epurare au loc procese accelerate, care se deruleazå în mod similar ßi în cursurile de apå, da
toritå capacitå†ii naturale de autoepurare.
Copiii se informeazå cu ajutorul consiliului local cu privire la existen†a unei sta†ii de epurare
a apei la care este branßatå localitatea ßi despre numårul etapelor de epurare a apei din sta†ia
respectivå.
Informa†ii pe CD-ROM: Apa potabilå
			
Tratarea apei potabile
			
Cerin†e privind apa potabilå
			
Robinete defecte
			
Apa uzatå dåuneazå râurilor
			
Cum func†ioneazå o sta†ie de epurare a apei?
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Tratarea apei uzate: epurarea
mecanicå ßi biologicå a apelor uzate.

sitå de filtrare a
nisipului ßi pietrißului

sedimentare
primarå

rezervor de aerare

sedimentare
secundarå

decantare primarå
rezervor
septic

instala†ie de aerare

deshidratarea nåmolului rezidual
evacuarea nåmolului rezidual

Utilizarea solu†iilor de curå†are ßi a detergen†ilor în gospodårie
contribuie la poluarea apei
Apa menajerå rezultatå din gospodårie con†ine atât re
ziduuri alimentare ßi materii fecale, cât ßi reziduuri chi
mice provenind de la solu†iile de curå†are. Nu existå
solu†ie de curå†are fårå impact asupra mediului. Rezi
duurile chimice pot fi dåunåtoare cursurilor de apå ßi
organismelor acvatice. Prin urmare, este bine så folosim
cât mai economic cu putin†å detergen†ii ßi solu†iile de
curå†are. Agen†ii de curå†are a vasului de toaletå ßi de
îndepårtare a depunerilor con†in acizi caustici. Solu†iile
de desfundare a scurgerilor, de curå†are a aragazului sau
înålbitorii con†in alcalini caustici. Detergen†ii de spålat
rufe ßi vase con†in substan†e active de curå†are, în special
agen†i tensioactivi, care reduc tensiunea de la suprafa†a
apei, iar ca nutrien†i determinå o înmul†ire excesivå a
algelor ßi o diminuare a nivelului de oxigen din apå.

• Nu folosi†i programul de prespålare pentru rufe pu†in
murdårite ßi nu spåla†i rufe cum ar fi pantalonii sau
puloverul dupå ce le-a†i purtat doar o datå sau de
douå ori.
• Folosi†i o cantitate cât mai reduså de detergent ßi
alege†i detergen†ii compac†i.
• Utilizând solu†iile de curå†are care se preparå acaså,
doza necesarå de detergent va corespunde exact
cerin†elor individuale.
• Folosi†i detergen†i care nu con†in fosfa†i.
• Produse precum såpunurile solide de reîmprospåtare
a toaletei, balsamul de rufe ßi substan†ele dezinfec
tante ar trebui evitate în general.
• În niciun caz, nu arunca†i la toaletå substan†e chimice
precum solven†i, vopsele sau uleiuri.

Modalitå†i de reducere a consumului de detergen†i ßi
agen†i chimici în gospodårie
• Dacå scurgerea e înfundatå, folosi†i o pompå de cauciuc.
• Curå†a†i aragazul, înainte de a se råci complet.
• Folosi†i o bucatå de material din microfibre pentru a
curå†a murdåria fårå a utiliza ßi agen†i de curå†are.

Agen†i alternativi de curå†are:
O†etul, alcoolul, acidul citric sau såpunul lichid pot fi
folosi†i ca înlocuitori pentru dizolvarea gråsimilor, în
depårtarea calcarului, curå†area suprafe†elor netede, iar
bicarbonatul de sodiu poate fi folosit ca praf de frecat
ßi curå†are.

Suport informativ
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„De câtå apå am nevoie?“
Folosesc apa pentru...
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Consumul de apå estimat
pentru acestå activitate

Consumul real de apå

„Casa apei“
Gåsi†i modalitå†i de a economisi apa în aceastå caså!

1 Nota†i-vå propunerile de economisire a apei!
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„Risipitor sau econom fericit?“
Risipitorul

Economul fericit

...are robinete
care curg la baie
ßi la bucåtårie
ßi un rezervor la
toaletå care curge
neîncetat.

...îßi reparå ro�
binetele ßi †evile
care curg imediat
ce s-au defectat.

...goleßte
întotdeauna
întregul rezervor
al toaletei.

...nu laså så
se goleascå
întregul rezervor
al toaletei.

...laså apa så
c urgå la robinet
atunci când îßi
såpuneßte mâinile
sau îßi perie din†ii.

...închide r obinetul
atunci când îßi
såpuneßte mâinile
sau îßi periazå
din†ii.

...nu este interesat
de consumul de
apå atunci când îßi
cumpårå aparate
electrocasnice.

...le aminteßte
pårin†ilor så
cumpere modele
de electrocasnice
cu un consum
economic de apå.
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Legendele Dunårii

Dunårea, un fir roßu între fantezie ßi realitate
Evenimentele din perioada de început ßi de apo
geu a Evului Mediu sunt ilustrate în epopeea Ni
belungilor. Prima parte a legendei se desfåßoarå în
regatul Burgunzilor, care are capitala la Worms,
pe Rin: Kriemhilda a jurat så se råzbune, dupå ce
so†ul såu a fost ucis prin complicitatea celor trei
fra†i ai ei Gunther, Gernot ßi Giselher. So†ul de
cedat era chiar Siegfried, ucigaßul balaurului ca
re furase legendara comoarå a Nibelungilor. În
secolul al V-lea d.Ch., a existat în realitate un regat
burgund pe Rin. În anul 436 d.Ch. a fost cucerit de
hunii condußi de Attila. Regele burgund pe care
l-au detronat se numea Gundahar – Gunther.
În a doua parte a legendei, toate evenimentele
se petrec în preajma Dunårii. Kriemhilda cedea
zå avansurilor unui curtezan al lui Attila, regele
hunilor (numit Etzel în cântecul Nibelungilor)
ßi, urmând cursul râului, se stabileßte în †inu
turile hunilor. Pe parcursul cålåtoriei, cei doi se
cåsåtoresc în Viena.
Treisprezece ani mai târziu, Kriemhilda îßi invitå
fra†ii så o viziteze, iar Burgunzii pleacå în cålåto
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rie de-a lungul Dunårii, alåturi de o armatå de mii
de oameni, având parte de numeroase aventuri pe
parcurs. Firul epic se încheie cu o baie de sânge în
numele råzbunårii, care are loc la curtea lui Attila
ßi în care aproape to†i participan†ii îßi pierd via†a.
Oricine priveßte mai atent cålåtoriile pe Du
nåre, descrise de patru ori (cålåtoria pe†itorului
din †inuturile hunilor pânå în Worms, drumul
Kriemhildei ßi al suitei sale pânå la Etzel, cålå
toria de peste ani a mesagerilor Kriemhildei care
duc invita†ia Burgunzilor ßi, în sfârßit, cålåtoria
fårå de întoarcere a fra†ilor), descoperå cå aven
tura fluviul devine o fascinantå cålåtorie în timp
de-a lungul secolelor. Oraße germane, austriece
ßi maghiare men†ionate în Cântecul Nibelungilor
pot fi identificate, precum ßi cele mai multe din
tre persoanele portretizate. Etzelburg se întinde
„pe un munte nu departe de malul Dunårii“.
Existå dovezi cå pe ruinele acestui oraß se înal†å
în prezent oraßul ungar Esztergom (Gran, în ger
manå; Ostrihon, în slovacå), iar mårea†a cupolå
a bisericii sale dominå malul fluviului.

Dincolo de suprafa†å

Spålarea rufelor în râu

D incol o d e s u p r a f a † å

Denumirea ßtiin†ificå a frumoasei flori de un
roz pal este Saponaria officinalis. Se poate gåsi
în grådini, în spa†iile verzi sau se poate cumpåra
de la plafar. Rådåcinile se mårun†esc ßi se aco
perå cu apå fierbinte.
Sugestia 2: Castanele, foarte populare în rân
dul copiilor, con†in un agent spumant similar.
Date pe råzåtoare ßi înmuiate în apå fierbinte,
fructele produc o leßie înspumatå, cu care un
copil poate încerca så scoatå câteva pete de pe
o †esåturå de probå.

foto: Erika Gussmann

Râuri precum Dunårea ßi numeroßii såi afluen†i
de†in ingredientul necesar pentru spålarea unor
mari cantitå†i de rufe: apå curgåtoare pentru clå
tire. În trecut, oamenii obißnuiau så limpezeascå
rufele în jgheaburi de lemn, în colibe speciale, pe
„vapoare spålåtorii“ ancorate sau pur ßi simplu
pe malul apei. Rufele se loveau în mod repetat
cu o scândurå specialå din lemn, pentru a elimina
såpunul din †esåturå pânå la ultimul strop. Ante
rior inventårii maßinii de spålat, spålarea ßi clåti
rea rufelor presupuneau o muncå grea. Iarna, oa
menii aveau cu ei un vas cu apå fierbinte în care
îßi mai dezmor†eau degetele în†epenite de frig.
Înainte de apari†ia detergentului gata preparat,
oamenii înmuiau rufele peste noapte în leßie
(cenußå de lemn amestecatå cu apå) sau într-o
solu†ie de såpun fåcutå acaså, iar în ziua urmå
toare acestea erau stoarse ßi båtute cu scândura.
În naturå, existå plante care produc compußi de
såpun ßi formeazå clåbuci în apå. Íi acestea pot
dizolva murdåria, gråsimea sau transpira†ia din
†esåturi, cu alte cuvinte pot spåla.
Sugestia 1: Un experiment interesant constå în
ob†inerea unei ape spumoase din såpunari†å.

Såpunåri†a: prin frecarea frunzelor în apå
caldå se produce spumå.
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Agricultura
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4.2. Agricultura 						

De pe câmp, în farfuriile noastre
Agricultura asigurå oamenilor alimentele de bazå ßi reprezintå o surså importantå de
venit pentru popula†ia din bazinul dunårean. Varietatea terenurilor agricole contribuie
semnificativ la conservarea diversitå†ii speciilor.
Produc†ia agricolå depinde de necesarul de apå care trebuie asigurat pentru dezvolta
rea culturilor ßi creßterea animalelor. Consumul de apå în agriculturå este extrem de
ridicat, înså cantitatea utilizatå în bazinul dunårean variazå de la o †arå la alta.
Prin folosirea apei ßi a pesticidelor, prin suprafertilizare ßi prin creßterea intensivå
a animalelor, agricultura exercitå o mare influen†å asupra corpurilor de apå ßi zonelor
umede din bazinul Dunårii. Zonele umede sunt asanate, pentru a måri suprafa†a de teren
arabil. Metodele agriculturii industrializate sunt dåunåtoare, deoarece pot provoca ero
ziunea ßi salinizarea solului. Una dintre marile provocåri ale agriculturii constå în gåsi
rea unei modalitå†i durabile de cultivare a påmântului.

bazinul hidrografic dunårean
Ut i l i z a r e a a p e i î n
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Obiective:
Copiii înva†å ...
✔ cum se face untul.
✔ cå agricultura industrializatå implicå un consum ridicat de apå ßi folosirea îngråßåmintelor ßi pesticidelor.
✔ cå achizi†ionarea produselor agricole organice contribuie la protejarea râurilor.
✔ prin activitå†i ludice despre consecin†ele excesului de azota†i asupra pânzei freatice.
✔ despre importan†a diversitå†ii lumii animale ßi a integritå†ii solului.
✔ så aprecieze produsele organice ßi locale.

Materiale:
Activitatea 1: pâine (din ingrediente organice dacå este posibil), smântânå, un mic recipient etanß.
Activitatea 2: fißa de lucru „Depistarea apei din micul dejun“, instrumente de scris.
Activitatea 3: fißa de lucru „Gândi†i-vå serios la agricultura organicå“, instrumente de scris.
Activitatea 4: benzi de hârtie albå ßi coloratå, bandå adezivå.
Activitatea 5: c omponente pentru cutia râmelor: o cutie cu pere†i de sticlå (de exemplu, un acvariu vechi),
diferite tipuri de sol, pietriß, resturi de legume ßi fructe, frunze uscate, râme.
Activitatea 6: alimente agricole organice ßi produse locale.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 3 ore de claså, o excursie la o fermå organicå.
Loc de desfåßurare: sala de claså, curtea ßcolii, ferma organicå.
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Activitatea 1: Experiment
Preparåm unt!
Copiii preparå unt la ßcoalå. Smântâna este turnatå într-un recipient etanß, iar copiii îl
agitå pe rând pânå când smântâna se transformå în unt.
Iau apoi o gustare, delectându-se cu tartine unse cu unt de caså.

Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii
Câtå apå este în pâinea pe care o månânc?
Produsele agricole con†in o cantitate mare de apå, pe care au preluat-o din apele de su
prafa†å sau din pânza freaticå. Copiii estimeazå cantitatea de apå necesarå pentru pro
ducerea anumitor alimente ßi completeazå acaså fißa de lucru „Depistarea apei din micul
dejun“. Apoi, se comparå estimårile lor cu valorile men†ionate de profesor la claså.

Consumul de apå necesar
pentru ob†inerea diverselor produse agricole

1 kg de grâu – 1.500 litri
1 kg carne de pui – 6.000 litri
1 kg de pâine – 1.000 litri
1 litru de lapte – 1.000 litri
1 kg zahår din trestie de zahår – 3.000 litri
1 kg zahår din sfeclå de zahår – 120 litri
1 ou – 135 litri
1 kg de cartofi – 500 litri
1 kg carne de porc/ßuncå/costi†å – 10.000 litri
1 kg carne de vitå – 15.000 litri

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

Compara†ie: cada de baie are o capacitate maximå de 200 de litri de apå.
Suplimentar, copiii pot întreba acaså câte kilograme de pâine, de carne ßi câ†i litri de
lapte consumå familia lor såptåmânal ßi astfel se poate calcula consumul de apå pen
tru ob†inerea produselor agricole pentru întreaga claså.

bazinul hidrografic dunårean
Ut i l i z a r e a a p e i î n
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Activitatea 3: Grup de lucru/discu†ii
Gândi†i-vå bine la agriculturå!
Copiii îßi exprimå pårerile cu privire la principiile ce pot fi aplicate în vederea unei
organizåri mai durabile a agriculturii. Concluziile sunt notate pe tablå ßi discutate în
claså. Subiectul se aprofundeazå prin intermediul fißei de lucru „Gândi†i-vå serios la
agricultura organicå“.
Informa†ii pe CD-ROM: Situa†ia agriculturii în bazinul dunårean

Sfat: Activitatea se adreseazå în special copiilor mai mari, deoarece are un nivel
mai crescut de dificultate.

Activitatea 4: Joc
Îngråßåminte cu nitra†i – ce-i prea mult stricå
Plantele au nevoie de azot pentru a se dezvolta. Când sunt recoltate, azotul este re†inut
de plante ßi trebuie înlocuit în sol. La fertilizarea câmpurilor, fermierii folosesc adesea
îngråßåminte în exces (îngråßåmânt natural lichid, mineral), pe care plantele nu le pot ab
sorbi. Astfel, aceste îngråßåminte ajung în apele subterane sau în apele curgåtoare, unde pot
genera o explozie a înmul†irii algelor sau alte probleme privind calitatea apei potabile.
Sala de claså sau o parte din curtea ßcolii este declaratå teren arabil. Câ†iva copii (în jur de
cinci) îßi imagineazå cå sunt plantele care cresc pe câmp.
>>>

Pe drumul cåtre o agriculturå durabilå
Formele de produc†ie bazate pe utilizarea îngråßåminte
lor ßi a pesticidelor, pe mecanizare ßi specializare (mo
noculturile, creßterea intensivå a animalelor) au avut ca
efect o creßtere uriaßå a productivitå†ii, dar au creat ßi
numeroase probleme.
Consecin†ele constau în poluarea alimentelor, a apelor
subterane ßi a solului cu pesticide ßi nitra†i rezulta†i din
suprafertilizarea câmpurilor ßi în ape uzate provenite din
fermele de animale.
Astfel, fertilitatea naturalå a solului poate intra în de
clin ca urmare a eroziunii solului, a såråcirii biotopurilor
ßi a diminuårii biodiversitå†ii.
Pentru a îndeplini cerin†ele unei dezvoltåri durabile în agriculturå, oricine poate adopta metodele
agriculturii integrate.

Agricultura integratå înseamnå cå pesticidele ßi îngrå
ßåmintele artificiale nu sunt folosite la creßterea culturilor.
Fertilitatea solului este sus†inutå în armonie cu procesele
naturale. Culturile care îßi stimuleazå reciproc dezvoltarea
sunt plantate alternativ, ca în cazul cerealelor ßi plantelor
leguminoase. Anumite specii de insecte, precum cåråbußul
sau viespea, sunt integrate ca protectori naturali ai plantelor.
Resursele de apå sunt administrate responsabil ßi economic.
În privin†a crescåtoriilor de animale, metodele de creßtere
intensivå nu se mai utilizeazå, practicându-se în schimb me
tode zootehnice nedåunåtoare. Biodiversitatea este sporitå
prin extinderea profilului fermelor, astfel încât într-o fermå
så se cultive påmântul, så se creascå ßi animale, så se plan
teze tipuri variate de culturi ßi så se creeze cordoane verzi ßi
garduri vii între terenuri. Produc†ia creßte prin promovarea
proceselor naturale din cadrul ecosistemului agricol.

Suport informativ
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Ei se pot identifica printr-o bandå verde de hârtie ßi se råspândesc pe terenul de joc.
Ceilal†i copii reprezintå moleculele de azot din îngråßåmintele azotate ßi se identificå
prin benzi albe de hârtie pe care este inscrip†ionat simbolul N. Moleculele de azot se
deplaseazå printre plante ßi, la un semnal prestabilit, fiecare copil reprezentând în
gråßåmântul se îndreaptå cåtre un copil care reprezintå o plantå ßi se prind de mâini.
Deoarece existå mai multe molecule de azot decât plante, vor råmâne copii fårå
parteneri. La urmåtoarea ploaie, moleculele suplimentare de azot sunt luate de apå ßi
ajung în pânza freaticå sau în apele de suprafa†å. Copiii imitå cu to†ii sunetul ploii, iar
copiii reprezentând moleculele de azot care nu au mai gåsit plante se adunå într-un col†
al terenului de joc. Ele se infiltreazå astfel în pânzå freaticå. Celelalte molecule de azot
sunt preluate de plante, iar copiii care le întruchipeazå revin la locul de start al jocului.
În runda urmåtoare, al†i copii devin plante ßi jocul reîncepe.

Sfat: Copiii viziteazå o fermå
organicå ßi înva†å despre metodele de lucru dintr-o astfel
de fermå.

Circuitul azotului: Îngråßåmintele cu nitra†i se acumuleazå în sol prin intermediul ma
teriilor organice, iar plantele se hrånesc cu acest nutrient important. În cazul supraferti
lizårii, surplusul de nitra†i råmâne în sol ßi poate polua pânza freaticå.

bazinul hidrografic dunårean
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Activitatea 5: Experiment
Via†a subteranå, râmele în ac†iune
O activitate intenså se desfåßoarå în solurile nepoluate de pesticide. Copiii observå ac
tivitatea neobositelor râme dintr-o cutie a râmelor. Ele se hrånesc cu particule de plante
moarte, afâneazå ßi fertilizeazå solul prin excrementele lor.

De ce ai nevoie pentru cutia râmelor?
• o cutie cu pere†i de sticlå, de exemplu un acvariu
• diferite tipuri de sol, cum ar fi argilå, nisip, påmânt de grådinå
• pietriß
• resturi de legume ßi fructe, de exemplu coji de mår, de cartof sau morcov,
frunze de salatå etc.
• frunze uscate
• râme
frunze
uscate
resturi de
legume
ßi fructe
nisip
påmânt
de grådinå
pietriß
argilå

Diferitele tipuri de sol ßi pietriß sunt aßezate în cutie în straturi succesive. Resturile
de legume ßi fructe sunt îndesate între straturi ßi pere†ii de sticlå ai cutiei, iar frunzele
uscate formeazå stratul de la suprafa†å. Apoi râmele, pe care le pute†i gåsi ßi în grådina
ßcolii, sunt introduse cu grijå în cutie. Acoperi†i cutia cu o pânzå, pentru a feri râmele
de luminå, ßi påstra†i-o într-un loc råcoros ßi întunecat din ßcoalå. Râmele trebuie întot
deauna hrånite cu resturi proaspete de legume ßi fructe, iar påmântul trebuie men†inut
ußor umed.
Copiii observå zilnic schimbårile care au loc în cutie ßi felul în care râmele îßi cro
iesc tuneluri, amestecå diferitele tipuri de sol ßi consumå resturile de legume ßi fructe.
Apari†ia excrementelor de râmå sub forma unor mici gråmåjoare este o dovadå a ferti
lizårii solului de cåtre acestea.
Râmele aduc mari servicii zonelor agricole, înså solul propice vie†uitoarelor subte
rane poate exista numai în condi†iile în care utilizarea îngråßåmintelor ßi a pesticidelor
se men†ine în limitele admise.
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Activitatea 6: Grup de lucru/discu†ii
Bufet organic la ßcoalå. Produsele organice dau gustul!
Împreunå cu persoanele responsabile de aprovizionarea bufetului ßcolii, copiii orga
nizeazå un bufet cu produse organice sau cu alimente locale ob†inute prin metode agri
cole durabile ßi îßi informeazå colegii despre avantajele agriculturii organice.
Informa†ii pe CD-ROM: P
 rincipiile agriculturii durabile
Metode de iriga†ie

bazinul hidrografic dunårean
Ut i l i z a r e a a p e i î n
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„Depistarea apei din micul dejun“

i intere
Te afli în fa†a micului tåu dejun, månânci poate nißte pâine ßi bei lapte. Nu ar f
analizå a
sant de ßtiut de câtå apå este nevoie pentru a produce 1 kg de pâine? Få o
por†ia
micului dejun! Ceea ce trebuie så faci este så cântåreßti cu ajutorul pårin†ilor
atea de
din fiecare produs pe care îl månânci la micul dejun ßi apoi så estimezi cantit
ara
apå necesarå pentru ob†inerea acestor alimente. În ziua urmåtoare, po†i comp
aceste valori cu cele aflate la claså.

Lista micului dejun
(în grame)

Pâine

Lapte

Zahår

Ouå

Cereale

Íuncå

Alte alimente
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Cantitatea estimatå de apå
(în litri)

Cantitatea realå de apå
consumatå (ca termen
de compara†ie pentru
copii)

la agricultura organicå!“
„Gândi†i-vå serios sunt
înrudite cu domeniul agriculturii. Selecta†i-le pe

Toate expresiile de mai jos
nii ßi
cele care, în opinia voastrå, corespund unui tip de agriculturå prin care oame
animalele pot tråi în armonie. Nota†i-le pe tablå.

îngråßåmânt chimic
l fertilizare naturalå l fertilizare artificialå
l creßterea intensivå a animalelor
l insecte folositoare pentru protec†ia naturalå a plantelor
l animalele au suficient spa†iu l câteva animålu†e în sol
l sistem de iriga†ie care economiseßte apa
l câmpii vaste, cu sisteme de iriga†ie care consumå multå apå
l garduri verzi ßi tufißuri pe câmpuri
l câmpii monotone, cu un singur tip de culturå
l diversitatea vie†ii animale din sol, de exemplu râme
l

Agriculturå durabilå
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Dunårea, o verigå de legåturå între culturile timpurii
Evolu†ia agriculturii de-a lungul Dunårii
Cercetårile moderne au dovedit cå, în vremuri
le preistorice ßi în istoria timpurie a rasei uma
ne, existen†a Dunårii nu a avut ca efect sepa
rarea culturilor. În aceste perioade timpurii ale
istoriei umane, Dunårea a reprezentat linia cå
låuzitoare a dezvoltårii culturale dinspre Orient
cåtre Apus.
Este posibil ca, în perioada neoliticå, primul
avânt al agriculturii din bazinul dunårean så fi
avut loc în Europa ßi în zona mediteraneanå da
toritå triburilor migratoare care au urmat cursul
fluviului venind dinspre Semiluna Fertilå (unul
dintre „leagånele agriculturii“ din Orientul
Apropiat)! Ulterior, s-au manifestat varia†ii re
gionale ale acestui mod de via†å. Din perspec
tivå temporalå, primele culturi arabile au apårut
pe cursul inferior, apoi pe cursul mijlociu ßi,
în final, pe cursul superior al Dunårii. Pentru
prima datå în istoria umanitå†ii, modul de via†å
al oamenilor s-a asociat cu un trai statornic, cu
practicarea agriculturii ßi creßterea animalelor.
Datoritå îmbunåtå†irii condi†iilor de aprovi
zionare cu hranå, s-a înregistrat o creßtere bruscå
a numårului de locuitori (revolu†ia neoliticå).
Dovezi din epoca paleoliticå ale activitå†ii
umane în regiunile dunårene
Pe cursul superior al Dunårii existå numeroase
zåcåminte de cremene, care au constituit materia
primå esen†ialå pentru fabricarea såge†ilor, vâr
furilor de suli†å, cârligelor de harpon ßi cu†itelor
de råzuit. Aceastå materie primå se poate gåsi
pânå în zona cursului mijlociu al Dunårii.
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Nu se ßtie înså dacå în acestå perioadå Du
nårea era folositå ca rutå de tranzit sau cât de
intense erau schimburile între popula†iile din
aceste regiuni. Semne ale primelor aßezåri uma
ne descoperite în diverse locuri din zona dunå
reanå dateazå din epoca de piatrå. De exemplu,
în valea Wachau, una dintre zonele cu cele mai
vechi aßezåri, a fost descoperitå Venus din Wil
lendorf, o statuetå din epoca de piatrå având o
vechime de 25.000 de ani.
În peßterile din defileul Djerdap, de pe versan†ii
sudici ai Carpa†ilor, au fost gåsite urme ale acti
vitå†ii umane cu o vechime de 20.000 de ani.
Atât valea Wachau, cât ßi defileul Djerdap sunt
favorizate de caracteristicile microclimatice, iar
våile însorite au oferit condi†ii bune de via†å strå
moßilor noßtri în perioada schimbårilor de climå
din era glaciarå. Abunden†a peßtelui din Dunåre
a reprezentat probabil un argument în favoarea
întemeierii de aßezåri în preajma fluviului.
Culturi neolitice în regiunile dunårene
Lepenski vir (defileul sudic de la Por†ile de
Fier): în timpul construirii barajului de la Por
†ile de Fier au fost descoperite ruine ale unor
case de lemn. Acestea au fost construite de
descenden†ii locuitorilor din peßterile aflate
în defileul Djerdap începând din 8500 î.e.n.
ßi sugereazå cå oamenii aveau un stil de via†å
sedentar. Este posibil ca aceste aßezåri så fi
fost locuite de primele popula†ii dunårene de
pescari ßi vânåtori între anii 8500 ßi 5500 î.Hr.
Basoreliefuri reprezentând capete cu tråsåturi

Dincolo de suprafa†å

umane ßi cu tråsåturi asemånåtoare peßtelui au
fost cioplite în piatrå (cu dimensiuni cuprinse
între 16 cm ßi 70 cm), fiind primele lucråri ale
sculptorilor europeni. În total, zece aßezåri au
fost excavate în defileul Djerdap; prin urmare,
aceastå amenajare în terase a constituit centrul
unei culturi care a înflorit pe o perioadå de
3.000 de ani.
Aßezårile cu specific agricol din epoca neo
liticå s-au dezvoltat în principal în zonele fertile
de loessuri de-a lungul malurilor fluviului, ca în
urmåtorul exemplu din bazinul dunårean.
Cultura Vinča, cunoscutå ßi sub numele de cul
tura dunåreanå, a existat între anii 5300 ßi 3500
î.Hr. în Balcani (Serbia, vestul României, sudestul Ungariei, estul Bosniei ßi sudul Ucrainei).
Denumirea datå acestei culturi dunårene tim
purii derivå de la numele principalei localitå†i

D incol o d e s u p r a f a † å

unde a fost identificatå, respectiv Vinča, un sat
pe cursul Dunårii aflat la 14 km est de Belgrad.
Aici s-au descoperit urme de terenuri agricole
(cultivate în special cu alac – o varietate primi
tivå de grâu), de lucråri ale solului ßi de creß
tere a animalelor (în principal vite, oi, capre ßi
porci). Oamenii tråiau în case de lemn de formå
påtratå, având uneori câteva camere. Pentru pri
ma datå, olåritul a avut un rol important.
Se presupune cå aceastå culturå dunåreanå a
creat o formå europeanå timpurie de scriere, aßa
de ciudatå încât nici pânå în prezent nu a pu
tut fi descifratå (cel mai vechi sistem de scriere
descifrat este cel sumerian, care dateazå din ju
rul anului 3200 î.Hr.). Fragmente de ceramicå,
vase ßi statuete inscrip†ionate cu aceastå scriere
au fost descoperite în Ungaria, Serbia, Româ
nia, Bulgaria ßi nordul Greciei.
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Hidroenergia
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4.3. Hidroenergia 						

Energia din râurile noastre
Oamenii folosesc energia râurilor de multå vreme. În morile de apå, fåina se ob†inea
prin måcinarea cerealelor, iar ro†ile de lemn peste care curgea apa ac†ionau joagårele ßi
pivele. Înainte de revolu†ia industrialå, multe din ramurile industriei erau complet de
pendente de energia apei. În prezent, curentul electric produs prin hidroenergie este un
element important din rezervele noastre energetice, deoarece la producerea lui se folo
sesc surse regenerabile de energie. Barajele au totußi un impact puternic asupra râurilor
ßi formelor de via†å acvatice ßi modificå peisajele. În afara energiei hidroelectrice, exis
tå alte numeroase modalitå†i de producere a electricitå†ii pe baza surselor regenerabile
de energie.

bazinul hidrografic dunårean
Ut i l i z a r e a a p e i î n
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Obiective:
Copiii înva†å ...
✔ så recunoascå formele de energie regenerabilå ßi neregenerabilå.
✔ cum func†ioneazå energia apei prin experien†å directå.
✔ cå fiecare poate face ceva pentru râuri.

Materiale:
Activitatea 1: hârtie, bandå adezivå, instrumente de scris.
Activitatea 2: o andrea, un pahar de iaurt gol, douå dopuri de plutå, a†å, foarfecå, briceag, bandå adezivå, un
vas, o sticlå de apå.
Activitatea 3: o foaie mare de hârtie, instrumente de scris.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2-3 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Utilizarea apei în bazinul hidrografic dunårean

Activitatea 1: Grup de lucru/discu†ii
Curentul electric vine într-adevår de la prizå?
Copiii se gândesc la sursele de energie care pot fi folosite la producerea curentului
electric ßi noteazå pe hârtii separate fiecare surså de energie identificatå. Se strâng
hârtiu†ele ßi se lipesc pe tablå. Pasul urmåtor constå în gruparea „formelor de energie“
în douå categorii: forme de energie regenerabilå ßi forme de energie neregenerabilå.
Profesorul discutå cu elevii despre consecin†ele pe care le poate avea utilizarea dife
ritelor forme de energie ßi despre necesitatea folosirii surselor regenerabile pe scarå
tot mai largå, cu scopul de a conserva resursele naturale.

De unde provine energia?
Cu to†ii avem nevoie de electricitate în via†a de zi cu zi
ca surså de luminå, pentru gåtit, încålzire ßi pentru uti
lizarea aparatelor electrocasnice din locuin†e. Produce
rea mårfurilor industriale nu ar fi posibilå în absen†a
curentului electric. Electricitatea se poate ob†ine din
combustibili minerali precum cårbunele, petrolul ßi ga
zele naturale, din energie atomicå ßi din surse regene
rabile de energie. De obicei, electricitatea este produså
de turbinele rotative care alimenteazå un generator.
Ce este energia regenerabilå?
Formele de energie regenerabilå reprezintå surse in
epuizabile de energie naturalå care se regenereazå
permanent datoritå energiei solare, spre deosebire de
combustibilii minerali (cårbune, petrol, gaze naturale)
sau energia atomicå – pentru care se foloseßte uraniu
ca materie primå de bazå.
Formele de energie regenerabilå care folosesc direct
lumina solarå sunt cåldura solarå ßi energia solarå.
Celelalte forme care folosesc indirect energia solarå
sunt energia eolianå ßi hidroenergia, energia biomasei
– materii prime regenerabile, care reprezintå energie
solarå stocatå – ßi energia geotermalå.
Energia regenerabilå emite pu†ine (sau chiar deloc)
gaze cu efect de serå, care au o contribu†ie la schim
bårile climatice. Deoarece calamitå†ile produse de
inunda†ii ßi perioadele de secetå sunt determinate de
schimbårile climatice, utilizarea energiei regenerabile
este o modalitate de limitare a emisiilor de gaze cu
efect de serå dåunåtoare climei. În †årile din bazinul
dunårean, energia hidroelectricå asigurå cea mai mare

parte din energia regenerabilå. Celelalte forme de ener
gie regenerabilå nu sunt folosite atât de mult ßi nu sunt
ußor accesibile.
Forme de energie regenerabilå
Soarele
Razele solare pot fi transformate direct în electrici
tate prin intermediul celulelor fotovoltaice. Acest feno
men este ilustrat de calculatoarele de buzunar cu celule
solare.
O altå posibilitate de folosire a luminii solare pentru
producerea electricitå†ii o reprezintå centrala helioter
micå. Cu ajutorul unor oglinzi parabolice, razele sunt
captate, iar apa încålzitå produce aburul care pune în
func†iune turbina.
Fenomenul de încålzire a corpurilor expuse la soare
este utilizat pentru producerea apei calde. Un exemplu
este folosirea panourilor de captare a energiei solare
de pe acoperißurile caselor. Instala†iile în care este în
cålzitå apa sunt învelite în materiale izolatoare, pentru
a reduce la minimum pierderile de cåldurå.
Aceste instala†ii påstrezå apa la o temperaturå de
pânå la 90°C.
De exemplu, un furtun de grådinå care a stat la soare
mai mult timp va furniza apå caldå.
Existå înså limitåri ale cantitå†ii de energie solarå
disponibile datoritå nivelurilor variabile ale luminii so
lare ßi datoritå absen†ei ei în timpul iernii, în condi†ii
de cer înnorat sau noaptea. Celulele solare au nevoie de
mult spa†iu. 
>>>
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Vântul
Energia cineticå a vântului ac†ioneazå un rotor ßi poate
produce electricitate prin intermediul unui generator.
Performan†a instala†iilor eoliene depinde de mårimea
rotoarelor ßi de viteza vântului. Dublarea diametrului
unui rotor måreßte performan†a de patru ori; dublarea
vitezei vântului determinå o productivitate de opt ori
mai mare. În trecut, la morile de vânt oamenii foloseau
for†a vântului pentru måcinarea cerealelor ßi ob†inerea
fåinii. Energia eolianå nu este întotdeauna disponibilå
la acelaßi nivel ßi nu se poate ob†ine oriunde. Ano
timpurile ßi clima influen†eazå modul în care poate fi
întrebuin†atå.
Sistemele eoliene modificå prin înål†imea lor peisa
jele ßi pot ajunge subiectul unor controverse locale.
Apa
Centralele hidroelectrice de pe cursurile râurilor din zo
nele joase de relief se numesc hidrocentrale cu cådere de
apå. Energia apei curgåtoare este folositå la producerea
electricitå†ii. Pe râu, este construit un baraj, care creea
zå o cådere de apå. Dupå aceastå cådere, apa ajunge la
turbine, care ac†ioneazå un generator ce produce elec
tricitate. Fluxul apei prin turbine este continuu.
Hidrocentralele cu cådere de apå pot func†iona ßi
într-un mod fluctuant. Aceasta înseamnå cå apa este
stocatå astfel încât existå o rezervå semnificativå de
apå disponibilå pentru producerea electricitå†ii în acele
momente ale zilei când cererea de energie electricå
este mai mare decât în mod normal.
În regiunile muntoase, existå hidrocentrale cu lac de
acumulare, unde barajele stocheazå apa în perioadele
cu debit crescut, cum ar fi la topirea zåpezii. Aceste
centrale pot fi puse în func†iune într-un timp foarte
scurt ßi apoi închise din nou. Apa este deviatå prin
tr‑o instala†ie sub presiune în camera turbinelor, care
se poate, de asemenea, afla la mare distan†å de baraj.
Hidrocentralele cu lac de acumulare furnizeazå ener

gie electricå în perioadele în care se înregistrezå o
cerere ridicatå, de exemplu în miezul zilei sau iarna,
când râurile au un debit mai scåzut ßi se apeleazå la
rezervele din lacurile de acumulare.
Forme de energie neregenerabilå
Combustibili minerali
Cårbunele, petrolul ßi gazele naturale reprezintå
resurse stocate în påmânt, care s-au format din resturi
animale ßi vegetale cu milioane de ani în urmå. Aceste
materii prime se gåsesc în cantitå†i limitate ßi nu pot
fi înlocuite. Pentru producerea electricitå†ii, combus
tibilii minerali sunt arßi în centralele termoelectrice,
eliberând în atmosferå bioxid de carbon, protoxid de
azot ßi al†i compußi chimici. Datoritå cåldurii degajate
în urma acestei combustii, apa se încålzeßte, iar aburul
rezultat ac†ioneazå turbinele. Combustibilii minerali
pot fi depozita†i cu ußurin†å, înså transportul ßi depozi
tarea acestor combustibili pot duce la accidente care, în
special în cazul petrolului, au efecte nocive asupra me
diului. Utilizarea combustibililor minerali contribuie la
schimbåri climatice, din cauza nivelului înalt al emisi
ilor de bioxid de carbon.
Energia atomicå
Elementul esen†ial al producerii energiei atomice îl
constituie minereul de uraniu radioactiv, care provine
din minele de uraniu. În centralele atomoelectrice,
energia eliberatå în urma procesului de diviziune a
atomilor de uraniu este folositå la fierberea apei. Abu
rul ac†ioneazå turbinele, iar generatoarele produc elec
tricitate. Din toate etapele de producere a electricitå†ii
prin utilizarea energiei atomice rezultå materii radio
active, iar problema depozitårii definitive a deßeurilor
radioactive nu a fost încå solu†ionatå. Accidentele din
centralele atomoelectrice pot duce la contaminarea ra
dioactivå a unor regiuni întinse.
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Utilizarea apei în bazinul hidrografic dunårean

Activitatea 2: Experiment
Energia apei în sala de claså
Pentru a construi o roatå de apå cu palete, se fac ßase creståturi într-un dop de plutå cu
ajutorul unui briceag. Prin centrul dopului este introduså orizontal o andrea. Un pahar
de iaurt se taie în ßase pår†i egale, iar fundul paharului este decupat. Cele ßase bucå†i de
pahar sunt lipite în fantele dopului. Când adezivul se usucå, cel de-al doilea dop este
legat cu a†å la celålalt capåt al andrelei. Roata de apå este aßezatå deasupra unui vas de
dimensiuni porivite ßi puså în func†iune cu ajutorul apei din sticlå. Copiii pot observa
cum se produce energia: dopul prins cu a†å se ridicå pe marginea vasului. Sticla cu apå
simbolizeazå lacul de acumulare din care curge apa în turbine într-o centralå electricå.
Roata poate fi montatå ßi într-un râu, prin aßezarea andrelei pe douå ramuri bifurcate,
înfipte în påmânt.
Mißcarea paletelor ilustreazå felul în care se ob†ine, de obicei, energie electricå din
energia cineticå. Este identic cu principiul dinamului de la bicicletå.

Informa†ii pe CD-ROM: Sturionul, specie de peßti amenin†atå din bazinul Dunårii

Sfat: Acest experiment poate fi efectuat ßi în lavoarul din sala de claså, folosind
apå de la robinet.
Sfat: Modul de func†ionare a unei centrale electrice ßi efectele sale asupra râului pot fi demonstrate prin vizitarea unei hidrocentrale din vecinåtatea ßcolii.

bazinul hidrografic dunårean
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Efecte posibile ale centralelor hidroelectrice

Râul nu mai transportå nimic cu el
Dacå un râu este întrerupt de baraje, nisipul ßi pietrißul
nu mai pot fi transportate de apå ßi sedimentele se
depun în amonte de fiecare baraj.
Încetinirea curen†ilor de apå
Reducerea debitului în zona barajelor determinå depu
nerea unor materii fine în albia râului. Acestea astupå
porii de pe fundul râului ßi fac imposibilå alimentarea
pânzei freatice, deoarece apa nu se mai poate infiltra în
corpul pânzei freatice ßi în zona malurilor.
Sedimentele de materii fine
acoperå ßi stratul natural de pie
triß de pe fund. Aceste schimbåri
afecteazå micile animale care
tråiesc pe fundul râului ßi peßtii
care îndrågesc apele învolburate
ßi îßi depun icrele în prundißuri ßi
pe pietriß; toate aceste vie†uitoare
riscå så-ßi piardå teritoriile de re
producere ca rezultat al formårii
acestor sedimente. Un alt efect
constå în pierderea capacitå†ii de
autoepurare a râului.

râului transportå din nou nisip ßi pietriß. Prin urmare,
se poate înregistra o scådere a nivelului apei în aval de
baraj, ceea ce atrage dupå sine ßi o scådere a nivelu
lui pânzei freatice. Acest fenomen afecteazå habitatele
din aval de baraj – de exemplu, pådurile inundabile ßi
regiunile din zona malurilor nu mai sunt alimentate
cu o cantitate suficientå de apå. În sectorul ungar al
Dunårii, ritmul de adâncire a eroziunii este de 1-3 cm
pe an, iar în sectorul austriac al Dunårii de la est de
Viena, albia se adânceßte într-un ritm mai accelerat cu
3-4 cm pe an. În prezent, se deruleazå proiecte costisi
toare pentru prevenirea adâncirii eroziunilor în aval de
centralele electrice, prin dragarea aluviunilor din albia
fluviului cu ajutorul excavatoarelor, de exemplu în es
tul V
 ienei.
Speciile de peßti migratori
Un efect important al construirii barajelor constå în fap
tul cå arealul de reproducere al anumitor specii de peßti
din amonte de baraj este izolat de por†iunile din aval
ale râului, obstruc†ionând astfel migra†ia vie†uitoarelor
acvatice. De exemplu, sturionii nu au mai avut posibi
litatea de a se reproduce, din cauza obstacolelor apårute
în drumul lor cåtre aria specificå de reproducere.

foto: DRP/ Victor Mello

„Prea multe baraje, prea pu†inå apå“
Centralele hidroelectrice modificå cursul râurilor prin
ståvilirea apelor. În zona barajelor, adâncimea apei
este mai mare, lå†imea râului mai mare, iar debitul mai
redus. Prin îndiguirea râurilor, albiile naturale, cu in
sulele lor ßi zonele din preajma malurilor, pot fi distruse
sau inundate, iar alternan†a naturalå a nivelurilor apei,
când mai ridicate, când mai scåzute, atât de importantå
în pådurile inundabile, poate fi compromiså. Habitatele
din regiunea pådurilor inundabile sunt distruse, iar spe
ciile de plante ßi animale dependente de fluctua†ia per
manentå a nivelului apei nu pot supravie†ui.

Ce se întâmplå
în spatele barajului?
În spatele barajului, în aval, albia
râului se adânceßte, deoarece for†a

Suport informativ
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Baraj: La Brådißor, în România.

Utilizarea apei în bazinul hidrografic dunårean

Activitatea 3: Grup de lucru/discu†ii
Face†i un cadou râului!
Copiii se gândesc la modalitå†i de economisire a curentului electric ßi îßi noteazå ideile
pe o coalå mare de hârtie. Fiecare copil îßi alege metodele de economisire a energiei
electrice pe care le poate aplica cu ajutorul profesorului ßi pårin†ilor, fåcând astfel un
cadou râului. Clasa realizeazå un poster, pentru a aråta celorlal†i colegi din ßcoalå ca
dourile lor pentru râu.

Sfat:

Pentru a motiva copiii, pute†i acorda diplome pentru fiecare „cadou
pentru râu“. Pe diplomå poate fi descriså metoda de economisire a energiei
aleaså de fiecare copil.

Modalitå†i de economisire a energiei electrice la ßcoalå ßi acaså
Folosi†i becuri economice.

Nu acoperi†i radiatoarele.

Întotdeauna închide†i aparatele electronice complet
(modul „stand-by“ consumå foarte mult curent).

Sfåtui†i-vå pårin†ii så nu foloseascå maßina de uscat cu
tambur.

Când cåuta†i aparate electrocasnice noi (frigider, maßinå
de spålat etc.), sfåtui†i-vå pårin†ii så achizi†ioneze pro
duse cu un consum redus de energie electricå.

Face†i duß rapid în loc de baie.

Pune†i capac pe vasul în care gåti†i.
ˇine†i ußa de la frigider deschiså cât mai pu†in posibil.

Sfåtui†i-vå pårin†ii så nu foloseascå programul de spå
lare la temperaturå foarte ridicatå ßi nici programul de
prespålare.

Låsa†i mâncarea så se råceascå, înainte de a o introduce
în frigider.

Opri†i încålzirea, când aerisi†i camera, låsa†i ferestrele
larg deschise ßi doar pentru o perioadå scurtå de timp.

Asigura†i-vå cå nu låsa†i becuri aprinse inutil, când
pleca†i de acaså.

Regla†i încålzirea la valori mai scåzute – 18-20°C ar fi
suficient pentru camera de zi.

Folosi†i maßina de spålat la capacitate maximå.

Suport informativ
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Legendele Dunårii

Morile plutitoare
ei ßi ajutoarelor sale. A doua barcå sus†inea
celålalt capåt al axului greu al morii. În unele
zone ale Dunårii, se mai pot încå vizita mori
plutitoare vechi sau recondi†ionate, transforma
te în muzee. Cu toate acestea, ele au dispårut
complet din peisajul râurilor ßi nu mai au nicio
utilitate economicå.
Sugestie: Gåsi†i o piatrå mare ßi platå ca suport
ßi una mai micå cu o fa†å netedå pentru måcinat.
Copiii ar putea încerca så ob†inå fåinå din cere
ale doar prin folosirea for†ei propriilor mâini.
Mai multe informa†ii despre morile plutitoa
re se pot gåsi pe CD-ROM.
foto: Moritz Böswirth

Râurile de†in o energie uriaßå. Curg zi ßi noapte,
vara ßi iarna. În trecut, nenumårate mori de apå
foloseau aceastå energie inepuizabilå, pentru a
måcina fåinå din cereale în mod similar morilor
de vânt din regiunile cu brizå constantå. Morile
erau de obicei fåcute din douå bårci paralele,
bine ancorate, care aveau o roatå cu palete dis
puså între ele. Apa curgea pe sub roatå, împin
gând paletele mari ale ro†ii înainte, ßi astfel o
punea în mißcare. Una dintre bårci era moara
propriu-ziså ßi consta într-o caså de lemn, care
adåpostea pietre de moarå grele ßi angrenajul,
iar deasupra se afla pâlnia în care se vårsau ce
realele. Aceasta era ßi casa morarului, a famili

Moarå plutitoare:
pe Dunåre se mai pot
gåsi câteva mori pluti
toare recondi†ionate ßi
transformate în muzee.
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Dincolo de suprafa†å

Vechi zone periculoase pe Dunåre ßi modificarea lor prin lucråri tehnice
în secolele XIX ßi XX
Începând cu epoca absolutistå a secolului al
XVIII-lea, corpurile ßi cursurile de apå ßi zonele
din imediata apropiere a malurilor râurilor afla
te în interiorul uscatului au fost considerate, în
general, proprietate a statului (principiu valid ßi
în prezent). Pe måsurå ce tranzitul pe uscat în
zona cursului superior ßi mijlociu al Dunårii s-a
intensificat considerabil în secolul al XVIII-lea
ßi oamenii Iluminismului nu au mai vrut så lase
vie†ile barcagiilor de pe Dunåre în voia sor†ii,
cursul fluviului a fost cartografiat ßi investigat în
scopul naviga†iei. Maria Tereza, regina Ungariei
ßi Boemiei ßi so†ia împåratului austriac Franz I,
a înfiin†at un consiliu al flotei ßi naviga†iei. Ast
fel, s-a început ajustarea cursului fluviului, cel
mai adesea fiind vorba de mici interven†ii, dintre
care unele nu au avut succesul scontat.
În a doua jumåtate a secolului al XIX-lea,
Dunårea a devenit †inta progresului tehnolo
gic. În câteva decenii, înfå†ißarea ßi, adesea, ßi
cursul fluviului s-au schimbat ca rezultat al unui
imens efort tehnologic. Au fost construite bara
je, canale ßi diguri de colmatare; au fost înål†ate
porturi, cheiuri ßi poduri. Uneori, aceste måsuri
de regularizare au avut dimensiuni uriaße.
Multe zone periculoase pentru naviga†ie din
cauza cataractelor ßi stâncilor (de exemplu,
Strudengau, Por†ile de Fier) au fost considerate
inofensive. De la sfârßitul anilor 1950, pe cursul
superior ßi mijlociu al Dunårii au fost construite
nenumårate centrale electrice. În afara scopului
lor principal, de furnizare a electricitå†ii, cen
tralele faciliteazå tranzitul navelor prin contro
larea nivelurilor apei.

D incol o d e s u p r a f a † å

Exemplu – Strudengau
(Austria Inferioarå)
În 1773, a avut loc prima explozie controlatå
în zona cataractei Greiner, cu scopul de a ußura
tranzitarea. Abia în 1885 a fost posibilå dislo
carea completå a micii insule a lui „Hausstein“,
eliminându-se astfel periculoasa cataractå. Gra†ie
bra†ului mort de la centrala electricå Ybbs‑Per
senbeug, construitå dupå cel de-al doilea råzboi
mondial, Strudengau a încetat så mai fie o pro
blemå pentru naviga†ie.
Exemplu – Por†ile de Fier (Serbia/România)
Tranzitul pe la Por†ile de Fier a fost pentru pri
ma datå înlesnit în 1834-1835. Totußi, rezultate
le acestei prime explozii au fost modeste ßi, în
zonele cu un nivel scåzut al apei, era nevoie ca
mårfurile ßi cålåtorii så traverseze strâmtorile
stâncoase pe un drum paralel cu fluviul, cons
truit la jumåtatea anilor 1840 (în acest fel, se în
cheia naviga†ia neîntreruptå pânå în acest punct
pe Dunåre). Lucrårile de regularizare desfåßurate
din 1860 pânå în 1896 au transformat Por†ile
de Fier într-un imens ßantier. A fost construitå
o nouå albie a Dunårii, menitå så permitå tran
zitul navelor mari în perioade cu niveluri scåzute
ale apei. Hidrocentrala de la Por†ile de Fier, a
cårei construc†ie a fost terminatå de Iugoslavia ßi
România în 1980, a mårit nivelul apei cu pânå la
30 de metri ßi a eliminat definitiv dificultå†ile pe
care aceastå por†iune le crea naviga†iei. Efectele
negative pe care aceste regularizåri le-au avut
asupra mediului au fost înså enorme. Schimbårile
ecologice ßi pierderile au fost inevitabile.
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Râurile ca rute de transport pentru cålåtori ßi mårfuri
Încå din vremurile antice, oamenii folosesc râurile ca rute de cålåtorie sau pentru trans
portul mårfurilor pe distan†e lungi. Întrucât cålåtoriile pe uscat erau adesea greoaie ßi,
nu de pu†ine ori, periculoase în trecut, râurile ofereau rute de legåturå relativ sigure ßi
confortabile.
De-a lungul Dunårii, s-au dezvoltat rute comerciale ßi oraße prospere precum Passau,
Esztergom, Mohács, Novi Sad, Vidin, Gala†i ßi Sulina, la Marea Neagrå.
Cursurile de apå au fost treptat adaptate necesitå†ilor transportului fluvial. De exem
plu, încå de la începutul epocii moderne, stâncile ßi alte obstacole din râuri au fost
îndepårtate, uneori detonate, pentru a facilita tranzitul prin zonele înguste sau pentru a
adânci canalul principal de naviga†ie.
Aceste interven†ii au afectat condi†iile de mediu ale râurilor. În prezent, se fac eforturi
pentru a se gåsi modalitå†i de transport mai pu†in dåunåtoare mediului. Prin efectuarea
de teste privind impactul asupra mediului, pot fi estimate ßi preîntâmpinate poten†iale
prejudicii cu caracter transfrontalier, având în vedere condi†iile de mediu ale fluviului,
prin folosirea unor noi tipuri de nave.

bazinul hidrografic dunårean
Ut i l i z a r e a a p e i î n

183

Obiective:
Copiii înva†å ...
✔ de ce plutesc vapoarele.
✔ cum trebuie construite vapoarele pentru a dåuna mai pu†in mediului.
✔ så construiascå bårci din stuf uscat.

Materiale:
Activitatea 1: o gåleatå de apå, pungi de plastic, un recipient plin cu apå, plastilinå, cântar de bucåtårie.
Activitatea 2: u
 n recipient voluminos plin cu apå; câteva cutii de plastic goale, de formå dreptunghiularå ßi de
aceeaßi mårime; câteva greutå†i de aceeaßi mårime sau cåråmizi pe post de încårcåturå; bandå
adezivå; fâßii de hârtie; instrumente de scris; ruletå sau centimetru; culori.
Activitatea 3: stuf uscat, sfoarå din fibre naturale, foarfecå, hârtie.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2 ore de claså, o excursie la râu.
Loc de desfåßurare: sala de claså, râul.
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Activitatea 1: Experiment
De ce plutesc obiectele?
Este evident cå obiectele mai ußoare decât apa plutesc. În prezent, vapoarele, care
transportå încårcåturi grele, sunt în mare parte fåcute din o†el. O†elul este mai greu
decât apa. Íi totußi, de ce plutesc vapoarele?
Toate obiectele dislocå o anumitå cantitate de apå ßi asupra lor se exercitå o for†å
ascensionalå: copiii testeazå acest fenomen înfåßurându-ßi un bra† într-o pungå de
plastic ßi scufundându-l apoi în gåleata plinå cu apå. Ei observå cum nivelul apei
din gåleatå creßte ßi simt presiunea pe care apa o exercitå asupra bra†ului înfåßurat în
plastic. Arhimede, marele matematician grec, a descoperit cå aceasta este for†a care
permite obiectelor så pluteascå. Faptul cå un obiect pluteßte sau se scufundå depinde
de cantitatea de apå dislocatå, adicå de volumul obiectului respectiv.
>>>

Naviga†ia în bazinul dunårean
Transportul pe Dunåre are o îndelungatå tradi†ie. În
trecut, mårfurile comercializate erau transportate în
principal pe vapoare.
Încå din timpuri preistorice, Dunårea a avut un rol im
portant ca rutå de tranzit ßi transport. În perioada im
periului roman, avanposturile de pe grani†a nordicå a
imperiului erau aprovizionate cu mårfuri transportate
pe Dunåre. În perioada migra†iilor germanice, Dunårea
a constituit cea mai importantå cale de legåturå între
est ßi vest, iar în secolele care au urmat a jucat un rol
semnificativ în comer†ul la distan†å.
Înainte de apari†ia vapoarelor cu abur, plutele ßi coråbi
ile din lemn navigau în aval, fiind apoi dezmembrate în
locul de destina†ie, iar lemnul vândut. Numai vapoarele
mari se întorceau tractate în amonte de cai. Odatå cu in
dustrializarea, traficul pe Dunåre a crescut, ßi în secolul
al XIX-lea au fost aplicate primele måsuri de construc†ie
fluvialå, cum ar fi regularizarea, alinierea ßi adâncirea
fluviului, cu scopul de a face transportul naval mai efi
cient. Astfel, înfå†ißarea râului a început så se schimbe.
Fluviile au fost ßi sunt rute importante de comer† în Europa.
Dunårea este navigabilå din Ulm pânå în Delta Dunå
rii, unde se varså în Marea Neagrå, iar din Kelheim, de
la kilometrul 2411, este consideratå o cale navigabilå in

terna†ionalå pe o distan†å de 87% din lungimea ei totalå.
Vapoarele pot så acosteze în 78 de porturi de pe Dunåre.
Ecluzele sunt folosite pentru a permite navelor så treacå
de hidrocentrale ßi baraje. S-au construit ßi cåi navigabile
artificiale: canalul Rin-Main-Dunåre (construit între 1960
ßi 1992), care leagå bazinul Dunårii de Marea Nordului
prin intermediul Rinului, sistemul de canale Dunåre-TisaDunåre (terminat în 1977), din Serbia, ßi canalul DunåreMarea Neagrå (terminat în 1987), din România.
Sectoarele navigabile din bazinul dunårean sunt repre
zentate chiar de Dunåre ßi de cursurile inferioare ale
unor afluen†i ai såi. În zona de captare de pe cursul su
perior al Dunårii, Tisa este navigabilå pe o distan†å de
70% din lungimea totalå, Sava – 50%, Morava – 30%,
Drava – 20%, Váh – 20% ßi Ráva – 10%. Unii afluen†i
ai Tisei, respectiv râurile Bodrog, Mureß, Criß ßi Bega,
sunt navigabili pe por†iuni scurte.
În prezent, tot mai mul†i turißti cålåtoresc pe Dunåre
cu nave de croazierå ßi se delecteazå cu frumuse†ea
peisajelor ßi bogatul patrimoniu cultural al bazinu
lui dunårean (în 2006, au fost înregistrate pe Dunåre
109 nave de pasageri). Este imperativ pentru turism ca
frumuse†ea ßi spectaculozitatea regiunilor riverane så
fie conservate (de exemplu, valea Wachau, din Austria,
Delta Dunårii, din România ßi Ucraina).
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Copiii modeleazå mingi din plastilinå ßi verificå pe cântarul de bucåtårie ca acestea så
aibå aproximativ aceeaßi greutate.
O minge de plastilinå este introduså într-un recipient plin cu apå ßi, fiind mai grea, se
va scufunda.
În etapa a doua a activitå†ii, copiii modeleazå vase mici din mingile de plastilinå ßi
le aßazå apoi pe suprafa†a apei. Vasele de plastilinå plutesc, deoarece au un volum mai
mare decât mingile ßi, deßi au aceeaßi greutate ca mingile care s-au scufundat anterior,
vasele dislocå mai multå apå decât acestea. În virtutea aceluiaßi principiu, vapoarele
fåcute din o†el plutesc.

Activitatea 2: Experiment
Construim vapoare noi pentru Dunåre!
Pentru ca Dunårea så nu sufere modificåri tehnice în viitor, se pot construi vapoare de
mari dimensiuni pentru ape pu†in adânci, care nu se scufundå prea mult sub nivelul apei
ßi pot naviga cu mai multå ußurin†å pe sectoarele cu apå micå.
Fiecare grup (sau fiecare copil) primeßte trei cutii de plastic. O cutie råmâne aßa cum
este; celelalte douå se unesc pe lungime. Apoi, cu ajutorul ruletei sau centimentrului, se
traseazå grada†ii de un centimentru pe douå benzi de hârtie.
Benzile se lipesc pe o lateralå a fiecåruia dintre cele douå tipuri de vapor ca etaloane
de måsurare a adâncimii. Cele douå modele diferite de vapoare sunt introduse într-un
recipient plin cu apå ßi încårcate cu acelaßi numår de cåråmizi sau greutå†i. Folosind
etalonul de måsurare a adâncimii, se poate observa cå vaporul mai lat nu se scufundå
atât de mult în apå deßi are aceeaßi încårcåturå. Deoarece modelul mai mare de vapor
se adapteazå mai bine condi†iilor pe care le oferå Dunårea, fluviul nu trebuie adâncit în
mod artificial. Copiii pot decora acest model de vapor cu desene ale animalelor ßi plan
telor care tråiesc în fluviu. Modernizarea flotelor fluviale de pe Dunåre este orientatå
în prezent spre dezvoltarea ßi folosirea îndeosebi a navelor de micå adâncime. Acest
lucru va înlesni naviga†ia pe por†iunile mai pu†in adânci ale Dunårii ßi ale unora dintre
afluen†ii såi.

Informa†ii pe CD-ROM: C
 anale importante din bazinul dunårean
Exemple de proiecte de dezvoltare a naviga†iei pe Dunåre
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Dezvoltarea naviga†iei pe Dunåre
Pe parcursul dezvoltårii re†elelor de transport trans
europene, Uniunea Europeanå îßi propune så promo
veze naviga†ia în interiorul uscatului. Pentru a creßte
capacitatea de transport, trebuie ameliorate condi†iile
generale de naviga†ie – condi†iile de muncå din indus
tria navalå trebuie îmbunåtå†ite, flotele ßi porturile –
modernizate, iar obstacole precum por†iunile prea pu†in
adânci, eliminate. Existå proiecte pentru dezvoltarea
în viitor a canalului navigabil al Dunårii pe o distan†å
de mai mult de 1.000 km. Multe dintre aceste por†iuni
includ ultimele sectoare ale fluviului neregularizate,
cum ar fi sectorul de grani†å dintre România ßi Bul
garia, unde cursul fluviului cuprinde sute de insuli†e ce
adåpostesc o diversitate de habitate.
Se fac eforturi pentru adaptarea fluviului la naviga†ie
prin adâncirea ßenalului. Totußi, în termenii unei dez

Transport fluvial: ßlepuri tranzitând Por†ile de Fier.

voltåri durabile, vapoarele sunt cele care ar trebui så fie
adaptate fluviului.
Proiectul de transferare a transportului de mårfuri de
pe uscat pe apå ar putea avea anumite efecte pozitive,
cum ar fi reducerea emisiilor de gaze de eßapament.
Cu un litru de combustibil, o navå poate cålåtori 1 km
în timp ce transportå o încårcåturå de 127 de tone –
cu aceeaßi cantitate de combustibil, un camion poate
transporta doar 50 de tone pe aceeaßi distan†å.
În orice caz, trebuie fåcute evaluåri ale impactului
asupra mediului al tuturor proiectelor de construc†ie ßi
trebuie luate în considerare toate consecin†ele care pri
vesc întreaga arie de captare a Dunårii. Solu†ii durabile,
care så îndeplineascå toate cerin†ele, pot fi gåsite doar
în condi†iile în care se acordå egalitate de ßanse ne
cesitå†ilor naturii ßi naviga†iei – ecologiei ßi economiei.

foto: DRP/ Viktor Mello
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Activitatea 3: Activitate de crea†ie
Bårci din stuf pentru regata fluviului		
Stuful uscat se taie în bucå†i de aproximativ 20 de cm lungime. Copiii leagå câte un
månunchi de stuf la fiecare capåt. Apoi aßazå douå legåturi de stuf în pozi†ie verticalå
ßi o a treia legåturå orizontal deasupra celorlalte, legându-le între ele cu ajutorul unor
sfori. Este construit catamaranul din stuf. În legåtura orizontalå este introdus un fir de
stuf, pe post de catarg, ßi o foaie de hârtie este folositå ca pânzå.

Sfat: Dacå barca de stuf este lansatå pe un râu unde existå trafic naval, copiii pot
nota numårul de nave care tranziteazå râul pe perioada ßederii lor la râu ßi pot nota,
de asemenea, paviloanele sub care navigheazå navele, tipul de sunete pe care le
emit ßi ce se întâmplå pe maluri în urma prezen†ei acestora.

Viitorul transportului de mårfuri pe Dunåre
Ílepurile de pe râurile din bazinul dunårean transportå în
principal mårfuri în vrac. Transportul unor mårfuri pre
cum cårbunii sau îngråßåmintele se desfåßoarå în condi†ii
de siguran†å, deßi existå competi†ie pentru transportarea
lor pe calea feratå. Produsele ambalate, de înaltå calitate,
care trebuie så ajungå la destina†ie într-un mod flexibil ßi
rapid, au fost transportate pânå în prezent pe cåi rutiere.
Pentru a face profitabilå naviga†ia în interiorul usca
tului ßi pentru a reduce emisiile de gaze de eßapament
rezultate în urma transportului rutier, se încearcå trans
ferarea transportului de mårfuri de pe uscat pe apå.
Folosirea ßlepurilor de mårfuri, a barjelor ßi feribotu

rilor de tip roll-on/roll-off pentru transportul autovehi
culelor, servicii îmbunåtå†ite ßi cele mai noi sisteme de
informa†ii în porturi ßi ecluze, precum ßi ßlepuri flexi
bile ßi multifunc†ionale, toate acestea pot contribui la
dezvoltarea transportului fluvial.
S-a demonstrat deja pe Rin cå transportul unor pro
duse de înaltå calitate este posibil pe cåile navigabile
din interiorul continentului. În cazul în care se înregis
treazå o creßtere a cererilor, navele de micå adâncime
pot fi utilizate în numår mai mare. Astfel, nu va mai
fi necesarå dezvoltarea sectoarelor de fluviu de micå
adâncime.

Suport informativ
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Naviga†ia în aval
În unele perioade din trecut, Dunårea ßi alte
râuri reprezentau unica modalitate de a cålåtori.
Drumurile pe uscat erau anevoioase, periculoa
se, dificile sau, pur ßi simplu, impracticabile.
Dintr-o perspectivå istoricå, naviga†ia pe Du
nåre are câteva caracteristici speciale. Una dintre
acestea se referå la faptul cå, pentru deplasårile
în aval, se foloseau adesea „ambarca†iuni dus“,
ußor de construit, care erau apoi vândute la des
tina†ie.
În 1781, scriitorul berlinez Friedrich Nicolai
a cålåtorit cu propriul vapor din Regensburg
pânå la Viena. Îl achizi†ionase cu 55 de gul

Sieberin: Acest model de barcå se folosea

deni ßi l-a vândut în Viena pe 18 guldeni. Era
o practicå obißnuitå ca un vapor, dupå ce a fost
vândut, så fie dezmembrat ßi folosit ca lemn
de foc sau material de construc†ie; lemnul era
întotdeauna o marfå la mare cåutare în oraße.
Sau naviga mai departe în aval, câteodatå chiar
pânå la Marea Neagrå. Vapoarele remorcate în
amonte erau solid construite ßi folosite uneori
timp de câteva decenii.
Sugestie: Construi†i ambarca†iuni din diverse
materiale (pot avea modele istorice sau nu). La
terminarea proiectului, lansa†i bårcile pe Dunåre,
un alt râu sau lac.

foto: Verein Donauschiffer

la transportul de sare.
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Apa este un element omniprezent
Folosim zilnic produse ob†inute pe cale industrialå cum ar fi hârtia, medicamentele,
substan†ele de curå†at din gospodårie, mobila, maßinile sau mâncarea. Apa este folositå
la producerea acestor bunuri ßi, dacå nu este corespunzåtor epuratå, apa uzatå rezultatå
în urma proceselor tehnologice polueazå apele. În plus, multe fabrici folosesc apa ca
agent de råcire în procesul de produc†ie ßi apoi o revarså în stare caldå în cursurile de
apå. Reprezentan†ii industriei ßi-au recunoscut responsabilitatea ßi depun eforturi pentru
a reduce consumul de apå ßi pentru a epura mai eficient apele uzate.
Printre cele mai importante ramuri industriale din bazinul Dunårii se numårå industria
de prelucrare a hârtiei, industria alimentarå, industria chimicå, industria îngråßåmintelor
chimice, industria prelucrårii de metale ßi industria minierå.
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Obiective:
Copiii înva†å ...
✔ cå apa se gåseßte în aproape toate produsele industriei.
✔ despre efectele pe care apele uzate industriale le pot avea asupra corpurilor de apå.
✔ cå pot contribui la reducerea poluårii râurilor prin achizi†ionarea unor rechizite cu efecte benefice asupra
mediului.
✔ cå prin folosirea celor mai noi tehnologii, unitå†ile industriale pot reduce consumul de apå, cantitatea de
ape uzate ßi emisiile poluante.

Materiale:
Activitatea 1: fißa de lucru „Pe urmele apei nevåzute“, instrumente de scris.
Activitatea 2: fißa de lucru „Protec†ia apei începe cu un creion“, instrumente de scris.
Activitatea 3: 1
 0 ziare vechi, un rezervor umplut cu 10 litri de apå, o lingurå de lemn sau un mixer, un cadru
dreptunghiular pe care este fixatå o plaså împotriva insectelor, câteva ßervete, confetti, flori
uscate sau ceva similar de decor.
Activitatea 4: instrumente de scris, planßå pentru poster.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 3 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea 1: Grup de lucru/discu†ii
Pe urmele apei nevåzute

Consumul de apå din industrie reprezintå 22% din con
sumul total de apå la nivel global. 70% din apå se fo
loseßte în agriculturå, iar 8% în gospodårii.
În fiecare an, industria foloseßte 7.9 miliarde de metri
cubi de apå din bazinul dunårean. Suplimentar, alte 15.4
miliarde de metri cubi de apå sunt folosite în instala†iile
de råcire.
În numeroase ramuri industriale, apa constituie mate
ria primå de bazå. De exemplu, este principala materie
primå în produc†ia de båuturi. De asemenea, are un rol
foarte important ca agent de curå†are, ca solvent, pentru
transportul hidraulic ßi ca agent de råcire. În Ungaria, de
exemplu, 95% din apa folositå în industrie este utilizatå în
sistemele de råcire.
Produsele au nevoie de cantitå†i diferite de apå în
procesul de fabrica†ie ßi sunt doar câteva cele care necesi
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Copiii au în fa†å fißa de lucru „Pe urmele apei nevåzute“ ßi asociazå fiecare produs ilus
trat cu o cantitate de apå corespunzåtoare. Rezultatele sunt discutate ßi comparate.
Apa se ascunde adesea în produse în care nu ne-am aßtepta så o gåsim. De exemplu,
în procesul de produc†ie al unei maßini medii se folosesc 380.000 de litri de apå.

tå o cantitate de apå mai micå decât masa lor. Pentru ma
joritatea produselor ob†inute în industrie, în procesul de
produc†ie se folosesc cantitå†i de apå de zece pânå la o
mie de ori mai mari decât greutatea lor.
Calitatea produselor este condi†ionatå de calitatea ßi
puritatea apei utilizate. În cazuri speciale, apa trebuie
tratatå la un nivel înalt înainte de a fi folositå în industrie.
Cerin†ele cele mai stricte privind calitatea apei se impun în
produc†ia alimentarå, în produc†ia de hârtie ßi în industria
textilå. De exemplu, apa din instala†iile de råcire trebuie
så aibå valori foarte mici de carbonat acid de calciu, res
pectiv o duritate scåzutå, astfel încât så nu se formeze
depuneri de piatrå în timpul încålzirii ßi råcirii.
Uzinele îßi asigurå necesarul de apå par†ial din re†eaua
publicå, prin conducte trase de la corpurile de apå de
suprafa†å ßi din pu†uri proprii.
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii
Fii iste† ßi foloseßte rechizite
cu efect benefic asupra mediului
Este important så lucra†i la ßcoalå cu materiale care au efect benefic asupra mediului.
În fißa de lucru „Protec†ia apei începe cu un creion“, copiii comparå sugestiile privind
materialele ßcolare cu efect benefic asupra mediului cu materialele pe care le folo
sesc în mod curent la claså. Apoi, discutå despre lucrurile care s-ar putea cumpåra în
comun, pentru a face activitå†ile din claså mai benefice pentru mediu.

Activitatea 3: Experiment
Nou din vechi: facem hârtie reciclatå		
Copiii decupeazå marginile netipårite ale paginilor din cele 10 ziare ßi le rup în
bucå†ele. Apoi le introduc într-un vas mare umplut cu 10 litri de apå ßi amestecå con
tinuu cu o lingurå de lemn (este mult mai eficient så se lucreze cu un mixer electric,
înså nu foarte benefic pentru mediu). Resturile de ziare se dizolvå formând o pastå
celulozicå.
Cu ajutorul unui obiect confec†ionat în formå de polonic sau chiar cu un polonic,
se scoate cu grijå o parte din celuloza ob†inutå. Apoi, aceasta se întinde în interiorul
cadrului cu plaså fie prin legånarea cadrului, fie prin intermediul unei ustensile fine
de lemn. Copiii preseazå celuloza ußor, cu un ßervet, pentru ca apa så se scurgå.
Compozi†ia este apoi råsturnatå pe un ßervet uscat ßi aßezatå pe o maså. Când este
>>>

Efectele apelor uzate provenite din industrie
Apele uzate din unitå†ile industriale ajung în cursurile
de apå fie indirect, prin sistemul de canalizare, fie direct
prin deversarea în râuri. Apele uzate provenite din in
dustrie pot con†ine poluan†i organici, precum gråsimea ßi
carbohidra†ii, inclusiv nutrien†i cum ar fi azotul ßi fosforul.
Acestea pot provoca o fertilizare în exces a corpurilor de
apå ßi o scådere drasticå a nivelul de oxigen în urma pro
ceselor de descompunere, ceea ce atrage dupå sine schim
båri în comunitå†ile de vie†uitoare din corpurile de apå.
Apele uzate industriale modificå ßi cantitå†ile de meta
le grele din apele bazinului dunårean, cum ar fi cadmiul,
plumbul, mercurul, nichelul ßi cuprul. Uleiul, petrolul ßi
alte hidrocarburi, acizii, substan†ele alcaline, compußii
de sulf ßi alte substan†e chimice, precum solven†ii sau
vopselele, provin din apele uzate.

Asemenea substan†e periculoase sunt nocive pentru
organismele acvatice, unele dintre ele descompunânduse într-un ritm foarte lent, iar altele – deloc. Metalele
grele se acumuleazå în organismul animalelor ßi plante
lor ßi pot atinge concentra†ii foarte mari în cazul consu
matorilor de la capåtul lan†ului trofic, cum ar fi peßtii ßi
apoi oamenii.
Când apa din sistemul de råcire este evacuatå în râu,
temperatura acesteia este de regulå mai ridicatå decât
cea din râu. Apa încålzitå pe cale artificialå diminueazå
nivelul de oxigen dizolvat în apå. Acest fenomen fa
vorizeazå reproducerea în maså a algelor ßi poate peri
clita echilibrul biologic al râului, deoarece speciile de
plante ßi animale adaptate la temperaturi scåzute ßi re
zerve mari de oxigen dispar.
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încå udå, hârtia poate fi decoratå cu confetti, flori uscate ßi presate sau altceva simi
lar. În acest fel, se pot ob†ine câteva foi de hârtie care sunt låsate la uscat câteva zile.
Íervetele cu foi de hârtie pot fi aßezate unele peste altele ßi presate cu ajutorul unor
cår†i grele, iar apoi puse la uscat pe ziare.
Astfel, copiii recicleazå hârtie ßi îßi formeazå o idee despre ce înseamnå produsele
reciclate ob†inute din hârtie folositå.

Cum se ob†ine hârtia?
Hârtia este folositå în permanen†å, în special în ßcoli.
În procesul de fabrica†ie a hârtiei sunt utilizate cantitå†i
mari de apå, iar în apele uzate provenite de la fabricile de
hârtie se gåsesc adesea substan†e dåunåtoare mediului.
Hârtia constå în principal din fibre de celulozå cu o
lungime de câ†iva milimetri; în plus, se adaugå substan†e
minerale de umplere, pentru a îmbunåtå†i calitatea, ßi ade
zivi care faciliteazå imprimarea rapidå a hârtiei. Materia
primå de bazå pentru produc†ia de hârtie este lemnul. Se
foloseßte atât lemnul de conifere, cum ar fi bradul sau
pinul, cât ßi lemnul de foioase, cum ar fi plopul ßi fagul.
Hârtia folositå reprezintå o materie primå din ce în ce
mai importantå în fabricarea hârtiei ßi cartonului. Mai
întâi, sunt recuperate fibrele de hârtie ßi transformate într‑o
substan†å påstoaså. Fibrele de celulozå sunt separate de
alte materii din lemn – ligninå ßi semicelulozå –, iar pasta
lemnoaså este prelucratå în celulozå. Pentru producerea
celulozei, lemnul trece prin diverse procese de prelucrare
ßi tratare care dureazå câteva ore ßi necesitå folosirea unor
substan†e chimice ßi a apei. În func†ie de tipul de prelu
crare, în acest proces se pot folosi sodiu, sulfi†i sau sulfa†i.
Celuloza este înålbitå folosindu-se clor, oxigen sau per
hidrol. Apoi este tratatå cu agen†i de umplere ßi adezivi,
iar apa este eliminatå în maßinile de hârtie. Se usucå pe
site lungi. Cu ajutorul acestor maßini se realizeazå textura
finalå a hârtiei, care se netezeßte ßi apoi se ruleazå.

Efectele produc†iei de hârtie
asupra mediului
Fabricarea hârtiei duce la eliberarea compußilor sulfu
roßi. Acest efect poate fi ußor identificat dupå miro
sul specific de „ouå stricate“. Fibrele eliminate pe
parcursul proceselor de tratare ajung în corpurile de
apå, unde se descompun folosind oxigenul esen†ial
supravie†uirii unor specii precum peßtii. Substan†ele
chimice ßi al†i poluan†i utiliza†i în procesul de înålbire
a hârtiei pot ajunge în râuri laolaltå cu apele industriale
uzate. Acestea pot include substan†e nocive rezistente
în timp, greu biodegradabile sau chiar nedegradabile.
Se poate face ßi altfel:
fabricarea hârtiei din hârtie folositå
Hârtia folositå se descompune prin înmuiere în apå
ßi sunt îndepårta†i poluan†ii. Vopselele ßi agen†ii de
umplere sunt elimina†i din celuloza fibroaså ßi evacua†i
ca reziduuri periculoase. Înålbirea se efectueazå cu
perhidrol. În unele cazuri, hârtia reciclatå nu este deloc
înålbitå, iar accentul se pune pe realizarea unui circuit
închis al apei în procesul de produc†ie.
Ob†inerea hârtiei reciclate fårå interven†ia agen†ilor
de înålbire pe bazå de clor ajutå la protejarea râurilor,
iar la fabricarea sa se folosesc mai pu†ini copaci decât
la fabricarea hârtiei „normale“ din celulozå proaspåtå.
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Activitatea 4: Grup de lucru ßi discu†ii
Ce fac întreprinderile industriale pentru corpurile de apå?
Copiii au în vedere unitå†ile industriale din regiunea în care locuiesc ßi adunå informa†ii
despre måsurile pe care acestea le-au pus în aplicare pentru protejarea corpurilor de apå.
Rezultatele pot fi prezentate sub forma unui poster.
Informa†ii pe CD-ROM: Accidente chimice în bazinul dunårean

Solu†ii pentru întreprinderile industriale privind protec†ia corpurilor de apå
Tehnologiile de produc†ie care folosesc eficient
resursele naturale ßi materiile prime ßi reduc emisiile
de poluan†i sus†in îmbunåtå†irea calitå†ii apei. Mai
mult, unitå†ile industriale care utilizeazå procese de
produc†ie benefice pentru mediu îßi reduc adesea cos
turile de produc†ie. Dacå poluarea este prevenitå, cos
turile necesare combaterii efectelor ei se diminueazå
drastic – aßa se întâmpla în trecut ßi încå se mai întâm
plå în procesul de produc†ie. Uzinele moderne tind så

foloseascå apa într-un circuit închis ßi, mai ales, så re
foloseascå apa din sistemele de råcire. Substan†e toxice
precum metalele grele pot fi eliminate din apa uzatå ßi
reciclate în cadrul procesului de produc†ie.
Multe fabrici de prelucrare a hârtiei au deja uzine
proprii de epurare în trei etape a apei.
Din perspectiva integratoare a protec†iei mediului,
utilizarea celor mai noi tehnologii disponibile ar trebui
så devinå o practicå generalå.

Suport informativ
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våzute“
„Pe urmele apei nenevoie
pentru fabricarea produselor de mai jos?
De câtå apå crezi cå este

380.000 litri
10 litri
30.000 litri
8.000 litri
185 litri
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„Protec†ia apei începe cu un creion“

Citeßte lista urmåtoare ßi bifeazå rechizitele cu efect benefic asupra
mediului pe care le foloseßti la claså.
Foi de desen fåcute din hârtie reciclatå

Extensii din lemn pentru creioane

Cålimarå pentru reîncårcarea stiloului în locul rezervelor de cernealå

Riglå din lemn nelåcuit

Borcan reîncårcabil pentru lipici

Creioane colorate nelåcuite

Caiete fåcute din hârtie reciclabilå

Calculator de buzunar cu alimentare solarå, fårå baterii

Lipici fårå solven†i

Radierå fårå PVC

Pensule cu mâner de lemn
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Dunårea în Evul Mediu:
rutå comercialå ßi baroni tâlhari
În secolul al XII-lea, cursul superior al Dunårii
s-a transformat într-o regiune economicå efer
vescentå. Pentru cei mai mul†i negustori din
sudul Germaniei ßi din Ungaria, Dunårea repre
zenta o rutå comercialå avantajoaså. Multe
oraße dunårene îßi datoreazå prosperitatea eco
nomicå sus†inerii prompte din partea conducå
torilor, care le-au acordat dreptul de a institui
taxe ßi impozite, dreptul de a bate monedå,
dreptul de a întemeia stabilimente ßi dreptul de
preemp†iune. Pe ruta comercialå de pe cursul
superior al Dunårii, se transportau în principal
fier, lemn, piei ßi blånuri de animale, lânå, per
gamente ßi sare, aceasta din urmå fiind trans
portatå în cantitå†i uriaße pe Inn.
Mårfurile din Orient, precum måtasea ßi bro
cartul, bumbacul, coloran†ii, sticla, mirodeni
ile (scor†ißoara, zahårul, piperul ßi ßofranul),
tåmâia ßi diverse relicve erau transportate în
cantitå†i mici ßi veneau în caravanele din sud,
care treceau Balcanii ßi se opreau în Belgrad,
de unde mårfurile erau apoi trimise în amonte,
cåtre principalele oraße comerciale. Comer†ul
la distan†å cu India ßi Grecia se realiza prin in
termediul Dunårii. Cu toate acestea, în secolul
al XVI-lea, ruta este întreruptå de otomani, care
cuceresc teritorii ßi rup contactele în zona cursu
lui mijlociu al Dunårii. În consecin†å, Dunårea
îßi pierde importan†a ca rutå comercialå. Prin
cipalele rute de comer† din Europa Centralå se

D incol o d e s u p r a f a † å

mutå peste Alpi, din centrul Germaniei, în nor
dul Italiei ßi în regiunile mediteraneene.
Unele dintre numeroasele castele de pe Dunåre
de†ineau dreptul de a percepe taxe pentru na
viga†ia pe Dunåre ßi înregistrau profituri de pe
urma nego†ului. Íi totußi, se pare cå aceste taxe
nu erau mul†umitoare pentru unii cavaleri, care
ßi-au sporit averile prin acte de piraterie, seches
trând ßi jefuind navele comerciale. Se spune cå
aceßtia întindeau lan†uri de fier pe culoarele de
naviga†ie, împiedicând astfel vasele så mai îna
inteze. Putem crede cå metodele lor nu erau în
niciun caz elegante. Unul din presupusele castele
ale baronilor tâlhari este Castelul Marsbach, de la
cotul Schlögen (Austria). Castelul Aggstein din
depresiunea Wachau a devenit în câteva rânduri
fortårea†a câte unui baron tâlhar, datoritå pozi†iei
sale strategice favorabile. Se spune cå, în secolul
al XIII-lea, au existat nißte bande de ho†i care se
adåposteau în Castelul Golubac, de la Por†ile de
Fier (defileul Dunårii din Carpa†ii de sud).
Sugestie: copiii citesc legendele împreunå ßi, pen
tru a vizualiza regiunile, marcheazå locurile de ac
†iune pe posterul Dunårii. Apoi se discutå despre le
gende similare din regiunea în care aceßtia locuiesc.
Sugestie: copiii aflå care sunt principalele
mårfuri transportate pe fluviu în prezent.
Numeroase legende relateazå grozåviile baroni
lor tâlhari. Afla†i mai multe de pe CD-ROM.
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foto: TOS-Tourism Organisation Serbia

Fortårea†å: Castelul Golubac, lângå Por†ile de Fier, în Serbia.

Alimente ßi mirodenii necunoscute
Ca rutå comercialå, Dunårea a înlesnit întotdea
una schimbul de mårfuri dintre locuitorii †årilor
dunårene. Aceastå interac†iune a avut efecte ßi
asupra oamenilor, asupra limbii ßi artei na†iona
le, asupra culturii ßi obiceiurilor de via†å, cum
ar fi alimenta†ia. Mâncåruri necunoscute, ingre
diente de bazå precum sarea, båuturi râvnite ßi
mirodenii din †åri stråine erau aduse pe vapoare
din est în vest ßi invers.
Istoria vinetei
În jurul anului 1530, un cålåtor pe nume Hans
Dernschwam a men†ionat o legumå complet
necunoscutå, de un vine†iu închis ßi lucios, pe
care a întâlnit-o în cålåtoria sa pe Marea Neagrå
cåtre Constantinopol (Istanbul).
Au mai trecut înså 400 de ani pânå când vânåta
a ajuns så fie folositå în bucåtåria celor mai ves
tice †åri dunårene, Austria ßi Germania, ßi, din
nou, acest lucru a fost posibil datoritå Dunårii.
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Povestea urmåtoare ne aratå ce s-a întâmplat.
Din jurul anului 1900 pânå în anii 1940-1950,
„grådinarii bulgari“ ßi-au pus amprenta asupra
Vienei. Íi nu doar mårfurile lor veneau pe calea
apei, ci ßi muncitorii sezonieri.
În anii 1930, Petar Pop Nikolov, un grådinar
aventurier din regiunea oraßului Târnovo din
Bulgaria, a scos necunoscuta legumå vine†ie pe
pie†ele austriece. Pentru a reußi så vândå întrea
ga cantitate, el o prepara în fa†a cumpåråtorilor
din pia†å ßi oferea totodatå re†ete de preparare.
Sugestie: oricine doreßte så economiseascå
apå atunci când udå grådina poate adopta inge
niosul sistem de canale al grådinarilor bulgari,
care oferå o alternativå mai avantajoaså decât
folosirea furtunul ßi mai este încå utilizat în anu
mite grådini mediteraneene (vede†i explica†iile
de pe CD‑ROM). Dacå spa†iul din grådina ßco
lii vå permite, pute†i experimenta aceastå me
todå de iriga†ie.

Dincolo de suprafa†å

N ote

Introducere
Obiective, materiale, aspecte organizatorice
Activitatea 1: Inunda†iile sunt un fenomen aproape natural!
Activitatea 2: Capacitatea de reten†ie a apei în func†ie de tipul de sol
Activitatea 3: Inunda†iile ne privesc pe to†i!
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Protec†ia
împotriva inunda†iilor

4.6.

4.6. Protec†ia împotriva inunda†iilor 		
				

În alian†å cu râul, nu împotriva sa!
Locuitorii din bazinul dunårean se confruntå cu inunda†ii ßi cote crescute ale fluviului
încå din timpuri imemoriale. Inunda†iile reprezintå fenomene naturale ßi se integreazå
în circuitul apei în naturå. Transformarea våilor joase în zone de aßezåri ßi infrastruc
turi poate provoca daune sau catastrofe în caz de inunda†ie. Al†i factori de risc sunt
eliminarea ariilor naturale de reten†ie a inunda†iilor din cauza regularizårii fluviului,
barierele împotriva inunda†iilor ßi hidrocentralele.
Obiectivul protec†iei durabile împotriva inunda†iilor îl constituie protejarea oame
nilor ßi bunurilor materiale, precum ßi conservarea regiunilor riverane naturale. Supli
mentar elaborårii unor strategii de protec†ie împotriva inunda†iilor, este util ca zonele
inundabile natural så fie folosite în acelaßi scop. Dacå râurile ßi zonele umede se bu
curå de spa†iul de care au nevoie, cantitatea de inunda†ii se va reduce.

bazinul hidrografic dunårean
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Obiective:
Copiii înva†å ...
✔ så considere inunda†iile fenomene naturale.
✔ cå daunele provocate de inunda†ii se pot agrava din cauza interven†iilor umane necugetate.
✔ cå måsurile tehnice de protec†ie împotriva inunda†iilor sunt importante, dar ßi cå zonele inundabile natural
contribuie semnificativ la reducerea efectelor inunda†iilor.

Materiale:
Activitatea 1: instrumente de scris, fißa de lucru „Animalele ßi plantele din zona râurilor au nevoie de inunda†ii
pentru a supravie†ui!“.
Activitatea 2: d
 ouå strecuråtori de bucåtårie, pietriß, por†iuni de gazon sau iarbå de câ†iva centimetri grosime,
douå gåle†i, instrumente de scris.
Activitatea 3: planßå pentru poster, instrumente de scris.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea 1: Grup de lucru/discu†ii
Inunda†iile sunt un fenomen aproape natural!
Inunda†iile periodice sunt evenimente importante în †inuturile riverane sålbatice. Aßadar,
plantele ßi animalele din aceste regiuni sunt adaptate inunda†iilor repetate.
Copiii completeazå textul de pe fißa de lucru „Animalele ßi plantele din zona râurilor
au nevoie de inunda†ii pentru a supravie†ui!“ ßi înva†å despre efectele inunda†iilor asupra
cursurilor de apå.

Cum se formeazå inunda†iile? De unde vine toatå apa?
Inunda†iile pot fi declanßate de topirea zåpezii ßi de
ploi. Râurile care îßi au izvoarele în mun†i au parte de
inunda†ii vara (de exemplu, cursul superior al Dunå
rii), deoarece în aceastå perioadå a anului se topeßte
zåpada din mun†i. Râurile din regiunile joase, care iz
voråsc de la altitudini mai mici ale mun†ilor, se carac
terizeazå prin inunda†ii de primåvarå (de exemplu,
Morava ßi Prut). Bußtenii ßi sloiurile de ghea†å care
plutesc pe râuri în perioadele de încålzire a vremii
din timpul iernii pot bloca firul apei ßi pot provoca
inunda†ii. În mun†i, inunda†iile spontane se produc pe
cursurile mici de apå. Mai mult, noroiul ßi alunecårile
de teren sunt favorizate de ploile toren†iale.
Inunda†iile sunt importante
pentru pådurile inundabile
Inunda†iile constante au un rol foarte important pen
tru animalele ßi plantele din zonele de râu ßi mode
leazå relieful peisajelor. Alternan†a permanentå dintre
perioadele de inunda†ii ßi perioadele de secetå este o
caracteristicå a pådurilor inundabile.
În cursul inunda†iilor, materiile în suspensie sunt
depozitate în ariile ßi pådurile inundabile, fertilizând
astfel solul. Apa transportå sedimentele în exteriorul
râului ßi macinå malurile, care devin apoi abrupte ßi
fårâmicioase. În acest fel, se formeazå habitatul priel
nic pentru pescårußi, prigorii ßi låstuni de apå, care
îßi construiesc pe maluri cuiburile pentru reproducere.

Copacii cad, iar rådåcinile ies la suprafa†å, prezentând
avantaje pentru cormorani, pescårußi ßi specii de bât
lani. Se dezvoltå insule, care devin arii de reproducere
pentru påsåri ßi soluri fertile pentru plante. Se creeazå
bål†i, care reprezintå zone de reproducere pentru am
fibieni. Pajißtile inundate sunt folosite de påsårile de
apå ca locuri de odihnå. Peßtii îßi gåsesc în pådurile
inundabile hranå ßi locuri de reproducere.
Zonele inundabile natural
sunt importante pentru oameni
Pådurile inundabile sålbatice sunt arii de colectare a
inunda†iilor ßi diminueazå consecin†ele acestora. På
durile inundabile ßi orice zonå inundabilå natural ac
†ioneazå ca un burete. Ele absorb cantitå†i enorme de
apå, pe care le elibereazå lent. Pådurile inundabile
constituie rezervoare importante pentru pânza frea
ticå ßi contribuie la filtrarea apelor subterane. Apa se
infiltreazå în sol, unde este purificatå de straturile de
påmânt ßi de plante.
Pådurile inundabile reduc viteza curen†ilor de apå
pe timp de inunda†ie ßi re†in noroiul. Umidificå aerul,
absorb bioxidul de carbon ßi contribuie la påstrarea
puritå†ii aerului.
Pådurile inundabile devin periodic heleßteie naturale
pentru numeroase specii de peßti. O capturå bogatå de
peßte din râu depinde de aceste arii naturale, care re
prezintå locuri importante de relaxare pentru oameni.

Suport informativ
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Activitatea 2: Experiment
Capacitatea de reten†ie a apei în func†ie de tipul de sol
Copiii toarnå pietriß într-o strecuråtoare. Apoi se umple ßi a doua strecuråtoare cu pie
triß, peste care se aßterne un strat de gazon sau iarbå. Cele douå strecuråtori sunt aßezate
deasupra gåle†ilor ßi peste fiecare se toarnå succesiv câte un litru de apå. Copiii crono
metreazå timpul necesar apei pentru a se scurge prin diferitele tipuri de sol. Dupå ce
apa s-a scurs complet, copiii folosesc un pahar gradat pentru a måsura cantitatea de apå
din fiecare gåleatå. Valorile sunt notate ßi comparate. Apa se prelinge mai repede prin
strecuråtoarea care con†ine doar pietriß. Cantitatea de apå din gåleatå va fi aproximativ
aceeaßi cu cea turnatå anterior. Prin strecuråtoarea cu pietriß ßi gazon, apa se scurge
într‑un timp mai îndelungat ßi råmâne mai pu†inå în gåleatå.
Solurile cu vegeta†ie îndeplinesc func†ia de rezervor de apå, putând astfel contribui la
protec†ia împotriva inunda†iilor.

Activitatea 3: Grup de lucru ßi discu†ii
Inunda†iile ne privesc pe to†i!

Sfat: Mai multe informa†ii ßi
activitå†i cu privire la inunda†ii
se gåsesc în capitolul 5.2.

Cu ajutorul profesorului ßi pårin†ilor, copiii adunå informa†ii despre måsurile de protec†ie
împotriva inunda†iilor luate de administra†ia localå.
Sunt toate râurile regularizate sau existå ßi cursuri naturale de apå ßi zone inundabile?
Cum func†iona administra†ia localå în urmå cu o sutå de ani? Existå zone din localitate
unde casele s-au construit doar dupå regularizarea râului? Au fost luate måsuri pen
tru renaturalizarea râurilor din regiune ßi existå strategii pentru o protec†ie ecologicå
împotriva inunda†iilor? Ce informa†ii poate furniza administra†ia localå cu privire la
inunda†ii?
Dupå ob†inerea informa†iilor, copiii realizeazå un poster ßi fac o prezentare colegilor
din ßcoalå despre inunda†ii ßi rolul lor în naturå. Se descriu metodele tehnice ßi eco
logice de protec†ie împotriva inunda†iilor.

Informa†ii pe CD-ROM: M
 åsuri de protec†ie împotriva inunda†iilor
în bazinul Dunårii
Efectele måsurilor de protec†ie împotriva inunda†iilor
asupra corpurilor de apå
Protec†ie ecologicå împotriva inunda†iilor pe râul Sava
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Ce se poate face?
Måsurile tehnice – diguri, ßan†uri ßi bazine de colec
tare – sunt importante pentru protec†ia împotriva inun
da†iilor. Totußi, pentru a asigura o protec†ie durabilå,
trebuie luatå în calcul ßi capacitatea naturalå de reten†ie
a apei din zonele umede nemodificate. Cea mai bunå
måsurå de protec†ie împotriva inunda†iilor constå în
extinderea pe cât posibil a ariilor naturale inundabile.
Construirea unor dispozitive de apårare reprezintå
o componentå importantå a protec†iei împotriva inun
da†iilor. Totußi, interven†ia umanå în procesele naturale
ar trebui limitatå cât mai mult. De exemplu, ar fi bine
ca apa de ploaie så se infiltreze direct în påmânt, fårå
a fi direc†ionatå în râuri prin intermediul sistemelor de
canalizare. Râul ßi zonele inundabile limitrofe pot fi
extinse printr-un proces de renaturalizare ßi prin muta
rea digurilor de apårare la o distan†å mai mare, astfel
încât apa så gåseascå fågaßuri alternative ßi så înainteze
cât mai încet. Trebuie create sisteme de avertizare, care
så informeze din timp locuitorii din zonele de pericol
cu privire la iminen†a inunda†iilor. Oamenii care trå

Inunda†ii: pagubele se pot produce în tot bazinul
dunårean, de exemplu în Bratislava sau...

foto: Apele Române/ Elena Talpåu

Inunda†iile catastrofale curmå vie†i omeneßti ßi provoa
cå daune materiale de milioane de euro. În ultimii ani,
au avut loc frecvente inunda†ii devastatoare în bazinul
dunårean.
Inunda†iile pun în pericol rezervele de apå potabilå,
dacå substan†ele toxice de la gropile de gunoi, din uzi
nele chimice, din rezervoarele de petrol sau din rezidu
uri ajung în apå. Case, drumuri, linii de electricitate ßi
de telefon sunt avariate.
Ac†iunile oamenilor pot måri ßansele de producere
a inunda†iilor, de exemplu prin construirea caselor în
zone cu risc de inunda†ii. Ca urmare a regularizårii flu
viului prin corectarea cursului ßi îngrådirea apei prin
diguri, prin despådurirea zonelor montane din aria de
captare, prin obturarea solului (din cauza asfaltårii dru
murilor) ßi prin construirea de case care necesitå sis
teme de canalizare, apa se revarså mult mai rapid, iar
inunda†iile sunt mai frecvente ßi mai grave. Oamenii
din zonele de risc au mai pu†in timp la dispozi†ie pentru
a se proteja împotriva inunda†iilor.

foto: ICPDR/ Igor Liska

Inunda†iile pot fi un pericol pentru oameni

...în România.

iesc în regiuni cu risc crescut de inunda†ii trebuie så fie
informa†i despre pericol în timp util. Casele nu trebuie
construite în zonele inundabile. Pagubele materiale sunt
mai însemnate în prezent, deßi cotele de inunda†ie se
men†in la aceleaßi valori ca în trecut, deoarece oamenii
înal†å construc†ii tot mai aproape de apå. To†i cei care
locuiesc în zone de risc crescut trebuie så fie implica†i
în måsurile de apårare împotriva inunda†iilor ßi så-ßi
prezinte ini†iativele. Trebuie så învå†åm så convie†uim
cu inunda†iile, så folosim ariile inundabile ßi måsurile
tehnice de apårare împotriva inunda†iilor.
Inunda†iile nu au grani†e, iar strategiile ßi måsurile
de apårare trebuie coordonate la nivel transfrontalier.

Suport informativ
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Animalele ßi plantele de apå au nevoie
de inunda†ii pentru a supravie†ui!
Insera†i în text cuvintele potrivite.

În urma inunda†iilor, mâlul fin este transportat în pådurile
inundabile ßi ac†ioneazå ca				

pentru plante.

Prin puterea lor, inunda†iile creeazå maluri abrupte, care,
printre alte lucruri, sunt importante pentru			

,

deoarece aici aceste micu†e påsåri cu penaj colorat în roßu
ßi albastru îßi construiesc cuiburi pentru pui.
Rådåcinile copacilor dezgropate din cauza inunda†iilor oferå
påsårilor cum ar fi 			

locuri prielnice pentru

pescuit. Unii peßti, ca ßtiuca sau crapul, au nevoie de lunci ßi
maluri inundate pentru a-ßi depune		

. Dupå cum vede†i,

inunda†iile sunt importante pentru supravie†uirea animalelor.

pescårußii
208

icrele

fertilizator

bâtlani

Legendele Dunårii

Naviga†ia în amonte: remorcarea
Înaintarea vapoarelor în aval pe Dunåre a fost
întotdeauna facilå datoritå curen†ilor de apå. În
direc†ia opuså, cel pu†in pe cursul superior, era
nevoie ca ambarca†iunile så fie remorcate, lu
cru deloc ußor. Când nivelul apei era suficient
de ridicat, bra†ele secundare ßi zonele linißtite
din interiorul coturilor mari erau folosite pen
tru tractare. Pe cursul mijlociu ßi inferior al
Dunårii, unde fluviul se lå†eßte, era posibilå ßi
naviga†ia „la deal“.
Asinii erau prea firavi ßi prea înce†i pentru
a tracta, iar boii erau dificil de transportat de
pe un mal pe celålalt, atunci când drumul se
bloca din cauza stâncilor sau a altor obstacole,
iar cålåtoria trebuia continuatå pe celålalt mal.
Caii s-au dovedit a fi cei mai potrivi†i pen
tru aceastå muncå ßi erau antrena†i så sarå pe
plutele în balans, când era necesarå traversarea
râului. Numårul cailor de trac†iune depindea
de nivelul apei, de viteza curen†ilor, de tipul
vaporului ßi de încårcåtura acestuia. Relatårile
mai vechi men†ioneazå folosirea a 10, pânå la
60 de cai pentru tractarea bårcilor.

D incol o d e s u p r a f a † å

În multe †åri, pentru tractarea bårcilor au
fost folosi†i ßi oamenii, cel mai adesea în vre
murile feudale. Oamenii ßi caii au folosit poteci
vizibile ßi azi în multe sec†iuni ale malurilor.
Primul vapor cu aburi din Austria, cu doar 60
de cai putere ßi fårå a fi tractat de cai, a navigat
din Viena pânå în Linz în 1835. Cålåtoria de
210 km a durat 55 de ore.
Sugestie: Puterea necesarå remorcårii în
trecut ßi în prezent poate fi comparatå prin fo
losirea måsuråtorilor fizice ale „cailor putere“.
Copiii discutå cu echipajul unei nave sau cautå
în literatura de specialitate sau pe Internet, pen
tru a afla câtå energie folosesc remorcherele în
prezent, când se deplaseazå în amonte. Cine
poate face diferen†a între tipurile de vapoare
existente în prezent? Care era puterea de trac
tare în jurul anului 1800 ßi care este valoare ei
în prezent? În cât timp parcurge un remorcher
în prezent o distan†å pentru care ave†i termen
de compara†ie din trecut?
Gåsi†i informa†ii despre remorcare pe CD‑ROM.
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Introducere
Obiective, materiale, aspecte organizatorice
Activtatea 1: Dunårea – fluviul „cel mai interna†ional“ din lume
Activitatea 2: Multe popoare, limbi diferite
Activitatea 3: Suntem buni de gurå
Activitatea 4: Oraßele ßi satele noastre sunt construite lângå apå
Activitatea 5: ˇåri cu un trecut sau trecutul care ne uneßte
Activitatea 6: Dunårea – un simbol
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ˇårile bazinului dunårean

5.1.

5.1. ˇ årile bazinului dunårean 		

Un fluviu, nouåsprezece †åri
Bazinul dunårean este bogat în †åri ßi culturi. Dunårea izvoråßte în Germania, curge pe
lângå sau prin Austria, Slovacia, Ungaria, Croa†ia, Serbia, Bulgaria, România, Repu
blica Moldova ßi Ucraina ßi, în cele din urmå, se varså în Marea Neagrå. Pår†i importante
din Slovenia, Bosnia-Her†egovina, Republica Cehå ßi Muntenegru, precum ßi zone mai
pu†in întinse din alte cinci †åri, se aflå în bazinul de captare al Dunårii. Dunårea curge
prin zece †åri ßi primeßte apå din 19 †åri, fiind fluviul „cel mai interna†ional din lume“.
În bazinul dunårean se vorbesc cel pu†in 17 limbi na†ionale oficiale. În multe †åri,
pe lângå limba na†ionalå, se vorbesc ßi limbi ale altor †åri dunårene. Limba noastrå, la
rândul ei, reprezintå limba maternå a unor pår†i din popula†iile altor †åri din bazinul
dunårean. Acest lucru este evident în tråsåturile comune ale unor †åri din bazinul
dunårean. Numeroase oraße au fost fondate pe afluen†i ai Dunårii: Cernåu†i, în Ucraina
ßi München, în sudul Germaniei, la fel ca ßi Sarajevo, în Bosnia ßi capitala Bulgariei,
Sofia, sau Košice, în Slovacia. Pe Dunåre, se aflå capitale precum Viena, Bratislava,
Budapesta ßi Belgrad.
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ cå †ara lor face parte din bazinul dunårean ßi care sunt †årile unite între ele prin Dunåre, ce alcåtuiesc
bazinul dunårean.
✔ så în†eleagå diversitatea lingvisticå drept un fenomen natural, valoros, caracteristic bazinului dunårean.
✔ så asculte limbi stråine ßi så descopere cuvinte pe care le folosesc în limba lor maternå.
✔ despre rolul important jucat de Dunåre, de afluen†ii såi, precum ßi de Marea Neagrå în fondarea oraßelor
ßi satelor noastre de aståzi.
✔ cå multe †åri din bazinul dunårean sunt legate între ele printr-o istorie comunå.
✔ cå Dunårea poate fi o surså de inspira†ie.

Materiale:
Activitatea 1: bucå†ele de hârtie cu numele celor 19 †åri din bazinul dunårean (câte una pentru fiecare copil),
etichete, pix, un poster cu Dunårea, hârtie ßi creioane colorate, o legendå a steagurilor na†ionale
ale †årilor din bazinul dunårean (la p.216), planßa „Ne alåturåm Dunårii în drumul ei“
Activitatea 2: o foaie de hârtie cu numele Dunårii în diferite limbi (p.218)
Activitatea 3: copiii aduc în claså cår†i pentru copii scrise în diferitele limbi ale †årilor dunårene
Activitatea 4: o foaie de hârtie pentru fiecare copil, pix, creioane colorate, poster cu Dunårea
Activitatea 5: hârtie ßi materiale de scris
Activitatea 6: m
 uzicå legatå de Dunåre, coli de hârtie A4 (cu marginile zim†ate asemenea unui timbru), foarfecå,
creion, creioane colorate

Aspecte organizatorice:
Durata: 3 ore de claså
Loc de desfåßurare: sala de claså
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Activitatea 1: Joc; lucru/discu†ii de grup
Dunårea – „cel mai interna†ional fluviu“ din lume
Explica†i ce este bazinul dunårean. Copiii trebuie så încerce så ghiceascå unde se duce
apa de ploaie de pe acoperißul ßcolii.
Ei înva†å cå în Dunåre se scurge apa de pe acoperißurile multor alte ßcoli, din alte
locuri ßi chiar din alte †åri ßi cå toatå aceastå zonå alcåtuießte bazinul dunårean.
În fa†a clasei, se pregåtesc bucå†elele de hârtie. Pe fiecare bucå†icå de hârtie, se scrie
numele uneia dintre cele 19 †åri din care se scurge apå în Dunåre.
Fiecare copil alege o †arå. Dacå sunt mai mult de 19 copii în claså, numele unor †åri
sunt distribuite de douå ori. Copiii scriu pe o etichetå numele †årii pe care au ales-o ßi
ßi-o lipesc pe haine. Apoi, vin cu to†ii în centrul clasei, pentru a reprezenta Dunårea ßi
†årile bazinului dunårean.
Copiii numesc †årile prin care curge Dunårea, spun unde izvoråßte fluviul ßi unde se
varså în Marea Neagrå. Se foloseßte ca suport posterul cu Dunårea. Copiii, care perso
nificå curgerea Dunårii, se †in de mânå, pentru a forma fluviul Dunårea.
Acolo unde Dunårea formeazå grani†a dintre douå sau trei †åri, doi sau trei copii se în
torc cu fa†a unul spre celålalt. Acest lucru se întâmplå între Slovacia ßi Ungaria, Croa†ia
ßi Serbia, Serbia ßi România, Bulgaria ßi România ßi Ucraina ßi România. Dunårea
formeazå grani†a, pe o întindere de doar câ†iva kilometri, între Republica Moldova ßi
România, Austria ßi Germania, Slovacia ßi Austria.
Copiii care reprezintå cele nouå †åri din care se scurge apå în Dunåre se aßazå pe
partea pe care se aflå, din punct de vedere geografic, †ara lor. Republica Cehå se pla
seazå în dreptul Slovaciei ßi Austriei, Polonia în dreptul Slovaciei ßi aßa mai departe.
Posterul îi poate ajuta pe copii så ocupe pozi†iile corecte.
Acum, profesorul le spune copiilor cå a început så plouå tare într-una dintre †åri. Ni
velul apei din râuri creßte. Când apa ajunge în †ara urmåtoare, nivelul ei scade din nou.

Formarea „valului“
În prima rundå, copiii aud, spre exemplu: „Plouå în Republica Cehå“. Apa din aceastå
†arå creßte. Copilul care reprezintå aceastå †arå face un val. El îßi ridicå bra†ele în sus
pre† de câteva secunde ßi strigå numele †årii în care se varså apa: „Salut, Austria! Soseßte
apå în Dunåre!“ Acum este rândul copilului care reprezintå Austria så ridice mâinile în
sus ßi så salute urmåtoarele †åri în care curge apa: „Salut, Slovacia! Salut, Ungaria!
Soseßte apå în Dunåre.“ Cei doi copii care reprezintå Slovacia ßi Ungaria ridicå amân
doi mâinile în sus ßi strigå împreunå: „Salut, Croa†ia! Salut, Serbia! Soseßte apå în
Dunåre.“ În acest fel, apa rezultatå dintr-o ploaie puternicå curge dintr-o †arå într-alta,
pânå ce ajunge în România ßi Ucraina ßi se varså în Marea Neagrå.
Apoi, to†i copiii strigå în cor: „Salut, Marea Neagrå! Soseßte apa noastrå din Dunåre.“
Runda a doua este mai dificilå, deoarece plouå în douå †åri diferite. În runda a treia,
plouå în trei †åri diferite. În ultima rundå, plouå într-o zonå în care nu a mai plouat
înainte. În acest fel, participå la joc to†i copiii. În încheiere, copiii pun numele †årilor pe
care le reprezintå pe harta de pe fißa de lucru. Fiecare copil deseneazå pe fißa de lucru
steagul †årii pe care o reprezintå.
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Rezultatele lec†iei: Copiii våd cå Dunårea curge prin multe †åri ßi primeßte apå din
numeroase †åri. Observå cå Dunårea leagå între ele numeroase †åri, formând adesea
grani†a dintre douå, iar uneori chiar trei †åri.

Apa Dunårii este „interna†ionalå“

România

Ungaria

Germania

Ucraina

Slovenia

Austria

Slovacia

Republica Moldova

Polonia

Italia

Bulgaria

Croa†ia

Bosnia-Her†egovina

Elve†ia

Albania

Albania 0.01 %

Polonia 0.1 %

Italia 0.2 %

Macedonia 0.2 %

Elve†ia 4.30 %

Germania 16.8 %

Ucraina 5.4 %

Republica Cehå 27.5 %

Republica Moldova 35.6 %

Bulgaria 43.0 %

Croa†ia 62.5 %

Republica Cehå

Muntenegru 49.5 %

Bosnia-Her†egovina 74.9 %

Serbia 92.6 %

Slovenia 81.0 %

Slovacia 96.0 %

Austria 96.1 %

România 97.4 %

Ungaria 100 %

În Dunåre, ajunge apå chiar din Elve†ia, Italia, Polonia,
Bazinul dunårean include zone din diferite †åri, din care
se scurge în Dunåre apa rezultatå din precipita†ii. ˇårile Albania ßi Macedonia, din zone comparativ mici, dar ßi din
bazinului dunårean sunt legate între ele printr-o istorie zone care ating uneori o suprafa†å de 2.000 de kilometri
comunå. Dunårea joacå un rol important în identitatea påtra†i. 96-97% din teritoriul na†ional al României, Slova
ciei ßi Austriei se aflå în bazinul receptor al Dunårii.
na†ionalå a acestor †åri.
De la izvoare pânå la vår
sare, Dunårea trece pe lângå 100
sau prin zece †åri. Izvoråßte
în Germania ßi apoi curge
80
prin Austria, Slovacia, Unga
ria, Croa†ia, Serbia, România,
Bulgaria, Republica Moldova
60
ßi Ucraina. Bazinul såu recep
tor include înså un numår mai
40
mare de †åri: apa din Dunåre
provine din 19 †åri diferite.
Bazinul receptor al Dunårii
20
include, de exemplu, 81% din
teritoriul Sloveniei, 74,9% din
cel al Bosniei ßi Her†egovinei ßi
0
Teritoriul aflat în bazinul dunårean, în procente
27,5% din Republica Cehå.

Serbia

Muntenegru

Macedonia

Suport informativ
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Bazinul dunårean, o regiune cu multe popoare

Macedonia < 0.01 %

Albania < 0.01 %

Elve†ia 0.02 %

Italia 0.02 %

Republica Moldova 1.36 %

Slovenia 2.10 %

Ucraina 3.33 %

Republica Cehå 3.46 %

Bosnia-Her†egovina 3.58 %

* cifre separate nu au fost disponibile

Austria 9.50 %

Serbia ßi Muntenegru 11.11 %

Germania 11.60 %

Croa†ia 3.83 %

Polonia 0.05 %

0

nizat ca mineri dealurile de la poalele de sud-est ale
Mun†ilor Tatra Mare. În prezent, aceste regiuni apar†in
României ßi Slovaciei.
Alte popula†ii s-au refugiat în †åri din bazinul du
nårean, pentru a-ßi salva via†a. De exemplu, numeroßi
evrei care au fugit de persecu†iile din Spania imperialå
s-au stabilit pe cursul inferior al Dunårii, în Imperiul
Otoman de influen†å musulmanå, tolerant din punct de
vedere religios. În comunitå†ile evreießti mari precum
cea din Ruse, în Bulgaria, ßi cea din Gala†i, în România,
locuitorii vorbeau un fel de spaniolå ca limbå maternå
ßi ebraica în cadrul ceremoniilor religioase.
În timpul a numeroase råzboaie ßi în urma acestora,
grani†ele †årilor s-au modificat în mod repetat. Ca re
zultat al acestor grani†e modificate, locuitorii ßi-au pier
dut afilierea la †ara-mamå, devenind parte a unei im
portante minoritå†i dintr-o altå †arå. De exemplu, din
punct de vedere istoric, Ungaria se întindea mult peste
grani†ele Ungariei de azi. Ca urmare, maghiara conti
nuå så fie vorbitå în alte †åri. Importante minoritå†i un
gare tråiesc în Slovacia, Croa†ia, Voivodina, în Serbia,
în Banatul sârbo-român ßi în Transilvania, în România.

Bulgaria 4.32 %

5

Slovacia 6.42 %

vita†i så se stabileas
cå în partea ungarå
a imperiului încå
din Evul Mediu. Ei
s-au stabilit în Tran
silvania ßi au colo

Ungaria 12.47 %

România 26.79

În bazinul dunårean, tråiesc 81 milioane de locuitori.
Dintre aceßtia, 26,79% se aflå în România, 12,47% – în
Ungaria, 11,60% – în Germania, 11,11% – în Serbia
ßi Muntenegru, 9,51% – în Austria. Bazinul dunårean
este o regiune multina†ionalå. Cei 81 de milioane de
locuitori din bazinul dunårean comunicå prin 20 de
limbi diferite. Dintre acestea, cel pu†in 17 sunt limbi
na†ionale oficiale.
În afara limbilor na†ionale oficiale, pår†i din popula†ia
unor †åri vorbesc ßi alte limbi din bazinul dunårean,
ca limbi materne. Acest lucru este rezultatul istoriei
agitate a bazinului dunårean ßi reprezintå o importantå
tråsåturå comunå a tuturor †årilor din regiune.
Locuitorii, ßi odatå cu ei limbile pe care le vorbesc,
au migrat în bazinul dunårean în principal din trei mo
tive. În trecut, oamenii erau îndemna†i în mod repetat
de conducåtorii lor så emigreze în alte †åri. În acest fel,
regiuni ce fuseserå depopulate de råzboaie au fost re
populate, în vreme ce alte regiuni s-au întårit din punct
de vedere economic.
Exemple sunt sârbii din Croa†ia ßi saßii vorbitori de
germanå din Ungaria. Sârbii, care pânå la råzboiul civil
de acum câ†iva ani
30
locuiau în regiunea
croatå Krajina, s-au
aßezat în aceastå
25
zonå în secolul al
XVI-lea la îndemnul
20
familiei domnitoare
habsburgice, pentru
a apåra grani†a de
15
otomani.
Saßii vorbitori de
10
germanå au fost in-

Popula†ia din bazinul dunårean, în procente
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Activitatea 2: Joc
Multe popoare, limbi diferite
Pe cartonaße, se scriu diferitele nume ale fluviului Dunårea. Copiii trag câte un cartonaß,
spun despre ce limbå este vorba ßi descoperå unde se plaseazå pe posterul cu Dunårea.
Cuvântul „Dunårea“ este scris în mod diferit în limbile folosite în bazinul dunårean:
• germanå: Donau • maghiarå: Duna • croatå: Dunav • macedoneanå: Dunav
• sârbå: Dunav (Dunav) • bulgarå: Dunav (Dunav) • ruså: Dunaj (DunaŸ)
• ucraineanå: Dunaj (DunaŸ) • slovacå: Dunaj • românå: Dunåre
• albanezå: Danub • turcå: Tuna.
Cum se spune „copil“, „apå“ sau „ßcoalå“ în limbile dunårene? Cu ajutorul dic†io
narului, întocmi†i o listå de cuvinte care prezintå importan†å pentru copii ßi au legåturå
cu Dunårea, dupå care le traduce†i în câteva dintre limbile învecinate. Pronun†ia poate
fi exersatå în cor. Íi aceste cuvinte pot fi scrise pe cartonaße ßi apoi lipite pe posterul
cu Dunårea. Pe CD-ROM existå o listå de echivalen†e pentru cuvintele „copil“, „apå“
ßi „râu“. Încuraja†i-i pe copii så spunå clasei ce alte limbi au auzit. Ei recunosc cå în
propria lor †arå se vorbesc limbi diferite. Copiii aflå cå în fiecare †arå existå locuitori
care au limbi materne diferite. Ei aflå cå limba lor este folositå în alte †åri ßi apoi ghicesc
despre ce †åri este vorba.
Rezultatele lec†iei: Copiii aflå un fapt evident ßi plåcut, anume cå în †ara lor se vorbesc
ßi alte limbi.

Activitatea 3: Lucru/discu†ii în grup
Suntem buni de gurå
Cu ajutorul profesorului, copiii cautå cuvinte din limba lor (oficialå sau dialect) care
derivå din alte limbi. Un voluntar scrie cuvintele ßi originea lor pe tablå. Un exemplu de
astfel de cuvânt este „paprika“. Cuvântul este sârbesc. Denumirea condimentului, iar în
unele limbi ßi aceea a legumei, a ajuns din Serbia în Ungaria, prin intermediul Turciei.
Copii apar†inând unor etnii diferite aduc în claså cår†i în limba lor maternå ßi citesc cu
voce tare un scurt fragment. Ceilal†i copii închid ochii ßi ascultå.
Dupå aceea, clasa încearcå så-ßi dea seama despre ce este vorba în text. Copilul care a
citit textul då o mânå de ajutor. Copiii explicå ßi traduc cuvinte sau propozi†ii.
Informa†ii pe CD-ROM: Diversitate lingvisticå în bazinul dunårean

Activitatea 4: Lucru/discu†ii în grup
Oraßele ßi satele noastre sunt construite lângå apå
Clasa cålåtoreßte înapoi în timp. Copiii îßi imagineazå cå exploreazå împrejurimile în
tr-o zi însoritå de varå, în urmå cu 2.500 de ani. Ei cautå un loc pentru o nouå aßezare.
Analizeazå împreunå lucrurile care erau importante pentru oameni în acele vremuri.
În grupuri mici, copiii discutå caracteristicile noii aßezåri ßi unde ar trebui aceasta
amplasatå. La sfârßit, grupurile îßi prezintå ideile în claså, iar copiii discutå avantajele
ßi dezavantajele amplasamentelor alese.
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Rezultatele lec†iei: Apa din râuri, lacuri ßi mare i-a
ajutat întotdeauna pe oameni så supravie†uiascå. Pe
Dunåre ßi afluen†ii acesteia, au fost întemeiate nume
roase sate. Locuitorii din bazinul dunårean sunt mândri
de faptul cå satele ßi oraßele lor sunt situate pe Dunåre
ßi afluen†ii acesteia.

foto: CCHBC/ Mark Fallander

Fiecare copil deseneazå o hartå a unui loc imaginar
potrivit pentru aßezare. Copiii inventeazå un nume
pentru locul ales, care are legåturå cu amplasarea lângå
un râu, un lac sau mare. În fine, fiecare copil deseneazå
o stemå a aßezårii pe care au amplasat-o lângå o apå.
Copiii se gândesc la denumiri de aßezåri (oraße ßi
sate) din zona lor care au legåturå cu apa sau cu am
plasarea lângå o apå. Încearcå så afle nume de locuri
afißate pe clådiri situate lângå apå. Numele gåsite sunt
scrise pe tablå.

Belgrad: capitala Serbiei este situatå
pe Dunåre.

Locurile de lângå apå
Piatra de temelie a multor sate ßi oraße din bazinul du
nårean a fost aßezatå lângå apå – lângå Dunåre, afluen†ii
acesteia sau pe malul Mårii Negre, adesea în estuare de
fluvii sau la întretåierea drumurilor ßi a râurilor.
Aßezårile erau situate pe locuri mai înalte, la
adåpost de revårsarea apelor. Construite pe un
deal lângå un râu sau la malul mårii ßi fortifi
cate în mod corespunzåtor, aceste amplasåri
asigurau protec†ie împotriva unor eventuale
atacuri. Râurile ßi marea ofereau peßte din
belßug ßi serveau drept cale de transport.
Apa din râuri era folositå ca apå de båut. På
durile de luncå din lungul râului erau bogate în vânat
ßi plante comestibile. În plus, lângå apå se gåseau ßi
materiale precum nisip, piatrå sau lemn.
Numeroase nume de oraße au legåturå cu aßezarea
lor lângå o apå. Numele oraßului românesc Timißoara

include numele râului Timiß, pe care este aßezat. Capi
tala Sloveniei, Liubliana, este aßezatå pe râul cu acelaßi
nume. Numele oraßului austriac Innsbruck vine de la
podul de peste râul Inn.
Stemele multor aßezåri din bazinul dunårean
aratå faptul cå acestea sunt mândre cå sunt
situate pe un râu.
Stema Belgradului înfå†ißeazå o corabie
cu trei catarge pe Dunåre, iar pe stema oraßu
lui bulgar Ruse sunt reprezentate valuri, care
simbolizeazå Dunårea. În stema oraßului româ
nesc Drobeta-Turnu Severin, este inclus podul ro
man de peste Dunåre. Un motiv comun îl reprezintå
zidurile unui castel sau oraß de pe fluviu, ca simbol
al protec†iei împotriva unei ape uneori primejdioase.
Prezen†a peßtilor în steme subliniazå importan†a apei
pentru hrana popula†iei.
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Activitatea 5: Lucru/discu†ii în grup
ˇåri cu un trecut sau trecutul care uneßte
Profesorul întreabå ce au în comun Belgradul, Budapesta, Bratislava ßi Viena. Copiii
pot alege un råspuns din patru råspunsuri. Copiii care cred cå aceste oraße se aflå într-o
singurå †arå se duc într-un col† al clasei. Cei care cred cå aceste oraße nu sunt capitale se
grupeazå într-un alt col†. Copiii care cred cå nici unul dintre aceste oraße nu este situat
pe Dunåre merg într-un al treilea col†. Cei care cred cå cele patru oraße au fost înteme
iate de acelaßi popor merg în al patrulea col†.

Cel†ii
Când se discutå motivele care au stat la baza råspunsurilor date de copii, aceßtia aflå cå
toate cele patru oraße au fost întemeiate pe Dunåre de cel†i ßi cå pânå ßi numele Dunårii
este de origine celticå. Copiilor li se spune cå cel†ii s-au råspândit din zona Alpilor în
josul fluviului Dunårea.

Grecii
În acelaßi timp, un alt popor s-a råspândit în amonte, venind dinspre Marea Neagrå, ßi a
întemeiat aßezåri. Copiii trebuie så ghiceascå despre ce popor este vorba. Ei aflå despre
aßezårile greceßti ßi despre faptul cå Dunårea a ac†ionat ca o barierå naturalå, limitândule înaintarea. Apoi, sunt scrise pe tablå urmåtoarele denumiri:
Singidunum • Aquincum • Serdica • Castra Regina

Cel†i, greci, romani
ˇårile din bazinul dunårean sunt legate printr-un tre
cut comun. În urmå cu circa 2.500 de ani, cel†ii au
întemeiat aßezåri în aproape întregul bazin dunårean,
din care s-au dezvoltat multe dintre oraßele noastre de
aståzi. De asemenea, unele nume de locuri sau râuri
provin de la cel†i. De exemplu: „dan“ înseamnå „râu
mare“. În epoca romanå, numele fluviului a fost Danu
vius sau Danubius, iar mai târziu Dunårea.
Grecii au ajuns pe Dunåre prin Marea Neagrå. Pe o
înål†ime aflatå la sud de gura de vårsarea a Dunårii,
într-un golf la Marea Neagrå, au întemeiat Histria. Nu
mele cetå†ii vine de la Istros, denumirea greceascå datå
Dunårii. În prezent, pute†i vedea såpåturile la un alt
oraß antic, situat pe lacul Sinoe.
Pe litoralul României de aståzi, s-au dezvoltat oraßele
Tomis, azi Constan†a, ßi Callatis, azi Mangalia. În in
terior, pe Dunåre, grecii au fondat Axiopolis, Cerna
vodå de azi. Cu ambarca†iunile lor, grecii au urcat pe
Dunåre, parcurgând aproximativ o treime din fluviu.

Por†ile de Fier, cu bulboanele lor ßi por†iunile de apå
micå, au reprezentat o barierå naturalå greu de trecut de
ambarca†iunile cu vâsle. În acest fel, sfera de influen†å
greceascå s-a limitat la cursul inferior al Dunårii ßi Ma
rea Neagrå.
În unele locuri, se mai våd planurile oraßelor antice.
Centrul modern al oraßului Constan†a este situat chiar
deasupra agorei greceßti, pia†å ßi loc de adunare în
vechiul Tomis.
Dupå cel†i ßi greci, romanii au descoperit ßi ei bazinul
dunårean. Vreme de sute de ani, întregul teritoriu de la
sud de Dunåre ßi zone întinse din România de azi au
fåcut parte din Imperiul Roman. De la izvoare ßi pânå
la vårsare, Dunårea a devenit o grani†å fortificatå în
calea popoarelor germanice din nord.
Romanii au extins aßezårile celtice ßi greceßti, înte
meind oraße noi. Belgradul de azi se numea pe atunci
Singidunum, Budapesta era Aquinicum, Sofia era Ser
dica, iar oraßul german Regensburg era Castra Regina.
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Romanii
Copiii încearcå så ghiceascå ce înseamnå cuvintele ßi din ce limbå ar putea så provinå.
Dupå ce aflå, explica†i-le cå, dupå cel†i ßi greci, în bazinul dunårean au venit romanii.
Clasa este împår†itå în douå grupuri pentru un concurs „cine ßtie câßtigå“ despre
romani. Fiecare grup se gândeßte la lucruri care ne mai amintesc aståzi de romani ßi, cu
ajutorul profesorului, formuleazå întrebåri. De exemplu, întrebårile s-ar putea referi la
cuvinte latine care se mai folosesc ßi aståzi, clådiri romane, funda†ii de oraße sau såpå
turi arheologice romane din zonå.
Dacå romanii nu au fost prezen†i în zona din care provin copiii, formula†i întrebårile
cu referire la o altå culturå care a influen†at cea mai mare parte a bazinului dunårean, de
exemplu cel†ii sau grecii.
Rezultatele lec†iei: Copiii înva†å cå †årile din bazinul dunårean sunt legate printr-un
trecut comun ßi cå oraßele ßi satele noastre au rådåcini comune.

Informa†ii pe CD-ROM: Dunårea ne uneßte

Activitatea 6: Activitate de crea†ie
Dunårea – un simbol
Copiii ascultå în claså o pieså muzicalå inspiratå de Dunåre sau de un alt râu din bazinul
dunårean (ex. „Valurile Dunårii“, de Iosif Ivanovici, sau „Dunårea Albastrå“, de Johann
Strauss). Ar fi bine så aducå cu ei muzica ßi versurile.
Împreunå, se gândesc dacå mai ßtiu ßi alte piese muzicale în care apare Dunårea sau
unul dintre principalii såi afluen†i. Aceste piese pot fi cântece pop sau poezii pentru
copii.
Pe foi de hârtie pregåtite special, fiecare copil deseneazå un timbru poßtal care are ca
temå Dunårea sau un alt râu. Apoi, copiii prezintå timbrele în fa†a clasei.
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Dunårea ßi afluen†ii såi au o mare valoare simbolicå
pentru locuitorii bazinului dunårean.
Numeroase capitale din bazinul dunårean sunt situ
ate pe râuri. Capitalele Serbiei, Ungariei, Slovaciei ßi
Austriei – Belgrad, Budapesta, Bratislava ßi Viena –
sunt aßezate chiar pe Dunåre.
Unele clådiri de pe fluviu reprezintå importante em
bleme pentru locuri sau †åri. Exemple sunt clådirea Par
lamentului ungar, care se aflå chiar pe malul Dunårii,
sau podul de cale feratå de la Cernavodå, în România.
La data inaugurårii sale, în 1895, era podul cel mai lung
din lume. Simboluri importante pot fi chiar ßi acele
construc†ii din care n-au mai råmas decât pilonii prin
cipali, cum ar fi podul roman de peste Dunåre, prezent
pe stema oraßului românesc Drobeta-Turnu Severin.
Pe steagurile Republicii Moldova, Austriei ßi Ger
maniei este reprezentatå o pasåre care tråießte la Du
nåre: vulturul codalb. Pasårea heraldicå a celor trei †åri
se reproduce în pådurile de luncå din lungul Dunårii.
Serbia ßi România au ßi ele vulturi pe steme, care ar
putea fi tot vulturi codalbi. Pe de altå parte, cele douå
linii ondulate de pe stema Sloveniei înfå†ißeazå râurile
Sava ßi Drava.
Sunt asociate cu Dunårea unele peisaje culturale spe
ciale, cum ar fi Wachau, aflat la nord de Viena, unde
pantele ce coboarå spre Dunåre sunt terasate ßi plantate
cu vi†å de vie, sau „genunchiul“ unguresc al Dunårii, în
care se aflå fosta reßedin†å regalå de la Vißegrad.
Dunårea are o importan†å deosebitå ca scenå a unor
spectacole naturale ßi ca paradis natural. La Passau,
în Germania, confluen†a Dunårii, cu apele ei colora
te diferit, cu Innul reprezintå o atrac†ie. Între Serbia
ßi România existå defileul îngust al Cazanelor de la
Por†ile de Fier. În Croa†ia, avem paradisul natural de
la Kopački rit, în care se reproduc numeroßi vulturi co
dalbi, iar peste 40 de specii de peßti petrec aici primele

foto: SEPPIA/ZINNOBER Films

Dunårea: importantå pentru toate †årile

Parlamentul ungar din Budapesta: una dintre cele
mai impresionante clådiri situate pe malul Dunårii.

etape de via†å. Cu întinsele sale suprafe†e acoperite de
stuf ßi pelicanii rari, Delta Dunårii reprezintå un habitat
unic. Stabilirea de rezerva†ii ßi zone protejate precum
parcurile na†ionale în lungul Dunårii subliniazå, o datå
în plus, marea importan†å a acesteia.
În unele oraße de pe Dunåre, sunt produse culturi ti
pice pentru †årile respective, cu o mare valoare simbo
licå, de pildå culturile de hamei ßi ardei iu†i.
Hameiul reprezintå principalul ingredient folosit la
fabricarea berii. Zona cea mai întinså din lume în care
se cultivå hamei este în Hallertau, la sud de Kelheim,
pe segmentul german al Dunårii. Ardeii iu†i sunt o
parte esen†ialå a bucåtåriei ungureßti. Principala zonå
din Ungaria în care se cultivå este Kalocsa, pe Dunåre,
la sud de Budapesta. Ardeii iu†i, adußi în Ungaria
de turci, reprezintå un bun exemplu de diversitate în
bazinul dunårean. Numele de „paprika“ al condimen
tului provine din limba sârbå.
Rela†ia specialå dintre oameni ßi Dunåre este re
flectatå de numeroase obiceiuri ßi tradi†ii. În Ulm, de
exemplu, se påstreazå pe Dunåre un obicei datând din
1545 – „împungerea pescarului“. În cadrul întrecerii,
participan†ii stau în picioare în nißte bårci mici numite
Zills ßi încearcå så se împingå în apå cu nißte lånci
boante. Cel care nu cade în Dunåre câßtigå.
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„Ne alåturåm Dunårii în drumul ei!“

✔ Adåuga†i pe hartå cât mai multe informa†ii, de exemplu numele †årilor din lungul Dunårii!
✔ În ce mare se varså Dunårea? Scrie†i numele mårii pe hartå.
✔ Nota†i toate limbile care se vorbesc în †ara voastrå.
✔ Pe Dunåre sunt situate patru capitale – Belgrad, Budapesta, Bratislava ßi Viena. Marca†i pozi†iile acestora, precum ßi
pe cea a capitalei †årii voastre.

Credit: FLUVIUS, 2006
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Legendele Dunårii

Grani†e dunårene sigure?
Provinciile cucerite de romani se înßiruiau în lun
gul Dunårii, ca un ßirag de perle, de la vest spre
est: Raetia, Noricum, Pannonia, Dacia, Moesia
ßi Scythia. Numai provincia Dacia se afla la nord
de Dunåre. În cazul celorlalte, „Fluvius Danu
vius“ forma frontiera de nord. Ceea ce se afla
dincolo de aceastå frontierå era considerat „bar
baricum“ – †inuturile locuite de barbari.
„Limes“ înseamnå potecå sau fâßie de grani†å.
Între Dunårea cea tânårå ßi Rin, care marca gra
ni†a de est-vest, frontiera exterioarå a imperiului
roman era terestrå. În anul 83 d.Ch., împåratul
Domitian a început construirea unui zid de piatrå
impresionant, pentru a proteja aceastå por†iune
de grani†å. Chiar ßi în prezent, se pot vedea ves
tigii ale limesului din sudul Germaniei.
Dunårea forma „limesul de apå“, care prezen
ta numeroase avantaje în compara†ie cu zidul de
piatrå: grani†a era mai ußor de påzit ßi de apårat.
Flota romanå de Dunåre patrula zilnic, iar tru
pele puteau fi deplasate repede dintr-o tabårå
într‑alta, dacå se anun†a un atac al råzboinicilor
germanici.
Pe Dunårea superioarå, în provincia Raetia, nu
era o aventurå så ajungi pe celålalt mal al flu
viului, încå tânår ßi îngust, prin vaduri ßi locuri
cu apå micå. Ca urmare, „barbarii“ atacau ade
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sea prin aceste locuri. Mai exista înså un alt loc,
complet diferit, care favoriza incursiunile, mai
ales pe timp de iarnå, când fluviul era înghe†at:
canionul plin de coturi de la Por†ile de Fier. Hår†i
rutiere romane ale acestei zone indicå o concen
trare neobißnuit de mare de tabere, popasuri
fortificate ßi turnuri de pazå. Înainte så creascå
nivelul apei, prin construirea hidrocentralei în
1972, din peretele de stâncå al defileului Ca
zanelor se putea vedea ießind o por†iune lungå de
210 m dintr-un drum roman.Acesta era folosit de
solda†ii afla†i în patrulare, dar mai ales pentru a
trage la edec galerele romane mai mari. În aval, în
marea câmpie, fortåre†ele amplasate mai degrabå
pe partea romanå decât pe Dunåre func†ionau ca
linie de demarca†ie între Imperiul Roman ßi teri
toriile dacilor. Aici a fost rapid înfiin†at un bac
(traiectum, în latinå). Ambarca†iunile ßi plutele
puteau traversa fårå dificultate. Când apa era
micå, erau folosite vadurile existente din timpuri
imemoriale, iar când fluviul era înghe†at, adesea
luni întregi, acesta putea fi trecut de armate în
tregi, cu acareturile ßi caii lor. Din aceastå cauzå,
dacii, care tråiau la nord de Dunåre, efectuau în
mod frecvent incursiuni în sud, reprezentând un
permanent pericol pentru romani, pânå la în
frângerea lor, în anul 106 d.Ch.

Numitå odinioarå „coßul cu pâine“, datoritå bo
gå†iei sale de produse agricole, Voivodina este
situatå între fluviile Dunårea ßi Tisa, în Serbia.
Este o regiune platå, unde påmântul ßi apa par
så se contopeascå. Coexisten†a a zeci de gru
puri etnice, cu limbile ßi culturile lor proprii,
are în acest loc o istorie îndelungatå. Regiunea
autonomå Voivodina este alcåtuitå din trei re
giuni: Srem (romanii o numeau Syrmium), Ba
nat, care se continuå în România, ßi Bacica.
Capitala provinciei este Novi Sad (Neusatz, în
germanå; Újvidék, în ungarå).
Înainte de 1945, în aceastå regiune tråiau urmåtoarele na†ionalitå†i:
Sârbi
Maghiari
Germani (ßvabii dunåreni)
Bulgari
Greci
Italieni
Francezi
Spanioli (catalani)
Croa†i
Slovaci
Valahi (români)
Ruteni (ucranieni)
Bosnieci
Evrei
Šokice (croa†i ortodocßi)
Bunjevci (catolici sârbi)
Romi
Sinti (†igani nomazi)

foto: Dragan Bosnic

Un univers multietnic în miniaturå: Voivodina

Novi Sad: capitala provinciei autonome sârbeßti
Voivodina este situatå pe malul Dunårii.

În afarå de aceßtia, pânå în secolul al XVIII-lea,
au existat ßi turci otomani, care au jucat un rol
important din punct de vedere politic ßi cultural.

Vechi jocuri de copii din †årile dunårene
Pe fiecare râu din bazinul dunårean existå copii,
iar copiilor le place så se joace, aståzi, la fel ca
în trecut. Unele jocuri, cântece sau poezii sunt
cunoscute doar într-un numår mic de locuri, al
tele înså s-au råspândit pretutindeni în regiune
ßi sunt prezente chiar ßi aståzi. În mica colec†ie
de jocuri pe care le descriem aici, existå unele

D incol o d e s u p r a f a † å

pe care le-am ales pentru cå au legåturå directå
cu Dunårea sau cu Marea Neagrå. Altele ne‑au
fost povestite de persoane care tråiesc fie pe
Dunåre, fie pe unul dintre afluen†ii såi.
Instruc†iuni privitoare la diferitele jocuri
pot fi gåsite pe CD-ROM.
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Activitatea 5: Så în†elegem în ce constå bazinul dunårean
Activitatea 6: Acolo unde plouå mult, râurile se umflå
Activitatea 7: Câmpiile – întinderi însetate de apa râurilor
Activitatea 8: Memoria fluviului
Activitatea 9: Nivelul apei creßte
Activitatea 10: Când apa î†i ajunge pânå la gât,
înseamnå cå... sunt inunda†ii
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Bazinul
receptor al Dunårii
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5.2.

5.2. B
 azinul receptor al Dunårii		

Nimic nu se naßte din nimic
Cu o lungime de 2.780 m, Dunårea este al doilea fluviu din Europa, dupå Volga. Înainte
de a se vårsa în Marea Neagrå, debitul ei ajunge la 6.500 de metri cubi pe secundå. În
rarele perioade în care apa creßte extrem de mult, debitul poate fi de trei ori mai mare.
Lungimea ßi abunden†a de apå a Dunårii se datoreazå vastei întinderi ßi naturii bazinului
ei colector. Acesta – zona de pe care toatå apa de ploaie care nu se evaporå se scurge în
Dunåre – are o suprafa†å de 801.463 kilometri påtra†i.
În bazinul dunårean, precipita†iile sunt distribuite inegal. În vest, unde clima este
influen†atå de Atlantic, precipita†iile sunt foarte abundente. Acestea scad cu cât înaintåm
spre est, datoritå climei continentale. Partea de sud-vest a bazinului receptor se aflå sub
influen†a climei mediteraneene (ilirice) ßi, datoritå vecinåtå†ii cu Marea Mediteraneanå,
în aceastå zonå se înregistreazå precipita†ii abundente în cursul anului.
O treime din bazinul receptor este zonå muntoaså, restul îl reprezintå dealuri sau câm
pii. În vreme ce zonele de pe litoralul Mårii Negre sunt situate la nivelul mårii, în Alpi
cele mai înalte vârfuri din bazinul dunårean ating aproape 4.000 de metri. Pe ansamblul
bazinului receptor, precipita†iile sunt abundente în zonele muntoase, indiferent de clima
dominantå. În Alpi, Carpa†i, Balcani ßi Mun†ii Dinarici, se înregistreazå precipita†ii anua
le de 2.000 mm ßi chiar mai mult.
Dunårea ßi afluen†ii såi izvoråsc din aceßti mun†i cu precipita†ii abundente, dupå care
curg prin zone de ßes ßi bazine uscate. În Dunåre, îßi varså apa, provenitå din zåpadå ßi
ploaie, circa 300 de râuri din bazinul såu receptor. Râurile cu debitul cel mai mare sunt
Sava, Tisa, Inn, Drava, Siret ßi Morava Mare.
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ cå abunden†a de apå din fluviul Dunårea se datoreazå precipita†iilor din întregul bazin receptor.
✔ cå în bazinul receptor nivelul precipita†iilor este foarte diferit.
✔ cå existå clime diferite.
✔ de ce în mun†i precipita†iile sunt atât de abundente.
✔ så cunoascå bazinul dunårean modelând argilå.
✔ så cunoascå mun†ii ßi cum îßi croiesc drum prin câmpii Dunårea ßi afluen†ii såi.
✔ cå râurile aduc apå în zonele cu precipita†ii scåzute.
✔ numele ßi tråsåturile caracteristice ale râurilor din bazinul dunårean, prin intermediul jocurilor.
✔ cum se produc inunda†iile.
✔ cå pajißtile ßi pådurile de luncå din lungul râurilor absorb apa provenitå din inunda†ii, contribuind astfel la
reducerea distrugerilor provocate de acestea.

Materiale:
Activitatea 1: o sticlå cu gâtul îngust, o pâlnie cu un diametru corespunzåtor, o riglå sau un centimetru de croitorie
Activitatea 2: 8
 coli de hârtie A4 sau mai multe, etichete, creioane, posterul cu Dunårea
Activitatea 3: niciun material
Activitatea 4: h
 arta precipita†iilor din bazinul dunårean, harta fizicå a bazinului dunårean (ambele hår†i se
gåsesc pe CD-ROM)
Activitatea 5: a rgilå, o planßetå pentru modelarea argilei, linguri†e, sfoarå groaså, sfoarå sub†ire, hârtie albå,
foarfecå, harta fizicå a bazinului dunårean
Activitatea 6: r iglå sau centimetru de croitorie, creion albastru, harta precipita†iilor completatå la Activitatea 2
Activitatea 7: modelele din argilå realizate, harta precipita†iilor completatå la Activitatea 2
Activitatea 8: carton sub†ire sau hârtie, creioane colorate sau carioci
Activitatea 9: modelele din argilå realizate
Activitatea 10: 2 gåle†i, apå

Aspecte organizatorice:
Durata: 3 ore de claså
Loc de desfåßurare: claså, curtea ßcolii
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Activitatea 1: Experiment
Pe urmele ploii
Pe tablå, se deseneazå o cadå de baie ßi un râu, care reprezintå Dunårea. Copiii trebuie
så ghiceascå câte cåzi de baie pline cu apå corespund cantitå†ii de apå care se varså în
Marea Neagrå în fiecare secundå. (O cadå de baie are în medie o capacitate de 200 litri.)
Dupå ce fiecare copil a spus o cifrå, solu†ia este scriså pe tablå: cantitatea de apå care
se varså în Dunåre în fiecare secundå ar putea umple 32.500 de cåzi de baie. Pentru a
ilustra acest fapt, se calculeazå câte såli de claså ar putea fi umplute pânå la tavan, dacå
ar fi så înglobåm în ele cantitatea de 6.500 metri cubi de apå (6.500.000 de litri).
Copiii discutå despre provenien†a acestei cantitå†i de apå din Dunåre. Ei aflå cå aceastå
mare cantitate de apå a cåzut din cer sub formå de apå sau zåpadå ßi a ajuns în Dunåre
prin râurile din întregul bazin receptor al fluviului.
Mai departe, copiii încearcå så afle cât de multå apå ajunge pe påmânt în localitatea
lor. Ei construiesc un pluviometru, pentru a måsura cantitatea de precipita†ii. Se ia o sti
clå, pe care se aplicå o etichetå gradatå în milimetri. Într-un spa†iu deschis, la adåpost de
vânt, de exemplu în curtea ßcolii, se aßazå sticla marcatå, astfel încât så nu se råstoarne.
Pe gâtul sticlei se aplicå o pâlnie cu diametru corespunzåtor, în aßa fel încât så nu cadå
chiar dacå plouå tare.
Dupå ploaie, se noteazå nivelul apei de ploaie (în milimetri) din sticlå. Se comenteazå
rezultatul. Se men†ioneazå faptul cå 1 mm din sticlå corespunde unui litru de apå de
ploaie pe metru påtrat.
Copiii încearcå så råspundå la urmåtoarele întrebåri: când plouå în regiunea în care
locuiesc? În ce anotimp plouå peste medie ßi în ce anotimp plouå sub medie? Cât de
abundente sunt precipita†iile într-un an întreg? Pe baza råspunsurilor la aceste întrebåri,
se poate trece la urmåtorul subiect.
Rezultatele lec†iei: Copiii îßi formeazå o idee despre cantitatea de apå care se varså în
Dunåre. Ei fac legåtura între apa din Dunåre ßi ploaia localå.

Precipita†iile ßi Dunårea
În fiecare secundå, în Marea Neagrå se varså din Dunå
re 6.500 de metri cubi de apå. Aceastå cantitate de apå
corespunde unui numår de 32.500 de cåzi de baie cu o
capacitate de 200 litri pline cu apå sau unui cub cu latu
ra de 18,7 km. Înainte ca apa så ajungå în Dunåre prin
râuri, ea cade din cer sub formå de ploaie sau zåpadå
în întregul bazin receptor. Precipita†iile se måsoarå în

milimetri. Valorile indicå înål†imea apei deasupra på
mântului, dacå apa ar sta în picioare ßi n-ar curge sau nu
s-ar evapora. Precipita†ii anuale de 600 mm înseamnå cå
apa de ploaie sau zåpada dintr-un an întreg ar avea ca re
zultat un strat de apå de 60 cm la suprafa†a påmântului.
Dacå avem 1 mm de apå de ploaie înseamnå cå apa re
zultatå din ploaie este de 1 litru pe metru påtrat.

Suport informativ
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Activitatea 2: Lucru/discu†ii de grup
Ploaia în alte locuri
Se lipesc opt coli de hârtie A4 ßi ob†inem o fâßie de hârtie lungå de 2 m. Se fixeazå pe
unul din pere†ii clasei, în aßa fel încât så ajungå pânå la påmânt.
Copiii formeazå perechi. Fiecare pereche îßi alege un oraß din bazinul dunårean ßi
noteazå pe hârtie nivelul precipita†iilor (în milimetri) din acel oraß. Måsurând de la po
dea în sus, ei marcheazå înål†imea corespunzåtoare cu o linie ßi o etichetå pe care scriu
numele oraßului ßi al †årii.
Pe posterul cu Dunårea, grupurile îßi cautå oraßul ßi îl aratå celorlal†i copii. Tot pe
posterul cu Dunårea, copiii cautå zone în care nivelul precipita†iilor este similar.
Rezultatele lec†iei: Copiii înva†å cå, în bazinul dunårean, nivelul precipita†iilor variazå.
În unele locuri, pe påmânt cad sub formå de precipita†ii cantitå†i mari de apå. Localitå†i
aflate la distan†å unele de altele pot înregistra niveluri similare de precipita†ii.

Precipita†iile fluctueazå
Precipita†iile în bazinul dunårean variazå de la 400 mm
pe coasta Mårii Negre la peste 2.000 mm în mun†i pre
cum Carpa†ii sau Alpii.
Oraß

Cantitatea
de precipita†ii

Locul în care se aflå ßcoala

Oraßele înregistreazå niveluri diferite ale precipi
ta†iilor în func†ie de locul unde se aflå în bazinul du
nårean:
Oraß

Cantitatea
de precipita†ii

Constan†a (România)

396 mm

Sofia (Bulgaria)

563 mm

Zagreb (Croa†ia)

891 mm

München (Germania)

1.009 mm

Szeged (Ungaria)

495 mm

Debrecen (Ungaria)

565 mm

Cluj-Napoca (România)

548 mm

Sibiu (România)

623 mm

Graz (Austria)

838 mm

Brno (Republica Cehå)

488 mm

Cernåu†i (Ucraina)

661 mm

Craiova (România)

582 mm

Viena (Austria)

613 mm

Salzburg (Austria)

1.169 mm

Budapesta (Ungaria)

518 mm

Sulina (România)

308 mm

Gala†i (România)

477 mm

Sarajevo (Bosnia)

932 mm

Bucureßti (România)

628 mm

Liubliana (Slovenia)

1.398 mm

Belgrad (Serbia)

690 mm

Suport informativ
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Activitatea 3: Joc
Precipita†iile depind de climå
Copiii ascultå descrierea celor trei tipuri de climå predominante în bazinul dunårean. De
îndatå ce un copil considerå cå ßtie care este clima predominantå din regiunea sa, el se
ridicå în picioare, fårå så dea înså råspunsul. Se citeßte cu voce tare urmåtorul text:
• „Climatul continental îßi trage numele de la cuvântul „continent“. Clima este puternic
influen†atå de uscat, deci de continent.“
• „Climatul iliric – cunoscut în englezå drept climat mediteranean – îßi trage numele de
la provincia romanå Illyria. Acest climat este influen†at de Marea Mediteranå. Cele
mai multe precipita†ii se produc toamna.“
• „Climatul oceanic îßi trage numele de la ocean. Acest climat este puternic influen†at de
Oceanul Atlantic. Vântul suflå, în general, dinspre mare, vest sau nord-vest ßi aduce
precipita†ii abundente.“
• „În spa†iul climatului mediteranean, existå lungi perioade de vreme frumoaså vara. În
aceste perioade, temperaturile sunt foarte ridicate. Climatul mediteranean este clima
tul predominant în zona râurilor Sava ßi Drava.“
• „Influen†a Oceanului Atlantic face ca iernile så nu fie prea friguroase, iar verile
prea cålduroase. În zonele din bazinul dunårean în care predominå climatul oceanic,
produc†ia de vin este foarte scåzutå sau inexistentå. Dunårea izvoråßte într-o regiune
cu climat oceanic.“
• „În climatul continental, verile sunt lungi, cålduroase ßi uscate. Iernile sunt foarte reci,
cu temperaturi ce pot coborî sub -20°C. Climatul temperat este influen†at de conti
nent, drept urmare plouå foarte pu†in. Acest climat este predominant în centrul ßi estul
bazinului dunårean.“
• „ Dacå locul în care tråim se aflå în mun†i, climatul este puternic determinat de altitu
dine. Plouå mai mult decât în câmpiile înconjuråtoare. Verile sunt råcoroase ßi scurte,
iernile sunt lungi ßi geroase. Mun†ii înal†i au un „climat de munte“.
Când, în sfârßit, to†i copiii s-au ridicat în picioare, ei strigå în cor: „Aici, unde tråim noi,
este un climat…“
Rezultatele lec†iei: Copiii aflå cå în bazinul dunårean existå mai multe feluri de climå.
Ei încadreazå regiunea în care tråiesc într-un anumit climat.

Informa†ii pe CD-ROM: Climat ßi hidrologie
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Activitatea 5: Activitate de crea†ie
Så în†elegem în ce constå bazinul dunårean
În grupuri de câte patru, copiii construiesc o machetå din argilå pe baza hår†ii fizice a
bazinului dunårean.
Pe o suprafa†å planå (cum ar fi o tavå), ei recreeazå mun†ii ßi bazinele din bazinul
receptor al Dunårii. Pentru modelarea argilei, pot fi folosite linguri†e. În machetå, un
munte cu o înål†ime de 1.000 m va avea o înål†ime de 1 cm (dacå existå suficientå argilå,
1.000 m pot fi reprezenta†i prin 2 cm). Folosi†i ca model harta fizicå.
• Ghe†arii din Alpi sunt reprezenta†i prin hârtie albå.
• Cursul Dunårii, din mun†ii Pådurea Neagrå pânå la vårsare, este marcat printr-o bucatå
de sfoarå groaså.
• Afluen†ii Dunårii sunt reprezenta†i prin bucå†i de sfoarå sub†ire. Mai întâi, copiii aleg
afluentul care se varså în Dunåre din regiunea în care tråiesc ßi îi marcheazå cursul,
apoi marcheazå cursurile altor afluen†i, cum ar fi Inn, March, Drava, Sava, Tisa,
Morava Mare, Iskar, Olt, Siret sau Prut.
Macheta din argilå a bazinului dunårean este låsatå så se usuce ßi va fi folositå în con
tinuare în cadrul lec†iilor despre Dunåre.
Rezultatele lec†iei: Dunårea îßi croießte drum printre mun†i, apoi curge pe mari întin
deri de ßes. În mun†i, unde plouå foarte mult, râurile se umflå. Cursul Dunårii ßi al
afluen†ilor såi este influen†at de mun†ii ßi câmpiile bazinului dunårean.

Informa†ii pe CD-ROM: Mun†ii din bazinul dunårean

Activitatea 6: Joc
Acolo unde plouå mult, râurile se umflå
Copiii trec cifra de 2.000 mm pe harta precipita†iilor (vezi Activitatea 2). Ei aflå cå
acesta este nivelul precipita†iilor anuale în unele pår†i din Alpi ßi Carpa†i. De ase
menea, aflå cå din aceste zone izvoråsc unii afluen†i ai Dunårii precum Tisa, Siretul,
Prutul ßi Innul. Numele râurilor sunt trecute cu albastru pe harta precipita†iilor.
Copiii încearcå så ghiceascå nivelul cel mai ridicat de precipita†ii din bazinul
dunårean. Ei aflå cå precipita†iile din bazinele Dravei Superioare, Savei ßi Kupei pot
atinge 3.800 mm anual. Aceastå cantitate nu încape pe harta precipita†iilor. Pentru ca
elevii så-ßi formeze o idee despre masele de apå ce provin din precipita†ii, stratul de
apå cu o înål†ime de 3,8 m este comparat cu înål†imea sålii de claså.
Rezultatele lec†iei: Râurile se umflå în zonele în care precipita†iile sunt abundente.
Afluen†ii cei mai importan†i ai Dunårii se umflå acolo unde plouå sau ninge mult.
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Izvoarele Savei: Sava izvoråßte din Alpii Iulieni, boga†i în precipita†ii.

foto: Martin Schneider-Jacoby

Precipita†ii abundente –
râuri mari

foto: Andrejj

aproape o påtrime din apa care se
În bazinul receptor al Dravei Supe
varså din Dunåre în Marea Nea
rioare ßi al Savei din Alpii Iulieni,
grå provine din Sava. Drava are
precum ßi în zona izvoarelor Kupei,
un debit mediu de 577 metri cubi
precipita†iile pot atinge nivelul de
pe secundå. Este al patrulea aflu
3.800 mm. Kupa se varså în Sava
ent al Dunårii în ceea ce priveßte
la sud-est de Zagreb.
Sava: un curs plin de varia†ie ßi bogat
debitul de apå. Pe stema na†ionalå
Sava este afluentul Dunårii cu în aport de apå.
a Sloveniei, râurile Sava ßi Drava
aportul cel mai mare de apå. Iz
voråßte în Slovenia, traverseazå Croa†ia, apoi formeazå sunt reprezentate prin douå linii ondulate.
Cu un debit mediu de 794, respectiv 735 metri cubi
grani†a dintre Croa†ia ßi Bosnia-Her†egovina ßi curge
pe secundå, Tisa ßi Innul se situeazå pe locurile al doi
prin Serbia.
În Belgrad, debitul Savei la vårsarea în Dunåre este lea ßi al treilea între afluen†ii Dunårii în privin†a debi
în medie de 1.564 metri cubi de apå pe secundå. Astfel, tului de apå.

Suport informativ

234

Bazinul dunårean

Activitatea 7: Lucru/discu†ii de grup
Câmpiile – întinderi însetate de apa râurilor
Copiii se întorc la machetele de argilå ßi înva†å despre câmpiile uscate.
Se alege un oraß de ßes, cu precipita†ii reduse, din bazinul dunårean. Un copil
marcheazå pe harta precipita†iilor cantitatea de precipita†ii anualå. Un al doilea copil
aratå pe hartå locul în care se aflå oraßul respectiv. Al†i copii procedeazå la fel în cazul
altor oraße.
Rezultatele lec†iei: Dunårea ßi alte râuri importante curg prin zone cu precipita†ii
foarte scåzute. În bazinul dunårean, existå locuri în care precipita†iile sunt reduse. Cu
toate acestea, datoritå faptului cå sunt situate pe râuri importante sau pe litoral, aceste
locuri sunt puternic influen†ate de apå.

Râurile izvoråsc în regiuni mun
toase bogate în precipita†ii ßi ade
sea curg prin regiuni de ßes, în care
cantitatea de precipita†ii este scå
zutå. Câmpia ungarå din centrul
bazinului dunårean, bazinul recep
tor al Moravei ceheßti, bazinul vi
enez, valea Moravei Mari, podißul
Transilvaniei ßi regiunea cursului
inferior al Dunårii sunt toate zone
cu un nivel scåzut de precipita†ii.
Zonele de pe litoralul Mårii Negre
de la est de Silistra ßi Gala†i sunt
deosebit de uscate.
Brno (Republica Cehå)		
Viena (Austria)		
Budapesta (Ungaria)		
Szeged (Ungaria)		
Craiova (România)		
Bucureßti (România)		
Gala†i (România)		
Sulina (România)		
Constan†a (România)		
Cluj-Napoca (România)		
Sibiu (România)		

foto: National Park Neusiedler See-Seewinkel

Precipita†iile anuale

Câmpia Panoniei: vara, vremea de aici este caldå ßi uscatå.
488 mm, pe un afluent al Moravei
613 mm, în bazinul vienez al fluviului ßi pe Dunåre
518 mm, în câmpia ungarå ßi pe Dunåre
495 mm, în câmpia ungarå ßi pe Tisa
582 mm, în Câmpia Românå ßi pe râul Jiu
628 mm, în Câmpia Românå
477 mm, pe Dunåre
308 mm, în estuarul Dunårii la Marea Neagrå
396 mm, pe litoralul Mårii Negre
548 mm, în Carpa†ii Apuseni
623 mm, în Carpa†ii Meridionali

Suport informativ

n
Ba z i n u l d u n å r e a

235

Activitatea 8: Joc
Memoria fluviului
Copiii pregåtesc cartonaße pentru un joc de memorie. Tema jocului este „Râurile
din bazinul dunårean“. Dintr-un carton sub†ire sau din hârtie, se taie cartonaße de
dimensiunea ßi numårul dorit. Se pregåtesc douå cartonaße identice pentru fiecare
râu. Pe ele se trec numele râului ßi reprezentarea simbolicå a unei caracteristici a
râului respectiv.
Copiii aleg un râu din regiunea lor. Se gândesc la originea numelui râului, la locul
de unde izvoråßte ßi la felul în care curge la vale. De asemenea, se gândesc la ce îl
deosebeßte de altele ßi ce îi dåuneazå.
În afarå de râul cel mai apropiat de locul în care tråiesc copiii, în joc se mai includ
ßi alte râuri despre care s-a discutat. Informa†iile oferite de profesor trebuie så-i
ajute pe copii så realizeze o imagine expresivå a fiecårui râu. Când s-au realizat
suficiente cartonaße, se poate juca în claså jocul de memorie.
Rezultatele lec†iei: Sunt învå†ate numele ßi tråsåturile speciale ale principalelor
râuri.

Lech

foto: CCHBC/ Mark Fallander

foto: Zoka Bela

foto: Anton Vorauer

Informa†ii pe CD-ROM: Afluen†ii Dunårii

Tisa

Prut

Activitatea 9: Lucru/discu†ii de grup
Nivelul apei creßte
Copiii formeazå grupuri de câte patru ßi aleg un izvor sau un râu din localitatea lor.
Împreunå, încearcå så råspundå la urmåtoarele întrebåri:
Râul sau izvorul are mereu aceeaßi cantitate de apå? În acest moment, nivelul apei este
ridicat sau scåzut? Când este apå multå? Dar pu†inå? Grupurile îßi prezintå concluziile
unele altora. Profesorul le spune cå existå apå scåzutå ßi apå crescutå.
Copiii încearcå så ghiceascå câtå apå curge pe Dunåre în perioadele în care fluviul
se umflå. Ei aflå cå volumul de apå poate fi de zece ori mai mare decât atunci când apa
este micå. Copiii se întorc la machetele de argilå ale bazinului dunårean. Cu machetele
în fa†å, ei îßi imagineazå cum creßte apa în Dunåre ßi cum se produc inunda†iile. Copiii
în†eleg cå, dacå ploile dureazå mai mult ßi sunt mai abundente, în râuri ßi în Dunåre
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ajunge mai multå apå. Cu cât este mai mare suprafa†a pe care plouå, cu atât ajunge mai
multå apå în râuri ßi în Dunåre.
Pentru a vizualiza acest lucru, copiii trebuie så se gândeascå la furtunul de grådinå.
Dacå dai drumul la apå la maximum ßi concentrezi jetul pe un singur loc, de exemplu
un strat de legume, apa nu se mai infiltreazå în påmânt. Cu cât concentrezi jetul asupra
aceluiaßi loc, cu atât mai multå apå se adunå la suprafa†å. Apa care nu se mai infiltreazå
se scurge direct în izvoare ßi râuri, contribuind la creßterea nivelului apei.
Rezultatele lec†iei: cantitatea de apå din râuri suferå mari modificåri. Nivelul apei
unui râu depinde de densitatea ßi durata precipita†iilor din bazinul receptor al râului.
Cu cât este mai mare aria precipita†iilor în bazinul receptor, cu atât sunt mai puternice
inunda†iile.

foto: Béla Zóka

Fluctua†ii ale nivelului apei pe Dunåre

foto: Béla Zóka

Fluctua†ii ale nivelului apei: toamna, în râul
Tejfausziget din Ungaria abia dacå mai existå apå.

În Ungaria: nivelul cel mai ridicat al râurilor se
înregistreazå vara.

Suport informativ

n
Ba z i n u l d u n å r e a

Nivelul apei dintr-un râu înregistreazå fluctua†ii. Dacå în
bazinul receptor al râului se produc precipita†ii reduse sau
nu se produc deloc precipita†ii, nivelul apei este scåzut.
Precipita†iile abundente au ca rezultat creßterea nivelului
apei. În perioadele în care nivelul apei este scåzut, debitul
Dunårii la vårsarea în Marea Neagrå este de 1.610 metri
cubi pe secundå. Când nivelul apei este ridicat, debitul
ajunge la 15.540 metri cubi pe secundå.
Pânå la vårsarea Moravei în Dunåre, aceasta este
puternic influen†atå de ghe†arii din Alpi. Pe cursul såu
superior, Dunårea înregistreazå cel mai ridicat debit în
luna iulie; cel mai scåzut nivel al apei se înregistreazå în
lunile de iarnå ianuarie ßi februarie.
Pe cursul mijlociu al Dunårii, nivelurile cele mai ridi
cate se înregistreazå la începutul verii. În aval de gurile
de vårsare ale Savei ßi Tisei, nivelul apei pe Dunåre
creßte chiar mai înainte de venirea verii, deoarece zå
pada din Mun†ii Dinarici ßi din Carpa†i începe så se to
peascå mai devreme decât zåpada din Alpi.
Datoritå bazinului såu receptor, care este întins ßi divers,
Dunårea are suficientå apå pentru a permite naviga†ia în tot
timpul anului. În Budapesta ßi în aval de aceasta, Dunårea
înghea†å destul de des în ianuarie ßi februarie. Ca urmare,
formarea zåpoarelor (sloiuri de ghea†å care se îngråmådesc
primåvara într-un punct al râului, creând blocaje) poate pro
voca inunda†ii primåvara.
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Activitatea 10: Activitå†i în aer liber
Când apa î†i ajunge pânå la gât, înseamnå cå... sunt inunda†ii
Copiii încearcå så afle ce au în comun urmåtoarele vie†uitoare:
Crapul
Pescårelul
Prundåraßul gulerat mic
Råspunsul: Toate cele trei vie†uitoare au nevoie de inunda†ii ca så tråiascå. Copiii sunt
încuraja†i så descrie propriile lor experien†e legate de inunda†ii. Împreunå, discutå
despre felul în care oamenii se pot proteja împotriva inunda†iilor. Ei se vor concentra
asupra urmåtoarelor întrebåri:
• Existå locuri ferite de inunda†ii?
• Toate zonele trebuie protejate împotriva inunda†iilor?
• Ce pot face oamenii pentru ca inunda†iile ßi efectele acestora så nu fie atât de dramatice?
În curtea sau în fa†a ßcolii, pe o suprafa†å naturalå în care apa se poate infiltra, se
toarnå simultan douå gåle†i cu apå. O gåleatå este golitå foarte repede, cealaltå – încet.
În locul în care gåleata a fost golitå repede, se observå o micå inunda†ie. Dimpotrivå,
apa din gåleata care a fost golitå încet are timp så se infiltreze.
Copiii în†eleg cå, dacå apa poate fi contenitå ßi debitul ei poate fi redus, inunda†ia
este mai pu†in gravå. Ei discutå, de exemplu, despre rolul pådurii de luncå din bazinul
receptor, care poate împiedica apa så se reverse prea repede din râuri. Se mai golesc
douå gåle†i, una într-un spa†iu deschis, în aßa fel încât apa så aibå spa†iu în care så se
reverse, iar cealaltå – într-un loc îngust, de exemplu un canal creat între douå scânduri.
Se poate vedea cå, acolo unde apa are spa†iu ca så se reverse, ea se råspândeßte ßi nivelul
apei este scåzut. Aceeaßi cantitate de apå într-un loc mai îngust are ca rezultat un nivel
mai ridicat al apei.
Copiii în†eleg cå, dacå râurile au spa†iu så se extindå, inunda†iile sunt mai pu†in grave.
Rezultatele lec†iei: Inunda†iile sunt fenomene naturale. Unele animale au nevoie de
inunda†ii ca så supravie†uiascå. Unele locuri sunt ferite de inunda†ii. Pådurile ßi pajißtile
de luncå nu sunt afectate de inunda†ii ßi nu au nevoie så fie protejate împotriva acestora.
Fiind suprafe†e inundabile, ele oferå spa†iu râurilor pentru a se revårsa. Stå în puterea
oamenilor så reducå la minimum efectele inunda†iilor.
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Inunda†iile
Inunda†iile fac parte din dinamica naturalå a râurilor.
Sunt numeroase animalele ßi plantele care au nevoie de
inunda†ii. Peßti precum crapul îßi depun icrele în luncile
inundabile. Pescårelul are nevoie de maluri de râu verti
cale, pentru a-ßi construi cuiburile. Prundåraßul gulerat
mic, pe de altå parte, are nevoie pentru a se reproduce
de insule de pietriß ßi prundißuri lipsite de vegeta†ie.
Malurile verticale ßi insulele de prundiß apar pe râuri ca
rezultat al inunda†iilor.
Nu toate locurile sunt în pericol de a fi inundate. Oa
menii pot alege locuri ferite de pericolul inunda†iilor,
pentru a desfåßura activitå†i ce trebuie protejate de re
vårsarea apelor. Folosind terenul în mod diferen†iat, oa
menii pot men†ine pagubele provocate de inunda†ii în
anumite limite. Pajißtea sau pådurea de luncå nu sunt
afectate de inunda†ii, dar un lan de floarea-soarelui sau o

tarla de cartofi, da. Oamenii pot influen†a prin ac†iunile
lor gravitatea inunda†iilor. Dacå în bazinul receptor al
unui râu existå påduri, o mare parte din apa de ploaie
se evaporå ßi se infiltreazå în sol, dacå solul nu este
deja saturat. Dimpotrivå, dacå în bazinul receptor existå
câmpuri cultivate, cantitå†i însemnate de apå de ploaie
se vor scurge direct în râuri.
Satele ßi oraßele pot fi protejate prin îndiguiri, dar în
câmp deschis râului trebuie så i se ofere spa†iu. Mean
drele, coturile, pietrißul, malurile de nisip ßi vegeta†ia
din imediata vecinåtate a malurilor încetinesc revårsa
rea, iar apa revårsatå se råspândeßte mai încet. Dacå în
vecinåtatea râului se aflå pajißti ßi påduri, apa revårsatå
se poate råspândi fårå så producå pagube. Ca rezultat,
nivelul apei din râu scade, iar pericolul pe care îl repre
zintå inunda†iile pentru popula†ie scade.

Lângå Morava,
în Slovacia: atunci când
Distelverein/Gerhard Neuhauser

se revarså, râul se poate ex
tinde pe pajißtile învecinate.
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✔ P ute†i localiza mun†ii din bazinul dunårean? Pune†i etichete pe Mun†ii Alpi, Mun†ii Carpa†i, în formå de arc, iar în sud – pe
Mun†ii Balcani ßi Mun†ii Dinarici.
✔A
 plica†i etichete pe Câmpia Ungarå ßi Câmpia Românå.
✔G
 åsi†i râurile pe care vi le aminti†i ßi aplica†i-le etichete, ex. Inn, Drava, Sava ßi Tisa sau Iskar, Prut ßi Siret.
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Credit: FLUVIUS, 2006

Legendele Dunårii

Dunårea ca punte de legåturå între vechile civiliza†ii: tracii
Triburile trace s-au stabilit în zona de sud-est a
Balcanilor (Bulgaria, România, nord-estul Gre
ciei ßi nord-vestul Turciei) între mileniul VII
î.Ch. ßi secolul al II-lea d.Ch.
Zona Valahiei ßi a Bulgariei dunårene, care
reprezenta partea centralå a Imperiului Trac,
alcåtuia o zonå de tranzit tipicå. Popula†ia care
tråia aici a dezvoltat schimburi comerciale ßi
culturale cu marile civiliza†ii ale antichitå†ii:
grecii, perßii, cel†ii, romanii, sci†ii ßi egiptenii.
De aici, au rezultat deprinderea meßteßugurilor,
o religie cu ritualuri de fertilitate speciale ßi
figuri mitologice precum Orfeu, fiul zeului
Apollo, cel mai mare dintre cântåre†ii greci.
Herodot spunea despre traci cå erau, „dupå
indieni, poporul cel mai numeros“. Din punct
de vedere lingvistic ßi cultural, tracii alcåtuiau
o unitate, dar din punct de vedere politic ei erau
fårâmi†a†i în numeroase principate tribale, mici
regate ßi alian†e de råzboi temporare. Dunårea
inferioarå forma grani†a de nord a reßedin†elor
lor. În zona cursului mijlociu al Dunårii, tribu
rile trace se învecinau cu panonienii din bazinul
dunårean ßi dalma†ienii din zona râurilor Sava
ßi Drava. Homer a fost primul care a folosit nu
mele de Tracia. El numea aceastå regiune „pa
tria armåsarilor iu†i“ ßi a oilor, locuitå de triburi
beligerante, de „låncieri“ ßi „conducåtori de
care de luptå“.

D incol o d e s u p r a f a † å

Dupå câte ßtim aståzi, triburile trace nu aveau
propriul lor alfabet, acesta fiind unul dintre mo
tivele pentru care au fost uita†i atâta vreme.
Pe Dunårea inferioarå, la Cernavodå (Româ
nia) s-a descoperit cå, încå din anul 4000 î.Ch.,
oamenii ßtiau så prelucreze aurul, transformân
du-l în bijuterii, så ardå lutul ßi så-l decoreze
cu grafit de argint ßi ocru roßu ßi galben. Aici a
fost descoperitå statueta „Femeia gânditoare“,
care a fost creatå cu cinci mii de ani înainte de
Christos, indicând faptul cå aici, pe cursul in
ferior al Dunårii, a existat o aßezare dezvoltatå
cu 2.000 de ani înainte de apari†ia civiliza†iei
miceniene (greceßti).
Cel mai vechi tezaur de aur din lume (4.200 –
4.500 î.Ch.) a fost descoperit la Varna, pe malul
Mårii Negre, la vreo 100 km de Dunåre, în Bul
garia de azi. Tezaurul constå din circa 2.000 de
obiecte diferite, îndeosebi bijuterii, în greutate
totalå de 5,5 kg. În prezent, tezaurul poate fi
admirat în Muzeul de Istorie ßi Artå din Varna.
Aßa cum aratå aceastå scurtå schi†å a istoriei
omeneßti timpurii, oamenii au sim†it nevoia
så‑ßi portretizeze concep†iile în figurine din
cele mai vechi timpuri. Dupå ce copiii au stu
diat aceste sculpturi stråvechi, ei pot så realize
ze propriile lor sculpturi din argilå de modelat
sau le pot ciopli cu dalta în blocuri de beton
ußor – ytong.
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Amestec lingvistic pe Dunåre
Scriitorul Elias Canetti (1905-1994) s-a nåscut
în oraßul bulgåresc Ruse, de la Dunåre (descris
în romanul såu autobiografic „Limba salvatå“,
sub denumirea lui turceascå – Rusciuk), unde
a tråit pânå la vârsta de 16 ani. Urmåtoarea
descriere, extraså din roman, este caracteris
ticå pentru amestecul multietnic ce a dåinuit în
bazinul dunårean pânå în zilele noastre.
„Rusciuk, pe cursul inferior al Dunårii, unde
m-am nåscut, era un oraß minunat pentru un co
pil ßi, dacå aß spune cå se afla în Bulgaria, ar fi
o afirma†ie inexactå, deoarece acolo tråiau oa
meni de cele mai diverse origini; într-o singurå
zi, puteai auzi ßapte sau opt limbi. În afara bulga
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rilor mei, care adesea proveneau de la †arå, mai
existau mul†i turci, care tråiau în cartierul lor,
vecin cu al nostru. Erau greci, albanezi, armeni,
†igani roma ßi sinti. De pe malul celålalt, veneau
românii… Uneori, mai erau ßi rußi.“
Sugestie: Cum se spune în limbile dunårene
„copil“, „apå“ sau „ßcoalå“? Cu ajutorul dic†io
narelor, alcåtui†i un vocabular de cuvinte din lim
bile †årilor vecine care prezintå importan†å pentru
copii ßi au legåturå cu Dunårea, iar apoi lipi†i-le
pe posterul cu Dunårea. Exersa†i pronun†area lor,
sau a alfabetului în alte limbi, cu voce tare.
Un vocabular pentru cuvintele „copil“, „apå“
ßi „râu“ se aflå pe CD-ROM.

Cooperare strânså
ßi utilizare durabilå

å ß i u t i l i z a r e d u r a b il å
Co o p e r a r e s t r â n s
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Introducere
Obiective, materiale, aspecte organizatorice
Activitatea 1: Cele mai frumoase râuri 
Activitatea 2: „Arca Dunårii“
Activitatea 3: Så ajutåm scobarul – construirea scårii de peßti
Activitatea 4: Mai mult spa†iu pentru râuri – renaturarea unui curs de apå
Activitatea 5: Împreunå, pentru râul nostru!
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Conservarea unor
peisaje riverane diverse
ßi de bunå calitate

6.1.

6.1. C
 onservarea unor
peisaje riverane diverse
ßi de bunå calitate		

Râurile ßi izvoarele reprezintå artere vitale ale bazinului dunårean
Ele sunt importante pentru noi to†i
Apele curgåtoare reprezintå habitate pentru numeroase specii de plante ßi animale. Ele
ne oferå spa†ii de recreere ßi ne furnizeazå apå. Printr-o exploatare exageratå, înså, noi
am produs mari stricåciuni cursurilor noastre de apå. Multe râuri sunt poluate, modificate, îndiguite. Pe numeroase cursuri de apå au fost atinse limitele poluårii, ceea ce are
ca rezultat importante pagube economice din cauza inunda†iilor, a calitå†ii slabe a apei
ßi a distrugerii habitatelor animalelor ßi oamenilor.
Totußi, oamenii îßi reconsiderå atitudinea fa†å de râuri ßi izvoare. Cursurile de apå nu
mai sunt våzute doar ca surse de energie ßi cåi de eliminare a deßeurilor. Se recunoaßte
din nou necesitatea unor cursuri de apå cât mai aproape de starea lor naturalå, ca importante habitate pentru animale, plante ßi oameni. Sunt necesare måsuri de protec†ie
pentru men†inerea ßi îmbunåtå†irea calitå†ii apei ßi a unor cursuri de apå diverse.
Eforturile întreprinse în ultimele decenii au început så dea primele roade. Se evitå
evacuarea apelor uzate, aceasta fiind epuratå în instala†ii speciale. Numeroase sectoare
naturale ale râurilor sunt acum protejate. Specii rare, precum vulturul codalb ßi castorul,
s-au reîntors la Dunåre.
Cu toate acestea, continuåm så fim departe de a avea o atitudine îndeajuns de atentå în
ceea ce priveßte tratamentul pe care îl aplicåm corpurilor de apå. Sunt necesare måsuri
de protec†ie pentru specii ßi habitate, precum ßi måsuri active de reabilitare a apelor
noastre. Trebuie så tratåm cu grijå arterele noastre vitale, astfel încât så asiguråm un
mediu ambiant de calitate pentru noi ßi genera†iile viitoare.

å ß i u t i l i z a r e d u r a b il å
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Obiective:
Copiii înva†å så...
✔ aprecieze diferitele peisaje riverane.
✔ recunoascå pericolele la care sunt expuse apele noastre curgåtoare.
✔ se familiarizeze cu obiectivele ßi provocårile legate de zonele protejate ßi så gåseascå ei înßißi solu†ii pentru
problemele legate de protec†ia naturii.
✔ în†eleagå poten†ialul pe care îl reprezintå readucerea corpurilor de apå la o stare cât mai apropiatå de cea naturalå.
✔ cerceteze o apå curgåtoare ßi så propunå îmbunåtå†iri.

Materiale:
Activitatea 1: fißa de lucru „Se cautå cel mai frumos râu din †arå!“, harta fizicå a †årii, creioane
Activitatea 2: nici un fel de material
Activitatea 3: fißa de lucru „Så ajutåm scobarul!“, creioane
Activitatea 4: fißa de lucru „Mai mult spa†iu pentru râuri!“
Activitatea 5: fi ßele de lucru „Împreunå, pentru râul nostru!“ßi „Animalele ne spun cum îi merge râului
nostru!“, aparat de fotografiat, nåvoade mici, mai multe boluri cu apå, carte de identificare
a animalelor acvatice, creioane

Aspecte organizatorice:
Durata: 4 ore de claså
Locul de desfåßurare: sala de claså, un curs de apå din apropierea ßcolii
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Activitatea 1: Lucru/discu†ii de grup
Cele mai frumoase râuri
Copiilor li se cere så descopere care sunt cele mai frumoase râuri din †arå. Criteriile folosite pentru a decide acest lucru sunt: cât de aproape este râul de condi†ia lui naturalå,
dacå are specii rare de plante ßi animale ßi ce posibilitå†i oferå pentru recreere. Utilizând
chestionarul din fißa de lucru „Se cautå cel mai frumos râu din †arå!“, copiii intervieveazå prieteni ßi membri de familie, dar nici un coleg de claså. Împreunå, cautå pe hartå
râurile care au fost alese. Copiii analizeazå criteriile pe care ar trebui så le îndeplineascå
un râu „excep†ional“.

Activitatea 2: Joc
„Arca Dunårii“

foto: DRP/ Viktor Mello

Copiii joacå o variantå a jocului de memorie. Este demarat proiectul „Arca Dunårii“,
pentru protejarea speciilor rare din bazinul dunårean. Sunt alese câte douå exemplare
din fiecare specie rarå, care sunt mutate într-o zonå protejatå. Tinerii „conserva†ionißti“
(protectori ai mediului), lipsi†i de experien†å, nu cunosc înså foarte bine speciile. Ei
trebuie så le deosebeascå dupå comportament ßi sunetele pe care le scot.
Doi copii sunt conserva†ionißtii ßi påråsesc pentru scurtå vreme încåperea. Ceilal†i
copii se împart în grupuri de câte doi. Fiecare grup îßi alege o specie ßi exerseazå comportamentul ßi sunetele care îi sunt specifice. Este important ca fiecare grup så redea
comportamentul animalului ales în exact acelaßi fel. Clasa se aßazå în cerc (copiii care
alcåtuiesc o pereche nu trebuie så stea unul lângå altul).
Conserva†ionißtii sunt rechema†i în claså. Primul dintre ei cere, pe rând, unui numår
de doi copii så redea caracteristicile animalului ales. Dacå aceßtia reprezintå specii dife
rite, conserva†ionistul trebuie så le cearå copiilor så continue interpretarea pânå ce le
gåseßte perechea. Dacå reprezintå aceeaßi specie, cei doi copii-animale ies din cerc ßi
aßteaptå så fie dußi în zona protejatå. Apoi, este rândul celuilalt conserva†ionist. Jocul
continuå pânå ce toate animalele au fost duse, în perechi, în zona protejatå.
Unele specii al cåror comportament este ußor de redat se aflå pe cartonaßele incluse
în acest manual: barza albå, pelicanul, broasca de copac, ßarpele de caså, crevetele de
apå dulce, ßtiuca, cerbul comun, lupul, castorul, vidra, pisica sålbaticå, liliacul de apå
(Daubenton) ßi †ân†arul.
Copiii analizeazå împreunå dacå este într-adevår posibil så protejezi speciile pe cale
de dispari†ie prin proiectul
„Arca Dunårii“. Copiii îßi
spun pårerea în legåturå cu
ce altceva mai poate fi fåcut
pentru protejarea speciilor
aflate în pericol.
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Habitatul dunårean:
Numeroase specii rare, cum ar
fi pelicanul alb european, ßi-au
gåsit un habitat ideal pe Dunåre.
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Protejarea speciilor pe cale de dispari†ie
Numeroase specii de plante ßi animale
sunt pe cale de dispari†ie sau au dispårut
cu desåvârßire din peisajele noastre ri
verane. De exemplu, 30% din specii
le de peßte de pe sectorul românesc al
Dunårii sunt pe cale de dispari†ie. Cinci
dintre ele au dispårut deja. În Ungaria, © Deutsche Post AG
mai mult de jumåtate din peßtii de Dunåre sunt pe cale
de dispari†ie. Câteva exemple ar fi morunul, †igånußul
ßi ßalåul de Volga. Ariile protejate joacå un rol extrem de important în supravie†uirea speciilor. În Delta
Dunårii, de exemplu, continuå så existe peste 300 de
terenuri de reproducere, zone de iernat ßi popasuri
pentru påsåri.
Speciile sunt amenin†ate din multiple cauze, între
care persecu†ia directå, exploatarea exageratå, alterarea ßi distrugerea habitatelor. Diferitele pericole
trebuie tratate prin strategii de protejare diferite. În
cazul multor specii, este vorba de mai mul†i factori de
risc ce trebuie elimina†i.

Grija fa†å de toate formele de via†å ßi
de universul natural este o precondi†ie
pentru protejarea speciilor pe cale de
dispari†ie. În acest sens, un rol impor-

Întoarcerea castorului
Aproape cå nu existå alt animal care så-ßi lase amprenta
asupra peisajului nostru riveran aßa cum o face castorul. El
råreßte rândurile de copaci de pe mal ßi construießte baraje, îndiguind întregi izvoare ßi lacuri de meandru. Pânå la
începutul secolului al XX-lea înså, aceßti iscusi†i arhitec†i
ai râurilor dispåruserå din întregul bazin dunårean, unica
dovadå a prezen†ei lor fiind doar unele nume de locuri
precum Biberbach (castor de izvor), în Germania ßi Austria, nume de regiuni ßi descrieri pe steme municipale.
Motivul dispari†iei lui: castorul a fost vânat fårå milå pentru blanå ßi carne, iar habitatul såu – pådurile de luncå
apropiate de condi†ia lor naturalå – s-a degradat.
Dupå mai bine de 100 de ani de când a fost våzut în
Europa ultimul castor, aceastå specie se reîntoarce. În
cadrul unor proiecte de protejare a speciilor, castori pro
venind din ultimele colonii naturale din Suedia, Polonia
ßi Belarus au fost prinßi în capcane ßi apoi elibera†i pe
Inn, Dunåre ßi ulterior pe Tisa. Din aceste locuri, castorul
începe så colonizeze din nou întregul bazin dunårean.

foto: Euronatur/ Schneider-Jacoby

Måsuri importante pentru protejarea diversitå†ii
speciilor:
• protejarea ßi recrearea unor habitate adecvate;
• repopularea cu specii a zonelor din care au dispårut;
• exploatarea durabilå a animalelor sålbatice, de exem
plu prin reglementarea cotelor de pescuit;
• utilizarea durabilå a peisajelor riverane
pentru conservarea pajißtilor, câmpuri
lor ßi corpurilor de apå;
• reducerea poluårii mediului;
• p rograme de reproducere în grådini zo
ologice, parcuri zoologice ßi grådini botanice; acestea reprezintå ultima ßanså,
atunci când nu mai existå condi†ii de
via†å adecvate pentru specii în habitatele lor naturale.

tant îl joacå educa†ia pentru mediu ßi
zonele protejate. Protejarea habitatelor
nu înseamnå så ne ab†inem în totalitate
de la a utiliza aceste zone ßi de a le låsa
în voia lor, ci mai degrabå så ne luptåm
pentru coexisten†a omului cu natura.

Castorul: un architect iscusit al peisajelor noastre riverane.
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Activitatea 3: Lucru/discu†ii de grup
Så ajutåm scobarul – construirea scårii de peßti
Scobarul este o specie de peßte ce îßi datoreazå numele german de Nase („nas“) gurii sale
råsfrânte în jos, care îl face så parå cå ar avea un fel de nas. Pentru a-ßi depune icrele, scobarul migreazå în bancuri mari în amonte. El nu poate înså trece de ståvilare ßi baraje.
Pe fißa de lucru, existå o diagramå a unui baraj, care blocheazå drumul peßtelui. Co
piii trebuie så se gândeascå cum îl pot ajuta pe scobar så treacå de acest obstacol. Este
nevoie de creativitate! Copiii noteazå pe fißa de lucru ideile lor menite så ajute peßtele
så depåßeascå obstacolul. Ei pot forma ßi echipe de constructori. Solu†iile oferite de
copii sunt comparate cu solu†iile din via†a realå.

Sfat:

Numeroase specii de animale, cum ar fi castorul, vidra ßi vulturul codalb,
au dispårut din peisajele noastre riverane. Mårturii ale vechilor locuitori ai unei
regiuni se regåsesc în denumirile de locuri, stemele oraßelor ßi numele comune.
Clasele de elevi pot face cercetåri în astfel de locuri.

Activitatea 4: Lucru/discu†ii de grup
Mai mult spa†iu pentru râuri –
renaturarea unui curs de apå
Måsurile de renaturare au drept scop transformarea râurilor îndiguite ßi monotone în
cursuri de apå variate, apropiate de condi†ia lor naturalå. Copiii privesc cu aten†ie cele
douå diagrame ßi trec pe fißa de lucru informa†ii despre habitatele nou-create ßi speciile
caracteristice acestora. În fotografia din partea dreaptå, copiii pot vedea urmåtoarele
îmbunåtå†iri:
• Pådurile de luncå sunt habitate pentru påsåri ßi insecte. Copacii asigurå umbrå ßi lemn.
• Bußtenii cåzu†i în râu oferå ascunzißuri peßtilor ßi insectelor ßi asigurå o dinamicå
naturalå a curgerii râului.
• Lacurile de meandru sunt colonizate de broaßte, libelule ßi numeroase plante acvatice.
• Malurile abrupte sunt habitate pentru pescårei ßi låstunii de mal.
• Pe insulele de apå curgåtoare, cuibåresc prundåraßul gulerat mic ßi fluierarul de munte.
• Vegeta†ia de mal bogatå în flori este habitatul libelulelor ßi al fluturilor.
În general, râului i se asigurå mai mult spa†iu, ceea ce reduce pericolul inunda†iilor.
În albia mai largå, râul îßi dezvoltå din nou propria dinamicå.

Sfat:

În capitolul 3.1, exis
tå o fißå de lucru pentru în
vå†area animalelor de râu. În
cadrul jocului „Diversitatea
speciilor pe Dunåre“, gåsi†i
portrete ale unor animale.

Informa†ii pe CD-ROM: P
 roiecte de renaturare în bazinul dunårean
Pericole pentru apele curgåtoare
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Trecåtori pentru peßti între corpuri de apå curgåtoare
În cursul vie†ii lor, numeroase specii de peßti migreazå.
Morunul, de exemplu, o specie mare de sturion, obiß
nuia så migreze în amonte pe Dunåre, de la Marea
Neagrå pânå la Ulm. Al†i peßti, cum ar fi mreana ßi
scobarul, nu migreazå pe distan†e atât de mari, dar cå
låtoresc ßi ei mii de kilometri.
Barajele ßi ståvilarele sunt folosite în principal pentru producerea energiei electrice sau pentru devierea
apei. Multe dintre aceste construc†ii reprezintå obstacole de netrecut pentru peßti. Pe cursurile de apå din

bazinul dunårean existå 7.000 de baraje mari ßi câteva
mii de baraje mici. Pentru a lega între ele diferitele sectoare ale râului, unele baraje au fost prevåzute cu scåri
pentru peßti. Pentru ca aceste trecåtori pentru peßti så
func†ioneze, este esen†ial så existe o cantitate suficientå
de apå. Peßtii au capacitatea de a sim†i curentul, ceea ce
îi ajutå så gåseascå trecåtoarea pentru peßti. De asemenea, deosebit de importante sunt canalele de intrare ßi
de ießire. Înål†imea maximå pentru obstacole ßi trepte
este de 10-30 cm, accesibilå peßtilor.

Sunt utilizate diferite construc†ii:

Rampe: ståvilarele joase pot fi configurate în aßa fel încât så fie naturale ßi surmontabile
prin rampe mai lungi.

Canale ocolitoare: prin construirea unor bra†e
a propiate, ca formå, de cele naturale, se creeazå
o deviere pentru vie†uitoarele acvatice.
Uneori, peßtii sunt captura†i ßi transporta†i în ca
mioane dincolo de baraj. În unele cazuri, barajele
pot fi complet distruse. Acest lucru nu numai cå în

Scåri de peßti: o parte din apå este dirijatå peste o
scarå de peßti, respectiv o serie de bazine ascendente,
adiacente hidrocentralei. Sårind din treaptå în treaptå,
peßtii reußesc så depåßeascå diferen†a de înål†ime.

Lifturi pentru peßti: în cazul lifturilor de peßti, aceßtia
sunt atraßi de curent ßi prinßi în nißte cuve, apoi sunt
ridica†i deasupra barajului.

depårteazå obstacolul din calea peßtilor, ci apa, nisi
pul, pietrißul ßi materialele suspendate pot fi transportate din nou în mod natural.

Suport informativ
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Activitatea 5: Activitate în exterior, lucru/discu†ii de grup
Împreunå, pentru râul nostru!
Ca exper†i în problemele râurilor, copiii pot folosi acum cunoßtin†ele acumulate anterior, pentru a investiga un corp de apå din apropierea ßcolii. Se alege, de comun acord, o
sec†iune lungå de aproximativ 1.000 m. Izvorul este investigat pe baza fißelor de lucru.
Copiii pot solicita mai multe detalii de la autoritå†ile locale.
Rezultatele vor fi prezentate de copii consiliului local. Dacå dovezile aratå cå este
nevoie de ac†iuni energice, se va cere consiliului så facå mai mult pentru îmbunåtå†irea
stårii cursului de apå. De asemenea, copiii îßi pot oferi sprijinul ßi pot participa la ac†iuni
de salubrizare.

Sfat:

Ac†iunea poate fi extinså prin activitå†i concrete, activitå†i de salubrizare,
un articol de preså ßi alt gen de publicitate în favoarea renaturårii. Acestea înså
cer foarte mult timp ßi voin†å din partea clasei!

Renaturarea pentru protejarea peisajelor riverane
Renaturarea are drept scop readucerea corpurilor de apå
curgåtoare mai aproape de condi†ia lor naturalå. Canalele
monotone urmeazå så redevinå râuri pline de via†å. Odatå
cu creßterea diversitå†ii habitatelor, se dezvoltå din nou ßi
diversitatea speciilor pe râurile renaturate. Speciile aflate
pe cale de dispari†ie gåsesc condi†ii de via†å mai bune.
Un exemplu de renaturare extrem de promi†åtor, salutat
deopotrivå de ingineri, reziden†i ßi ecologißti, este proiectul de pe Isar, de lângå München, unde, în albia lårgitå a
râului, pe lângå amatorii de sporturi de apå, zburdå acum
castori, mierle de apå ßi libelule. Renaturarea necesitå
måsuri diferen†iate, în func†ie de situa†ia ini†ialå.
• Malurile taluzate sunt demontate, apoi se planteazå
specii de plante locale, iar la nevoie se consolideazå
cu materiale naturale.
• Lacurile de meandru ßi bål†ile de remuu sunt legate
din nou de râu.
• Albia râului este lårgitå, ceea ce va oferi râului mai mult
spa†iu pentru desfåßurarea proceselor dinamice. Aceastå
måsurå contribuie la diversitatea habitatelor ßi speciilor.
• Barajele ßi ståvilarele sunt modificate în aßa fel
încât så nu mai fie bariere în calea peßtilor ßi a altor
vie†uitoare acvatice.

Peisajele riverane care încå mai con†in råmåßi†e ale
unor påduri de luncå ßi lacuri de meandru oferå cele
mai bune condi†ii pentru o renaturare reußitå. Acestea
pot fi legate din nou de râu, constituind un punct de
plecare pentru recolonizare.
Adesea, în oraße ßi municipalitå†i nu existå suficient
spa†iu pentru o renaturare pe scarå largå, dar o confi
gurare mai naturalå este posibilå.
Râurile dinamice au ßi puterea de a se renatura
singure. În timpul revårsårii, malurile sunt cårate de
apå, iar nisipul ßi pietrißul sunt depozitate în alte pår†i.
Dacå nu existå nici un pericol pentru popula†ie, aceste
procese naturale trebuie permise. Rezultatul lor este
acela cå se înregistreazå creßteri ale diversitå†ii habitatelor, fårå så fie nevoie de måsuri costisitoare.
Renaturarea nu este beneficå doar pentru naturå ßi
diversitatea speciilor din peisajele riverane: aceste må
suri sunt ßi în folosul oamenilor. Puterea de autoepurare
a cursurilor de apå care sunt aproape de starea lor naturalå este mai mare. Apele curgåtoare care au mai mult
spa†iu pe ambele laturi se revarså mai greu. În plus,
râurile vii ne invitå så drume†im, så înotåm ßi så ne
bucuråm de naturå.
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Protejarea naturii – o misiune pentru noi to†i
Råspunderea pentru protejarea naturii nu revine doar
statelor, care creeazå zone protejate. Fiecare poate
contribui la conservarea diverselor medii – în grådinå,
în curtea ßcolii sau cu prima ocazie când se duce la
cumpåråturi.
• O grådinå naturalå creeazå un habitat adecvat pentru
numeroase specii. De o pajißte cu flori vor beneficia fluturii ßi albinele. Un mic eleßteu va fi în folosul
libeluleor ßi al animalelor amfibii. Arbußtii naturali
reprezintå o surså de hranå pentru påsåri ßi insecte.
• De asemenea, pentru unele specii pot fi create habitate speciale. Pot fi confec†ionate manual cutii pen-

tru cuiburi. Cåråmizi de argilå perforate pot oferi
condi†ii de cuibårire insectelor. Copacii båtrâni oferå
adåpost multor specii, aßa cå nu trebuie så ne gråbim
så-i tåiem.
• Renun†area la pesticide ßi la detergen†ii agresivi protejeazå insectele ßi påsårile de otråvire, iar cursurile
de apå sunt mai pu†in poluate.
• Hrana organicå este produså fårå folosirea îngråßåmintelor minerale ßi a unor substan†e care otråvesc mediul. Vitele sunt crescute în condi†ii prielnice animalelor. Cumpårând produse ob†inute prin tehnologii
durabile, contribuim la protejarea naturii.
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!“
„Se cautå cel mai frumos râu din †arå
trebuie så vå intervieva†i prietenii
Pentru a afla care este cel mai frumos râu din †arå,
sau familia.
Trece†i råspunsurile pe urmåtorul formular ßi aduce†i-l în claså.
Partenerul meu de interviuri:
Câte râuri cunoaßte†i?

Care este râul dumneavoastrå preferat?
Prin ce regiune curge râul?
Ce vå leagå de râul preferat?

Care este activitatea dumneavostrå preferatå pe acest râu sau în apropierea lui?

Existå animale ßi plante deosebite sau rare pe acest râu? Dacå da, care sunt acestea?

Existå probleme în legåturå cu acest râu?
Niciuna
Apå poluatå
Inunda†ii
Vârtejuri periculoase
Altele
Râul se aflå într-o zonå protejatå? 			
Dacå nu, trebuie protejat râul?			

Da		

Da		

Nu

Nu

Numele dumneavoastrå:
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„Så ajutåm scobarul: cum putem ajuta peßtii
“
je?
ra
ba
e
st
pe
cå
ea
tr
så
							îßi datoreazå numele german de Nase (nas)

Scobarul este o specie de peßte ce
enea mulmaxilarului såu inferior, care aratå ca ßi cum peßtele ar avea nas. Asem
tor peßti, scobarul migreazå pe râu pe distan†e de
kilometri, în cåutarea hranei ßi pentru a se reproduce.
Ståvilarele ßi barajele reprezintå înså obstacole de netrecut. Cum putem ajuta peßtii så depåßeascå aceste
obstacole?
Gândi†i-vå la o construc†ie ce ar da posibilitatea
peßtilor så treacå dincolo de ståvilar. Peßtii pot depå
ßi obstacole mici de pânå la 10 cm.
Desena†i o albie de râu, un baraj ßi construc†ia voas
trå. Desena†i cu albastru drumul pe care trebuie så-l Scobarul are nevoie de ajutor!
urmeze peßtii, ca så-l gåseascå mai ußor.
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„Mai mult spa†iu pentru râuri!“
ea la via†å a unui izvor
					 Reacumadcaucînerimagin
ea din stânga. Malurile au fost în-

Numeroase râuri ßi izvoare aratå
râudreptate ßi modificate. Terenurile agricole ßi påßunile ajung acum pânå pe malul
mici
lui. Påsårile nu mai au copaci în care så-ßi construiascå cuiburile ßi nu mai existå
nu mai
afluen†i sau guri de vårsare în care så se ascundå peßtii. Mai mult decât atât,
existå insule de pietriß pe care så se stea la soare.
odini
În imaginea din dreapta, pute†i vedea un izvor cåruia i s-a redat înfå†ißarea de
au fost
oarå, cu alte cuvinte a fost renaturat. Acest lucru înseamnå, de exemplu, cå
.
îndepårtate îndiguirile ßi barajele, creându-se habitate noi pentru animale ßi plante
în ima
Compara†i atent cele douå imagini. Ce habitate pentru plante ßi animale gåsi†i
ginea din dreapta care nu existå în imaginea din stânga?
râu îndiguit

râu natural

Ce habitate au fost recreate prin måsurile de renaturare? Ce specii au beneficiat
de aceste måsuri? Cum beneficiazå oamenii de pe urma acestor måsuri?
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„Împreunå, pentru râul nostru!“

în cercul
A†i învå†at deja foarte multe lucruri despre apele curgåtoare. Bine a†i venit
de exper†i în problemele râurilor!
icient
Cum aprecia†i calitatea unui curs de apå din zona în care locui†i? Existå suf
sector
spa†iu pentru plante ßi animale? Folosi†i fißa de mai jos pentru a verifica un
åri.
din cursul de apå local. Dupå inspec†ie, ve†i putea råspunde singuri la unele întreb
pårin†ii
Dacå nu sunte†i siguri, întreba†i-l pe profesorul dumneavoastrå, întreba†i-vå
sau apela†i la autoritå†ile locale.

Numele cursului de apå:
Sectorul cercetat se întinde de la 					
la				

.

Numele localitå†ii:
Sectorul cercetat se aflå într-o zonå protejatå?
Existå specii rare de animale ßi plante în zonå?

Calitatea apei pe cursul de apå cercetat:

Cum aratå cursul de apå?
natural, cu insule, maluri abrupte, arbori usca†i, lacuri de meandru
seminatural, cu maluri de nisip ßi pietre
canalizat, cu o albie din beton
Este cursul râului întrerupt de baraje ßi ståvilare?			
nu
da, dar cu scåri de peßti
da, fårå scåri de peßti
Malurile apelor sunt naturale?		
da, cu diverse habitate
nu, întårite cu material natural
nu, întårite cu bolovani
Existå pådure de luncå lângå maluri?			
da
nu, doar câ†iva copaci ßi terenuri cultivate
nu, terenurile cultivate ßi aßezårile ajung pânå pe mal
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În albia râului existå ambalaje ßi gunoaie?		
nu sau foarte pu†ine
da, cantitå†i limitate
da, cantitå†i mari

Gestionarea apei:

(întreba†i profesorul sau pe cineva din autoritå†ile locale):
Ajunge în râu apå uzatå netratatå?
nu
da, cantitå†i limitate
da, cantitå†i mari
Se ia apå din râu?
(de exemplu, pentru hidrocentrale sau iriga†ii)
nu
da, cantitå†i limitate
da, cantitå†i mari

Rezultate:

Aduna†i påtratele, triunghiurile ßi cercurile.
Numårul de påtrate:___ Numårul de triunghiuri: ___ Numårul de cercuri:___
1. Dacå predominå påtratele ßi nu ave†i cercuri: apa este într-o stare bunå!
2. Multe triunghiuri, fårå cercuri: calitatea apei este afectatå într-o oarecare måsurå.
3. C
 âteva cercuri: calitatea apei nu este bunå, sunt necesare îmbunåtå†iri.
Analiza†i împreunå ce îmbunåtå†iri sunt necesare ßi posibile pentru apa dumnea
voastrå. Cum ar putea fi modificat izvorul dumneavoastrå, pentru a se apropia de
starea lui naturalå?

Prezenta†i rezultatele cercetårii ßi propunerile de îmbunåtå†ire autoritå†ilor
locale. Întreba†i dacå nu existå posibilitatea de a vå implica activ în efectuarea
îmbunåtå†irilor!
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te râul nostru!“
„Animalele ne spun cum se sime stare
a în care se aflå râul nostru ana

Putem ob†ine foarte multe informa†ii despr
curatå,
lizând animalele acvatice mici care tråiesc în el. Unele tråiesc numai în apå
altele rezistå la poluare masivå.
Så vedem, aßadar, cât de curat este râul nostru.
mici
Cerceta†i cu aten†ie un segment de râu timp de 15 minute, cåutând animalele
plantele
pe pietre sau sub acestea, ascunse în mâl sau sub frunze sau aßezate pe
cu apå.
de apå. Folosi†i un nåvod ßi pune†i vie†uitoarele pe care le-a†i prins în boluri
Compara†i-le cu diagrama de mai jos.

larvå de muscå de piatrå

larvå de musculi†å
cu aripi-plaså

larvå de muscå efemerå

gândacul de apå
cu picioare lungi

melcul de apå dulce

crevetele de apå dulce

larvå de libelulå

purice de apå

lipitoarea de apå dulce

larvå de muscå neagrå

viermele de mâl

larvå de muscå roßie

larvå de muscå
silfidå

Nota 1:
apå foarte curatå
Nota 4:
apå foarte poluatå
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Pute†i acorda note râului dumneavoastrå în func†ie de prezen†a cea
mai frecventå a vie†uitoarelor.
Dacå a†i gåsit multe larve de mußte de piatrå ßi musculi†e cu aripi-plaså,
râul primeßte nota 1.
Dacå sunt multe larve de muscå efemerå, mul†i gândaci de apå cu picioare
lungi sau melci de apå, râul primeßte nota 1–2.
Dacå în nåvod gåsi†i mul†i creve†i de apå dulce sau numeroase larve de
libelulå, râul primeßte nota 2.
Dacå gåsi†i mul†i purici de apå, nota†i râul cu 2-3.
Dacå a†i gåsit multe lipitori de apå dulce sau larve de mußte negre, nota†i
râul cu 3.
Dacå gåsi†i mul†i viermi de mâl sau larve de mußte roßii, râul primeßte
nota 3-4.
Dacå în râul dumneavoastrå existå numeroase larve de muscå silfidå,
trebuie så acorda†i, din påcate, nota 4.

Legendele Dunårii
Dunårea: grani†å sau punte de legåturå? Dunårea ca frontierå cu Imperiul Otoman
Încå de pe vremea romanilor, cursurile mijlociu
ßi inferior ale Dunårii deveniserå grani†a împo
triva atacurilor ostile venite din nord ßi nord‑est.
Odatå înså cu creßterea puterii Imperiului Otoman în secolele XIV-XV, inamicul ataca brusc
dinspre sud. Era o situa†ie fårå precedent, deoa
rece drumul din lungul Dunårii, care urma fostele drumuri romane, se afla pe partea sudicå
a fluviului. Tot pe malul sudic se aflau ßi cele
mai multe dintre aßezårile ßi oraßele expuse
acum direct atacurilor turceßti.
Cine cålåtoreßte cu vaporul pe Dunåre aståzi
poate vedea 30 de castele ßi ruinele unor castele
la frontiera ungaro-croatå, între care Vukovar,
Petrovaradin (Novi Sad), Belgrad ßi uimitoarele
ruine de la Golubac, la Por†ile de Fier, care, din
cauza lacului de acumulare al hidrocentralei,
stau acum „cu picioarele în apå“. Cele mai mul
te sunt pe malul sudic al Dunårii. Turcii atacau

din „direc†ie greßitå“, iar Dunårea, care pânå
atunci îi apårase pe cei ce locuiau acolo, nu mai
oferea nici un fel de protec†ie.
Dupå cucerirea Bosniei în 1463, întregul te
ritoriu aflat la sud de Sava ßi Dunåre a intrat sub
ståpânirea otomanilor. În 1521, dupå un asediu
ce a durat o lunå, turcii au påtruns în cetatea
Belgradului, importantå din punct de vedere
strategic, ce le-a servit drept „cap de pod spre
Europa“. Vor trece câteva sute de ani pânå ce
otomanii vor fi alunga†i din Europa Centralå.
În vreme ce cursul fluviului de la Viena la
Belgrad a continuat så fie familiar popula†iei
din vestul Europei, deoarece pe acest segment
cålåtorea multå lume, partea de fluviu aflatå
dincolo de Por†ile de Fier a devenit „terra incog
nita“. ˇårile de pe cursul inferior al Dunårii, de
exemplu Bulgaria, au råmas sub ståpânire otomanå multe sute de ani.

Dunårea în cifre
Lungimea:
2.786 km de la confluen†a râurilor Breg ßi
Brigach, la Donaueschingen;
2.888 km de la izvoarele râului Breg.
Prin urmare, Dunårea este al doilea fluviu ca
lungime din Europa, dupå Volga.
Lungimea navigabilå a Dunårii:
2.588 km (de la Ulm)
ˇåri care se învecineazå cu Dunårea:
Dunårea este fluviul „cel mai interna†ional“ din
lume, trecând prin 10 †åri: Germania, Austria,
Slovacia, Ungaria, Croa†ia, Serbia, Muntenegru, România, Bulgaria, Republica Moldova,
Ucraina.

D incol o d e s u p r a f a † å

Dunårea reprezintå una dintre grani†ele acestor
†åri, pe urmåtoarele distan†e:
Germania
584 km
Austria
357 km
Slovacia
172 km
Ungaria
417 km
Croa†ia
137 km
Serbia
587 km
România
1.075 km
Bulgaria
472 km
Republica Moldova
0,6 km
Ucraina
54 km
(Cifre rotunjite, extrase din ICPDR Roof Report ßi de pe www.danube-river.org)
Întrucât grani†ele na†ionale se situeazå pe ambele maluri ale fluviului, suma kilometrilor de
mai sus nu corespunde cu lungimea fluviului!
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Bazinul receptor:
În bazinul receptor al Dunårii (bazinul dunå
rean) existå 19 state. Bazinul receptor al Dunårii
cuprinde toate acele zone de pe care apa ajunge
în Dunåre prin râuri, izvoare ßi pânza freaticå.
Suprafa†a bazinului receptor este de 801.463
kilometri påtra†i, adicå aproape 10% din supra
fa†a Europei continentale.
În aceastå suprafa†å intrå:
– întreaga Ungarie (100%)
– aproape întreaga Românie (97,4%)
– Austria (96,1%)
– Slovacia (96%)
– Serbia (92%)
– Muntenegru (50%)
– Slovenia (81%)
– Croa†ia (62,5%)
– o importantå parte din Bosnia ßi
Her†egovina (74,9%)
– Bulgaria (43%)
– Republica Moldova (35,6%)
– Republica Cehå (27,5%) ßi pår†i din Germania (16,8%) ßi Ucraina (5,4%)
Din bazinul receptor al Dunårii, mai fac parte alte
cinci †åri, cu o suprafa†å mai micå de 2.000 kilo
metri påtra†i:
– Elve†ia (4,3%)
– Italia (0,2%)
– Macedonia (0,2%)
– Polonia (0,1%)
– Albania (0,01%)
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Popula†ia bazinului dunårean:
81 milioane de locuitori
Afluen†i:
Dunårea are în total un numår de 74 de aflu
en†i importan†i.
Principalii afluen†i sunt:
Inn
Morava
Drava
Tisa
Sava
Morava Mare
Iskar
Siret
Prut

515 km (lungime)
329 km
893 km		
966 km
861 km
430 km
368 km
559 km
950 km

Suprafa†a deltei Dunårii:
675.000 hectare
Diferen†a de altitudine între izvoare ßi vårsare:
678 m
Poduri peste Dunåre:
În prezent, existå circa 100 de poduri fixe peste
Dunåre, de la izvoare pânå la vårsare.
Punctul cel mai nordic:
Oraßul german Regensburg
Punctul cel mai sudic:
Oraßul bulgar Ívißtov

Dincolo de suprafa†å

N ote
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Activitatea 1: Utilizarea durabilå este inteligentå!
Activitatea 2: Marea Neagrå, destina†ie finalå
Activitatea 3: Marele fluviu (joc de roluri)

Împreunå,
pentru râurile noastre
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6.2.

6.2. Împreunå,
pentru râurile noastre

Cu to†ii suntem råspunzåtori pentru bazinul dunårean
Bazinul receptor al Dunårii este spa†iul vital al unei popula†ii de 81 milioane de locuitori. Pentru a asigura exploatarea durabilå a resurselor sale, este important ca toate cele
19 state ale bazinului dunårean så coopereze. Trebuie så ne unim eforturile, pentru a
realiza activitå†i economice durabile ßi nedåunåtoare mediului, care corespund nevoilor
noastre actuale, fårå a compromite ßansele genera†iilor viitoare.
Bazinul dunårean este caracterizat de ecosisteme cu o înaltå valoare ecologicå, econo
micå ßi socialå. Utilizarea durabilå a acestora le poate garanta valoarea pentru viitor.
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔ cå numai prin exploatarea ra†ionalå a resurselor naturale pot fi satisfåcute nevoile oamenilor
✔ så în†eleagå interconexiunea dintre apele bazinului dunårean ßi Marea Neagrå
✔ cå, în pofida unor interese dintre cele mai divergente, cooperarea ßi discu†iile fac posibile decizii pentru o
dezvoltare durabilå

Materiale:
Activitatea 1: ulcioare, pahare, båutura preferatå a copiilor
Activitatea 2: ulcioare, apå, coloran†i alimentari de diverse culori, posterul cu Dunårea
Activitatea 3: cartonaße de roluri, cartonaße de activitå†i, jetoane de diferite culori

Aspecte organizatorice:
Durata: 3 ore de claså
Locul de desfåßurare: sala de claså
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Cooperare strânså ßi utilizare durabilå

Activitatea 1: Joc
Utilizarea durabilå este inteligentå!
Împår†i†i clasa în grupuri de cel pu†in cinci copii fiecare. Da†i fiecårui grup un ulcior cu
un sfert de litru din båutura preferatå a copiilor ßi fiecare copil îßi toarnå în pahar cât
doreßte.
Umple†i carafa cu o optime de litru din aceeaßi båuturå. Båutura reprezintå o pre†ioaså
resurså naturalå regenerabilå, de exemplu apå potabilå limpede, ßi fiecare copil trebuie
så aibå în pahar båuturå pentru a råmâne în joc. La sfârßitul unei runde, copiii care nu
au avut nimic de båut ies din joc.
Dupå trei runde, verifica†i dacå au råmas în joc to†i copiii sau dacå unii dintre ei au
fost elimina†i. Existå grupuri în care to†i copiii au råmas în joc? Ce strategii au folosit
aceste grupuri? A existat un lider de grup sau jocul s-a desfåßurat fårå o în†elegere reciprocå între copii? Care grup este sigur cå va avea întotdeauna suficientå båuturå atâta
vreme cât resursa naturalå continuå så fie regenerabilå?
Discuta†i cu copiii despre resursele naturale de care are nevoie omul ca så tråiascå,
cum pot fi aceste resurse folosite în mod durabil ßi despre cum este amenin†atå rege
nerarea resurselor naturale, de exemplu a apei potabile. Scrie†i pe tablå sugestiile venite
din partea copiilor.

Ce este exploatarea durabilå a resurselor naturale?
Cu to†ii folosim apa ca resurså naturalå
Corpurile de apå nemodificate din bazinul dunårean
sunt folosite ca rezerve de apå potabilå. În industrie,
apa este folositå ca agent de lucru ßi de råcire; agricultorii au nevoie de apå ca så irige culturile. Pe râuri, se
produce energie electricå cu ajutorul hidrocentralelor;
în plus, Dunårea ßi principalii såi afluen†i reprezintå
importante cåi comerciale, cu o îndelungatå tradi†ie în
ceea ce priveßte naviga†ia. Zonele inundabile naturale
asigurå protec†ie în cazul revårsårii râurilor, iar peisajele riverane oferå condi†ii de recreere.
Marea diversitate naturalå din bazinul dunårean, cu
peste 5.000 de specii de animale, circa 2.000 de specii
de plante înalte ßi habitate diverse (ex. påduri de
luncå, izvoare de munte, mlaßtini sau Delta Dunårii,
cu centura ei de trestii-gigant) reprezintå o comoarå
naturalå unicå, ce trebuie påstratå ßi protejatå împo
triva poluårii ßi a formelor de exploatare distructive.
Principiul exploatårii durabile se bazeazå pe utilizarea resurselor naturale numai în måsura în care
acestea se pot regenera. O economie durabilå se ca

racterizeazå prin faptul cå ia în considerare påstrarea resurselor de bazå ßi aplicarea unor cuceriri ale
ßtiin†ei, în aßa fel încât sistemul de exploatare durabilå så se îmbunåtå†eascå permanent.
În ceea ce priveßte bazinul dunårean, acest lucru
înseamnå, înainte de orice, så ne asiguråm cå se re
duce poluarea cursurilor de apå cu îngråßåminte ßi
substan†e dåunåtoare, pentru a men†ine calitatea apei
în viitor, în folosul oamenilor ßi al naturii. În ceea ce
priveßte protec†ia împotriva inunda†iilor, se impune
în primul rând limitarea pe cât posibil a stricåciunilor
produse de acestea, pentru evitarea pagubelor perso
nale ßi economice. Acest lucru poate fi realizat prin
instituirea unor sisteme de avertizare timpurie ßi prin
recrearea zonelor inundabile naturale.
Exploatarea apei în sine trebuie så se bazeze pe
disponibilitatea acestei resurse. Måsuri importante în
aceastå direc†ie ar fi reglementarea cererii prin pre†uri
realiste ale apei, måsurarea consumului ßi educarea
consumatorilor în sensul economisirii apei.
>>>

Suport informativ
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În ceea ce priveßte poluarea, trebuie aplicat principiul „poluatorul plåteßte“. Cei care se fac råspunzåtori de poluarea mediului trebuie så plåteascå pentru
îndepårtarea poluårii. În cazul unitå†ilor industriale, de
exemplu, aplicarea idealå a acestui principiu constå în
gestionarea completå a ciclului apå-apå uzatå.
În cadrul tuturor acestor eforturi, trebuie avut în vedere faptul cå au ßanse de reußitå numai acele ac†iuni
care se referå la întregul bazin receptor al fluviului.
Pentru a ajunge împreunå la solu†ii care så favorizeze o
economie înfloritoare fårå distrugerea bogå†iilor naturale ale bazinului dunårean, au fost convenite directive
interna†ionale transfrontaliere.
Directiva Cadru privind Apa a Uniunii Europene
La 22 decembrie 2000, a intrat în vigoare în toate statele
membre ale Uniunii Europene Directiva Cadru privind
Apa. În plus, toate statele din bazinul dunårean, chiar ßi
cele care nu sunt membre UE, au cåzut de acord så punå
în aplicare Directiva Cadru privind Apa.
Scopul acestei directive este de a asigura cooperarea
dintre †årile care fac parte din bazinul receptor ßi gestionarea comunå a acestui bazin.
Elementul central al directivei este acela de a gospodåri apele la nivelul întregului bazin receptor, deoarece, atunci când vine vorba de calitatea lor, apele nu
cunosc frontiere politice.
Cele mai importante obiective ale Directivei Cadru
privind Apa sunt:
• prevenirea degradårii apelor de suprafa†å ßi a apei
subterane
• protejarea, dezvoltarea ßi renaturarea tuturor corpurilor de apå
• atingerea, pânå în 2015, a unei ståri chimice ßi ecologice bune a tuturor apelor de suprafa†å ßi subterane
Conven†ia pentru Protec†ia Fluviului Dunårea
Conven†ia a fost semnatå la 29 iunie 1994 la Sofia ßi a
intrat în vigoare la 22 octombrie 1998. Printre obiec-

tivele Conven†iei pentru Protec†ia Fluviului Dunårea
se numårå:
• conservarea, îmbunåtå†irea ßi utilizarea ra†ionalå a
apelor de suprafa†å ßi subterane din bazinul receptor
• måsuri preventive pentru †inerea sub control a riscu
rilor cauzate de accidente rezultate din inunda†ii, ghe
†uri sau substan†e periculoase
• reducerea deversårii poluan†ilor în Marea Neagrå
Pentru punerea în aplicare a Conven†iei pentru
Protec†ia Fluviului Dunårea, a fost înfiin†atå Comisia Interna†ionalå pentru Protec†ia Fluviului Dunårea
(ICPDR). În fiecare an, la 29 iunie, se sårbåtoreßte Ziua
Dunårii, pentru a marca semnarea Conven†iei Dunårii.
Dezvoltare durabilå
Dezvoltarea durabilå este un concept folosit în lumea
întreagå, care se bucurå de tot mai multå recunoaßtere.
Termenul „dezvoltare durabilå“ a fost definit în va
riate feluri, înså defini†ia cea mai cunoscutå pe plan
interna†ional este cea datå în Raportul Brundtland despre Viitorul Nostru Comun:
Dezvoltarea durabilå este „acea dezvoltare care rås
punde nevoilor prezentului, fårå a compromite capacitatea genera†iilor viitoare de a-ßi satisface propriile lor
nevoi“.
De la publicarea Raportului Brundtland (1987) ßi
Conferin†a Na†iunilor Unite pentru Mediu ßi Dezvoltare
(UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992, conceptul de
„dezvoltare durabilå“ s-a bucurat de mare aten†ie.
De câ†iva ani, conceptul de durabilitate este consi
derat modelul de dezvoltare durabilå a omenirii. Obiectivele dezvoltårii durabile sunt dreptatea socialå, compatibilitatea ecologicå ßi eficien†a economicå. În plus,
într-o formå durabilå de economie ßi stil de via†å se
consumå doar atâtea resurse cât poate regenera natura.
Dezvoltarea durabilå reprezintå o provocare globalå
pentru noi to†i, aceea de a crea în viitor o via†å care så
merite tråitå.
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Activitatea 2: Experiment
Marea Neagrå ca destina†ie finalå
Pe posterul cu Dunårea, copiii îßi cautå †ara ßi râul cel mai apropiat de caså. Urmåresc
apoi cursul râului pânå la Marea Neagrå ßi observå prin câte †åri (sau oraße) trece râul
pânå se varså în Marea Neagrå. Pentru fiecare †arå (sau oraß) ce se aflå între locul în care
tråiesc copiii ßi Marea Neagrå, aceßtia varså apå coloratå cu colorant alimentar într-un
bol mare ßi urmåresc cum se schimbå culoarea apei (pentru fiecare †arå sau oraß existå
un ulcior cu apå de altå culoare). În cele din urmå, apa din bol a devenit maro sau gri,
iar copiii våd cå apele poluate ajung în cele din urmå în Marea Neagrå ßi cå, în final,
suntem cu to†ii råspunzåtori pentru calitatea apei din Marea Neagrå.
Copiii se gândesc ce poate fi fåcut ßi cum pot ei contribui la reducerea poluårii apelor
din bazinul dunårean. Sugestiile lor sunt scrise pe tablå (de exemplu, construirea unor
instala†ii care så epureze mai bine apa uzatå, utilizarea cu modera†ie a agen†ilor de
spålare în gospodårie, conservarea corpurilor de apå cu grad ridicat de autopurificare,
prevenirea accidentelor chimice prin måsuri sporite de siguran†å).

Informa†ii pe CD-ROM: Situa†ia Mårii Negre

Marea Neagrå
Aceastå mare, în care se varså Dunårea, este una foarte
specialå. Este legatå de Marea Mediteranå prin strâmtorile Bosfor ßi Dardanele, iar de Marea Azov prin strâmtoarea Cherci. Concentra†ia de 18 grame sare la litru din
straturile de apå superioare este mai micå decât a oricårei
alte måri, concentra†ia de sare a acestora fiind în medie de
35 grame la litru.
Sub adâncimea de 100 de metri, Marea Neagrå are o
concentra†ie de sare de 38 grame la litru. Ca rezultat al
diferen†ei concentra†iei de sare din Marea Neagrå, între
straturile superioare ßi cele inferioare nu se produce un

schimb de apå. Deßi Marea Neagrå are o adâncime de
2.212 metri în punctul såu cel mai adânc, cele mai multe
animale tråiesc doar în stratul superior de 100 de metri
al mårii. Sub acest nivel, apa Mårii Negre este saturatå
în hidrogen sulfurat, format în decursul mileniilor prin
descompunerea materiei organice. Ítim încå prea pu†in
despre via†a din adâncurile Mårii Negre.
Marea Neagrå primeßte apå în principal din marile flu
vii Dunårea, Niprul ßi Donul (prin Marea Azov). Aceste
tråsåturi ecologice caracteristice o fac deosebit de vulne
rabilå la afluxul de poluan†i ßi nutrien†i din aceste fluvii.
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Activitatea 3: Lucru/discu†ii de grup
Marele fluviu (Joc de roluri)
Copiii sunt împår†i†i în ßapte grupuri. Clasa hotåråßte cine va juca rolul „primarului“, apoi
fiecare grup trage câte un cartonaß de rol.
Pe cartonaßele de rol, sunt descrise interesele ßi nevoile diferi†ilor locuitori ai unui sat
aßezat pe un râu din bazinul dunårean. To†i sunt conßtien†i de faptul cå au nevoie de râu
ca bazå a existen†ei lor, cu toate acestea, din cauza faptului cå interesele sunt numeroase
ßi diferite, adesea nu este ußor så se cadå de acord asupra unei ac†iuni.
În fiecare rundå a jocului, se citeßte cu voce tare o situa†ie descriså pe unul dintre
cartonaßele de activitå†i. Grupurile au la dispozi†ie timp så se gândeascå la argumente
în favoarea sau împotriva måsurilor descrise. Sub conducerea primarului, este discutatå
situa†ia ßi se hotåråsc måsuri, pe baza votului majoritar. Copiii sunt ajuta†i så se identifice
cu rolurile lor, studiind ilustra†ii cu uneltele sau atributele caracteristice persoanelor pe
care le reprezintå (de exemplu, un mic nåvod pentru pescari, un clopot pentru primar,
ochelari de soare pentru turißti ß.a.m.d.).
Jetoanele colorate în diverse culori simbolizeazå diversitatea naturalå a râului. La început, numårul jetoanelor este o datå ßi jumåtate mai mare decât numårul copiilor din
claså, reprezentând capitalul disponibil al naturii. Pentru fiecare decizie care dåuneazå
râului, se confiscå un jeton. Pentru fiecare decizie care nu dåunezå râului, se acordå un
jeton. Jocul de roluri se încheie când a fost tras ultimul cartonaß de activitå†i. Dacå au
råmas mai multe jetoane decât numårul de copii, comunitatea a gestionat cu în†elepciune
resursele naturale ale râului ßi a reußit så-ßi dezvolte economia în mod durabil. Dacå sunt
mai pu†ine jetoane decât numårul de copii, ecosistemul râului a fost afectat, exploatarea
durabilå nemaifiind posibilå.
Dupå jocul de roluri, întreba†i-i pe copii cum li s-au pårut rolurile ßi cât de realist este
jocul de roluri.
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Pescarii

Pescarii au nevoie pentru pescuit de un râu cu apå curatå. Zonele umede naturale ßi pådurile de luncå sunt importante
pentru pescari, deoarece numeroase specii de peßti au nevoie de aceste habitate. Pescarii vor ca zona så fie vizitatå
de mul†i turißti, astfel încât ei så poatå vinde mai mult peßte restaurantelor.

Reprezentan†ii companiei
de exploatare a hidrocentralei

Operatorii hidrocentralei vor så construiascå o nouå hidrocentralå, pentru a furniza mai multå energie electricå
popula†iei. Electricitatea este foarte importantå pentru sat.

Agricultorii

Agricultorii au nevoie de apå subteranå curatå, pentru a-ßi iriga culturile. Ei vor så ob†inå recolte mai bogate
de pe terenurile lor, pentru a putea cultiva mai multe cereale pentru popula†ie.

Turißtii

Pådurile de luncå ßi zonele umede naturale din jurul satului, cu numeroasele lor specii de påsåri, reprezintå o atrac†ie
pentru turißti. Pentru a se putea îmbarca mai ußor pe nava de agrement, ei ar avea nevoie de un port nou, mai mare.
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Primarul

Primarul este foarte interesat de bunåstarea concetå†enilor såi. Trebuie så existe suficientå apå potabilå pentru popula†ie,
iar în zonå trebuie så vinå companii mari. La fel de important este ßi ca zona så fie vizitatå de numeroßi turißti.

Locuitorii zonei

Ultimele inunda†ii importante le-au distrus casele. Locuitorii ar dori acum ca întregul râu så fie regularizat. În plus,
locuitorii sunt bucuroßi când zona este vizitatå de mul†i turißti ßi când se creeazå noi locuri de muncå.

Proprietarii fabricii

Proprietarii fabricii inten†ioneazå så construiascå o fabricå mare în zonå, ceea ce va crea multe locuri de muncå.
Întrucât existå pu†in teren disponibil pentru construc†ii, unele zone umede vor trebui secate.

Compania de construc†ii

Construirea de fabrici ßi instala†ii portuare, precum ßi proiectele de regularizare a râurilor înseamnå afaceri prospere
pentru compania de construc†ii. Fireßte, apa curatå este ßi ea importantå pentru companie.
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Cartonaß de activitate

Lângå sat, urmeazå så se construiascå o nouå hidrocentralå.
Construirea hidrocentralei va afecta zonele umede ßi pådurile de luncå.
Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton.
Alternativ`: aparatura cu un consum mic de energie precum ßi instalarea unor
panouri solare pe acoperißuri ar putea face în aßa fel încât så nu mai fie nevoie
de o nouå hidrocentralå. Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.

Cartonaß de activitate

Agricultorii ar dori så foloseascå mai multe îngråßåminte minerale pentru
a ob†ine recolte mai mari. Îngråßåmintele minerale vor polua înså apa subteranå
ßi râul, reprezentând un pericol pentru rezerva de apå potabilå. Aceastå måsurå
se penalizeazå cu un jeton.
Alternativ`: trecând la o agriculturå fårå îngråßåminte minerale ßi pesticide,
agricultorii vor produce mai pu†in, dar calitatea produselor lor va fi mai bunå ßi vor
putea så le vândå la un pre† mai mare. Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.

Cartonaß de activitate

Pe malul râului urmeazå så se construiascå o nouå instala†ie portuarå.
Cu aceastå ocazie, va fi distruså o colonie de påsåri, iar pe malurile artificiale
ar exista mai pu†ine habitate pentru animalele acvatice.
Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton.
Alternativ`: se renoveazå vechiul port ßi turißtii trebuie så accepte
cå este necesar så meargå mai mult pe jos pânå la nava de agrement.
Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.
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Cartonaß de activitate

Un sector lung al râului urmeazå så fie regularizat, pentru a se crea o mai
bunå protec†ie împotriva inunda†iilor. Bra†ele laterale ale râului vor fi închise,
iar luncile împådurite vor seca. Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton.
Alternativ`: printre måsurile de protec†ie împotriva inunda†iilor
se numårå ßi utilizarea zonelor umede naturale ca zone inundabile,
ceea ce oferå râului spa†iu, permi†ând devierea apei revårsate.
Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.

Cartonaß de activitate

În zonå urmeazå så se construiascå o fabricå mare.
Pentru a se ob†ine teren de construc†ie, este înså nevoie så fie secate zonele
umede. Apa uzatå provenitå de la fabricå ar putea polua râul.
Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton.
Alternativ`: în fabricå este folositå cea mai nouå tehnologie pentru
produc†ie „curatå“, iar apa uzatå este reciclatå. Fabrica este construitå pe
un teren din sat, unde nu trebuie distruse zonele umede.
Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.
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