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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.

n
Ba z i n u l d u n å r e a

215

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
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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.

Suport informativ
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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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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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Introducere
Obiective, materiale, indica†ii organizatorice
Activitatea 1: Pe urmele ploii
Activitatea 2: Ploaia în alte locuri
Activitatea 3: Precipita†iile depind de climå
Activitatea 4: Unde sunt mun†i, existå ploaie ßi zåpadå
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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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
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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
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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
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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.

Suport informativ
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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.

