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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.
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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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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.

Suport informativ
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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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Geologia bazinului
dunårean

2.2.

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.

Suport informativ
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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.

Suport informativ
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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.
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„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.

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

59

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.
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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.
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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,
>>>
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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.
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Introducere
Obiective, materiale, aspecte organizatorice
Activitatea 1: Câ†i „chiriaßi“ are un râu?
Legendele Dunårii		

Habitatele
din pådurile inundabile

75
76
77
100

2.4.

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.
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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
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78

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.

Imagini cu tipuri de florå ßi faunå, pentru multiplicare.
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82

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

83

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)

88

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

93

Habitat „Pådurea inundabilul corå“esp(I)unz, åtocarrtdinonHabaßitate ul
Decupa†i cartonaßele ßi lipi†i-le pe loc
„Pådurea inundabilå“ (I)

94

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

97

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
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Ecosistemul din bazinul Dunårii

„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
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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.

