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Zonele riverane nemodificate sunt printre habitatele cele mai diverse ßi bogate în specii 
din lume. Diversitatea caracterizeazå atât †inuturile ßi speciile, cât ßi lumea naturalå in
animatå ßi cultura umanå. Termenul de diversitate biologicå (pe scurt, biodiversitate) 
integreazå toate aceste aspecte.

Biodiversitatea este un subiect la modå în prezent. Motivul: diversitatea mediului, a 
lumii in ansamblu såråceßte dramatic. Multe specii de florå ßi faunå sunt în pericol de 
dispari†ie sau chiar au dispårut. Habitatele devin mai monotone. Inclusiv dieta noastrå 
suferå modificåri. O gamå largå de plante folositoare ßi de animale domestice este în
locuitå cu specii înalt productive. De exemplu, deßi existå sute de soiuri de mere, doar 
câteva se mai pot gåsi în prezent în magazine. 

Regiunile riverane diversificate ßi corpurile de apå bogate în specii sunt tot mai pu†in 
numeroase. Motivele sunt urmåtoarele: poluarea apelor, utilizarea intensivå a râurilor, 
îndiguirile, despådurirea pentru construirea barajelor. 

Existå argumente convingåtoare în favoarea conservårii diversitå†ii habitatelor rive
rane, fie dintro perspectivå umanå egoistå, care vizeazå conservarea materiilor prime 
pentru specia umanå, fie dintro perspectivå altruistå, prin faptul cå am acorda fiecårei 
forme de via†å dreptul la via†å.

Conservarea unui mediu înconjuråtor divers constituie o mare provocare ßi fiecare 
poate avea o contribu†ie importantå la acest proces.

3.1.   Biodiversitatea 
în regiunile riverane      
  

Zonele riverane naturale sunt spa†ii ale diversitå†ii.
Avem nevoie de ele.
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Obiective: 
Copiii înva†å...
✔  så cunoascå într-un mod plåcut o serie de specii din zonele noastre riverane.
✔  så recunoascå diferite habitate riverane.
✔  så în†eleagå importan†a diversitå†ii.
✔  så recunoascå adaptarea formelor de via†å la habitatul acvatic.
✔  cå animalele îßi pierd habitatul prin schimbårile fåcute de om în zonele riverane.

Materiale: 
Activitatea 1:  cartonaße Familia Fericitå „Diversitatea Dunårii“, ace de siguran†å.
Activitatea 2:  fißele de lucru „Specii riverane“ ßi „Specii ßi habitatele lor riverane în stare aproape naturalå“, 

foarfecå, lipici.
Activitatea 3:  un ghem de sfoarå.
Activitatea 4:  foi de desen, acuarele, pensule.
Activitatea 5:  3-4 plase, pensule, pahare, 2-3 castroane, lupå, binoclu, aparat de fotografiat, cår†i de identificare 

(animale acvatice, urmele animalelor) ßi fißele de lucru „Listå de observare“, „Dosarul naturalistului“ ßi 
„Dosarul cercetåtorului riveran“. Sarcina urmåtoare: foaie mare de desen, lipici, acuarele ßi creioane.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 3-4 ore de predare, jumåtate de zi în aer liber.
Loc de desfåßurare: sala de claså, un râu într-o stare cât mai apropiatå de cea naturalå – preferabil un curs 
de apå cu vegeta†ie riveranå variatå, cu maluri domoale ßi abrupte ßi apå limpede, pu†in adâncå.
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Activitatea 1: Joc 
Cine sunt eu?

Fiecare copil primeßte un cartonaß Familia Fericitå. Se lucreazå în grupuri de câte doi, 
iar elevii trebuie så descopere planta sau animalul de pe cartonaßul coechipierului. 
Partenerul care ghiceßte poate adresa doar întrebåri la care se råspunde prin „da“, „nu“ 
sau „nu ßtiu“. Apoi copiii îßi schimbå rolul.

O altå variantå de joc constå în extragerea unui cartonaß de cåtre un copil, care mimea zå 
apoi specia respectivå. Ceilal†i încearcå så ghiceascå despre ce plantå sau animal este vorba.

Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii 
Diversitatea vie†ii riverane

Unde ßi cum tråiesc în realitate speciile de florå ßi faunå prezentate în activitatea ante
rioarå?

Copiii aranjeazå animalele corespunzåtor habitatului lor. Prin urmare, pozele cu ani
male sunt decupate ßi lipite la locul potrivit pe fißa de lucru care con†ine diagrama 
peisajului riveran.

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

Suport informativ

Biodiversitatea în zonele riverane

Zonele de baltå ßi în special cele riverane se disting prin 
ni velul ridicat al biodiversitå†ii. Bål†ile reprezintå doar 
1% din suprafa†a planetei, dar adåpostesc 40% din spe
ciile cu noscute în lume. În Europa, sunt înregistrate ca 
prezen†e constante în zonele rive ra ne 12.000 de specii de 
florå ßi fa unå. Diversitatea diferitelor habitate constituie 
adåpostul multor specii. Deßi aflate la doar câ†iva metri 
distan†å de râu, malurile acoperite cu pietriß oferå condi†ii 
de via†å diferite fa†å de râu. Un mal domol este colonizat 
de alte specii decât un mal abrupt. Por†iunile de apå ståtå
toare solicitå un tip diferit de adaptare din partea formelor 
acvatice de via†å fa†å de cele învolburate. Flora ßi fauna se 
adapteazå în func†ie de condi†iile diferite de via†å.

 Zonele riverane aflate în stare aproape naturalå sunt 
supuse unor schimbåri permanente. Malurile se ero
deazå, formând depuneri în alte pår†i. Malurile abrupte 
apar acolo unde râul macinå solul, iar cele domoale în 

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

Peisaje riverane naturale: o gamå largå de habitate 
diferite.
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Activitatea 3: Joc 
Re†eaua troficå – fiecare specie are un rol

Copiii formeazå un cerc. Unul dintre ei începe jocul prin alegerea unei plante binecunoscute 
din regiune, de exemplu stuful. „Copilulstuf“ †ine capåtul unui ghem mare de sfoarå. 
Ceilal†i copii se gândesc la felul în care alte specii din habitatul riveran interac†ioneazå cu 
aceastå plantå. De exemplu, stuful oferå adåpost peßtilor. „Copilulstuf“ pastreazå capåtul 
sforii ßi aruncå ghemul „copiluluipeßte“, care va †ine o por†iune de sfoarå ßi apoi va 
înmâna ghemul speciei urmåtoare. Se pot face asocieri cu peßti prådåtori, larve de midie 
(parazi†i ai peßtelui) ßi cu plante de apå (beneficiare ale muncii de igienizare a midiei).

Re†eaua se dezvoltå pânå când to†i copiii se conecteazå la sfoarå. Ei se pot ajuta unii 
pe al†ii, pentru a descoperi care sunt speciile ce interac†ioneazå cu stuful.

Re†eaua care sa format simbolizeazå un habitat riveran în cadrul cåruia multe specii 
coexistå ßi asigurå existen†a altora. În runda urmåtoare a jocului, echilibrul habitatului 
se nåruießte din cauza interven†iei umane. De exemplu, este eliminat copacul care asi
gurå umbra pe mal. Când copacul se pråbußeßte, copilul carel reprezintå trage brusc de 
sfoarå. To†i copiii care resimt aceastå mißcare sunt afecta†i de intruziunea din habitat ßi 
trag cu putere de sfoarå. Mißcarea se propagå de la o specie la alta, pânå când întregul 
sistem vibreazå. În acest exemplu, eli minarea unui copac afecteazå sistemul în ansam
blu: dispari†ia unei singure specii poate schimba în întregime habitatul. 

Activitatea 4: Activitate de crea†ie 
Animalul acvatic cel mai adaptat la mediu – 
adaptarea la via†a acvaticå

Via†a în apele curgåtoare necesitå o adaptare specialå din partea organismelor acvatice.
Copiii se organizeazå în grupuri de câte patru. Fiecare grup inventeazå un animal ac

vatic care sar integra optim habitatului. Animalul trebuie så fie capabil så se adapteze 
curen†ilor de apå, så respire în apå, så se hråneascå ßi så se apere împotriva pericolelor.
 >>>

Suport informativ

Adaptarea la via†a acvaticå
Via†a în apele curgåtoare necesitå o adaptare specialå. 
Alipirea degetelor („sindactilie“) ajutå animalele så se 
deplaseze mai rapid pe sol noroios ßi în apå.

Hrana este procuratå fie activ, prin vânåtoare, fie 
pa siv, prin filtrarea ei de curen†ii de apå. Coada, pi
cioa rele, înotåtoarele, mustå†ile ßi mecanismele de re
tragere folosesc la locomo†ie.

Oxigenul este ob†inut fie direct din apå, prin bran
hii, fie de la suprafa†a apei, sub forma unor perni†e sau 
înghi†ituri de aer.

Anumite comportamente ale animalelor au fost prelu
ate de cåtre oameni întro ma nierå similarå în naviga†ie, 
la scufundåri sau în con struc†ia de aeronave. Aerul 
respirat de animalele ac va ti ce este preluat din apå sub 
formå de aer comprimat. Vâs lele noastre func†ioneazå 
asemenea unei cozi de cas tor. Pielea de rechin a inspirat 
construirea învelißului exterior al avionului. La colecta
rea ßi epurarea apelor uzate, sa folosit ca model capaci
tatea de autoepurare a corpurilor de apå.
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Elevii deseneazå animalul imaginar ßi îl denumesc. Fiecare animal este prezentat apoi 
clasei. Solu†iile creative ale copiiilor sunt comparate cu formele de adaptare ale speci
ilor riverane.

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

Tip de adaptare Specia

Evitarea curen†ilor de apå 
prin adåpostirea în gropile 

de pe fundul apei

Larve de libelulå, 
creve†i de apå dulce, 

larve de insecte

Corp plat, hidrodinamic, 
pentru reducerea presiunii apei

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

Diminuarea rezisten†ei la apå datoritå 
 frunzelor flexibile ßi despicate  

Buzdugan de apå, 
piciorul cocoßului (gålbenele de apå)

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

ßi peßtilor tineri

Muscå efemerå, 
peßti de râu

Fixarea cu ajutorul ventuzelor ßi 
 tentaculelor gelatinoase ßi prinderea 

pråzii cu picioarele ßi mustå†ile

Larve de muscå neagrå, 
larve de musculi†å

Folosirea curen†ilor de apå 
pentru filtrarea hranei

Larve de muscå neagrå, 
larve de muscå piticå

Înot activ Peßti 
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Aprovizionarea cu oxigen în apå
În corpurile de apå curatå, oxigenul se gåseßte dizolvat întro concentra†ie ridicatå. Cu 
toate acestea, nu toate formele de via†å pot folosi oxigenul dizolvat, astfel încât sunt 
nevoite så iaså la suprafa†å dupå aer.

Tipul de adaptare la resursele 
de oxigen subacvatic Specii

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

Peßti, mormoloci, larve de insecte, 
 crustacee

Respira†ie epidermicå: absorb†ia 
 oxigenului dizolvat în apå Purice de apå, viermi inela†i

Depozitarea rezervelor de aer sub aripi Scarabeu de apå

Înmagazinarea rezervelor de aer 
în învelißul påros

Påianjen de apå, 
ploßni†å de apå

Pufåitul Ploßni†å de apå, 
larve de muscå silfidå

Clopotul scufundåtor Påianjen de apå

Pânzå de aer pentru transportarea 
 oxigenului în zona rådåcinii

Trestie, 
stuf

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

Adaptarea la deplasarea în apå Specia

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

Peßti, broaßte, vidre, 
vâslaßi de apå, crustacee

Înotul cu tot corpul Íerpi, viermi pla†i, lipitori

Suspendare la suprafa†a apei Larve de †ân†ari

Mißcare de retragere Larve de libelule

Târâre Melci

Alergare pe suprafa†a apei Fugaci

Hrånirea  
Lumea acvaticå oferå posibilitå†i de hrånire similare celor de pe uscat. Vie†uitoarele ier
bivore, asemenea melcilor, desprind algele ßi bacteriile crescute pe suprafa†a pietrelor. 
Puricii ßi påduchii de apå mårun†esc frunzele cåzute. Larvele libelulei, vidrele ßi peßtii 
sunt prådåtori. Alte vie†uitoare, precum lipitorile ßi †ân†arii, sau specializat în suptul 
sângelui. 

O formå de adaptare specialå la via†a acvaticå o reprezintå hrånirea prin filtrarea apei. Cu
rentul de apå este filtrat în mod activ, iar algele ßi cele mai mici particule sunt ab sorbite ca 
hranå. În acest fel se hrånesc, de exemplu, midiile ßi larvele de mußte tricoptere (friganå).
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Suport informativ

În secolul al XXlea, regiunile riverane au suferit modi
ficåri majore, pentru a oferi oamenilor noi oportunitå†i 
de dezvoltare. Râurile au fost îndiguite în vederea pro
ducerii energiei. Aßezårile umane ßi terenurile agricole 
au fost protejate împotriva inunda†iilor prin construirea 
barajelor în zonele de påduri inundabile. Râurile mari au 
fost regularizate, pentru a deveni navigabile. Aproxima
tiv 200 de baraje de peste 15 metri înål†ime întrerup cur
sul fluviului în bazinul dunårean. Mai mult de 80% din 
zonele inundabile originale au fost îndiguite dea lungul 
Dunårii ßi al afluen†ilor principali.

Beneficiile directe ob†inute de oameni de pe urma 
acestor modificåri sunt comparabile cu efectele negative 
asupra lumii naturale. Diversitatea habitatului dunårean 
ßi a afluen†ilor principali sa redus dramatic. Habitatul 
multor specii de florå ßi faunå a dispårut. Func†ii impor
tante ale regiunilor riverane în stare aproape naturalå, 
cum ar fi refacerea pânzei freatice, autoepurarea ßi pro
tejarea împotriva inunda†iilor, au fost reduse.

Pericolele care amenin†å biodiversitatea pot fi gåsite în 
„Lista roßie a Uniunii Interna†ionale pentru Conservarea 
Naturii“ (IUCN). Aceasta cuprinde clase de specii ßi ha
bitate aflate în pericol sau amenin†ate. În pre zent, multe 
din speciile de peßti du nåreni sunt 
ca talogate ca fi ind în pericol. Unele, 
pre cum ßipul ßi viza, sunt pe cale de 
dispari†ie. Multe spe cii de amfibieni, 
på såri ßi insecte din †inuturile noas tre 
rive ra ne sunt întrun pericol si mi lar.

Unele dintre cauzele care pun în 
pe ri col supravie†uirea speciilor din 
zo  ne le riverane pot fi urmåtoarele:

• Îndiguirea râurilor
•  Construirea unor baraje impunå

toare pentru uzinele hidroelectrice
•  Asanarea ßi îndiguirea pådurilor 

inundabile
•  Poluarea corpurilor de apå cu ape 

uzate ßi substan†e toxice

•  Exterminarea unor specii de prådåtori ßi a påsårilor 
råpitoare.

Conservarea biodiversitå†ii în zonele noastre riverane 
reprezintå o provocare majorå. Sectoarele dinspre gurile 
de vårsare ale fluviului aflate în stare aproape naturalå 
ar trebui protejate ca situri ale diversitå†ii. Por†iunile 
care au fost alterate ar trebui transformate în noi habitate 
atractive printro modelare cât mai naturalå. 
Aceastå provocare se adreseazå fie cå rui individ, fie-
cå rei ßcoli, fiecårei administra†ii ßi regiuni.

Posibilitå†i de ac†iune:
•  Curtea ßcolii înfrå†itå cu natura este un model al di

ver sitå†ii. Se poate semåna o pajißte. Se poate ame
naja chiar un iaz în limitele spa†iului disponibil

•  Se pot construi cuiburi pentru påsåri, pentru a ajuta 
diverse specii.

•  Economisirea energiei ajutå la conservarea bio di ver
si tå†ii.

•  Absen†a pesticidelor, insecticidelor, fertilizatorilor ßi 
solu†iilor agresive de igienizare ajutå la conservarea 
corpurilor de apå.

Amenin†area ßi protec†ia diversitå†ii biologice

Informa†ii pe CD-ROM: Importan†a biodiversitå†ii

Râuri modificate: îndiguirea ßi regularizarea cursului limiteazå habitatele.
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Activitatea 5: Activitate în aer liber 
Cercetåtorul riveran – expedi†ie la râu
Partea 1: Marea cåutare – joc
Fiecare copil primeßte sarcina de a gåsi un obiect având o anumitå caracteristicå. Låsa†ii 
så ia ini†iativa în alegerea unei caracteristici din „Lista de observare“.

Copiii au la dispozi†ie cinci minute pentru a cerceta împrejurimile, având grijå så nu 
punå în pericol nicio vie†uitoare. Apoi, discutå despre ceea ce au observat.

Partea 2: Explorarea râului – experiment
Marca†i împreunå cu copiii o sec†iune a râului de 50 m lungime, care cuprinde o diver
sitate cât mai largå de specii. Apoi, copiii se împart în douå grupuri de exper†i ce vor 
studia râul mai riguros:

• naturalißtii
• exper†ii în calitatea apei.
Grupurile îßi desfåßoarå activitatea independent. Rezultatele sunt introduse întrun 

dosar comun de cercetare. 
Copiii au la dispozi†ie aproximativ o orå pentru cercetarea zonei. Apoi, fiecare grup 

îßi prezintå cele mai interesante descoperiri. Dosarele de cercetare sunt påstrate pentru 
activitå†ile ulterioare din cadrul ßcolii.

Sarcinile naturalißtilor
Copiii se echipeazå cu plase, pensule, pahare, lupe, 23 castroane, o carte pentru identi
ficarea speciilor, dosarul naturalißtilor, creioane ßi planßetå.
Timp de 15 minute, copiii colecteazå cu mare grijå animale sau urme de animale din 
diverse zone ale râului. Animalele capturate sunt †inute în castroane cu apå ßi, pe cât 
posibil, identificate.
•  Pietrele mai mari ßi lemnele plutitoare sunt adunate cu aten†ie, iar vietå†ile care se aflå 

pe ele sunt transferate întrun castron cu ajutorul unei pensule.
•  Animalele de la suprafa†a apei sunt prinse cu ajutorul plaselor prin mißcåri lente (care 

descriu forma cifrei 8).
•  Animalele care tråiesc pe fundul apei sunt mißcate cu mâna ßi sunt låsate så fie purtate 

de apå în plasele aßezate pe direc†ia curen†ilor.
•  Animalele care tråiesc în vegeta†ia subacvaticå ßi printre încrengåturile rådåcinilor de 

copaci sunt eliberate cu mâna ßi låsate så pluteascå spre plase cu ajutorul curen†ilor 
de apå.

• Mamiferele ßi påsårile se sperie ußor ßi sunt dificil de observat. Ele laså adesea urme 
clare, cum ar fi amprentele tålpilor, resturi de mâncare ßi excremente.
Fiecare specie este consemnatå în dosar, men†ionânduse locul unde a fost descoperitå.

Sarcinile exper†ilor în calitatea apei
Grupul de exper†i se echipeazå cu un dosar de cercetare, o planßå, 2 planßete ßi creioane.

Împreunå parcurg sec†iunea marcatå a râului ßi schi†eazå o hartå a împrejurimilor. 
Noteazå structurile importante ale habitatului precum arbori cåzu†i sau usca†i, maluri 
abrupte, bancuri de nisip, maluri line, stânci. Se men†ioneazå, de asemenea, vegeta†ia 
de pe maluri ßi râul.

Sfat: cercetarea cursului 
unui râu este o procedurå 
în de lungatå. Folosi†i mai de-
grabå avantajul unui centru 
de mediu sau al unei arii 
protejate din apropiere. Me-
todele sunt de asemenea 
apli cabile într-o zonå natura-
lå de mlaßtinå sau iaz. Gru-
purile de lucru pot fi eventual 
asistate de exper†i.
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Sfat: organismele care trå-
iesc in apå sunt sensibile ßi 
nu trebuie sa sufere în tim-
pul cercetårii. Prin urmare, 
trebuie ca animalele:
•  så fie ridicate cu grijå de pe 

pietre cu ajutorul periei
•  så fie †inute doar scurt timp 

în recipientele folosite în 
investiga†ie în procesul de 
identificare

•  så nu fie expuse luminii pu-
ternice a soarelui

•  så fie reintroduse în apå în 
locul de unde au fost lua te

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

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

La finalul jocului, toate locurile preferate de copii sunt fotografiate cu un aparat au
tentic.

Partea 4: Expozi†ie despre râu – pregåtirea rezultatelor expedi†iei – 
activitate de crea†ie
Copiii realizeazå împreunå un poster al clasei. Fiecare grup de cercetåtori îßi aduce 
contribu†ia prin descoperirile sale. Harta exper†ilor în calitatea apei este extinså ßi colo
ratå în cadrul posterului. Naturalißtii îßi aleg animalele preferate, pe care le deseneazå, 
le coloreazå ßi le decupeazå. Apoi, le lipesc pe poster, †inând cont de habitatul specific. 
Se poate alcåtui ßi o listå a speciilor descoperite în fiecare habitat.

Fotografiile care surprind locurile preferate ale copiilor pot fi de asemenea folosite la 
realizarea posterului. 

Pe marginile posterului pot fi men†ionate posibile probleme provocate de interven†ia 
omului în regiunea râului, care au fost identificate în activitå†ile anterioare: deßeuri, 
deversåri de ape uzate, lucråri de amenajare.

Sfat: Pentru o cercetare mai atentå, pute†i scrie o scrisoare cåtre municipali-
tate sau administra†ia ariei protejate, ca exerci†iu de predare a limbii materne. În 
aceastå scrisoare, elevii clasei pot folosi informa†iile despre caracteristicile spe-
ciale ale râului. Efectele adverse asupra apei descoperite în timpul investiga†iei 
pot fi astfel aduse în aten†ia autoritå†ilor pentru rezolvare. Copiii îßi pot împrumuta 
vocea animalelor din zonå ßi pot astfel vorbi despre protejarea râului.
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„Specii de animale riverane“ (I)
Râurile în stare aproape naturalå prezintå o diversitate de habitate, care includ stân-

cile din apå, malurile învåluite în stuf ßi copaci boga†i. Aceste habitate sunt colonizate de 

specii variate. Mai jos, sunt descrise habitatele ßi obiceiurile de via†å ale câtorva specii. 

Citi†i textul cu aten†ie. Decupa†i pozele ßi lipi†i-le la locul corespunzåtor pe cea de-a doua 

f ißå de lucru reprezentând †inutul riveran.

Pescårelul este un splen
did locuitor al râurilor ßi 
på durilor inundabile. Puii 
sunt crescu†i în gåurile din 
ma lurile abrupte. Pescåre
lul îßi pândeßte prada 
(peßti, in sec te de apå) din 
locurile mai înalte din îm
prejurimile râului ßi o cap
tureazå printro scu fundare 
rapidå în apa curatå.

Micul prundåraß gulerat tråießte pe pietrißul 
arid ßi pe  ma lurile nisipoase ale corpurilor de apå. 
Ouåle de puse sunt bine camuflate, încât cu greu 

pot fi distinse de 
sol. Mi   cul prun
dåraß gulerat se 
hråneßte cu in
sec   te, viermi ßi 
lar   ve care vie †u
iesc pe ma lu ri le 
plate.

ˇestoasa de apå este o scu
fundåtoare ßi o înotåtoare pri 
ceputå. Se hrå neßte cu melci, 
insecte de apå ßi larve. De  pune 
ouå pe malurile în so  rite ßi us
cate. ˇestoasei de apå îi place 
så stea la soare pe trunchiurile 
copacilor din apå. 

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

În stadiu larvar, musca 
efemerå tråießte în apå, 
evitând lumina ßi ascun
zânduse sub pietre mari. 
Hrana ei constå, în prin
cipal, în particule minus
cule de origine vegetalå.

La maturitate, musca efemerå îßi de
pune ouåle pe uscat, înså petrece cea mai mare 
parte a scurtei sale vie†i în preaj ma apei.

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

Calopteryx splendens (o 
specie de libelulå) preferå 
malurile bogate în stuf. În 
aceste zone, ocupå un teri
toriu pe care îl apårå de 
intruziunile altor membri 
ai speciei sale. Îßi depune 
ouåle pe plante de apå.

Midia de apå dulce tråießte 
pe jumåtate îngropatå pe fun
dul corpurilor de apå. Prin 
in termediul branhiilor pom
peazå o mare cantitate de 
apå, re†inând mici particule 
de hranå din apa filtratå.
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Speciile ßi habitatele lor din regiunea unui râu în stare aproape naturalå (II)
Din f ißa de lucru precedentå a†i învå†at despre câteva specii de animale. Aceastå f ißå 
con†ine desenul unei regiuni riverane în stare aproape naturalå. Pute†i clasif ica animalele 
în func†ie de habitatele caracteristice lor? Lipi†i pozele animalelor la locul corespunzåtor 
din desen. 
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Dosarul naturalißtilor
O sarcinå importantå în orice proiect de cercetare constå în notarea cu acurate†e a 

tuturor observa†iilor.

Dosar Dosar Dosar
Nota†i denumirea râului, zona de cercetare ßi membrii echipei de cercetare.

Numele râului ßi al zonei::

Numele membrilor echipei de cercetare:

Nota†i în tabelul urmåtor denumirea animalelor pe care le-a†i descoperit pe parcursul 
cercetårii corpului de apå.

Ce specii au fost gåsite?        Unde tråießte animalul?

oficial al

naturalißtilor

Dosarul

Speciile ßi habitatele lor din regiunea unui râu în stare aproape naturalå (II)
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Dosarul cercetåtorilor riverani
O sarcinå importantå în orice proiect de cercetare constå în documentarea cu 

acurate†e a descoperirilor. De exemplu, cu ajutorul unei hår†i.

Diversitatea râului cuprinde o bogå†ie de habitate. De exemplu, se pot întâlni ban-
curi de nisip, maluri abrupte, stânci masive ßi arbori cåzu†i în apå. Toate acestea 
sunt importante pentru diverse animale.

Activitatea umanå schimbå multe râuri. Exemple: construirea conductelor de evacu-
are a apelor uzate, modif icarea malurilor, aruncarea gunoiului.

Plimba†i-vå de-a lungul râului ßi desena†i o hartå a cursului såu ßi a malurilor pe 
spatele acestei f iße:

1. Desena†i coturile râului ßi eviden†ia†i habitatele pe hartå.

2. Desena†i pe hartå urmårile prezen†ei umane asupra zonei.

Numele râului ßi al zonei::

Numele membrilor echipei de cercetare:

cercetåtorilor 

riverani

DosarulNota†i denumirea râului, zona de cercetare ßi membrii echipei de cercetare.

Dosar Dosar Dosar
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Dunårea: barierå sau punte de legåturå? Podul peste Dunåre – podul libertå†ii?
În aprilie 1999, aproape toate podurile sârbeßti pes
te Dunåre, cu excep†ia podului Pančevo din Bel
grad, au fost distruse în urma raidurilor ae riene ale 
NATO. În capitala provinciei autono me Voivodina, 
Novi Sad (germanå: Neusatz; ma ghiarå: Újvidék; 
slovacå: Nowy Sad), existau trei poduri peste Du
nå re. Oraßul a fost scindat în do uå: molozul a fost 
låsat så zacå în râu, iar conducta de apå care trecea 
pe sub Podul Libertå†ii a fost întreruptå.

Timp de mai mul†i ani, existen†a oraßului a fost 
îngråditå ßi întreaga naviga†ie pe Dunåre opritå. La 
sfârßitul anului 2001, Uniunea Europeanå a hotårât 

ca molozul så fie curå†at, fåcând astfel posibilå relu
area naviga†iei în regim de restric†ie. Concomitent, 
douå dintre cele trei poduri peste Dunåre au fost 
redeschise. Noul ponton care a înlocuit aßanumitul 
Pod al Libertå†ii era deschis doar trei zile pe såp
tåmânå, cu condi†ia achitårii unei taxe. 

În iulie 2000, Comisia Europeanå a decis så 
aloce 26 de milioane de euro pentru reconstruc†ia 
Podului Libertå†ii din Novi Sad, sumå reprezentând 
80% din costurile totale de refacere. Începând cu 
octom brie 2005, podul face legåtura între cele douå 
maluri ale Dunårii, la fel ca în trecut.

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

Piciorul-caprei, iarba episcopului, iarba gutei 
 (Ae go podium podagraria). Aceastå plantå are rizomi 
subterani lungi, de grosimea paiului, ußor în    großa†i 
în zona nodurilor. Aceßtia faciliteazå rås    pân direa 
rapidå a plantei, care poate deveni pro   ble maticå. 
Frunzele sunt simple, bifurcate sau tri   fur cate. Frun
za se caracterizeazå prin asi me trie, de    oarece doar 
una din fe†ele ei este par†ial pe natå. Flo    rile formeazå 
inflorescen†e albe. Piciorulcaprei are ne  voie de apå 
ßi substan†e nutriti ve ßi poate fi în   tâl   nitå, în special, 
în desißurile um broase ßi ume de din zonele mlåßti
noase, în på durile inundabile ßi în pro xi mitatea 
cursu rilor de apå. În trecut, era con    sideratå un reme
diu po pu lar împotriva gutei. Frun    zele zdro bi te ajutå 
la vin decarea mußcåturilor de insecte.

Frunzele tinere, de un verde deschis, culese 
înainte de perioada de înflorire, pot fi preparate în 
mod asemånåtor spanacului – vezi mai jos re†eta 
pentru urzici. Florile tinere pot fi folosite în salate. 
La maturitate, ele dobândesc o aromå asemånå
toare påtrunjelului ßi pot fi folosite la condimenta
rea mâncårurilor.
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Ingrediente:
aproximativ 750 g frunze tinere de piciorul
ca  prei • o ceapå mare • 100 g ßuncå • o lingurå 
de fåinå • 1½ lingurå de smântânå sau lapte 
• pi per alb • miez de nucå • 50 g unt • 100 g 
ßvai†er • ½ linguri†å de sos condimentat.

Preparare: se spalå bine frunzele ßi se îndepårteazå 
tul pinile lemnoase. Se opåresc rapid în apå clo  co 
ti  tå. Se scurg bine de apå, apoi se mårun†esc fin. Se 
pre  încålzeßte cuptorul la 220°C. Se fe liazå ceapa 

ßi se rumeneßte în unt îm preunå cu ßun ca feliatå. 
Se amestecå aceastå com pozi†ie cu frun zele de pi 
cio rulcaprei. Se adaugå apoi gålbenußul, få ina ßi 
smân  tâna ßi se condimen teazå dupå gust. Se pre
sarå un praf de sare în albuß, se bate bine ßi apoi se 
amestecå delicat în compozi†ie. Se toarnå com po 
zi†ia întrun vas uns de sufleu ßi se acoperå cu fe  lii 
de caßcaval ßi cubule†e de unt. Se coace 40 de mi 
nu  te la 180°C (30 de minute vasul se †ine acoperit 
cu o folie pentru copt ßi 10 minute neacoperit.

Sufleu de piciorul-caprei

Urzica (Urtica dioica). Urzica este o plantå 
larg råspânditå, care preferå solul afânat, bogat 
în nitra†i, ßi este frecvent întâlnitå în pådurile 
inun  dabile bogate în substan†e nutritive. Dato
ri tå pu fului ei neplåcut care produce usturime 
ßi ra pi ditå†ii cu care se råspândeßte, mul†i oa
meni nu îi recunosc utilitatea, deßi poate avea 

nu me roa se întrebuin†åri. De exemplu, în trecut, 
era consi deratå o plantå medicinalå fibroaså 
im portantå. Sub formå de pastå, poate 
fi folositå ca pesticid biologic, iar din 
frun zele tinere se pot face delicioase 
pre parate culinare precum supa sau 
mân carea de urzici.

Ingrediente:
frunze tinere de urzicå • ceapå • sare • piper • 
miez de nucå • ulei de måsline sau unt.

Preparare: ceapa se taie mårunt ßi se rumeneßte în 
ulei sau în unt. Se spalå bine frunzele de urzicå, se 

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

Mâncarea de urzici

Socul (Sambucus nigra). Socul preferå zonele 
afânate bogate în substan†e nutritive (în special 
nitra†i), prin urmare fiind des întâlnit în pådurile 
inundabile.

Are ramuri fragile, care se rup ußor în timpul 
inunda†iilor, dar låstarele reapar din trunchi.

Oamenii folosesc socul întro multitudine de 
feluri încå din vremuri imemoriale.

Buchetele de flori albe servesc la prepararea 
ceaiului împotriva febrei, socatei sau clåtitelor; 
fructele de culoare neagrå se folosesc la com
pot, suc sau vin.

Acest suc poate fi preparat întro salå de claså do
tatå pentru prepararea mâncårurilor.
Ingrediente: 

aproximativ 20 de buchete de flori proaspete de 
soc bogate în polen • 1 litru de apå • 1 kg de za
hår • o låmâie feliatå • 12 linguri de acid citric.

Preparare: ingredientele se pun întrun vas ma re ßi 
se amestecå. Florile trebuie sa fie bine acoperite de 
li chid. Se acoperå vasul ßi se laså la mace rat întrun 
loc råcoros timp de 3 zile. Se amestecå o datå pe zi. 
Se strecoarå bine (printro sitå deaså sau prin tifon) 
ßi se toarnå în sticle. Se poate dilua cu apå dupå 
gust, pentru a ob†ine o bå uturå råcoritoare.

Sugestie: Dacå existå în ve cinåtatea ßcolii, 
copiii pot culege podagrie, urzici sau 
soc ßi pot prepara îm pre unå unul 
din felurile de mân ca re prezentate. 
În acest mod, ei pot descoperi cât de 
gustoase pot fi aceste ingrediente natu
rale. Dacå ale ge†i aceastå activitate, 
discuta†i în deta liu despre plantele ce 
vor fi culese ßi sfå tu i†i copiii så culeagå 
doar aceste plante. Ve rifica†i plan tele 
recoltate, îna in te ca frunzele sau florile så fie pre
parate, pentru a vå asigura cå sunt curate ßi cå nu 
sau strecurat printre ele plante nefolositoare.

Socata:
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acvatice nemodificate 3.2.



121Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå nemodif cate 

Zonele riverane în slujba umanitå†ii
Zonele riverane sunt ancorele de salvare ale mediului nostru înconjuråtor. Pentru uma
ni tate, ele reprezintå un tezaur unic:
• Zonele riverane asigurå hranå ßi materii prime.
• For†a apei poate fi folositå pentru producerea de energie.
•  Râurile leagå †åri ßi oraße diferite. Din timpuri imemoriale, ele sunt importante rute 

de transport.
• Zonele riverane naturale reprezintå locuri atractive ßi recreative.
• Zonele riverane extinse reduc pericolul de inunda†ii.
• Râurile naturale realimenteazå pânza freaticå.
• Zonele riverane naturale au o mare capacitate de autoreglare.

Ca urmare a interven†iei umane, dispar func†ii importante ale zonelor riverane. Poluarea 
pune în pericol productivitatea ßi capacitatea de autoreglare. Îndiguirea pådurilor inun
dabile poate acutiza pericolul de inunda†ie ßi poate împiedica refacerea pânzei freatice. 
Barajele reduc capacitatea de autoreglare. Din aceste motive, este necesarå o abordare 
atentå a zonelor noastre riverane.

3.2. Importan†a lumii acvatice nemodificate  



122 Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå nemodif cate Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå nemodif cate 

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

Materiale: 
Activitatea 1: foi de desen, culori, o coalå mare de hârtie.
Activitatea 2:  ingrediente pentru o gustare cu produse din zone riverane (sugestie: pâine, creson, pastå de 

leurdå sau pastå de peßte, socatå, ceai de måceße sau mentå ßi miere, mure, zmeurå ßi alune 
proaspete sau în dulcea†å).

Activitatea 3:  o sticlå mare de plastic, pâlnie, pietriß, nisip ßi påmânt, un ghiveci mare de sticlå, un pahar mare
Activitatea 4: jocul marelui râu: nu este necesar niciun material
Activitatea 5:  sta†ie de tratare organicå a apei din sala de claså: o gåleatå de 10 l, nisip, pietriß, påmânt de 

grådinå, plante de apå (de exemplu: papurå, påtlaginå de apå, rogoz), un tub de plastic trans-
parent, bandå adezivå ßi adeziv siloconat

Activitatea 6: „Ziarul râului“ – fißå de lucru

Aspecte organizatorice:
Durata: 4 – 5 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Apa ßi natura din regiunile riverane sunt extrem de atrac
tive pentru oameni. Râurile oferå oportunitå†i re creative 
precum înotul, pescuitul, drume†iile ßi alte sporturi acvati
ce. Zonele naturale reprezintå o surså de venit din punctul 
de vedere al destina†iilor turistice. De exemplu, Parcul Na
†io nal Donau Auen din Austria atrage mai mult de 1 mili
on de vizitatori anual. În 2004, Delta Dunårii a înregistrat 
un vârf de vizitatori prin cei 60.000 de pasageri de la bor

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

Dunåre la bordul a peste 90 de nave de croazierå. Datoritå 
popularitå†ii, presiunea asupra zonelor naturale atractive 
creßte constant. Cel mai adesea, efectele constau în for
marea unor mormane de gunoi, ambuteiaje ßi distrugerea 
vegeta†iei. Specii de animale sperioase sunt alungate din 
habitatele lor. O consecin†å mai gravå este aglomera†ia 
din traficul naval, care perturbå zonele de reproducere 
ale påsårilor rare ßi depunerea icrelor. Multe zone prote
jate din bazinul dunårean oferå combina†ia perfectå dintre 
activitå†ile recreative ßi conservarea naturii. 
Pute†i ajuta la conservarea zonelor recreative din 
bazinul dunårean prin:
•  Folosirea rutelor de acces ßi a zonelor de înot ßi odih

nå marcate.
•  Deplasarea cu mijloace publice de transport sau cu 

bicicleta.
•  Evitarea activitå†ilor poluante, cum ar fi conducerea 

unei bårci cu motor.
• Aruncarea gunoiului în locurile special amenajate.
•  Evitarea activitå†ilor din timpul liber în zonele de re

producere (insule, bancuri de nisip, maluri abrupte, 
ape mici) în perioadele de reproducere a påsårilor.

Suport informativ

Activitatea 1: Activitate de crea†ie 
Agen†ia de turism riveran – apele ca zone de recrea†ie 
Întregul colectiv al clasei formeazå o agen†ie de turism riveran. Ofertele cuprind excursii 
unice în cele mai frumoase ßi sålbatice regiuni navigabile din vecinåtatea ßcolii. Copiii 
gåsesc împreunå un nume pentru agen†ie. Clien†ilor li se oferå vacan†e recreative, pline 
de activitå†i incitante, în cele mai frumoase zone riverane. Copiii iau în conside rare ele
mentele pe care le pot folosi pentru a face reclamå destina†iilor de vacan†å ßi, pe parcurs, 
formuleazå sloganuri publicitare. De exemplu, „Plåcerea înotului întrun paradis natu
ral“ sau „Pe urmele speciilor rare“.

Agen†ia de turism trebuie sa aibå totußi în vedere ca oazele de frumuse†e så nu sufere 
de pe urma afluen†ei de vizitatori. În caz contrar, pe termen lung turißtii nu vor mai 
alege aceste destina†ii. Cum pot turißtii så viziteze aceste zone întrun mod responsabil 
fa†å de mediul înconjuråtor? Ce måsuri pot fi luate pentru a evita perturbarea speciilor 
rare? Copiii se gândesc minu†ios la felul în care intervin în zonele rurale. Se realizeazå 
un poster al clasei pentru promovarea agen†iei de turism riveran. Copiii fac desene cu 
destina†iile de vacan†å ßi cu activitå†ile din ofertå. Nu trebuie uitate nici numele com
paniei, sloganurile publicitare ßi men†ionarea destina†iilor turistice.

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

Sfat:  Subiectul poate fi 
con  ceput interdisciplinar, în 
conexiune cu orele de edu-
ca†ie artisticå.

Înotul în râu: în locuri protejate, este o activitate foarte 
distractivå.
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii 
„Un picnic la râu“ în sala de claså

Copiii pregåtesc împreunå o gustare folosind produse din regiunile riverane. Se fac 
sandvißuri cu creson, pastå de leurdå sau pastå de peßte. Se aduc ßi fructe specifice aces
tor zone, cum ar fi murele sau zmeura (fie proaspete, fie preparate ca dulcea†å). Mânca
rea poate fi garnisitå cu flori comestibile de muße†el ßi trifoi roßu. Båuturile råcoritoare 
vor corespunde anotimpului, putânduse consuma socatå sau ceai de mentå ßi måceße 
îndulcit cu miere. La finalul picnicului, copiii alcåtuiesc o listå de plante folositoare ßi 
produse naturale din zona riveranå.

Cele mai cunoscute plante folositoare din zonele riverane sunt:
• Plante sålbatice: leurdå, creson, urzicå, piciorulcaprei, vinari†å
• Fructe sålbatice: måceße, fructe de soc, mure, zmeurå, coarne, alune
•  Plante medicinale: salcie, mentå de apå, cre†ißoarå, coada ßoricelului, caprifoi, 

 påtlaginå
• Plante ornamentale: råchitå, papurå, papurå cu frunza latå

Produsele naturale includ:
• Peßtele
• Lemnul
• Papura
• Mierea

În †inuturile riverane condi†iile sunt deosebit de priel
nice pentru ca lumea animalå ßi vegetalå så prolifereze. 
Apa este principala surså de via†å. Apele curgåtoare 
asigurå necesarul de substan†e nutritive. Zonele rive
rane se înscriu printre habitatele cu nivelul cel mai ridi
cat de productivitate.

Principalele interese economice ale oamenilor vizea
zå în primul rând pescuitul, silvicultura ßi agricultura, 
dar ßi vânåtoarea. În medie, valoarea economicå a på
durilor inundabile din bazinul dunårean a fost estimatå 
în 1996 la 65 de euro pe hectar.

Fluxul natural continuu de apå ßi substan†e nutritive 
din bazin asigurå ob†inerea constantå a unor recolte deo
sebit de bogate. Irigarea ßi fertilizarea nu sunt necesare. 
Schimbårile din zonele riverane provocate de încercårile 

oamenilor de aßi îmbunåtå†i condi†iile de via†å pot afec
ta negativ capacitatea productivå a acestor habitate. De 
exemplu, pådurile inundabile îßi pierd poten†ialul de 
creßtere din cauza scåderii nivelului pânzei freatice. 

Multe specii de peßti au devenit o raritate ca urmare 
a schimbårilor din mediul acvatic, iar unele dintre ele 
chiar au dispårut. Aceste specii includ sturionul, care a 
avut un rol important în alimenta†ia popula†iei. 

Produc†ia de peßte sa redus în ansamblu. Pe cursul 
inferior al Dunårii, recolta sa înjumåtå†it.

Adesea, încercårile de cultivare intensivå a zonelor 
riverane eßueazå. De exemplu, în Delta Dunårii asa
nå rile ßi exploatarea intensivå a suprafe†elor arabile au 
dus la deßertificarea ßi salinizarea solului. Produc†iile 
au scåzut, în ciuda investi†iilor financiare substan†iale.

Suport informativ

Zona riveranå – o fabricå verde

Sfat: Anotimpul cel mai 
potrivit pen   tru aceastå ac-
tivitate es te primåvara. Cei 
interesa†i pot strânge o gamå 
largå de plante. Cele mai im-
portante plante, fructe ßi in-
grediente sunt disponibile în 
magazine.
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Activitatea 3: Experiment 
Experiment privind pânza freaticå

O sticlå de plastic fårå fund este umplutå cu nisip ßi pietriß în straturi succesive. La final, 
se adaugå un strat de påmânt sau iarbå. Sticla este apoi introduså întro pâlnie ßi fixatå 
întrun recipient mare.

Se coloreazå apa dintrun pahar cu cernealå ßi apoi se toarnå încet în sticlå. Copiii pot 
vedea cum apa se prelinge în påmânt ßi se adunå în recipient. Se noteazå ora la care apa 
este turnatå în sticlå ßi ora la care ultima picåturå de apå curge în recipient.

Apa poluatå cu cernealå se infiltreazå încet printre straturile de påmânt. În timpul aces
tui proces, cerneala este absorbitå de particulele de påmânt, iar apa este astfel epuratå.

În zonele riverane, realimentarea pânzei freatice ßi purificarea apei se realizeazå  întro 
manierå similarå. Poluarea ßi îndiguirea pot interveni totußi în derularea acestei func†ii 
importante.

Pânza freaticå are un rol foarte important în aproviziona
rea oamenilor cu apå potabilå ßi apå pentru alte scopuri. 

Pânza freaticå reprezintå apa existentå în cavitå†ile 
sub terane. Poate fi un strat permeabil de pietrß, nisip sau 
sedimente situat deasupra unui strat impermea bil, care 
împiedicå apa så se infiltreze mai adânc. De aseme nea, 
peß terile ßi crevasele din roci solide, cum ar fi regiunile 
cars tice din Slovenia, Cora†ia, Bosnia ßi Her †e govina, 
Ser bia, Muntenegru, formeazå ape subterane. Apele 
sub terane, la fel ca acelea de suprafa†å, se mißcå în mod 
cons tant ßi curg sub ac†iunea for†ei gravita†ionale. În 

con trast cu acestea, apa din sol se combinå cu particu le 
de påmânt ßi are o vitezå de scurgere încetinitå.

Pânza freaticå se formeazå prin infiltrarea apei de 
ploaie sau a celei de la suprafa†å în straturile subterane 
din scoar†å. Zonele riverane au un rol foarte important 
în realimentarea pânzei freatice. Apa de la suprafa†å se 
infiltreazå în substraturile malurilor ßi este epuratå de 
sedimente ßi procesatå în straturile de rådåcini. Apele ßi 
solul din pådurile inundabile ating nivelul de satura†ie 
în perioadele de inunda†ii. Apele provenite din inunda†ii 
contribuie ßi la refacerea debitului râurilor.  >>>

Suport informativ

Realimentarea pânzei freatice în zonele riverane

Pietriß ßi nisip

Sticlå de plasticPåmânt 
(sau iarbå)

Pâlnie

Vas mare 
de sticlå Experiment: refacerea pânzei freatice 

din regiunile riverane poate fi ußor 
demonstratå printrun experiment.
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Suport informativ

Procesul de transformare a apelor curgåtoare în ape 
sub terane nu este unidirec†ional. În perioadele sece
toa se, pânzele freatice alimenteazå râurile, asigurând 
astfel echilibrul schimburilor de apå.

Tipul de agriculturå practicat ßi caracteristicile apelor 
curgåtoare influen†eazå semnificativ cantitatea ßi cali
tatea pânzei freatice:

• Suprafe†ele construite blocheazå scurgerea apei în sol.
•  Exploatarea terenurilor arabile ßi vegeta†ia reduså 

faciliteazå revårsarea apei de pe suprafa†a påmân
tului ßi diminueazå infiltrårile.

•  Regularizarea râurilor ßi în special îndiguirea ba zi
nelor pot reduce cantitatea de apå care alimenteazå 
râurile.

•  Dragarea apelor curgåtoare determinå o scådere a 
nivelului râului.

•  Poluarea poate afecta pânza freaticå în mod direct 
sau indirect, contaminând astfel apa potabilå.

Zonele riverane nemodificate sunt importante pentru 
aprovizionare oamenilor cu un lichid esen†ial – apa.

Alimentarea pânzei freatice în zonele umede naturale

Fântânå

Nivelul pânzei freatice

Teren arabil

Corpul de apå

Nivelul pânzei freatice
Corpul de apå

Refacerea apelor subterane în perioadele de inunda†ii

Diminuarea pânzei freatice în zonele umede nemodificate

Fântânå

Teren arabil

Nivelul pânzei freatice

Nivelul pânzei
freatice

Corpul de apå

Realimentarea apelor scåzule din apele subterane
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2 cm de nisip

Tub de plastic

3 cm de pietriß

Bandå adezivå

Adeziv siliconat

5 cm

Activitatea 4: Joc „Marele râu“ 
Capacitatea de autoepurare a apelor curgåtoare nemodificate 

Corpurile de apå au o capacitate proprie de a reduce poluarea pânå la un anumit nivel. 
Tipuri variate de animale sunt implicate în combaterea poluårii, în func†ie de nivelul 
acesteia. 

Copiii întruchipeazå organismele riverane din corpul de apå. Ei reprezintå patru tipuri 
diferite de animale responsabile de calitatea apei:
• Tubifex (vierme de noroi) – tråießte în apele foarte poluate (mißcare lentå, ßerpuitå)
• Melc de apå dulce – tråießte în apele poluate (târâre lentå)
• Crevete de apå dulce – tråießte în ape cu calitate bunå (vâslire rapidå)
• Musca efemerå – tråießte în preajma apelor curate, poten†ial potabile (zbor)

Jocul se bazeazå pe clasicul joc „roata norocului“ (foarfece, piatrå, hârtie). O †eavå 
de scurgere polueazå apa cu reziduuri organice. Copiii încep jocul mimând cu to†ii 
viermele tubifex, care se deplaseazå lent ßi se unduießte prin apå. Când doi copii se 
întâlnesc, se joacå prima rundå din roata norocului. Câßtigåtorul îßi schimbå rolul ßi de
vine un animal de pe o treaptå superioarå a calitå†ii apei. Pe måsurå ce jocul avanseazå, 
calitatea apei se îmbunåtå†eßte. Jocul poate fi jucat doar de exemplarele aceleiaßi specii, 
în timp ce „ghinionißtii“ revin în stadiul inferior. Jocul continuå pânå când to†i copiii 
devin mußte efemere, iar apa îßi redobândeßte calitatea.

Procesul este similar în corpurile de apå nemodificate; variate organisme combat po
luarea.

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

Activitatea 5: Experiment 
Sta†ia de epurare organicå a apei din sala de claså 

Copiii construiesc împreunå o minista†ie func†ionalå de epurare organicå a apei.

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

Argilå
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apei din vas trebuie så fie ridicat, apoi, în urmåtoarele trei luni, nivelul trebuie så se 
situeze la jumåtatea vasului. În luna urmåtoare, este udat mai pu†in pentru a permite 
dezvoltarea rådåcinilor.

La sfârßitul celor 6 luni, uzina de epurare organicå a apei poate intra în func†iune. În 
vas se poate turna apå menajerå (apa folositå la spålare), apå coloratå ßi apå cu fertiliza
tori. Dacå uzina func†ioneazå, apa epuratå se va scurge încet prin tub în stare incolorå ßi 
inodorå. Con†inutul de substan†e din apa care se toarnå ßi din cea epuratå poate fi testat 
ßi comparat prin utilizarea unor benzi de test.

Activitatea 6: Grup de lucru/discu†ii  
Ziarul râului – valoarea zonelor riverane nemodificate

Pe fißele de lucru, copiii redacteazå individual câte un articol pentru ziarul râului. Une
le dintre func†iile râului au fost deja eviden†iate pe parcursul activitå†ilor anterioare, 
urmând ca altele så fie pe scurt discutate în cadrul acestei activitå†i.

Zonele riverane nemodificate reprezintå o bogå†ie unicå pentru omenire. Ele ne asigu
rå necesarul de apå potabilå ßi alte produse precum lemnul sau peßtele. Sunt spa†ii atrac
tive pentru recrea†ie ßi rute de acces. Îndeplinesc ßi func†ii mai pu†in vizibile, cum ar fi 
alimentarea pânzei freatice sau protec†ia împotriva inunda†iilor.

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

Puritatea apei este o condi†ie importantå pentru sånå
ta  tea noastrå ßi pentru ca zonele riverane så merite a fi 
cu noscute. Peßtii, amfibienii, plantele de apå, algele ßi 
oa menii, cu to†ii au nevoie de apå curatå. Calitatea apei 
este puså în pericol de apele uzate din gospodårii ßi din 
industrie ßi de pesticidele ßi fertilizatorii folosi†i în agri
culturå. Sistemele de canalizare au o contribu†ie im  por
tantå la men†inerea corpurilor de apå în stare pu rå.

În limitele acceptabile ale nivelului de poluare, ape
le curgåtoare în stare aproape naturalå au capacita tea 
autoepurårii. În cazul poluårii, deßeurile sunt asi milate 
în ciclul nutrien†ilor din corpurile de apå. Po luarea ge
nereazå o creßtere a resurselor biomasei. Aceas tå bio
ma så este preluatå de animale ßi microorganis me. În 
ca drul acestui proces, se consumå oxigen, iar con cen 
tra †ia acestuia scade. Animalele ßi microorganisme le 
transformå biomasa în substan†e anorganice, care sunt 
asi milate de vegeta†ia acvaticå. Dezvoltarea plan te lor 
se accelereazå, ceea ce înseamnå cå se produce din nou 
biomaså, dar ßi suficient oxigen. Astfel ciclul este înche
iat, iar deßeurile sunt asimilate în ciclul de hrånire.

Factorii care sus†in autoepurarea corpurilor de apå:
•  Un curs de apå în stare aproape naturalå cu o structurå 

diversificatå
• Ape repezi, turbulente
• Diversitatea speciilor
• Pådurile inundabile
• Nedepåßirea limitelor de poluare

În uzinele de tratare organicå a apei, purificarea 
apelor uzate se efectueazå similar procesului de auto
epurare.

Zonele umede au un rol special datoritå capacitå†ii 
de a asimila 99% din depunerile de azot ßi pânå la 98% 
din depunerile de fosfor.

Uzinele de epurare organicå a apei sunt proiecta te 
dupå modelul zonelor umede. Nutrien†ii sunt trans for
ma†i în zona rådåcinilor, iar acestea asigurå aerarea 
adec vatå a solului.

Suport informativ

Autoepurarea în apele curgåtoare

Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå nemodif cate 
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Zonele riverane naturale sunt pre†ioase!! De ce?
Celebrul profesor Waterlady a redactat un articol despre importan†a râurilor pentru oa-

meni. Din påcate, textul a fost pu†in încurcat la tipårire. Po†i da o mânå de ajutor? Noteazå-†i 

numele ßi completeazå textul folosind cuvintele indicate în subsolul paginii.

înot canotaj peßte companii navale observare bea fermieri pânza freaticå 

electricitate protec†ie împotriva inunda†iilor

Râurile nemodif icate pot face mai mult decât så curgå la vale!

Zonele riverane sunt ancorele de salvare ale mediului înconjuråtor.

Cercetårile demonstreazå cå râurile îndeplinesc o multitudine de func†ii.

Un articol de prof. Waterlady ßi _________________________.

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

nesc la ________________. În cadrul sporturilor acvatice, oamenii folosesc râul 

pentru ____________________. Multe râuri mari, cum ar fi Dunårea ßi afluen†ii såi 

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

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

___________________________. Totußi, cea mai mare parte a apei potabile pe care o 

 folosim provine din ______________________ prin intermediul fântânilor. 

În timpul inunda†iilor, când apa se revarså în pådurile inundabile, nisipul, pietrißul ßi 

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

dezvoltarea plantelor. De pe urma lor beneficiazå ______________ßi pådurarii. Râurile 

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

____________________________ poate fi prins cu undi†a sau cu nåvodul. Unii oameni se 

delecteazå doar cu _________________ animalelor. Masa de apå dintrun râu genereazå 

o for†å foarte mare. În trecut, morile erau adesea puse în func†iune în acest fel. În prezent, 

____________ este produså prin folosirea energiei apei.

Cu toate acestea, râurile pot deveni periculoase. Dupå ploi îndelungate, apare pericolul 

inunda†iilor. În zonele rive rane nemodificate, pådurile ßi suprafe†ele inundabile neîndiguite 

reprezintå o importantå _______________.

Observatorul Dunårii

Func†ii ßi valori ale corpurilor de apå nemodif cate 
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Legendele Dunårii
Stuful: exploatarea unei materii prime regenerabile
Stuful (Phragmites australis) este un indicator 
al nivelului pânzei freatice. Deßi solul pe care 
se întinde stufårißul pare a fi uscat ßi accesibil 
unei plimbåri, în realitate acesta este acoperit 
de apå în cea mai mare parte a anului (stufului 
„îi place så stea cu picioarele în apå“).

Oamenii folosesc stuful de foarte multå vreme 
datoritå calitå†ilor sale, care îl recomandå ca ma
terie primå idealå pentru diverse întrebuin†åri. 
Creßte rapid, tulpina este puternicå, rezistentå 
la apå ßi se degradeazå foarte încet, ceea ce ex
plicå utilizarea sa tradi†ionalå în construirea 
acope rißurilor ßi confec†ionarea împletiturilor. 
Ca rac teristica stufului de „a con duce“ aerul ßi, 
implicit, oxigenul în solul acoperit de apå aduce 
o contribu†ie esen†ialå la autoepurarea cor pu ri
lor de apå. Oamenii folosesc acest principiu în 
func†ionarea uzinelor de epurare organicå a apei.

În ultimii 150 de ani, întinderile de påpuriß 
ßi stufåriß sau redus dramatic, în primul rând 
din cauza asanårilor ßi lucrårilor tehnice, iar în 
prezent constituie un habitat în pericol.

Douå suprafe†e importante de stufåriß din 
bazinul dunårean sunt Lacul Neusiedl ßi Delta 
Dunårii.

Lacul Neusiedl (Austria/Ungaria)
Dintro suprafa†å totalå de 32.100 ha, jumåtate, 
respectiv 17.800 ha, o reprezintå centura de 
stuf. Stufårißul dominå zone întinse, gåsind 
condi†ii optime de dezvoltare în apele calde ßi 
pu†in adânci ale lacului. Centura de stuf are o 

importan†å aparte, deoarece constituie adåpos
tul, locul de odihnå ßi reproducere a numeroase 
specii de påsåri. De asemenea, înmagazineazå 
nutrien†i ßi minerale, contribuind în acest fel la 
epurarea apei din lac.

Din 1992, o parte din centura de stuf apar†ine 
Parcului Na†ional Lacul Neusiedl – Seewinkel/
Fertö Hanság ßi a fost aproape integral retraså 
din folosin†å. De pe terenurile din exteriorul 
parcului, 10% din stufåriß se recolteazå iarna, 
când se taie plantele cu o vechime de 1 an (cel 
mai bun stuf din punctul de vedere al calitå†ii). 
Acesta este exportat aproape integral în nordul 
Germaniei ßi în Olanda, pentru confec†ionarea 
materialelor pentru acoperißuri.

În prezent, se deruleazå proiecte ßtiin†ifice 
care vizeazå elaborarea unui plan administra
tiv pentru cultivarea stufului în mod ecologic 
pe Lacul Neusiedl. Pentru prima datå, existå 
ßi un plan de utilizare a stufului îmbåtrânit. O 
termocentralå pe bazå de biomaså va func†iona 
în zonå în stadiu de proiectpilot. Prin reînti ne
rirea periodicå a unor arii de stufåriß, se poate 
men†ine vitalitatea centurii de stuf. 

Delta Dunårii (România/Ucraina)
Delta Dunårii este grani†å între România ßi 
Ucra ina.

În 1990, cele douå †åri au înfiin†at o rezerva†ie 
a biosferei cu scopul de a o oferi o oazå naturii 
ßi oamenilor, prin promovarea utilizårii dura
bile a resurselor Deltei Du nårii.
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Delta Dunårii este un melanj de habitate; în 
jungla de stufåriß, se gåsesc alte nume roa se habi
tate, cum ar fi bål†ile, zonele care se trans formå 
în uscat, pådurile inundabile, dunele de nisip ßi 
malurile noroioase care delimiteazå delta.

Sedimentele fine din Dunåre au contribuit la 
dezvoltarea ßi expansiunea Deltei Dunårii timp de 
10.000 de ani (în prezent acoperå o suprafa†å de 
675.000 ha). Delta Dunårii este zona cea mai întin
så de stufårißuri compacte din lume (180.000 ha). 

În secolul al XVIIIlea, lipovenii sau sta
bilit în Delta Dunårii (în prezent reprezintå o 
popula†ie de 25.000 pânå la 30.000 de locuitori) 
ßi au tråit sute de ani folosinduse de materiile 
prime din deltå (în principal, peßte ßi stuf).

Începând cu anul 1970, Institutul Na†ional de 
CercetareDezvoltare pentru Delta Du nå rii din 
România ßia propus modificarea deltei pentru 
practicarea agriculturii industriale. Timp de 20 de 
ani, echipe numeroase de specialißti au transformat 
suprafe†e întinse din deltå în fabrici uria ße de peßte, 
stuf, cerea le, lemn ßi materiale de construc†ie.

Dupå revolu†ia românå din 1989, Institutul 
sa dedicat conservårii naturii ßi dezvoltårii du
ra bile.

Delta Dunårii a fost în sfârßit declaratå re zer
va †ie a biosferei în 1990 ßi a fost incluså în 1991 
pe lis ta Ramsar, ca zonå umedå de im por tan†å in
ter  na†ionalå, iar în 1993 – pe Lista Pa trimoniului 
Universal Cultural ßi Natural UNESCO.

foto: Milan VogrinTrestia: un material primar cu multiple întrebuin†åri.
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Mai existå unele †inuturi din vecinåtatea Dunårii ßi a afluen†ilor såi care au råmas nea tin
se ßi în stare aproape naturalå. Acestea sunt gura de vårsare a râului Isar, din Ger ma nia, 
pådurile dunårene inundabile din zona esticå a Vienei, Kopački Rit din Croa†ia ßi Serbia, 
ßi impresionanta Deltå a Dunårii. Specii rare, precum codalbul, barza neagrå ßi castorul, 
tråiesc în aceste zone. Peßtii gåsesc surse bogate de hranå ßi locuri pentru de pu nerea icre
lor. Din perspectiva måsurilor sporite de control al apei ßi al expoatårii celor mai multe 
terenuri din preajma râurilor, aceste zone reprezintå un patrimoniu natural unic. 

Prin desemnarea zonelor protejate, †inuturile în stare aproape naturalå vor fi ocrotite 
pe viitor. Scopul zonelor protejate este de a conserva diversitatea speciilor, a habitatelor 
ßi de a asigura protec†ie pådurilor inundabile ßi râurilor întrun mod natural. Procesele 
naturale ßi dinamica schimbårilor sunt prioritare în aceste zone. 

Protec†ia zonelor riverane nemodificate are avantaje ßi pentru oameni. Pânza freaticå 
este aeratå, iar substan†ele poluante sunt filtrate de râu. Zonele protejate sunt locuri de 
destindere, iar, ca destina†ii turistice, oferå o surså de venit. 

În trecut, protejarea naturii reprezenta o responsabilitate de interes na†ional, înså în 
prezent se în†elege faptul cå o cooperare interna†ionalå este esen†ialå, pentru a †ine piept 
provocårilor care ne afecteazå indiferent de grani†e.

3.3.  Zonele protejate 
din bazinul dunårean

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

Materiale: 
Activitatea 1: un ghem de sfoarå, foarfecå, creioane, 1 – 2 coli A5 pentru fiecare copil.
Activitatea 2: fißa de lucru „O zonå protejatå din vecinåtatea ta!“.
Activitatea 3:  o foaie mare de hârtie, creioane, foarfecå, acuarele, informa†ii despre o zonå localå protejatå 

(broßuri, articole, poze).
Activitatea 4:  Posterul Dunårii ßi o copie dupå harta regiunii pentru fiecare copil (care så includå amplasarea ßco-

lii, cea mai apropiatå apå curgåtoare ßi bazinul såu hidrografic), creioane colorate albastre ßi roßii.
Activitatea 5:  Posterul Dunårii, fißa de lucru „Paradisuri naturale protejate“.
Activitatea 6: Pânzå ßi sfoarå pentru delimitarea terenului de joc.

Aspecte organizatorice:
Durata: 3 ore de claså, 2 ore în aer liber.
Loc de desfåßurare: activitå†ile 2, 3 ßi 4 în sala de claså. Activitå†ile 1 ßi 5, în curtea ßcolii, într-un parc din 
apropiere sau într-o zonå împåduritå (copaci båtrâni, bußteni, locuri bogate în specii ßi teren de joacå).
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Conßtientizarea necesitå†ii de a proteja anumite zone 
ale lumii naturale sa produs în secolul al XIXlea.

În acele vremuri, primau argumentele de ordin es
tetic. Stânci încântåtoare, cascade ßi påduri erau pro
tejate, în mod special, împotriva modificårilor ßi a dis
trugerii.

Zonele protejate îndeplinesc diverse func†ii:
•  Conservarea plantelor ßi animalelor vulnerabile ßi în 

pericol.
•  Protec†ia habitatelor aflate în stare aproape natu ralå.
•  Protec†ia elementelor esen†iale vie†ii, cum ar fi zonele 

protejate pentru resursele de apå potabilå
•  Conservarea diversitå†ii culturale a peisajelor
•  Asigurarea unor zone turistice ßi de petrecere a tim

pului liber

•  Conservarea zonelor pentru speciile de importan†å 
economicå

• Reprezintå zone de cercetare ßtiin†ificå

Existå tipuri variate de arii protejate care corespund 
acestor obiective. Zonele sålbatice protejeazå †inutu ri
le naturale primare. Parcurile na†ionale au drept scop 
nu doar de a proteja speciile ßi habitatele amenin†ate, ci 
ßi de a oferi momente de relaxare ßi condi†ii pentru cer
cetarea ßtiin†ificå. Ariile Ramsar au scopul de a proteja 
zonele umede de importan†å interna†ionalå.

În prezent, zonele protejate devin modalitå†i de 
dezvoltare regionalå. Ele oferå calitate vie†ii, condi†ii 
pentru un turism durabil ßi pentru exploatarea viabilå 
a resurselor.

Arii de protec†ie a naturii: obiective ßi categorii

Activitatea 1: Activitate în aer liber 
Un miniparc na†ional

Copiii îßi imagineazå cå sunt paznicii unor zone protejate. În grupuri mici, ei cautå un 
loc dintro zonå verde care meritå så fie protejat. Acest spa†iu de câ†iva metri påtra†i este 
declarat zonå protejatå ßi este delimitat printrun cordon de sfoarå. Acest uni vers în minia
turå are multe caracteristici speciale datoritå speciilor de animale sålbatice ßi peisajului 
impresionant. Sarcina paznicilor este de a proteja ßi conserva aces te tråsåturi unice. Mul†i 
vizitatori „pitici“ vin totußi în aceste zone protejate, pentru a se relaxa. Pentru aceßtia, 
trebuie demarcate anumite cåråri ßi trebuie instalate panouri in for mative. Pentru a se asi
gu ra cå zona nu are de suferit de pe urma afluen†ei de oameni, copiii trebuie så analizeze 
atent zonele în care vor permite accesul ßi cele în care îl vor in terzice.

În final, copiii viziteazå împreunå zonele protejate. Fiecare grup îßi prezintå zona 
aleaså, vorbindule vizitatorilor despre tråsåturile speciale ale locului. De asemenea, 
paznicii îßi informeazå vizitatorii cu privire la comportamentul pe care trebuie sål aibå 
pentru a nu dåuna zonei protejate. 

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

Suport informativ

>>>
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Suport informativ

Fiecare na†iune ßia asumat responsabilitatea prote
jårii naturii o vreme îndelungatå ßi a elaborat strate
gii proprii de conservare. Rezultatul a fost o diversi
tate de regulamente de protec†ie. Uniunea Mondialå 
pentru Conservarea Mediului (sau IUCN – „Uniunea 
Interna†ionalå pentru Conservarea Naturii“) a stabilit 
un sistem standardizat, cu ßase categorii de protec†ie ßi 
obiective diferite, astfel încât se pot compara arii pro
tejate din †åri diferite. Cea mai cunoscutå categorie este 
parcul na†ional (categoria a IIa din sistemul IUCN).

    
Parcurile na†ionale
Scopul parcurilor na†ionale este de a proteja habitatele 
naturale ßi aproape naturale ßi de a desemna o zonå 
centralå, care nu suferå influen†e din partea oamenilor. 
Orice explorare a acestor zone trebuie så fie în acord 
cu obiectivele de protejare. Recrearea ßi educa†ia se 
numårå printre func†iile parcurilor na†ionale. Oamenii 
ar trebui sensibiliza†i cu privire la naturå.

Pe râurile din bazinul hidrografic dunårean existå 
deja 21 de parcuri na†ionale, cum ar fi Parcul Na†ional 
Donauauen (Pådurea Inundabilå Dunåreanå) din Aus
tria sau Parcul Na†ional Dunåre–Drava din Ungaria. 
Anumite ini†iative interna†ionale de protec†ie a mediu
lui promoveazå în prezent cooperarea transfrontalierå.

Situri Ramsar
„Conven†ia asupra zonelor umede de importan†å inter
na†ionalå, în special ca habitat al påsårilor acvatice“ 
a fost semnatå în 1971 de multe †åri. Denumitå dupå 
locul unde a fost semnatå, aceastå conven†ie este cu
noscutå pe scurt sub numele de Ramsar Convention. 
Imboldul elaborårii acesteia a derivat din necesitatea 
protejårii påsårilor migratoare.

Aceste specii au nevoie de o re†ea de locuri pentru 
reproducere, odihnå ßi iernat. În consecin†å, protejarea 
påsårilor migratoare poate reußi doar prin intermediul 
cooperårii interna†ionale.

Obiectivul acestei conven†ii este protejarea ßi ex
ploatarea durabilå a zonelor umede de importan†å 
interna†ionalå. Pânå în prezent, statele membre ßiau 
desemnat cele mai importante zone umede ca situri 
Ramsar. Între acestea se numårå ßi zona trilateralå de 

påduri inundabile Dunåre–Morava–Thaya (Repu blica 
Cehå, Slovacia, Austria) ßi Delta Dunårii (România, 
Ucraina).
 
Rezerva†iile biosferei
În 1970, UNESCO (Organiza†ia Na†iunilor Unite pen
tru Educa†ie, Ítiin†å ßi Culturå) a demarat un program 
ßtiin†ific interna†ional intitulat „Omul ßi Biosfera“. 
Rezerva†iile biosferei au fost considerate regiuni ide
ale pentru cercetarea ßtiin†ificå ßi pentru ilustrarea 
modalitå†ilor de conservare a naturii ßi dezvoltare dura
bilå. Proiectul vizeazå, în principal, conservarea ßi dez
voltarea ariilor culturale create de activitatea umanå. 
Regiunile desemnate se vor dezvolta în mod durabil 
din punct de vedere economic, cultural ßi ecologic.

În bazinul dunårean, au fost identificate pe cursurile 
de apå cinci rezerva†ii întinse ale biosferei, cum ar fi 
Delta Dunårii.

Patrimoniul mondial
La ini†iativa UNESCO, în 1972 sa semnat la Paris 
„Conven†ia interna†ionalå privind protejarea patrimo
niului mondial, cultural ßi natural“. Obiectivul aces
teia este de a conserva bunurile culturale ßi naturale 
„de valoare excep†ionalå ßi universalå“ pentru noi ßi 
descenden†ii noßtri, iar comunitatea interna†ionalå este 
consideratå responsabilå pentru protejarea regiunilor 
de o remarcabilå valoare. Aceste zone includ clådiri is
torice, precum Månåstirea Horezu din România, pânå 
la centre istorice, precum Budapesta ßi regiuni cultu
rale, precum Delta Dunårii.

Natura 2000
Natura 2000 reprezintå o ini†iativå de conservare a 
naturii lansatå de Uniunea Europeanå. Obiectivul såu 
este de a conserva habitatele ßi speciile caracteristice 
ßi amenin†ate printro re†ea de arii protejate. Habitatele 
ßi speciile amenin†ate din aceste regiuni sunt proteja
te ßi sus†inute activ. ˇårile au posibilitå†i diverse de 
îndeplinire a acestor obiective, de pildå, o pro tec †ie 
strictå ßi o exploatare durabilå.

Dezvoltarea re†elei Natura 2000 nu sa încheiat ßi nu 
include încå toate regiunile din bazinul dunårean.
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii 
O zonå protejatå din vecinåtate

Copiii iau acaså fißa de lucru „O zonå protejatå din vecinåtate“ ßi strâng informa†ii de
spre o zonå protejatå din apropierea locuin†ei. Îßi pot întreba pårin†ii, prietenii, sau pot 
cåuta informa†ii pe Internet.

Copiii aduc la ßcoalå descrierile zonei protejate, broßuri, poze ßi articole.  Materialele 
pot fi folositoare pentru urmåtoarea temå de lucru.

Activitatea 3: Activitate de crea†ie 
Clubul zonei protejate

Copiii formeazå un club, care va sus†ine o zonå protejatå din vecinåtate sau un specific 
local despre care ßtiu cu to†ii.

Împreunå, strâng informa†ii despre zonå sau specificul ales. Cum se numeßte? Ce 
specii deosebite se întâlnesc acolo? Cine tråießte ßi lucreazå acolo? Ce este permis ßi 
ce este interzis acolo? Care este obiectivul zonei?

Copiii realizeazå împreunå un poster al zonei respective. Speciile caracteristice sunt 
desenate pe poster sau decupate din broßuri. În mod similar, se procedeazå ßi pentru 
cele mai frumoase peisaje, påduri, pajißti ßi râuri din zonå. Se men†ioneazå pe poster 
atât numele regiunii cât ßi mottoul clubului.

Activitatea 4: Grup de lucru/discu†ii 
Zonele riverane nu au frontiere

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

Sfat: Cel mai potrivit final 
este o excursie în zona pro -
tejatå. Lua†i legåtura cu au -
toritå†ile administrative, pen  tru 
a afla dacå pot afißa pos  terul 
sau pentru a vå impli ca în pro-
tejarea zonei.

Sfat: Lucrul intensiv cu hår†i 
este destinat mai ales elevilor 
mai mari.
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Regiunile riverane nu cunosc grani†e administrative. 
Cor purile de apå ßi habitatele depåßesc grani†ele poli
ti ce. Din påcate, la fel se întâmplå ßi în cazul unor pro
bleme ca inunda†iile excesive ßi poluarea apelor.

De exemplu, acest lucru sa adeverit în anul 2000 
când bazinul de colectare al unei uzine de prelucare 
mi nierå din Baia Mare (România) a cedat. Cantitå†i 
uria ße de cianuri sau revårsat în râul Såsar ßi apoi, 
prin râurile Låpuß ßi Someß, în Tisa ßi în Dunåre. La 
patru såptåmâni dupå incident, apele poluate au ajuns 
în Delta Dunårii ßi sau vårsat în Marea Neagrå. 

Modificåri ale cursului râurilor pot de asemenea 
afecta sec†iunile din amonte. De exemplu, construirea 
barajelor împiedicå migra†ia peßtilor, iar bancurile de 
peßti de pe cursul superior al râului pot fi decimate. 
Ingineria hidraulicå, planificarea teritorialå ßi con
servarea naturii trebuie asumate având în vedere în
treaga arie de captare ßi implementate prin cooperare 
interna†ionalå.

Conven†ia privind protec†ia fluviului Dunårea stå 
la baza cooperårii între statele din bazinul dunårean. 

Aceasta a fost semnatå in 1994 ßi garanteazå protec†ia 
ßi utilizarea durabilå a tuturor corpurilor de apå din ari
ile de captare ale Dunårii.

Conven†ia este implementatå de ICPDR (Comisia 
Inter na †io nalå pentru Protec†ia Fluviului Dunårea.  
Scopul declarat al ICPDR este de a proteja ßi de a uti
liza durabil Dunårea ßi afluen†ii såi.

Acest obiectiv include conceperea unui sistem co
ordonat de management al apei pentru întregul bazin 
dunårean, reducerea poluårii apei, protec†ia împotriva 
inunda†iilor, conser varea ßi restabilirea dinamicii natu
rale de curgere, îmbunåtå†irea calitå†ii vie†ii oamenilor 
ßi promovarea biodiversitå†ii.

În cadrul ICPDR, exper†i din toate †årile din bazinul 
Dunårii dezvoltå împreunå strategii ßi linii directoare, 
pentru a rezolva problemele principale ale Dunårii ßi 
ale afluen†ilor såi în mod durabil, transfrontalier.

Deoarece tratarea atentå a apei din bazinul dunårean 
îi priveßte pe to†i locuitorii, toatå lumea este încurajatå 
så participe activ în procesul de luare a deciziilor.

Cooperare în scopul protec†iei regiunilor riverane

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

www.danubeday.org

Astfel, devinde evident faptul cå apa cålåtoreßte un drum lung, pânå så ajungå în zona 
învecinatå ßcolii. A stråbåtut aßezåri omeneßti, †inuturi diverse, lacuri ßi poate chiar 
centrale electrice. Apa (prin poten†ialul såu de folosire, dar ßi prin pericolele pe care le 
ascunde) este un bun comun al tuturor locuitorilor din zona de captare. De aceea este 
importantå cooperarea, indiferent de administra†iile locale ßi grani†ele na†ionale. Râul 
mai are de parcurs un drum lung, dupå ce påråseßte regiunea din preajma ßcolii. Copiii 
analizeazå posterul Dunårii ßi marcheazå pe hartå cu o pionezå locul în care se aflå 
ßcoala. Împreunå, marcheazå oraßele ßi †årile pe care râul le stråbate pânå la vårsarea 
în mare. De la izvoare pânå la vårsare, Dunårea traverseazå 10 †åri. 19 †åri au teritorii 
cuprinse în bazinul såu de captare. Prin urmare, Dunårea este „cel mai interna†ional 
fluviu“ din lume.
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Activitatea 5: Grup de lucru / discu†ii 
Enigma zonelor protejate

Copiii citesc descrierile a trei arii naturale aflate în conservare din bazinul dunårean, 
fårå a le cunoaßte denumirile. Textele vor con†ine indicii cu privire la zonele respective. 
Copiii cautå aria pe posterul Dunårii ßi noteazå denumirea pe fißa de lucru. 

Activitatea 6: Joc 
Bufni†e ßi ciori

Copiii participå la un joc instructiv „dea prinselea“. Clasa se împarte în douå grupuri, 
bufni†ele ßi ciorile. Bufni†ele sunt adesea considerate în†elepte, iar ciorile nißte påsåri 
nevåzute, ascunse. Cele douå grupuri stau fa†å în fa†å pe terenul de joc, fiecare situân
duse de o parte ßi de cealaltå a liniei centrale (terenul poate fi demarcat cu ajutorul unei 
sfori sau bucå†i de pânzå). Conducåtorul jocului face o afirma†ie cu privire la zona pro
tejatå, de exemplu „În zonele de siguran†å, animalele ßi plantele sunt protejate“. Dacå 
afirma†ia este corectå, ciorile încep så alerge spre linia de fund a jumåtå†ilor de teren, 
unde vor fi în siguran†å. Bufni†ele încearcå så le prindå înainte ca ele så ajungå în zona 
de siguran†å. Dacå afirma†ia este falså, ciorile încearcå så prindå bufni†ele. Copiii care 
au fost prinßi se alåturå celuilalt grup. Înaintea fiecårei afirma†ii noi, cea anterioarå este 
explicatå pe scurt.

Afirma†ii posibile în jocul bufni†e ßi ciori:
• Gunoiul se poate arunca în zonele protejate.
• Kopački Rit se afå între Dunåre ßi Drava.
• Castorii se hrånesc cu peßte.
• Berzele îßi fac cuib în copaci.
• Zonele protejate sunt spa†ii recreative pentru oameni.
• Pelicanii tråiesc în Parcul Na†ional Derdap (Serbia).

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

Sfat: Afirma†iile trebuie så se refere la ariile protejate ßi speciile cunoscute de 
copii. Jocul oferå posibilitatea de a revizui materialul pe care l-au învå†at deja.
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„O zonå protejatå din vecinåtate!“
Zonele protejate sunt locuri de importan†å deosebitå pentru naturå 

ßi pentru oameni. Ele sunt desemnate cu scopul de a le proteja ca-

rac teristicile speciale. Existå mii de regiuni protejate în Europa ßi 

existå una cu siguran†å ßi în apropierea caselor voastre. Descrie†i o 

zonå protejatå din vecinåtatea locuin†ei. Este ideal så alege†i o zonå 

pe care a†i vizitat-o deja.
Încerca†i så gåsi†i råspunsuri la urmåtoarele întrebåri. Pute†i cere 

ajutorul prietenilor ßi pårin†ilor, dacå este nevoie, sau pute†i cåuta 

råspunsurile în reviste, ziare sau pe Internet.

Zonå 
protejatå!

Care este denumirea zonei protejate?

Unde se gåseßte?  

Care este suprafa†a zonei protejate?  

Ce este protejat în aceastå zonå? 

Cine se ocupå de zona protejatå? 

Existå specii deosebite de plante ßi animale care tråiesc în aceastå zonå? 

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

Prezenta†i clasei informa†iile pe care le-a†i gåsit despre zona prote-
jatå.



141

„Paradisuri naturale sub protec†ie!“
Existå câteva paradisuri naturale pe Dunåre care au fost puse sub protec†ie. 

Trei dintre ele sunt descrise în aceastå paginå. Pute†i ghici despre ce zone este 

vorba? Dacå nu sunte†i siguri, consulta†i posterul Dunårii.

Pe cursul mijlociu al Dunårii, se revarså un râu al cårui nume 
începe tot cu litera D. În zona gurii de vårsare dintre cele douå 
râuri, se aflå una dintre cele mai remarcabile zone umede. Este 
a doua zonå riveranå naturalå ca întindere de pe cursul Dunårii. 
Peste 140 de specii de påsåri se reproduc în zonele umede, în på
durile inundabile, în bål†i ßi în iazuri. Dintre acestea, emble matic 
pentru aceastå zonå este codalbul. Regiunea este o rezerva†ie 
naturalå. O gamå largå de activitå†i recreative atrage în aceastå 
zonå mii de oameni anual. Se situeazå la grani†a dintre trei state. 
Denumirea zonei protejate este: 

Douå capitale sunt situate pe Dunåre la doar 60 de kilome tri 
distan†å una de alta. Cea mai întinså zonå inundabilå în sta re 
aproape naturalå de pe cursul Dunårii se aflå între aces te douå 
oraße. Oamenii au înfiin†at aici un parc natural. În prezent, se 
numårå printre cele mai populare destina†ii turis ti ce. O por†iune 
a parcului na†ional se aflå chiar în interiorul gra ni†elor oraßului. 
Tråsåtura definitorie a parcului na†ional este reprezentatå de vasta 
centurå de påduri inundabile ßi cor puri de apå ce se întinde dea 
lungul fluviului. Castori, pes cårußi ßi multe specii de peßti ßi am
fibieni tråiesc aici. Pe grani†a esticå a parcului na†ional, Morava, 
un alt râu remar ca bil, se uneßte cu Dunårea. Care este denumirea 
parcului na†ional descris?

Altå zonå a Dunårii protejatå transna†ional se distinge, mai 
întâi de toate, prin urmåtorul lucru: stufåriß cât vezi cu ochii. În 
aceastå zonå, Dunårea se divide în bra†e ßi canale ßi alimenteazå 
stufårißul ßi lacurile. Localnicii tråiesc încå în strânså comuniune 
cu fluviul. Pescuitul ßi stuful reprezintå surse importante de ve
nit. Zona este un paradis autentic, în special pentru påsårile de 
apå. Peste 300 de specii pot fi observate aici, inclusiv pelicanul ßi 
chira. Care este denumirea zonei?
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Legendele Dunårii

Centura verde a Europei: metamorfozarea Cortinei de Fier 
într-un lan† de regiuni protejate transfrontalier
Timp de 40 de ani, de la sfârßitul celui deal doi
lea råzboi mondial pânå în anii 1990, Cortina 
de Fier (denumirea datå dupå 1945 cordonului 
de securitate dintre blocul estic ßi cel vestic) a 
divizat Europa în douå: din nord, de la Marea 
Barents, pânå în sud, la Marea Neagrå.

A existat astfel o sofisticatå linie de demarca†ie 
între cele douå pår†i ale continentului, blocul estic 
învecinânduse cu o zonå mai mult sau mai pu†in 
interziså, în care natura ßia putut påstra integri
tatea ßi unde sa produs o remarcabilå fortificare 
a ecosistemelor. A låsa aceste habitate, dupå cå
derea Cortinei de Fier, în voia exploatårilor ne
res tric†ionate ßi chiar a distrugerii ar reprezenta o 
mare pierdere. Ini†iativa „Centura verde a Euro
pei“ reprezintå, prin urmare, dorin†a de a dezvolta 

alåturi de autoritå†ile locale, municipale, ministe
riale, de organiza†iile pentru conservarea naturii ßi 
de oamenii de ßtiin†å, o centurå de zone protejate 
care så devinå un „axis mundi (coloanå vertebralå) 
ecologic al protec†iei europene a naturii“ sau „un 
ßirag de perle al zonelor protejate transfrontalier“ 
ßi astfel så func†ioneze ca o punte de legåturå între 
oameni, simbolizând dezvoltarea Europei.

Exemple de zone protejate din centura verde a 
bazinului de captare a Dunårii: Parcul Na†ional 
ThayatalPodijí, regiunea Ramsar a pådurii inun
dabile DunåreMorava, Parcul Na†ional Neu sied
lerseeSeewinke / FertöHanság, Parcul Na†io
nal Duna–Dráva, Parcul Natural Kopački rit ßi 
Rezerva†ia Naturalå Gornje Podunavlje.

Mai multe informa†ii pe siteul www.iucn.org.
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Meßteßugul împletirii plantelor
Meßteßugul împletitului este o îndeletnicire cul
turalå stråveche care a avut o importan†å cru
cialå pentru oameni încå din perioada neoli
ticå. Primele vase au fost împletite ßi conservau 
alimentele esen†iale. Condi†ia premergåtoare a 
acestui meßteßug constå în cunoaßterea plan te lor 
potrivite împletitului ßi în dexteritatea ma nualå. 
Cele mai multe tehnici de împletire nu necesitå 
alte unelte. În prezent, cunoßtin†ele de spre multi
plele posibilitå†i de prelucrare a di verse specii de 
plante se pierd treptat din cauza fap tului cå oa
menii nu mai depind de ele, iar tra di†iile se mai 
påstreazå doar în câteva †åri din Eu ropa.

Plantele sau pår†ile lor componente folosite la 
împletit depindeau, în primul rând, de resursele 
naturale din regiunea respectivå, dar este evi
dent cå multe plante de pe malurile corpurilor de 
apå erau folosite ca materie primå. Motivul uti
lizårii lor se datoreazå marii flexibilitå†i a plan
telor de a se adapta curen†ilor ßi inunda†iilor. 
Faptul cå în Europa au existat mult mai multe 
mlaßtini, terenuri inundabile ßi zone umede de
cât în prezent argumenteazå posibilitatea ca 
aces te tehnici de meßteßug så se fi practicat pe 
scarå mai largå decât acum. 

Împletitul este folosit ßi în lumea sålbaticå, de 
exemplu de grangurul auriu, care îßi împleteßte 
cuibul în formå de hamac în coroana copacilor, 

sau de pârß, care îßi împleteßte un cuib artistic, 
de formå rotundå.

O selec†ie de plante din zonele umede ßi de pe 
malurile corpurilor de apå care sunt ßi au fost 
folosite la împletit se poate gåsi pe CD-ROM.

Sugestie 1: Îndemna†i copiii så se gândeascå la 
caracteristicile pe care o plantå ar trebui så le aibå 
pentru a fi bunå la împletit. Fiecare copil poate så 
aducå la ßcoalå câteva mostre, pentru a crea mici 
obiecte de artå împletite împreunå cu ceilal†i copii.

Sugestia 2: Dacå existå suficient spa†iu în curtea 
sau în grådina ßcolii, încuraja†i copiii så construias
cå o caså din ramuri de salcie, un cort sau un gard 
împletit.

Instruc†iuni de construire a unei case din 
ramuri de salcie se gåsesc pe CD-ROM.

Sugestia 3: Dacå mai existå localnici care cu
nosc tehnici tradi†ionale de împletit, organiza†i 
o excursie cu ßcoala pentru ai vizita ßi a învå†a 
câteva tehnici simple.
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Tehnici de împletire: o tradi†ie aproape pierdutå.
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