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Râurile ßi izvoarele reprezintå artere vitale ale bazinului dunårean
Ele sunt importante pentru noi to†i 
Apele curgåtoare reprezintå habitate pentru numeroase specii de plante ßi animale. Ele 
ne oferå spa†ii de recreere ßi ne furnizeazå apå. Printr-o exploatare exageratå, înså, noi 
am produs mari stricåciuni cursurilor noastre de apå. Multe râuri sunt poluate, modifi-
cate, îndiguite. Pe numeroase cursuri de apå au fost atinse limitele poluårii, ceea ce are 
ca rezultat importante pagube economice din cauza inunda†iilor, a calitå†ii slabe a apei 
ßi a distrugerii habitatelor animalelor ßi oamenilor.

Totußi, oamenii îßi reconsiderå atitudinea fa†å de râuri ßi izvoare. Cursurile de apå nu 
mai sunt våzute doar ca surse de energie ßi cåi de eliminare a deßeurilor. Se recunoaßte 
din nou necesitatea unor cursuri de apå cât mai aproape de starea lor naturalå, ca im-
portante habitate pentru animale, plante ßi oameni. Sunt necesare måsuri de protec†ie 
pentru men†inerea ßi îmbunåtå†irea calitå†ii apei ßi a unor cursuri de apå diverse.

Eforturile întreprinse în ultimele decenii au început så dea primele roade. Se evitå 
evacuarea apelor uzate, aceasta fiind epuratå în instala†ii speciale. Numeroase sectoare 
naturale ale râurilor sunt acum protejate. Specii rare, precum vulturul codalb ßi castorul, 
s-au reîntors la Dunåre.

Cu toate acestea, continuåm så fim departe de a avea o atitudine îndeajuns de atentå în 
ceea ce priveßte tratamentul pe care îl aplicåm corpurilor de apå. Sunt necesare måsuri 
de protec†ie pentru specii ßi habitate, precum ßi måsuri active de reabilitare a apelor 
noastre. Trebuie så tratåm cu grijå arterele noastre vitale, astfel încât så asiguråm un 
mediu ambiant de calitate pentru noi ßi genera†iile viitoare.

6.1.  Conservarea unor 
peisaje riverane diverse 
ßi de bunå calitate   
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Obiective:
Copiii înva†å så...
✔  aprecieze diferitele peisaje riverane.
✔  recunoascå pericolele la care sunt expuse apele noastre curgåtoare.
✔  se familiarizeze cu obiectivele ßi provocårile legate de zonele protejate ßi så gåseascå ei înßißi solu†ii pentru 

problemele legate de protec†ia naturii.
✔  în†eleagå poten†ialul pe care îl reprezintå readucerea corpurilor de apå la o stare cât mai apropiatå de cea naturalå.
✔  cerceteze o apå curgåtoare ßi så propunå îmbunåtå†iri.

Materiale: 
Activitatea 1: fißa de lucru „Se cautå cel mai frumos râu din †arå!“, harta fizicå a †årii, creioane
Activitatea 2: nici un fel de material
Activitatea 3: fißa de lucru „Så ajutåm scobarul!“, creioane
Activitatea 4: fißa de lucru „Mai mult spa†iu pentru râuri!“ 
Activitatea 5:  fißele de lucru „Împreunå, pentru râul nostru!“ßi „Animalele ne spun cum îi merge râului 

nostru!“, aparat de fotografiat, nåvoade mici, mai multe boluri cu apå, carte de identificare 
a animalelor acvatice, creioane

Aspecte organizatorice:
Durata: 4 ore de claså
Locul de desfåßurare: sala de claså, un curs de apå din apropierea ßcolii
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Activitatea 1: Lucru/discu†ii de grup 
Cele mai frumoase râuri  

Copiilor li se cere så descopere care sunt cele mai frumoase râuri din †arå. Criteriile fo-
losite pentru a decide acest lucru sunt: cât de aproape este râul de condi†ia lui naturalå, 
dacå are specii rare de plante ßi animale ßi ce posibilitå†i oferå pentru recreere. Utilizând 
chestionarul din fißa de lucru „Se cautå cel mai frumos râu din †arå!“, copiii intervie-
veazå prieteni ßi membri de familie, dar nici un coleg de claså. Împreunå, cautå pe hartå 
râurile care au fost alese. Copiii analizeazå criteriile pe care ar trebui så le îndeplineascå 
un râu „excep†ional“. 

Activitatea 2: Joc 
„Arca Dunårii“

Copiii joacå o variantå a jocului de memorie. Este demarat proiectul „Arca Dunårii“, 
pentru protejarea speciilor rare din bazinul dunårean. Sunt alese câte douå exemplare 
din fiecare specie rarå, care sunt mutate într-o zonå protejatå. Tinerii „conserva†ionißti“ 
(protectori ai mediului), lipsi†i de experien†å, nu cunosc înså foarte bine speciile. Ei 
trebuie så le deosebeascå dupå comportament ßi sunetele pe care le scot. 

Doi copii sunt conserva†ionißtii ßi påråsesc pentru scurtå vreme încåperea. Ceilal†i 
copii se împart în grupuri de câte doi. Fiecare grup îßi alege o specie ßi exerseazå com-
portamentul ßi sunetele care îi sunt specifice. Este important ca fiecare grup så redea 
comportamentul animalului ales în exact acelaßi fel. Clasa se aßazå în cerc (copiii care 
alcåtuiesc o pereche nu trebuie så stea unul lângå altul).

Conserva†ionißtii sunt rechema†i în claså. Primul dintre ei cere, pe rând, unui numår 
de doi copii så redea caracteristicile animalului ales. Dacå aceßtia reprezintå specii dife-
rite, conserva†ionistul trebuie så le cearå copiilor så continue interpretarea pânå ce le 
gåseßte perechea. Dacå reprezintå aceeaßi specie, cei doi copii-animale ies din cerc ßi 
aßteaptå så fie dußi în zona protejatå. Apoi, este rândul celuilalt conserva†ionist. Jocul 
continuå pânå ce toate animalele au fost duse, în perechi, în zona protejatå.

Unele specii al cåror comportament este ußor de redat se aflå pe cartonaßele incluse 
în acest manual: barza albå, pelicanul, broasca de copac, ßarpele de caså, crevetele de 
apå dulce, ßtiuca, cerbul comun, lupul, castorul, vidra, pisica sålbaticå, liliacul de apå 
(Daubenton) ßi †ân†arul. 

Copiii analizeazå împreunå dacå este într-adevår posibil så protejezi speciile pe cale 
de dispari†ie prin proiectul 
„Arca Dunårii“. Copiii îßi 
spun pårerea în legåturå cu 
ce altceva mai poate fi fåcut 
pentru protejarea speciilor 
aflate în pericol.

Habitatul dunårean: 
Numeroase specii rare, cum ar 
fi pelicanul alb european, ßi-au 
gåsit un habitat ideal pe Dunåre.fo
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Suport informativ

Numeroase specii de plante ßi animale 
sunt pe cale de dispari†ie sau au dispårut 
cu desåvârßire din peisajele noastre ri-
ve  rane. De exemplu, 30% din specii-
le de peßte de pe sectorul românesc al 
Du nårii sunt pe cale de dispari†ie. Cinci 
dintre ele au dispårut deja. În Ungaria, 
mai mult de jumåtate din peßtii de Dunåre sunt pe cale 
de dispari†ie. Câteva exemple ar fi morunul, †igånußul 
ßi ßalåul de Volga. Ariile protejate joacå un rol ex-
trem de important în supravie†uirea speciilor. În Delta 
Dunårii, de exemplu, continuå så existe peste 300 de 
terenuri de reproducere, zone de iernat ßi popasuri 
pentru påsåri.

 Speciile sunt amenin†ate din multiple cauze, între 
care persecu†ia directå, exploatarea exageratå, al-
terarea ßi distrugerea habitatelor. Diferitele pericole 
trebuie tratate prin strategii de protejare diferite. În 
cazul multor specii, este vorba de mai mul†i factori de 
risc ce trebuie elimina†i.

 
Måsuri importante pentru protejarea diversitå†ii 
speciilor:
• protejarea ßi recrearea unor habitate adecvate;
• repopularea cu specii a zonelor din care au dispårut;
•  exploatarea durabilå a animalelor sålbatice, de exem

plu prin reglementarea cotelor de pescuit;
•  utilizarea durabilå a peisajelor rive rane 

pentru conservarea pajißtilor, câm pu ri-
lor ßi corpurilor de apå;

• reducerea poluårii mediului;
•  programe de reproducere în grå dini zo 

ologice, parcuri zoologice ßi grådini bo-
tanice; acestea reprezintå ultima ßanså, 
atunci când nu mai existå condi†ii de 
via†å adecvate pentru specii în habi-
tatele lor naturale.

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

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

Întoarcerea castorului

Aproape cå nu existå alt animal care så-ßi lase amprenta 
asupra peisajului nostru riveran aßa cum o face castorul. El 
råreßte rândurile de copaci de pe mal ßi construießte bara-
je, îndiguind întregi izvoare ßi lacuri de meandru. Pânå la 
începutul secolului al XX-lea înså, aceßti iscusi†i arhitec†i 
ai râurilor dispåruserå din întregul bazin dunårean, unica 
dovadå a prezen†ei lor fiind doar unele nume de locuri 
precum Biberbach (castor de izvor), în Germania ßi Aus-
tria, nume de regiuni ßi descrieri pe steme municipale. 
Motivul dispari†iei lui: castorul a fost vânat fårå milå pen-
tru blanå ßi carne, iar habitatul såu – pådurile de luncå 
apropiate de condi†ia lor naturalå – s-a degradat.

Dupå mai bine de 100 de ani de când a fost våzut în 
Europa ultimul castor, aceastå specie se reîntoarce. În 
cadrul unor proiecte de protejare a speciilor, castori pro-
venind din ultimele colonii naturale din Suedia, Polonia 
ßi Belarus au fost prinßi în capcane ßi apoi elibera†i pe 
Inn, Dunåre ßi ulterior pe Tisa. Din aceste locuri, castorul 
începe så colonizeze din nou întregul bazin dunårean.

Protejarea speciilor pe cale de dispari†ie

© Deutsche Post AG

Castorul: un architect iscusit al peisajelor noastre riverane.

fo
to

: E
ur

on
at

ur
/ S

ch
ne

id
er

-J
ac

ob
y



Cooperare strânså ßi utilizare durabilå
249Cooperare strânså ßi utilizare durabilå

Cooperare strânså ßi utilizare durabilå

Activitatea 3: Lucru/discu†ii de grup 
Så ajutåm scobarul – construirea scårii de peßti 

Scobarul este o specie de peßte ce îßi datoreazå numele german de Nase („nas“) gurii sale 
råsfrânte în jos, care îl face så parå cå ar avea un fel de nas. Pentru a-ßi depune icrele, sco-
barul migreazå în bancuri mari în amonte. El nu poate înså trece de ståvilare ßi baraje.

Pe fißa de lucru, existå o diagramå a unui baraj, care blocheazå drumul peßtelui. Co-
piii trebuie så se gândeascå cum îl pot ajuta pe scobar så treacå de acest obstacol. Este 
nevoie de creativitate! Copiii noteazå pe fißa de lucru ideile lor menite så ajute peßtele 
så depåßeascå obstacolul. Ei pot forma ßi echipe de constructori. Solu†iile oferite de 
copii sunt comparate cu solu†iile din via†a realå.

Activitatea 4: Lucru/discu†ii de grup 
Mai mult spa†iu pentru râuri – 
renaturarea unui curs de apå  

Måsurile de renaturare au drept scop transformarea râurilor îndiguite ßi monotone în 
cursuri de apå variate, apropiate de condi†ia lor naturalå. Copiii privesc cu aten†ie cele 
douå diagrame ßi trec pe fißa de lucru informa†ii despre habitatele nou-create ßi speciile 
caracteristice acestora. În fotografia din partea dreaptå, copiii pot vedea urmåtoarele 
îmbunåtå†iri:
• Pådurile de luncå sunt habitate pentru påsåri ßi insecte. Copacii asigurå umbrå ßi lemn.
•  Bußtenii cåzu†i în râu oferå ascunzißuri peßtilor ßi insectelor ßi asigurå o dinamicå 

naturalå a curgerii râului.
• Lacurile de meandru sunt colonizate de broaßte, libelule ßi numeroase plante acvatice.
• Malurile abrupte sunt habitate pentru pescårei ßi låstunii de mal.
• Pe insulele de apå curgåtoare, cuibåresc prundåraßul gulerat mic ßi fluierarul de munte.
• Vegeta†ia de mal bogatå în flori este habitatul libelulelor ßi al fluturilor.

În general, râului i se asigurå mai mult spa†iu, ceea ce reduce pericolul inunda†iilor. 
În albia mai largå, râul îßi dezvoltå din nou propria dinamicå.

Informa†ii pe CD-ROM:  Proiecte de renaturare în bazinul dunårean 
Pericole pentru apele curgåtoare

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

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

În cursul vie†ii lor, numeroase specii de peßti migreazå. 
Morunul, de exemplu, o specie mare de sturion, obiß-
nuia så migreze în amonte pe Dunåre, de la Marea 
Neagrå pânå la Ulm. Al†i peßti, cum ar fi mreana ßi 
scobarul, nu migreazå pe distan†e atât de mari, dar cå-
lå toresc ßi ei mii de kilometri.

Barajele ßi ståvilarele sunt folosite în principal pen-
tru producerea energiei electrice sau pentru devierea 
apei. Multe dintre aceste construc†ii reprezintå obsta-
cole de netrecut pentru peßti. Pe cursurile de apå din 

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

Trecåtori pentru peßti între corpuri de apå curgåtoare

Sunt utilizate diferite construc†ii:

Uneori, peßtii sunt captura†i ßi transporta†i în ca-
mioa   ne dincolo de baraj. În unele cazuri, baraje le 
pot fi complet distruse. Acest lucru nu numai cå în-

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

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

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

Canale ocolitoare: prin construirea unor bra†e 
 apropiate, ca formå, de cele naturale, se creeazå 
o deviere pentru vie†uitoarele acvatice.

Lifturi pentru peßti: în cazul lifturilor de peßti, aceßtia 
sunt atraßi de curent ßi prinßi în nißte cuve, apoi sunt 
ridica†i deasupra barajului.
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Activitatea 5: Activitate în exterior, lucru/discu†ii de grup 
Împreunå, pentru râul nostru!

Ca exper†i în problemele râurilor, copiii pot folosi acum cunoßtin†ele acumulate ante-
rior, pentru a investiga un corp de apå din apropierea ßcolii. Se alege, de comun acord, o 
sec†iune lungå de aproximativ 1.000 m. Izvorul este investigat pe baza fißelor de lucru. 
Copiii pot solicita mai multe detalii de la autoritå†ile locale.

Rezultatele vor fi prezentate de copii consiliului local. Dacå dovezile aratå cå este 
nevoie de ac†iuni energice, se va cere consiliului så facå mai mult pentru îmbunåtå†irea 
stårii cursului de apå. De asemenea, copiii îßi pot oferi sprijinul ßi pot participa la ac†iuni 
de salubrizare.

Suport informativ

Renaturarea are drept scop readucerea corpurilor de apå 
curgåtoare mai aproape de condi†ia lor naturalå. Cana lele 
monotone urmeazå så redevinå râuri pline de via†å. Odatå 
cu creßterea diversitå†ii habitatelor, se dezvoltå din nou ßi 
diversitatea speciilor pe râurile renaturate. Speciile aflate 
pe cale de dispari†ie gåsesc condi†ii de via†å mai bune.

Un exemplu de renaturare extrem de promi†åtor, salutat 
deopotrivå de ingineri, reziden†i ßi ecologißti, este proiec-
tul de pe Isar, de lângå München, unde, în albia lårgitå a 
râului, pe lângå amatorii de sporturi de apå, zburdå acum 
castori, mierle de apå ßi libelule. Renaturarea nece sitå 
måsuri diferen†iate, în func†ie de situa†ia ini†ialå.
•  Malurile taluzate sunt demontate, apoi se planteazå 

specii de plante locale, iar la nevoie se consolideazå 
cu materiale naturale.

•  Lacurile de meandru ßi bål†ile de remuu sunt legate 
din nou de râu.

•  Albia râului este lårgitå, ceea ce va oferi râului mai mult 
spa†iu pentru desfåßurarea proceselor dinamice. Aceastå 
måsurå contribuie la diversitatea habitatelor ßi speciilor.

•  Barajele ßi ståvilarele sunt modificate în aßa fel 
încât så nu mai fie bariere în calea peßtilor ßi a altor 
vie†uitoare acvatice.

Peisajele riverane care încå mai con†in råmåßi†e ale 
unor påduri de luncå ßi lacuri de meandru oferå cele 
mai bune condi†ii pentru o renaturare reußitå. Acestea 
pot fi legate din nou de râu, constituind un punct de 
plecare pentru recolonizare.

Adesea, în oraße ßi municipalitå†i nu existå suficient 
spa†iu pentru o renaturare pe scarå largå, dar o confi-
gurare mai naturalå este posibilå.

Râurile dinamice au ßi puterea de a se renatura 
singure. În timpul revårsårii, malurile sunt cårate de 
apå, iar nisipul ßi pietrißul sunt depozitate în alte pår†i. 
Dacå nu existå nici un pericol pentru popula†ie, aceste 
procese naturale trebuie permise. Rezultatul lor este 
acela cå se înregistreazå creßteri ale diversitå†ii habi-
tatelor, fårå så fie nevoie de måsuri costisitoare.

Renaturarea nu este beneficå doar pentru naturå ßi 
di  versitatea speciilor din peisajele riverane: aceste må-
suri sunt ßi în folosul oamenilor. Puterea de autoepurare 
a cursurilor de apå care sunt aproape de starea lor natu-
ralå este mai mare. Apele curgåtoare care au mai mult 
spa†iu pe ambele laturi se revarså mai greu. În plus, 
râurile vii ne invitå så drume†im, så înotåm ßi så ne 
bucuråm de naturå.

Renaturarea pentru protejarea peisajelor riverane

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

Råspunderea pentru protejarea naturii nu revine doar 
statelor, care creeazå zone protejate. Fiecare poate 
contribui la conservarea diverselor medii – în grådinå, 
în curtea ßcolii sau cu prima ocazie când se duce la 
cumpåråturi.
•  O grådinå naturalå creeazå un habitat adecvat pentru 

numeroase specii. De o pajißte cu flori vor benefi-
cia fluturii ßi albinele. Un mic eleßteu va fi în folosul 
libeluleor ßi al animalelor amfibii. Arbußtii naturali 
reprezintå o surså de hranå pentru påsåri ßi insecte.

•  De asemenea, pentru unele specii pot fi create habi-
tate speciale. Pot fi confec†ionate manual cutii pen-

tru cuiburi. Cåråmizi de argilå perforate pot oferi 
condi†ii de cuibårire insectelor. Copacii båtrâni oferå 
adåpost multor specii, aßa cå nu trebuie så ne gråbim 
så-i tåiem.

•  Renun†area la pesticide ßi la detergen†ii agresivi pro-
tejeazå insectele ßi påsårile de otråvire, iar cursurile 
de apå sunt mai pu†in poluate.

•  Hrana organicå este produså fårå folosirea îngråßåmin-
telor minerale ßi a unor substan†e care otråvesc me-
diul. Vitele sunt crescute în condi†ii prielnice ani-
malelor. Cumpårând produse ob†inute prin tehnologii 
durabile, contribuim la protejarea naturii.

Protejarea naturii – o misiune pentru noi to†i

Cooperare strânså ßi utilizare durabilå
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„Se cautå cel mai frumos râu din †arå!“
Pentru a af la care este cel mai frumos râu din †arå, trebuie så vå intervieva†i prietenii 

sau familia.
Trece†i råspunsurile pe urmåtorul formular ßi aduce†i-l în claså.

 

Numele dumneavoastrå:

Partenerul meu de interviuri:

Câte râuri cunoaßte†i? 

Care este râul dumneavoastrå preferat?

Prin ce regiune curge râul?

Ce vå leagå de râul preferat?

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

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

Existå probleme în legåturå cu acest râu?
 Niciuna
 Apå poluatå
 Inunda†ii
 Vârtejuri periculoase

 Altele
 
Râul se af lå într-o zonå protejatå?    Da  Nu

Dacå nu, trebuie protejat râul?   Da  Nu

Cooperare strânså ßi utilizare durabilå
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„Så ajutåm scobarul: cum putem ajuta peßtii
       så treacå peste baraje?“
Scobarul este o specie de peßte ce îßi datoreazå numele german de Nase (nas) 

maxilarului såu inferior, care aratå ca ßi cum peßtele ar avea nas. Asemenea mul-

tor peßti, scobarul migreazå pe râu pe distan†e de 

kilometri, în cåutarea hranei ßi pentru a se reproduce. 

Ståvilarele ßi barajele reprezintå înså obstacole de ne-

trecut. Cum putem ajuta peßtii så depåßeascå aceste 

obstacole?
Gândi†i-vå la o construc†ie ce ar da posibilitatea 

peßtilor så treacå dincolo de ståvilar. Peßtii pot de på-

ßi obstacole mici de pânå la 10 cm.
Desena†i o albie de râu, un baraj ßi construc†ia voas-

trå. Desena†i cu albastru drumul pe care tre buie så-l 

urmeze peßtii, ca så-l gåseascå mai ußor.
Scobarul are nevoie de ajutor!
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„Mai mult spa†iu pentru râuri!“
     Readucerea la via†å a unui izvor
Numeroase râuri ßi izvoare aratå acum ca în imaginea din stânga. Malurile au fost în-

dreptate ßi modif icate. Terenurile agricole ßi påßunile ajung acum pânå pe malul râu-

lui. Påsårile nu mai au copaci în care så-ßi construiascå cuiburile ßi nu mai existå mici 

 af luen†i sau guri de vårsare în care så se ascundå peßtii. Mai mult decât atât, nu mai 

existå insule de pietriß pe care så se stea la soare.

În imaginea din dreapta, pute†i vedea un izvor cåruia i s-a redat înfå†ißarea de odi ni-

oarå, cu alte cuvinte a fost renaturat. Acest lucru înseamnå, de exemplu, cå au fost 

îndepårtate îndiguirile ßi barajele, creându-se habitate noi pentru animale ßi plante.

Compara†i atent cele douå imagini. Ce habitate pentru plante ßi animale gåsi†i în ima-

ginea din dreapta care nu existå în imaginea din stânga?

râu îndiguit râu natural

Ce habitate au fost recreate prin måsurile de renaturare? Ce specii au benef iciat 
de aceste måsuri? Cum benef iciazå oamenii de pe urma acestor måsuri?
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„Împreunå, pentru râul nostru!“
A†i învå†at deja foarte multe lucruri despre apele curgåtoare. Bine a†i venit în cercul 

de exper†i în problemele râurilor!
Cum aprecia†i calitatea unui curs de apå din zona în care locui†i? Existå suf icient 

spa†iu pentru plante ßi animale? Folosi†i f ißa de mai jos pentru a verif ica un sector 

din cursul de apå local. Dupå inspec†ie, ve†i putea råspunde singuri la unele întrebåri. 

Dacå nu sunte†i siguri, întreba†i-l pe profesorul dumneavoastrå, întreba†i-vå pårin†ii 

sau apela†i la autoritå†ile locale.

Numele cursului de apå:

Sectorul cercetat se întinde de la       
 
 la    . 

Numele localitå†ii: 

Sectorul cercetat se af lå într-o zonå protejatå? 

Existå specii rare de animale ßi plante în zonå?  

Calitatea apei pe cursul de apå cercetat:
Cum aratå cursul de apå? 

 natural, cu insule, maluri abrupte, arbori usca†i, lacuri de meandru 
 seminatural, cu maluri de nisip ßi pietre
 canalizat, cu o albie din beton

Este cursul râului întrerupt de baraje ßi ståvilare?   
 nu 
 da, dar cu scåri de peßti 
 da, fårå scåri de peßti

Malurile apelor sunt naturale?  
 da, cu diverse habitate 
 nu, întårite cu material natural
 nu, întårite cu bolovani

Existå pådure de luncå lângå maluri?   
 da 
 nu, doar câ†iva copaci ßi terenuri cultivate 
 nu, terenurile cultivate ßi aßezårile ajung pânå pe mal
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În albia râului existå ambalaje ßi gunoaie?  
 nu sau foarte pu†ine 
 da, cantitå†i limitate 
 da, cantitå†i mari 

Gestionarea apei: 
(întreba†i profesorul sau pe cineva din autoritå†ile locale):
Ajunge în râu apå uzatå netratatå? 

 nu 
 da, cantitå†i limitate 
 da, cantitå†i mari 

Se ia apå din râu? 
(de exemplu, pentru hidrocentrale sau iriga†ii)

 nu 
 da, cantitå†i limitate 
 da, cantitå†i mari

Rezultate: 
Aduna†i påtratele, triunghiurile ßi cercurile.

Numårul de påtrate:___  Numårul de triunghiuri: ___  Numårul de cercuri:___

1. Dacå predominå påtratele ßi nu ave†i cercuri: apa este într-o stare bunå!
2. Multe triunghiuri, fårå cercuri: calitatea apei este afectatå într-o oarecare måsurå.
3.  Câteva cercuri: calitatea apei nu este bunå, sunt necesare îmbu nå tå†iri.
Analiza†i împreunå ce îmbunåtå†iri sunt necesare ßi posibile pentru apa dumnea-
voastrå. Cum ar putea f i modif icat izvorul dumneavoastrå, pentru a se apropia de 
starea lui naturalå?

Prezenta†i rezultatele cercetårii ßi propunerile de îmbunåtå†ire autoritå†ilor 
lo cale. Întreba†i dacå nu existå posibilitatea de a vå implica activ în efectuarea 
îmbunåtå†irilor!



258

„Animalele ne spun cum se simte râul nostru!“
Putem ob†ine foarte multe informa†ii despre starea în care se af lå râul nostru ana-

lizând animalele acvatice mici care tråiesc în el. Unele tråiesc numai în apå curatå, 

altele rezistå la poluare masivå.
Så vedem, aßadar, cât de curat este râul nostru.

Cerceta†i cu aten†ie un segment de râu timp de 15 minute, cåutând animalele mici 

pe pietre sau sub acestea, ascunse în mâl sau sub frunze sau aßezate pe plantele 

de apå. Folosi†i un nåvod ßi pune†i vie†uitoarele pe care le-a†i prins în boluri cu apå. 

Compara†i-le cu diagrama de mai jos.

larvå de muscå de piatrå

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

Nota 1: 
apå foarte curatå

Nota 4: 
apå foarte poluatå

larvå de musculi†å 
cu aripi-plaså larvå de muscå efemerå gândacul de apå 

cu picioare lungi

melcul de apå dulce crevetele de apå dulce larvå de libelulå purice de apå

lipitoarea de apå dulce larvå de muscå neagrå viermele de mâl larvå de muscå roßie

larvå de muscå 
silfidå



Legendele Dunårii
Dunårea: grani†å sau punte de legåturå? Dunårea ca frontierå cu Imperiul Otoman
Încå de pe vremea romanilor, cursurile mijlociu 
ßi inferior ale Dunårii deveniserå grani†a împo-
triva atacurilor ostile venite din nord ßi nord-est. 
Odatå înså cu creßterea puterii Imperiului Oto-
man în secolele XIV-XV, inamicul ataca brusc 
dinspre sud. Era o situa†ie fårå precedent, deoa-
rece drumul din lungul Dunårii, care urma fos-
tele drumuri romane, se afla pe partea sudicå 
a fluviului. Tot pe malul sudic se aflau ßi cele 
mai multe dintre aßezårile ßi oraßele expuse 
acum direct atacurilor turceßti.

Cine cålåtoreßte cu vaporul pe Dunåre aståzi 
poa te vedea 30 de castele ßi ruinele unor caste le 
la frontiera ungaro-croatå, între care Vukovar, 
Pe trovaradin (Novi Sad), Belgrad ßi uimitoarele 
ruine de la Golubac, la Por†ile de Fier, care, din 
cauza lacului de acumulare al hidrocentralei, 
stau acum „cu picioarele în apå“. Cele mai mul-
te sunt pe malul sudic al Dunårii. Turcii atacau 

din „direc†ie greßitå“, iar Dunårea, care pânå 
atunci îi apårase pe cei ce locuiau acolo, nu mai 
oferea nici un fel de protec†ie.

Dupå cucerirea Bosniei în 1463, întregul te-
ritoriu aflat la sud de Sava ßi Dunåre a intrat sub 
ståpânirea otomanilor. În 1521, dupå un asediu 
ce a durat o lunå, turcii au påtruns în cetatea 
Bel gradului, importantå din punct de vedere 
strategic, ce le-a servit drept „cap de pod spre 
Europa“. Vor trece câteva sute de ani pânå ce 
otomanii vor fi alunga†i din Europa Cen tralå.

În vreme ce cursul fluviului de la Viena la 
Bel grad a continuat så fie familiar popula†iei 
din vestul Europei, deoarece pe acest segment 
cå låtorea multå lume, partea de fluviu aflatå 
din colo de Por†ile de Fier a devenit „terra incog-
ni ta“. ˇårile de pe cursul inferior al Dunårii, de 
exemplu Bulgaria, au råmas sub ståpânire oto-
manå multe sute de ani.

Dunårea în cifre
Lungimea: 
2.786 km de la confluen†a râurilor Breg ßi 
Brigach, la Donaueschingen;
2.888 km de la izvoarele râului Breg.

Prin urmare, Dunårea este al doilea fluviu ca 
lungime din Europa, dupå Volga.

Lungimea navigabilå a Dunårii: 
2.588 km (de la Ulm)

ˇåri care se învecineazå cu Dunårea:
Dunårea este fluviul „cel mai interna†ional“ din 
lume, trecând prin 10 †åri: Germania, Austria, 
Slovacia, Ungaria, Croa†ia, Serbia, Muntene-
gru, România, Bulgaria, Republica Moldova, 
Ucraina.

Dunårea reprezintå una dintre grani†ele acestor 
†åri, pe urmåtoarele distan†e:
Germania 584 km
Austria 357 km
Slovacia 172 km
Ungaria 417 km
Croa†ia 137 km
Serbia 587 km
România 1.075 km
Bulgaria 472 km
Republica Moldova 0,6 km
Ucraina 54 km

(Cifre rotunjite, extrase din ICPDR Roof Re-
port ßi de pe www.danube-river.org)

Întrucât grani†ele na†ionale se situeazå pe am-
bele maluri ale fluviului, suma kilometrilor de 
mai sus nu corespunde cu lungimea fluviului!

Dincolo de suprafa†å
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Bazinul receptor: 
În bazinul receptor al Dunårii (bazinul du nå -
rean) existå 19 state. Bazinul receptor al Du nå  rii 
cuprinde toate acele zone de pe care apa ajun ge 
în Dunåre prin râuri, izvoare ßi pânza fre aticå.

Suprafa†a bazinului receptor este de 801.463 
kilometri påtra†i, adicå aproape 10% din su pra-
fa†a Europei continentale.

În aceastå suprafa†å intrå:
– întreaga Ungarie (100%)
– aproape întreaga Românie (97,4%)
– Austria (96,1%)
– Slovacia (96%)
– Serbia (92%)
– Muntenegru (50%)
– Slovenia (81%)
– Croa†ia (62,5%)
–  o importantå parte din Bosnia ßi 

Her†egovina (74,9%)
– Bulgaria (43%)
– Republica Moldova (35,6%)
–  Republica Cehå (27,5%) ßi pår†i din Ger-

mania (16,8%) ßi Ucraina (5,4%)

Din bazinul receptor al Dunårii, mai fac parte alte 
cinci †åri, cu o suprafa†å mai micå de 2.000 kilo-
metri påtra†i: 

– Elve†ia (4,3%)
– Italia (0,2%)
– Macedonia (0,2%)
– Polonia (0,1%)
– Albania (0,01%)

Popula†ia bazinului dunårean: 
81 milioane de locuitori

Afluen†i: 
Dunårea are în total un numår de 74 de aflu-
en†i importan†i.
Principalii afluen†i sunt:

Inn 515 km (lungime)
Morava 329 km
Drava 893 km  
Tisa 966 km
Sava 861 km
Morava Mare 430 km
Iskar 368 km
Siret 559 km
Prut 950 km

Suprafa†a deltei Dunårii:  
675.000 hectare

Diferen†a de altitudine între izvoare ßi vårsare: 
678 m

Poduri peste Dunåre: 
În prezent, existå circa 100 de poduri fixe peste 
Dunåre, de la izvoare pânå la vårsare.

Punctul cel mai nordic: 
Oraßul german Regensburg

Punctul cel mai sudic: 
Oraßul bulgar Ívißtov
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Cu to†ii suntem råspunzåtori pentru bazinul dunårean
Bazinul receptor al Dunårii este spa†iul vital al unei popula†ii de 81 milioane de locui-
tori. Pentru a asigura exploatarea durabilå a resurselor sale, este important ca toate cele 
19 state ale bazinului dunårean så coopereze. Trebuie så ne unim eforturile, pentru a 
realiza activitå†i economice durabile ßi nedåunåtoare mediului, care corespund nevoilor 
noastre actuale, fårå a compromite ßansele genera†iilor viitoare.

Bazinul dunårean este caracterizat de ecosisteme cu o înaltå valoare ecologicå, econo-
micå ßi socialå. Utilizarea durabilå a acestora le poate garanta valoarea pentru viitor.

6.2.  Împreunå, 
pentru râurile noastre 
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Obiective:
Copiii înva†å...
✔  cå numai prin exploatarea ra†ionalå a resurselor naturale pot fi satisfåcute nevoile oamenilor
✔  så în†eleagå interconexiunea dintre apele bazinului dunårean ßi Marea Neagrå
✔  cå, în pofida unor interese dintre cele mai divergente, cooperarea ßi discu†iile fac posibile decizii pentru o 

dezvoltare durabilå

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

Aspecte organizatorice:
Durata: 3 ore de claså
Locul de desfåßurare: sala de claså
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Activitatea 1: Joc  
Utilizarea durabilå este inteligentå!  
Împår†i†i clasa în grupuri de cel pu†in cinci copii fiecare. Da†i fiecårui grup un ulcior cu 
un sfert de litru din båutura preferatå a copiilor ßi fiecare copil îßi toarnå în pahar cât 
doreßte.

Umple†i carafa cu o optime de litru din aceeaßi båuturå. Båutura reprezintå o pre†ioaså 
resurså naturalå regenerabilå, de exemplu apå potabilå limpede, ßi fiecare copil trebuie 
så aibå în pahar båuturå pentru a råmâne în joc. La sfârßitul unei runde, copiii care nu 
au avut nimic de båut ies din joc.

Dupå trei runde, verifica†i dacå au råmas în joc to†i copiii sau dacå unii dintre ei au 
fost elimina†i. Existå grupuri în care to†i copiii au råmas în joc? Ce strategii au folosit 
aceste grupuri? A existat un lider de grup sau jocul s-a desfåßurat fårå o în†elegere re-
ciprocå între copii? Care grup este sigur cå va avea întotdeauna suficientå båuturå atâta 
vreme cât resursa naturalå continuå så fie regenerabilå?

Discuta†i cu copiii despre resursele naturale de care are nevoie omul ca så tråiascå, 
cum pot fi aceste resurse folosite în mod durabil ßi despre cum este amenin†atå rege-
nerarea resurselor naturale, de exemplu a apei potabile. Scrie†i pe tablå sugestiile venite 
din partea copiilor.

Suport informativ

Cu to†ii folosim apa ca resurså naturalå
Corpurile de apå nemodificate din bazinul dunårean 
sunt folosite ca rezerve de apå potabilå. În industrie, 
apa este folositå ca agent de lucru ßi de råcire; agricul-
torii au nevoie de apå ca så irige culturile. Pe râuri, se 
produce energie electricå cu ajutorul hidrocentrale lor; 
în plus, Dunårea ßi principalii såi afluen†i repre zintå 
importante cåi comerciale, cu o îndelungatå tradi†ie în 
ceea ce priveßte naviga†ia. Zonele inundabile naturale 
asigurå protec†ie în cazul revårsårii râurilor, iar peisa-
jele riverane oferå condi†ii de recreere.

Marea diversitate naturalå din bazinul dunårean, cu 
peste 5.000 de specii de animale, circa 2.000 de specii 
de plante înalte ßi habitate diverse (ex. påduri de 
luncå, izvoare de munte, mlaßtini sau Delta Dunårii, 
cu centura ei de trestii-gigant) reprezintå o comoarå 
naturalå unicå, ce trebuie påstratå ßi protejatå împo-
triva poluårii ßi a formelor de exploatare distructive.

Principiul exploatårii durabile se bazeazå pe uti-
lizarea resurselor naturale numai în måsura în care 
acestea se pot regenera. O economie durabilå se ca-

rac  terizeazå prin faptul cå ia în considerare påstra-
rea resurselor de bazå ßi aplicarea unor cuceriri ale 
ßtiin†ei, în aßa fel încât sistemul de exploatare dura-
bilå så se îmbunåtå†eascå permanent.

În ceea ce priveßte bazinul dunårean, acest lucru 
în seamnå, înainte de orice, så ne asiguråm cå se re-
du ce poluarea cursurilor de apå cu îngråßåminte ßi 
substan†e dåunåtoare, pentru a men†ine calitatea apei 
în viitor, în folosul oamenilor ßi al naturii. În ceea ce 
priveßte protec†ia împotriva inunda†iilor, se impune 
în primul rând limitarea pe cât posibil a stricåciunilor 
produse de acestea, pentru evitarea pagubelor perso-
nale ßi economice. Acest lucru poate fi realizat prin 
instituirea unor sisteme de avertizare timpurie ßi prin 
recrearea zonelor inundabile naturale.

Exploatarea apei în sine trebuie så se bazeze pe 
disponibilitatea acestei resurse. Måsuri importante în 
aceastå direc†ie ar fi reglementarea cererii prin pre†uri 
realiste ale apei, måsurarea consumului ßi educarea 
consumatorilor în sensul economisirii apei.

Ce este exploatarea durabilå a resurselor naturale?

>>>
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Suport informativ

În ceea ce priveßte poluarea, trebuie aplicat princi-
piul „poluatorul plåteßte“. Cei care se fac råspunzå-
tori de poluarea mediului trebuie så plåteascå pentru 
îndepårtarea poluårii. În cazul unitå†ilor industriale, de 
exemplu, aplicarea idealå a acestui principiu constå în 
gestionarea completå a ciclului apå-apå uzatå.

În cadrul tuturor acestor eforturi, trebuie avut în ve-
dere faptul cå au ßanse de reußitå numai acele ac†iuni 
care se referå la întregul bazin receptor al fluviului. 
Pentru a ajunge împreunå la solu†ii care så favorizeze o 
economie înfloritoare fårå distrugerea bogå†iilor natu-
rale ale bazinului dunårean, au fost convenite directive 
interna†ionale transfrontaliere. 

Directiva Cadru privind Apa a Uniunii Europene
La 22 decembrie 2000, a intrat în vigoare în toate sta te le 
membre ale Uniunii Europene Directiva Cadru privind 
Apa. În plus, toate statele din bazinul du nå rean, chiar ßi 
cele care nu sunt membre UE, au cåzut de acord så punå 
în aplicare Directiva Cadru privind Apa.

Scopul acestei directive este de a asigura cooperarea 
dintre †årile care fac parte din bazinul receptor ßi ges-
tionarea comunå a acestui bazin.

Elementul central al directivei este acela de a gos-
podåri apele la nivelul întregului bazin receptor, de-
oarece, atunci când vine vorba de calitatea lor, apele nu 
cunosc frontiere politice.

Cele mai importante obiective ale Directivei Cadru 
privind Apa sunt:
•  prevenirea degradårii apelor de suprafa†å ßi a apei 

subterane
•  protejarea, dezvoltarea ßi renaturarea tuturor corpu-

rilor de apå
•  atingerea, pânå în 2015, a unei ståri chimice ßi eco-

logice bune a tuturor apelor de suprafa†å ßi subterane

Conven†ia pentru Protec†ia Fluviului Dunårea
Conven†ia a fost semnatå la 29 iunie 1994 la Sofia ßi a 
intrat în vigoare la 22 octombrie 1998. Printre obiec-

tivele Conven†iei pentru Protec†ia Fluviului Dunårea 
se numårå:
•  conservarea, îmbunåtå†irea ßi utilizarea ra†ionalå a 

apelor de suprafa†å ßi subterane din bazinul receptor
•  måsuri preventive pentru †inerea sub control a riscu

ri lor cauzate de accidente rezultate din inunda†ii, ghe-
†uri sau substan†e periculoase

• reducerea deversårii poluan†ilor în Marea Neagrå

Pentru punerea în aplicare a Conven†iei pentru 
Pro tec†ia Fluviului Dunårea, a fost înfiin†atå Comi-
sia Interna†ionalå pentru Protec†ia Fluviului Dunårea 
(ICPDR). În fiecare an, la 29 iunie, se sårbåtoreßte Ziua 
Dunårii, pentru a marca semnarea Conven†iei Dunårii.

Dezvoltare durabilå
Dezvoltarea durabilå este un concept folosit în lumea 

întreagå, care se bucurå de tot mai multå recunoaßtere.
Termenul „dezvoltare durabilå“ a fost definit în va-

ria te feluri, înså defini†ia cea mai cunoscutå pe plan 
interna†ional este cea datå în Raportul Brundtland de-
spre Viitorul Nostru Comun:

Dezvoltarea durabilå este „acea dezvoltare care rås-
punde nevoilor prezentului, fårå a compromite capaci-
tatea genera†iilor viitoare de a-ßi satisface propriile lor 
nevoi“.

De la publicarea Raportului Brundtland (1987) ßi 
Conferin†a Na†iunilor Unite pentru Mediu ßi Dezvoltare 
(UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992, conceptul de 
„dezvoltare durabilå“ s-a bucurat de mare aten†ie.

De câ†iva ani, conceptul de durabilitate este consi-
derat modelul de dezvoltare durabilå a omenirii. Obiec-
tivele dezvoltårii durabile sunt dreptatea socialå, com-
patibilitatea ecologicå ßi eficien†a economicå. În plus, 
într-o formå durabilå de economie ßi stil de via†å se 
consumå doar atâtea resurse cât poate regenera natura.

Dezvoltarea durabilå reprezintå o provocare globalå 
pentru noi to†i, aceea de a crea în viitor o via†å care så 
merite tråitå.
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Activitatea 2: Experiment  
Marea Neagrå ca destina†ie finalå

Pe posterul cu Dunårea, copiii îßi cautå †ara ßi râul cel mai apropiat de caså. Urmåresc 
apoi cursul râului pânå la Marea Neagrå ßi observå prin câte †åri (sau oraße) trece râul 
pânå se varså în Marea Neagrå. Pentru fiecare †arå (sau oraß) ce se aflå între locul în care 
tråiesc copiii ßi Marea Neagrå, aceßtia varså apå coloratå cu colorant alimentar într-un 
bol mare ßi urmåresc cum se schimbå culoarea apei (pentru fiecare †arå sau oraß existå 
un ulcior cu apå de altå culoare). În cele din urmå, apa din bol a devenit maro sau gri, 
iar copiii våd cå apele poluate ajung în cele din urmå în Marea Neagrå ßi cå, în final, 
suntem cu to†ii råspunzåtori pentru calitatea apei din Marea Neagrå.

Copiii se gândesc ce poate fi fåcut ßi cum pot ei contribui la reducerea poluårii apelor 
din bazinul dunårean. Sugestiile lor sunt scrise pe tablå (de exemplu, construirea unor 
instala†ii care så epureze mai bine apa uzatå, utilizarea cu modera†ie a agen†ilor de 
spålare în gospodårie, conservarea corpurilor de apå cu grad ridicat de autopurificare, 
prevenirea accidentelor chimice prin måsuri sporite de siguran†å).

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

Suport informativ

Aceastå mare, în care se varså Dunårea, este una foarte 
spe cialå. Este legatå de Marea Mediteranå prin strâmto-
rile Bos for ßi Dardanele, iar de Marea Azov prin strâm-
toarea Cherci. Concentra†ia de 18 grame sare la litru din 
stratu rile de apå superioare este mai micå decât a oricårei 
alte måri, concentra†ia de sare a acestora fiind în medie de 
35 grame la litru.

Sub adâncimea de 100 de metri, Marea Neagrå are o 
concentra†ie de sare de 38 grame la litru. Ca rezultat al 
diferen†ei concentra†iei de sare din Marea Neagrå, între 
straturile superioare ßi cele inferioare nu se produce un 

schimb de apå. Deßi Marea Neagrå are o adâncime de 
2.212 metri în punctul såu cel mai adânc, cele mai multe 
animale tråiesc doar în stratul superior de 100 de metri 
al mårii. Sub acest nivel, apa Mårii Negre este saturatå 
în hidrogen sulfurat, format în decursul mileniilor prin 
descompunerea materiei organice. Ítim încå prea pu†in 
despre via†a din adâncurile Mårii Negre.

Marea Neagrå primeßte apå în principal din marile flu-
vii Dunårea, Niprul ßi Donul (prin Marea Azov). Aces te 
trå såturi ecologice caracteristice o fac deosebit de vul ne-
rabilå la afluxul de poluan†i ßi nutrien†i din aceste fluvii.

Marea Neagrå
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Activitatea 3: Lucru/discu†ii de grup 
Marele fluviu (Joc de roluri)  

Copiii sunt împår†i†i în ßapte grupuri. Clasa hotåråßte cine va juca rolul „primarului“, apoi 
fiecare grup trage câte un cartonaß de rol.

Pe cartonaßele de rol, sunt descrise interesele ßi nevoile diferi†ilor locuitori ai unui sat 
aßezat pe un râu din bazinul dunårean. To†i sunt conßtien†i de faptul cå au nevoie de râu 
ca bazå a existen†ei lor, cu toate acestea, din cauza faptului cå interesele sunt numeroase 
ßi diferite, adesea nu este ußor så se cadå de acord asupra unei ac†iuni.

În fiecare rundå a jocului, se citeßte cu voce tare o situa†ie descriså pe unul dintre 
car tonaßele de activitå†i. Grupurile au la dispozi†ie timp så se gândeascå la argumente 
în favoarea sau împotriva måsurilor descrise. Sub conducerea primarului, este discutatå 
situa†ia ßi se hotåråsc måsuri, pe baza votului majoritar. Copiii sunt ajuta†i så se identifice 
cu rolurile lor, studiind ilustra†ii cu uneltele sau atributele caracteristice persoanelor pe 
care le reprezintå (de exemplu, un mic nåvod pentru pescari, un clopot pentru primar, 
ochelari de soare pentru turißti ß.a.m.d.).

Jetoanele colorate în diverse culori simbolizeazå diversitatea naturalå a râului. La în-
ceput, numårul jetoanelor este o datå ßi jumåtate mai mare decât numårul copiilor din 
claså, reprezentând capitalul disponibil al naturii. Pentru fiecare decizie care dåuneazå 
râului, se confiscå un jeton. Pentru fiecare decizie care nu dåunezå râului, se acordå un 
jeton. Jocul de roluri se încheie când a fost tras ultimul cartonaß de activitå†i. Dacå au 
råmas mai multe jetoane decât numårul de copii, comunitatea a gestionat cu în†elepciune 
resursele naturale ale râului ßi a reußit så-ßi dezvolte economia în mod durabil. Dacå sunt 
mai pu†ine jetoane decât numårul de copii, ecosistemul râului a fost afectat, exploatarea 
durabilå nemaifiind posibilå.

Dupå jocul de roluri, întreba†i-i pe copii cum li s-au pårut rolurile ßi cât de realist este 
jocul de roluri.
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Pescarii
Pescarii au nevoie pentru pescuit de un râu cu apå curatå. Zonele umede naturale ßi pådurile de luncå sunt importante 

pentru pescari, deoarece numeroase specii de peßti au nevoie de aceste habitate. Pescarii vor ca zona så fie vizitatå 
de mul†i turißti, astfel încât ei så poatå vinde mai mult peßte restaurantelor.

Reprezentan†ii companiei 
de exploatare a hidrocentralei

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

Agricultorii
Agricultorii au nevoie de apå subteranå curatå, pentru a-ßi iriga culturile. Ei vor så ob†inå recolte mai bogate 

de pe terenurile lor, pentru a putea cultiva mai multe cereale pentru popula†ie.

Turißtii
Pådurile de luncå ßi zonele umede naturale din jurul satului, cu numeroasele lor specii de påsåri, reprezintå o atrac†ie 
pentru turißti. Pentru a se putea îmbarca mai ußor pe nava de agrement, ei ar avea nevoie de un port nou, mai mare.
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Primarul
Primarul este foarte interesat de bunåstarea concetå†enilor såi. Trebuie så existe suficientå apå potabilå pentru popula†ie, 

iar în zonå trebuie så vinå companii mari. La fel de important este ßi ca zona så fie vizitatå de numeroßi turißti.

Locuitorii zonei
Ultimele inunda†ii importante leau distrus casele. Locuitorii ar dori acum ca întregul râu så fie regularizat. În plus, 

locuitorii sunt bucuroßi când zona este vizitatå de mul†i turißti ßi când se creeazå noi locuri de muncå.

Proprietarii fabricii
Proprietarii fabricii inten†ioneazå så construiascå o fabricå mare în zonå, ceea ce va crea multe locuri de muncå. 

Întrucât existå pu†in teren disponibil pentru construc†ii, unele zone umede vor trebui secate.

Compania de construc†ii
Construirea de fabrici ßi instala†ii portuare, precum ßi proiectele de regularizare a râurilor înseamnå afaceri prospere 

pentru compania de construc†ii. Fireßte, apa curatå este ßi ea importantå pentru companie.
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Cartonaß de activitate
Lângå sat, urmeazå så se construiascå o nouå hidrocentralå. 

Construirea hidrocentralei va afecta zonele umede ßi pådurile de luncå. 
Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton.

Alternativ`: aparatura cu un consum mic de energie precum ßi instalarea unor 
 panouri solare pe acoperißuri ar putea face în aßa fel încât så nu mai fie nevoie 

de o nouå hidrocentralå. Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.

Cartonaß de activitate
Agricultorii ar dori så foloseascå mai multe îngråßåminte minerale pentru 

a ob†ine recolte mai mari. Îngråßåmintele minerale vor polua înså apa subteranå 
ßi râul, reprezentând un pericol pentru rezerva de apå potabilå. Aceastå måsurå 

se penalizeazå cu un jeton.
Alternativ`: trecând la o agriculturå fårå îngråßåminte minerale ßi pesticide, 

 agricultorii vor produce mai pu†in, dar calitatea produselor lor va fi mai bunå ßi vor 
putea så le vândå la un pre† mai mare. Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.

Cartonaß de activitate
Pe malul râului urmeazå så se construiascå o nouå instala†ie portuarå. 

Cu aceastå ocazie, va fi distruså o colonie de påsåri, iar pe malurile artificiale 
ar exista mai pu†ine habitate pentru animalele acvatice. 

Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton. 
Alternativ`: se renoveazå vechiul port ßi turißtii trebuie så accepte 

cå este necesar så meargå mai mult pe jos pânå la nava de agrement. 
Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.
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Cartonaß de activitate
În zonå urmeazå så se construiascå o fabricå mare. 

Pentru a se ob†ine teren de construc†ie, este înså nevoie så fie secate zonele 
umede. Apa uzatå provenitå de la fabricå ar putea polua râul. 

Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton.
Alternativ`: în fabricå este folositå cea mai nouå tehnologie pentru 

produc†ie „curatå“, iar apa uzatå este reciclatå. Fabrica este construitå pe 
un teren din sat, unde nu trebuie distruse zonele umede. 

Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.

Cartonaß de activitate 
Un sector lung al râului urmeazå så fie regularizat, pentru a se crea o mai 

bunå protec†ie împotriva inunda†iilor. Bra†ele laterale ale râului vor fi închise, 
iar luncile împådurite vor seca. Aceastå måsurå se penalizeazå cu un jeton.

Alternativ`: printre måsurile de protec†ie împotriva inunda†iilor 
se numårå ßi utilizarea zonelor umede naturale ca zone inundabile, 

ceea ce oferå râului spa†iu, permi†ând devierea apei revårsate. 
Aceastå måsurå se premiazå cu un jeton.


