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Cum ajunge marea într-un râu?
Picåtura de ploaie are de parcurs o cålåtorie lungå de la nor pânå la suprafa†a solului. 
Dacå reußeßte så atingå påmântul, fie se evaporå imediat, fie se prelinge în påmânt. 
Dacå are ßansa så „aterizeze“ într-un râu, picåtura îßi începe cålåtoria spre mare, unde 
se evaporå. Gra†ie acestei metamorfoze, se va reîntoarce pe påmânt sub forma unei 
picåturi de ploaie. Íi acest proces se repetå la nesfârßit.

Traseul continuu stråbåtut de apå între cer ßi påmânt este o condi†ie esen†ialå pentru 
ca via†a så poatå exista pe planeta noastrå. În absen†a unui circuit al apei în naturå, n-ar 
mai exista nori, ploaie, curcubeie sau râuri. Mai mult, n-ar mai fi nici apå potabilå sau 
dulce, nici copaci... prin urmare nici oameni.

1.1.   Circuitul apei în naturå 
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Obiective: 
Copiii înva†å...
✔ cum se desfåßoarå circuitul apei în naturå.
✔ cå soarele determinå fenomenul de evaporare a apei, el fiind motorul întregului circuit al apei.
✔ despre rolul esen†ial al mårii în circuitul apei.
✔ faptul cå, statistic vorbind, cantitatea apei evaporate de pe påmânt corespunde cu cea a precipita†iilor.
✔  cå etapele din circuitul apei sunt interconectate ßi så recunoascå elemente caracteristice acestui circuit 

în mediul din proximitatea lor.
✔ så se priveasca pe sine ca fåcând parte din acest circuit al apei.

Materiale:
Activitatea nr. 1: 1 pahar cu apå.
Activitatea nr. 2: 1 pahar îngust, 1 farfurie platå.
Activitatea nr. 3:  apå caldå, 1 sticlå de plastic, 1 cutie de chibrituri, 2 pungi de plastic transparente mici, 

1 frigider.
Activitatea nr. 4: 1 balon pentru fiecare copil.
Activitatea nr. 5:  1 ibric cu apå, 1 butelie micå (de cålåtorie), 1 cutie de chibrituri,  2 tigåi, apå rece ßi cuburi 

de ghea†å.
Activitatea nr. 6: hârtie ßi creioane.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså ßi, ocazional, în aer liber.
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Motorul pentru ciclul hidrologic îl reprezintå soarele, a cå-
rui energie determinå trecerea apei din stare lichida în stare 
ga zoaså, respectiv într-un vapor de apå.

O treime din energia soarelui 
care ajunge pe påmânt – respec-
tiv fiecare a treia ra zå a soarelui 
– este folositå în pro ce sul de 
evaporare a apei. Mai târziu, 
aceastå energie este eli   be ratå 
din nou prin condensarea vapo-
rilor de apå ßi transformarea lor 
în picåturi de ploaie. 

Cantitå†ile enorme de energie 
implicate în acest proces pro vin 
chiar din locurile unde se pro-
duce evaporarea. Acest lu cru 
determinå fenomenul de rå cire. 

Oricine poate experimenta acest fenomen pe propriul corp, 
du på o partidå de înot în aer liber. Vântul ajutå apa så se eva-
pore mult mai rapid. Cu cât suflå mai tare vântul, cu atât mai 

rapidå este evaporarea apei ßi 
devine mai intenså senza†ia de 
råcorire. Cu cât este mai cald ßi 
mai us cat aerul, cu atât este mai 
ma  re cantitatea de apå care se 
eva porå ßi este transportatå sub 
for ma vaporilor de apå. Da cå 
ae rul este deja umed ßi re ce, se 
ab soarbe o cantitate re duså de 
apå. În acest caz, apa se evaporå 
lent. Acesta este ßi unul dintre 
motivele pen tru care rufele se 
usucå mai încet pe vreme plo-
ioaså decât pe vreme însoritå. 

Suport informativ

Activitatea nr. 1: Jocul  
Soarele †ine permanent apa în mißcare

Pentru început, copiilor le este dat câte un pahar cu apå. Un voluntar o bea. Toatå lumea 
trebuie så estimeze ce vârstå are apa ßi råspunsurile lor sunt scrise pe tablå. 

Apoi copiilor li se spune cå apa este atât de båtrânå încât pânå ßi dinozaurii au avut 
ocazia så înoate în ea. Elevii înva†å cå apa este la fel de båtrânå ca Terra ßi cå este parte 
a unui ciclu prin care se regenereazå constant de aproximativ 4,5 miliarde de ani. Apa 
are 4.500.000.000 ani, ßi acest numår poate fi scris pe tablå sub formå de cifre cu toate 
cele 8 zero-uri.

Copiii înva†å despre rolul important pe care îl de†ine soarele în acest circuit al apei ßi 
ce se întâmplå când apa se evaporå. 

Elevilor li se spune cå pot sim†i evaporarea „pe propria piele“, când se aflå în aer 
liber. În cazul în care existå posibilitatea de a face o excursie, ei sunt încuraja†i så facå 
urmåtorul experiment: så-ßi umezeascå degetul aråtåtor cu salivå ßi så-l ridice în aer. În 
scurt timp, partea degetului care se aflå pe direc†ia vântului începe så se råcoreascå. Pro-
cedând astfel, copiii pot sim†i chiar pe degetul lor cum vântul declanßeazå o evaporare 
rapidå ßi cum, în timpul acestui proces, se degajå cåldurå. De asemenea, în acest fel este 
posibil så se afle ßi din ce direc†ie bate vântul.

De re†inut! Încå din timpuri imemoriale, apa apar†ine unui ciclu prin care se reîn-
noießte permanent. Procesul de evaporare a apei depinde de mai mul†i factori – vânt, 
temperatura aerului, umiditate – ßi poate fi sim†it pe propriul corp. 

Cum func†ioneazå circuitul apei în naturå?

Soarele ca motor: apa este într-un ciclu permanent

Precipita†ii Condensare

Evaporare

Infiltra†ie
Scurgere de suprafa†å

Ape subterane

Strat impermeabil al apei subterane

Soare
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Activitatea nr. 2: Experiment   
Apa mårii se evaporå

Copiii sunt informa†i cu privire la locurile unde se evaporå mari cantitå†i de apå, ex-
plicându-li-se cauzele. În claså, se toarnå într-un pahar îngust o anumitå cantitate de apå 
ßi aceeaßi cantitate se varså într-o farfurie întinså mare. Paharul ßi farfuria sunt aßezate 
unul lângå altul într-un loc din claså. Elevii trebuie så observe ce schimbåri apar în 
cursul zilelor urmåtoare.

Apoi sunt discutate urmåtoarele aspecte: cåror corpuri de apå le corespund farfuria 
ßi paharul? Prin ce anume diferå evaporarea din cele douå obiecte cu apå? Care ar fi 
explica†iile, motivele?

Este discutat ßi explicat rolul important al mårii în circuitul apei. Pentru o mai bunå 
în†elegere, este dat exemplul Mårii Negre – în fiecare an, un strat de apå de aproximativ 
1,3 metri se evaporå din mare. Se atrage aten†ia asupra acestei cantitå†i impresionante 
de apå care se evaporå anual din Marea Neagrå. Elevii înva†å cå stratul hidrologic de 1,3 
metri adâncime cântåreßte în jur de 1.300 kg pe metrul påtrat (un strat de apå de 1 mm 
este echivalentul aproximativ al unui litru de apå pe metru påtrat).  >>>

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

în fiecare an. Mergând spre regiuni mai sudice, în zona 
Mårii Roßii, soarele este ßi mai puternic. Cu cât soarele 

stråluceßte mai tare, cu atât cantitatea de apå evaporatå 
este mai mare. Un strat de apå cu dimensiunea de 3,5 m 
adâncime se evaporå anual din Marea Roßie sub forma 
vaporilor de apå. 

În lumea largå, 500.000 de km cubi de apå se evaporå 
în fiecare an pe toatå suprafa†a planetei. Aceastå can titate 
corespunde unui cub plin cu apå cu laturile în sumå de 
79,37 km. Altfel spus: aceastå cantitate s-ar putea pre-
schimba într-un strat de apå de 623,86 m înål †i me, care ar 
cuprinde întregul bazin al Dunårii – 801.463 km påtra†i. 

Acest volum imens de apå se transformå în vapori de 
apå în stare gazoaså ßi acoperå o suprafa†å uriaßå sub for -
ma norilor. Toatå apa evaporatå se întoarce pe på mânt sub 
forma precipita†iilor. 80% din precipita†iile glo bale cad în 
zona mårilor. Numai 1 din 5 picåturi de ploa ie ajun  ge pe 
påmânt uscat. În cadrul circuitului apei în na tu rå, cantitatea 
precipita†iilor corespunde cantitå†ii de apå eva porate. 

Datoritå for†ei de gravita†ie, vaporii de apå din cir-
cu i tul hi drologic nu se pierd în spa†iu. Ei råmân în at-
mos ferå ßi se reîntorc integral pe påmânt sub forma pre -
cipita†iilor. Cantitatea globalå de apå nu se schimbå, ci 
se men†ine constantå. 

Suport informativ

Planeta albastrå

Marea Neagrå: În fiecare an, din apa mårii se evaporå un 
strat gros de 1,3 m. Aceastå apå este înlocuitå cu apa din 
râuri ßi prin precipita†ii.
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Se calculeazå numårul de copii care împreunå ar cântåri aproximativ 1,300 kg. Re zul tatul 
îi ajutå pe copii så-ßi facå o idee despre cantitatea de apå care se evaporå, circulå prin at-
mosferå sub forma vaporilor ßi se reîntoarce pe påmânt sub forma precipita†iilor. 

Elevii se gândesc de ce, în ciuda evaporårii, mårile nu seacå niciodatå. Le este ex-
plicat cå stratul de 1,3 m de apå care se evaporå din Marea Neagrå se reface anual prin 
apa din râuri ßi din Dunåre ßi prin intermediul ploii. Astfel, se subliniazå faptul cå toatå 
apa evaporatå din måri revine pe påmânt sub forma precipita†iilor ßi se reintegreazå în 
måri. 

De re†inut! Cu cât suprafa†a de apå este mai vastå, cu atât mai mare este ßi cantitatea 
ce se evaporå. Drept urmare, apa mårilor se evaporå într-o cantitate mai mare fa†å de 
apa râurilor sau a lacurilor. Volumul de apå care se evaporå din måri este impresionant. 
Apa evaporatå se reîntoarce în mare sub forma ploilor ßi a râurilor. 

Activitatea nr. 3: Experiment   
Formarea norilor

Dupå evaporarea apei, elevii observå cum vaporii în stare gazoaså formeazå norii. Co-
piii asistå în claså la procesul de formare a norilor. 

O anumitå cantitate de apå caldå este turnatå într-o sticlå de plastic. Se aprinde un bå† 
de chibrit. Dupå trei secunde, bå†ul se stinge ßi se †ine astfel încât fumul så intre în sticlå. 
Apoi, sticla este închiså ßi mißcatå cu putere în aßa fel încât apa så ajungå pe to†i pere†ii 
sticlei. Sticla †inutå în lumina unei låmpi sau a unui bec se dilatå. >>>

Dacå o mare cantitate de apå se evaporå ßi aerul umed 
ßi re la tiv cåldu† se ridicå, atunci apa se råceßte. În tim-
pul acestui pro ces, vaporii de apå se condenseazå pe 
particule de praf, po len sau sare ßi formeazå picåturi de 
apå sau cristale de ghea †å, deoarece aerul rece nu poate 
re†ine atât de multå apå precum aerul cald. Miliarde de 
particule învelite în apå for meazå norul.

Procesul de formare a norilor este comparabil cu 
pro cesul de condensare a vaporilor de apå de pe un pa-
har cu apå re  ce dintr-o zi cålduroaså de varå. În zilele 
reci, expira†ia con  denseazå ßi ea vaporii de apå ßi nori 
de pi cå turi infi  me de apå se formeazå în dreptul gurilor 
noastre: un nor de respira  †ie. 

Aerul cald este mai ußor decât aerul rece, prin ur-
mare se ridicå deasupra. Acest fenomen poate fi ob-
servat într-o încåpere încålzitå pe timpul iernii. Aerul 

cald se ridicå; aerul mai rece este mai greu ßi råmâne 
la nivelul podelei. Aßadar, este mai cald imediat sub 
tavanul încåperii decât la suprafa†a podelei. 

Datoritå proceselor de formare a norilor, descrise mai sus, 
în bazinul Dunårii se întâlnesc precipita†ii bogate în re giunile 
muntoase ßi în zona râurilor cu debit mare de apå. Dunårea 
primeßte cantitå†i însemnate de apå din râul Inn, din mun-
†ii Alpi, din fluviul Tisa, din mun†ii Carpa†i ßi din fluviul 
Sava, care traverseazå Alpii Dinarici. În mun†i, nivelul pre-
ci pita†iilor este ridicat, deoarece masele de aer cu un grad 
de umiditate crescut se îngråmådesc în regiunile muntoase 
înalte. Mun†ii constituie un fel de barierå, care favorizeazå 
ri dicarea aerului umed, determinând fenomenul de råcire. 
Norii se formeazå, iar råcirea accentuatå då naßtere ploilor. 

Mai multe detalii în Capitolul 5.2. „Bazinul receptor 
al Dunårii“.

Suport informativ

Cum se formeazå norii?
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Acest fapt determinå o creßtere a presiunii aerului; când sticla este låsatå så-ßi måreascå 
din nou volumul, presiunea coboarå. Aburul reprezintå particulele de praf pe care se 
condenseazå vaporii de apå. Prin reducerea presiunii aerului, vaporii de apå se conden-
seazå pe particulele de praf ßi se formeazå norii.

Sunt discutate cu elevii urmåtoarele aspecte: Ce se observå în sticlå? (Este posibil så 
se observe aburul.) Se formeazå abur de fiecare datå când sticla este contractatå ßi apoi 
låsatå så se dilate? De ce?

Mai departe, influen†a pe care o are temperatura aerului în formarea norilor poate fi 
explicatå practic în experimentul urmåtor. Douå pungi de plastic sunt umplute cu aer 
(copiii suflå în ele) ßi legate strâns la gurå. Înåuntrul lor este acum aer cald ßi umed. Una 
dintre pungi este puså în frigider, iar cealaltå este påstratå afarå. Dupå cincisprezece 
minute, se scoate punga din frigider. Copiii comparå cele doua pungi ßi încearcå så 
råspundå la urmåtoarele întrebåri: Care dintre cele douå pungi con†ine vapori de apå 
condensa†i? De ce?

Pungile sunt †inute la temperatura camerei timp de jumåtate de orå. Copiii observå 
prin ce transformåri trec vaporii de apå condensa†i. În claså se discuta apoi despre modul 
în care temperatura aerului influen†eazå procesul de formare a norilor. 

De re†inut: capacitatea aerului de a „sus†ine“ apa creßte odatå cu temperatura aerului. 
Dacå aerul cald ßi umed se råceßte, vaporii de apå trec din stare gazoaså în stare lichidå 
ßi se formeazå norii. Aceßtia se disperseazå de îndatå ce temperatura creßte ßi aerul 
poate absorbi umiditatea din nou.

Activitatea 4: Experiment   
Pe aripile vântului

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

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

Aerul devine cald prin încålzirea påmântului. El se di-
latå ßi se ridicå. Aerul mai rece ßi mai greu ia lo cul aeru-
lui ce tocmai s-a ridicat. Aerul se îndreaptå din zo ne le cu 
presiune ridicatå spre zonele cu presiune scåzutå.

Cu cât este mai mare diferen†a de presiune dintre 
douå zone, cu atât creßte intensitatea vântului. 

Suport informativ

Originea vântului
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De re†inut! Vântul se formeazå ca urmare a tendin†ei de egalizare a diferen†elor de pre-
siune. Masele de aer se îndreaptå din zona cu presiune ridicatå spre zona cu presiune 
scåzutå. Cu cât este mai mare diferen†a de presiune dintre douå zone, cu atât vântul se 
intensificå. Dacå presiunea aerului se men†ine egalå, nu adie niciun vânt; totul este static.

Activitatea 5: Joc, experiment 
Ploaia din claså

Partea I: „Aducåtorii de ploaie“ 
Copiii se aßazå pe podea cu ochii închißi „într-un cerc al ploii“ ßi imitå sunetul picåtu ri lor 
de ploaie. Conducåtorul de joc începe så pocneascå treptat din degete cât mai si len †ios.

Copilul aflat în stânga lui este atent ßi, când percepe sunetele, începe, de asemenea, 
så pocneascå din degete. Urmåtorul va urma exemplul ßi tot aßa pânå la ultimul copil. 
Sunetele, care imitå ini†ial o ploaie linißtitå, cresc în intensitate. Când sunetul se aude în 
tot cercul ßi to†i participan†ii îßi pocnesc degetele, apare un sunet nou.

În runda urmåtoare, conducåtorul de joc începe så-ßi frece palmele una de alta. Din 
nou, restul copiilor preiau gestul pe rând, pânå când toatå lumea ajunge så-ßi frece 
palmele. Sunetul imitå burni†a.

Mai departe, conducåtorul de joc începe så aplaude. Când toatå lumea bate din palme 
se aude o ploaie toren†ialå. 

Apoi, conducåtorul îßi loveßte palmele de coapse. Copiii i se alåturå pe rând, ca mai 
devreme. În tura urmåtoare, urmând exemplul, to†i îßi lovesc palmele de coapse ßi 
tropåie pe podea în acelaßi timp. Se aude o furtunå cu tunete! Punctul culminant a fost 
atins ßi vijelia începe så se domoleascå. În urmåtoarea rundå, tunetele înceteazå.

Toatå lumea îßi loveßte numai coapsele. Copiii înceteazå mißcårile pe rând, pânå când su-
netul nu se mai aude. Apoi bat cu to†ii din palme cât mai ußor. Unul dupå altul, ei se opresc 
din aceastå forfotå. În runda urmåtoare, toatå lumea îßi freacå palmele. Din nou, sunetele 
devin din ce în ce mai pu†in perceptibile. Spre final, to†i copiii pocnesc din degete. Se opresc 
pe rând. La sfârßitul jocului, se instaleazå din nou linißtea. Furtuna s-a terminat! 

Partea a II-a: Ploaia din claså
Apa se încålzeßte într-un ibric. Când atinge punctul de fierbere, o tigaie cu apå rece, 
dacå este posibil chiar cu cuburi de ghea†å în ea, este †inutå deasupra aburilor fierbin†i 
care se ridicå. O a doua tigaie este †inutå sub tigaia cu ghea†å (mare aten†ie så nu se 
ardå nimeni din cauza aburilor). Copiii privesc la baza tigåii, unde se formeazå picå-
turi foarte mici de apå. Când ajung suficient de mari, ele cad precum picåturile de 
ploaie. Plouå!

Sunt discutate cu copiii urmåtoarele aspecte: Din ce punct de vedere se aseamånå 
modelul formårii ploii cu circuitul apei? Ce reprezintå ibricul cu apå fierbinte? Unde 
sunt norii? Cum se poate proceda pentru a intensifica ploaia? Poate fi influen†atå 
mårimea picåturilor de ploaie?      >>>
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Dacå apa såratå se evaporå dintr-un ibric se poate vedea cum sarea råmâne în ibric – 
sau în mare. Acelasi lucru se întâmplå ßi în cazul poluan†ilor care ajung din Dunåre 
în Marea Neagrå, respectiv acumularea în mare. Apa care se evaporå din mare se 
reîntoarce pe påmânt sub forma apei dulci.

Copiilor li se explicå procesul de formare a picåturilor ßi cum poate fi observat 
acest fenomen în via†a de zi cu zi. Ei sunt încuraja†i så provoace o formå de ploaie pe 
drumul spre ßcoalå conform urmåtorului model.

Aerul din autobuz este cald ßi umed. Dacå afarå este frig, ferestrele autobuzului 
sunt reci. Vaporii de apå se condenseazå ßi geamurile se aburesc. Acest proces este 
similar celui prin care se formeazå norii. Dacå încerci så desenezi ceva, degetul tåu va 
låsa o urmå pe geamul umezit ßi vor începe så se prelingå picåturi mici de apå. Acest 
lucru este similar ploii. 

De re†inut! În experiment, ibricul simbolizeazå marea din care se evaporå apa. Aerul 
cald ßi umed se ridicå, se råceßte, se condenseazå în timpul procesului ßi formeazå 
norii. Dacå picåturile foarte mici de apå se combinå, mårindu-ßi dimensiunea, de în-
datå ce ating o anumitå mårime, nu mai pot fi „sus†inute“ ßi începe så plouå. Cu cât 
este mai accelerat procesul de combinare ßi de formare a unor picåturi mari, cu atât 
mai repede va ploua. 

Se poate vedea cå apa trece prin mai multe ståri; cu toate acestea, cantitatea totalå 
de apå din circuitul hidrologic råmâne constantå. 

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

sub ac†iunea for†ei de gravita†ie. Rezultatul este ploaia. 
Uneori, norii se ridicå în straturile de aer mai înalte, unde 
picåturile de apå se transformå în cristale de ghea†å. Dacå 
ninge, plouå, cade grindinå sau lapovi†å, oricare dintre 
aceste fenomene meteorologice s-ar produce, ele sunt 
condi†ionate de temperatura de la nivelul solului.

Suport informativ

Cum se formeazå precipita†iile?
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Activitatea 6: Grup de lucru/ Discu†ii   
Rolul oamenilor în circuitul apei în naturå

Copiii lucreazå în grupuri mici ßi se gândesc la felul în care oamenii sunt implica†i în 
circuitul apei în naturå. Fiecare îßi noteazå ideile pe hârtie. 

Apoi trebuie så råspundå la urmåtoarele întrebåri:
Este posibilå via†a în lipsa apei? Cât de mult poate supravie†ui un om fårå apå? 

Cum intrå oamenii în contact cu apa? Este posibil ca întreaga cantitate de apå de pe 
påmânt så fie potabilå? Cum ajunge apa în ßcoalå? Pe unde ßi prin ce metode reintrå 
apa folositå în ßcoalå în circuitul hidrologic?

Rezultatele sunt discutate în claså.
De re†inut! Nimeni nu poate tråi fårå apå. Apa potabilå este disponibilå în cantitå†i 

limitate, de aceea e foarte pre†ioaså. Pe cât ne stå în putere, ar trebui så påstråm apa 
cât mai curatå. 

Oamenii sunt parte integrantå din circuitul apei în naturå. O 
per soanå bea în medie 2,5 l de apå zilnic ßi eliminå 2,5 l de 
apå prin transpira†ie, respira†ie ßi urinå. O persoanå poate 
su pravie†ui doar câteva zile fårå apå. Apa este indispen-
sabilå metabolismului uman. Ma teriile rezultate în urma 
proceselor bio chi  mice din organism sunt 
evacuate din or ga nism prin excre†ie, în 
timp ce substan†ele esen†iale vie†ii, precum 
proteinele, sårurile minerale ßi oligoele-
mentele sunt redate organismului. Apa 
de†ine un rol în semnat ßi în reglarea tem-
peraturii corpului. 

Oamenii folosesc apa pentru a gåti, pen-
tru a se spåla, pentru a-ßi spåla lucrurile ßi 
pentru a face curat. Folosim apa în agri-
culturå pentru ob†inerea alimentelor ßi în 
produc†ia industrialå. De asemenea, avem 
nevoie de apå pentru a produce energie 
electricå. Colectåm apå din izvoare, râuri, 
lacuri, fluvii sau o scoatem din pânza frea-
ticå. Oamenii au nevoie de apå curatå, iar apele reziduale 
trebuie så se reîntoarcå în circuitul hidrologic numai dupå 
ce au fost epurate.

Nu exista vreo rezervå de apå inepuizabilå pe care så 
o putem folosi. Numai un procent foarte mic de apå din 

oceanul planetar este utilizat de oameni. Motivul constå în 
diferen†ele cantitative dintre apa såratå ßi apa dulce. 97,4% 
din apa Terrei este apå såratå. Numai 2,6% este apå dulce. 
Cantitatea de apå potabilå disponibilå este atât de reduså, 
deoarece 22,4% din apa potabilå este înmagazinatå în 

pânza freaticå, iar 77,2% în calotele polare ßi ghe†ari. Prin 
urmare, mai råmâne disponibil numai un procent de 0,4% 
din întreaga cantitate de apå dulce. 

Apa purå este un produs rar. De aceea, trebuie folositå în 
mod ra†ional ßi protejatå împotriva poluårii.

Suport informativ

Oamenii ßi circuitul apei în naturå

Compara†ie: la nivel global, pentru un volum corespunzåtor unei cåzi de baie 
de apå såratå existå doar 1 litru de apå dulce ßi un påhårel de apå potabilå.



Apa de pe påmânt trece constant dintr-o stare în alta, de-
venind gazoaså, solidå sau lichidå în cålåtoria ei prin aer, 
pe sol, prin râuri, lacuri ßi måri. Aceste procese dau naßtere 
unui circuit neîntrerupt. 

Soarele determinå evaporarea apei din corpuri acvatice 
ßi din mårile påmântului. Când o mare cantitate de apå se 
eva porå, aerul umed ßi relativ cald începe så se ridice ßi 
så se råceascå. În timpul acestui proces, se formeazå norii. 
Vân tul alungå norii din zona mårii în regiuni de uscat. Când 
norii sunt dußi de vânt în regiuni mai reci, vaporii se råcesc 
ßi se condenseazå. Puzderia de picåturi foarte mici de apå 
se reduce prin formarea unor picåturi mai mari, care cad 
pe påmânt sub formå de ploaie. Când precipita†iile ajung 
pe påmânt sub formå de ploaie, o parte din ele se evaporå 
instantaneu ßi se reîntorc în aer sub forma vaporilor de apå. 
Restul ajung în râuri, lacuri, fluvii ßi într-un final în mare. 

O mare cantitate din apa ploii se infiltreazå în påmânt, 
este absorbitå de plante ßi se evaporå prin intermediul 
frunzelor. Astfel, plantele reprezintå o importantå „escalå“ 
în cålåtoria eternå a apei, care începe din mare ßi se sfârßeßte 

tot acolo. Plantele eliminå prin evaporare o cantitate de apå 
incredibil de mare datoritå suprafe†ei mari a frunzelor. Ast-
fel se explicå faptul cå, din cantitatea totalå de apå care se 
evaporå de pe påmânt, 45% provine de la plante, 41% din 
måri, 13% direct de la suprafa†a solului ßi numai 1% din 
râuri ßi lacuri. 

Un anumit procentaj din apa ploii se infiltreazå în sol ßi 
ajunge în pânza de apa freaticå, unde se formeazå rezervele 
de apå potabilå. Aceastå apå se poate sustrage circuitului 
apei un timp îndelungat. Ea poate reapårea la suprafa†a 
solului sub forma izvoarelor. 

În regiunea polarå, precipita†iile cad sub formå de zåpadå 
care, datoritå temperaturilor scåzute, nu se topeßte imediat. 
Astfel s-a format un strat de ghea†å de 1.000 m grosime. 
Pot trece mii de ani pânå când ghea†a se va topi ßi se va 
reîntoarce în mare. Acelaßi lucru este valabil ßi pentru zå-
pada care ajunge pe ghe†ari. Nicio picåturå de apå nu poate 
dispårea complet din circuitul hidrologic. Mai devreme sau 
mai târziu, toate ajung så se evapore ßi så revinå pe påmânt 
sub forma picåturilor de apå. 

Suport informativ

Circuitul apei dintr-o perspectivå de ansamblu
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Legendele Dunårii

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

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

Dunårea: hotar despår†itor sau punte de legåturå? Locul ungurilor predestinat pe Dunåre

Nimfele din izvoarele Dunårii, fecioare le Du -
nå rii („Donauweibchen“), barcagii ade me   ni†i 
în apå, baroni corup†i, regi ßi morari per   fizi… 
fenomene inexplicabile, poduri pe  ri culoase 
peste râuri, personalitå†i istorice, toate acestea 
fac parte din le gen dele ce au înflorit pe malurile 
dunårene. Eroii ßi eroinele care s-au luptat cu 
foametea, bolile ßi moartea se numesc Ianus 
(János), Bogdan, Matei (Matúš), Ilja, Lau sau 
Agnes. Prin viu grai, poveßtile curg odatå cu 
Dunårea prin zece †åri ßi pot fi urmårite într-o 
cålåtorie miticå.  

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

Sugestia 1: Citi†i sau povesti†i legende din 
†årile ßi regiunile dunårene ori pune†i fiecare 
copil så aleagå o poveste pe care så o citeascå, 
urmând så o nareze celorlal†i. Elevii pot face un 
desen reprezentativ pentru povestea ascultatå 
sau chiar un portret al unuia dintre eroi. Apoi, 
desenele sunt aßezate pe o hartå mare a Dunårii 
în dreptul regiunii din care provine legenda. În 
final, se poate face o cålåtorie a poveßtilor cu 
degetul pe harta. 

Sugestia 2: Pune†i în scenå una sau mai multe 
poveßti. Rezultatul va fi unul spectaculos, da  cå 
piesa se monteazå chiar în regiunea de pro  ve-
nien†å a legendei, direct pe malul Dunårii sau 
pe cursul unei alte ape. 

Poveßti transmise pe cale oralå

23Dincolo de suprafa†å
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Izvorul, punct de plecare; marea, punct de sosire
Precipita†iile pot urma variate „trasee“ în drum spre påmânt. Dacå plouå deasupra unei 
påduri, un sfert din apa de ploaie se evaporå imediat de pe suprafa†a copacilor. O cin-
cime din întreaga cantitate de apå ajunge în râuri ßi în fluvii. Restul se infiltreazå în sol. 
Dacå plouå într-o regiune lipsitå de copaci, se dubleazå cantitatea de apå care ajunge di-
rect în apele curgåtoare. Acest lucru demonstreazå cå zonele împådurite înmagazineazå 
o mare cantitate de apå. 

Când apa se infiltreaza în sol, ea este filtratå ßi îmbogå†itå în minerale. Dacå ajunge 
într-un strat impermeabil, fie poate reveni la suprafa†a solului sub formå de izvor, fie 
råmâne sub påmânt. Punctul final pentru to†i afluen†ii Dunårii este Marea Neagrå. Cali-
tatea apei din mare depinde în mare måsurå de ceea ce alegem noi så facem. 

1.2.   Etapele circuitului apei în naturå 
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Obiective:
Copiii înva†å…
✔ cå pådurile sunt rezervoare de apå ßi pot reduce pericolul viiturilor.
✔ ce se întâmplå când apa se infiltreazå în sol ßi cum ia naßtere un izvor.
✔  cât de mult este influen†atå calitatea apei din Marea Neagrå de comportamentul celor care tråiesc în 

vecinåtatea bazinului dunårean.

Materiale:
Activitatea nr. 1: coli de desen, creioane.
Activitatea nr. 2:  nisip, lut sau argilå, pietriß, påmânt, 1 vas de acvariu mic sau un tub de plastic trans-

parent, apå într-un vas de fiert.
Activitatea nr. 3:  1 bazin, 1 castron solid, coloran†i alimentari, o folie de plastic transparentå, câteva 

pietre mici.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 1-2 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså. 
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Ploaia care cade peste pådure are cinci rute posibile 
de urmat. Chiar înainte så atingå solul, o parte din apå 
se evaporå prin suprafa†a trunchiurilor, a crengilor ßi a 
frun  zelor. Aßadar, un sfert din picåturile de ploaie se 
re  întorc aproape instantaneu în aer. O cincime råmâne 
la suprafa†a solului ßi curge direct spre râuri. Mai mult 
de jumåtate din picåturi se infiltreazå în solul împådu-
rit. Astfel, o parte din apa de ploaie este absorbitå prin 
rådåcinile copacilor, transportatå cåtre frunze ßi elibe-
ratå în aer sub forma vaporilor de apå. Restul apei se 
colecteazå sub påmânt în re†eaua apelor subterane sau 
poate reveni la suprafa†a solului sub formå de izvor. 

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

Suport informativ

Activitatea nr. 1: Activitate de crea†ie 
Pådurile înmagazineazå apa de ploaie 

Copiii îßi imagineazå o pådure formatå din arbori impunåtori. Fiecare copil deseneazå 
pådurea imaginatå în timpul ploii ßi, de asemenea, rådåcinile copacilor. Elevii se gândesc 
ce se întâmplå cu picåturile de ploaie care cad peste copaci. Ajuta†i de profesor, ei înva†å 
cå picåturile de apå pot parcuge trasee variate.  

Copiii re†in ce cantitate însemnatå de apa råmâne înmagazinatå într-o pådure. Ei dese-
neazå picåturile de ploaie ßi aratå cu ajutorul unor såge†i unde ajung acestea. 

În claså se discutå despre picåturile de ploaie care ajung pe un versant despådurit. În 
acest caz, copiilor li se spune cå apa nu se mai evaporå prin intermediul copacilor. Drept 
urmare, creßte pericolul producerii unei calamitå†i.

De re†inut: ploaia stråbate drumuri variate pânå atinge solul. Când plouå într-o zonå 
împåduritå, numai o jumåtate din cantitatea totalå de apå se scurge direct spre râuri fa†å de 
cazul în care plouå într-o zonå despåduritå. Oamenii influen†eazå gravitatea calamitå†ilor 
ce se pot produce ca urmare a felului în care utilizeazå påmântul.

Cålåtoria apei de ploaie prin pådure
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Activitatea nr 2: Experiment 
Naßterea unui izvor

Împår†i†i în grupuri de lucru, copiii construiesc o machetå prin care ilustreazå modul în 
ca re un izvor subteran ajunge la suprafa†a solului. Într-un vas mic de acvariu sau într-un 
tub de plastic transparent, se aranjeazå urmåtoarele straturi (de la baza recipientului în spre 
vârf, acoperind întreaga suprafa†å): nisip, lut sau argilå, pietriß, din nou nisip ßi på mânt. În 
stratul de argilå sau lut, se modeleazå cu degetul trei canale cu adâncimea de 1 cm. 

Copiii varså apå de ploaie peste „edificiul“ lor. Apa se infiltreazå prin påmânt ßi se 
adunå în canalele din stratul impermeabil de argilå sau lut. Vasul este ußor înclinat ßi 
apar trei izvoare. 

Elevii sunt invita†i så vorbeascå despre izvoarele pe care le-au vizitat. Are loc o 
discu†ie despre cum pot fi protejate izvoarele pentru a-ßi men†ine apa purå. 

De re†inut! Un izvor subteran apare la suprafa†a solului atunci când apa ploii, infiltratå 
în påmânt, se acumuleazå într-un strat impermeabil. Calitatea apei unui izor depinde de 
activitå†ile care se desfåßoarå în împrejurimi. 

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

Indiferent dacå plouå, ninge sau cade grindinå, în 
esen†å este vorba despre picåturile de apå ce ajung pe 
sol. Acestea se infiltreazå în sol, stråbåtând straturile 
de påmânt ßi de rocå. Astfel, apa poate ramâne captivå 
în adâncul påmântului ca izvor subteran.  

Apa subteranå este apa care s-a infiltrat în påmânt, 
evi  tând så fie absorbitå de plante ßi så se evapore la 
ni  velul solului. Infiltrarea apei poate dura de la câteva 
zile pânå la câteva såptåmâni, pentru a penetra stra -
tul de roca ßi de påmânt ßi a ajunge la canalele de apå 
subteranå. Stratul de argilå sau de lut este fundamen tal 
în formarea unui corp de apå subteranå. Apa care se 
infiltreazå se adunå deasupra unui asemenea strat, um -
plând toate cavitå†ile subterane. Pânza freaticå este in -
flu  en†atå numai de for†a gravita†ionalå. Ea poate atinge 
un debit de la câ†iva centimetri pe zi la câ†iva metri. Sub 
påmânt, pot exista mai multe straturi orizontale de apå, 
unul sub altul, separate de un perete etanß. Stra  tu  ri le 
de apå subteranå, aflate la mare adâncime, pot atin ge o 

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

Suport informativ

Apa subteranå
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Izvor: apa subteranå iese la suprafa†å prin izvoare.
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Activitatea nr. 3: Experiment 
Punct final: marea 

Se umple cu apå un bazin ßi apa este coloratå cu o picåturå de coloran†i alimentari. În 
mijlocul bazinului cu apå se aßazå un vas gol ßi se acoperå cu o folie transparentå de 
plastic întregul bazin. Pe folia de plastic, exact deasupra vasului, se pune o pietricicå. 

Bazinul este mutat la soare pentru câteva ore. Copiii observå cum în vas începe så 
picure apå curatå. 

În timpul discu†iei care are loc se subliniazå cå ace-
laßi lucru se întâmplå ßi în cazul lacurilor naturale ßi al 
celor artificiale, mai ales când apa nu are nicio gurå de 
vårsare. 

De re†inut! Existå o legåturå directå între apa curatå a 
Dunårii ßi a afluen†ilor ei ßi apa Mårii Negre. Marea este 
destina†ia finalå pentru toate materialele ßi substan†ele 
ce sunt transportate de apele râurilor. Copiii înva†å cât 
de important este ca apele râurilor så nu fie poluate.
 

Informa†ii pe CD-ROM: Marea Neagrå.

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

ranå prin strâmtorile Bosfor ßi Dardanele, iar cu Marea 
Azov, prin strâmtoarea Cherci. În fiecare an, un strat 
de apå de 1,3 m adâncime dis pare prin evaporare. Va-
porii de apå care circulå prin aer con†in apå curatå. Sa-
rea, obiectele aruncate de oa meni în apå ßi substan†ele 
poluante råmân în apele mårii.

Substan†ele poluante ajung în Marea Neagrå ßi prin 
in termediul Dunårii. Marea Neagrå reprezintå punctul 
final al cålåtoriei lor. Ele se grupeazå ßi afecteazå ca li-
tatea apei. Din aceastå cauzå, calitatea apelor Mårii Ne-
gre depinde de activitatea umanå desfåßuratå la ni ve lul 
întregului bazin dunårean. Cu cât apele Dunårii sunt mai 
curate, cu atât creßte calitatea apei din Marea Neagrå. 

Suport informativ

Punct final: Marea Neagrå

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

Oricine face o cålåtorie pe Dunåre observå ne-
numåratele castele, palate ßi månåstiri de pe 
malurile acestui fluviu. 

Practicile cavalereßti au cunoscut perioada lor 
de glorie în timpul Evului Mediu (între secolul al 
X-lea ßi secolul al XIII-lea). Castelele nobiliare ßi 
fortåre†ele, ce pot fi admirate pe înål†imile muntoa-
se, reprezintå mårturii ale societå†ii cavalereßti din 
perioada Evului Mediu târziu. 

Malurile stâncoase ale Dunårii au oferit condi†ii 
ideale pentru ridicarea acestor edificii, pe care nu-
meroase ruine încå le atestå. De pe aceste înål†imi, 
oricine putea cuprinde dintr-o privire cåile ßi rutele 
de acces, putea impune taxe de trecere ßi putea så-ßi 
afirme dorin†a de a ståpâni acele †inuturi.

Câteva „castele dunårene“
Oricine poate vizita castelul Wildenstein din Ger-
mania, ruinele castelului Aggstein din Austria sau 
ruinele castelului Esztergom, precum ßi alte palate 
regale ßi catedrale ca Oberburg din Visegrád, Un-
garia, construitå în 1263 cu scopul de a respinge un 
poten†ial atac mongol. Coroana lui Ítefan, simbol 
extrem de valoros pentru identitatea ungurilor, este 
adåpostitå aici.  

Pot fi vizitate ßi fortåre†ele Peterwardein ßi Ka-
lemegdan, din care numai zidurile au råmas mar-
torii acelor vremuri pânå în ziua de aståzi, situate în 
Belgrad, la gura de vårsare a râului Sava în Dunåre, 
unul dintre cele mai strategice locuri de pe întreaga 
întindere a Dunårii.

Fortårea†a triunghiularå din Smederevo, aflatå la 
confluen†a râului Jezava cu Dunårea ßi construitå 
de sârbi în anul 1428 pentru apårarea împotriva 
atacurilor otomane, a fost cuceritå de Imperiul Oto-
man ßi a fost distruså abia în perioada celor douå 
råzboaie mondiale. 

Castelul Golubac (în prezent doar ruine), situat 
într-o trecåtoare din zona sudicå a Carpa†ilor, a fost 

ridicat de maghiari pe ruinele unui castel roman, 
în a doua jumåtate a secolului al XIII-lea. S-a aflat 
sub ocupa†ie otomanå timp de 260 de ani. Se spune 
cå un paßå ßi-a abandonat nevasta, care se îndrå-
gostise de un maghiar, în mijlocul Dunårii legatå 
de o stâncå. Nu se ßtie sigur dacå aceasta a fost sal-
vatå de nobilul ei cavaler din nefericita situa†ie sau 
dacå ßi-a gåsit sfârßitul pe acea stâncå. În orice caz, 
stânca de la Por†ile de Fier este denumitå Babakaji, 
în amintirea so†iei acelui paßå. 

Printre exemple se mai numårå ruinele for tå re †ei 
sârbeßti Kladovo, vizavi de Turnu Severin; for tå-
rea†a Baba Vidin din Bulgaria; fortårea†a Kaleto, 
pe rocile sacre de la Belogradcik, a cårei istorie 
mer  ge pânå în vremea romanilor, fiind consolidatå 
de otomani cu un inel exterior de apårare. 

De asemenea, existå ßi numeroase castele care 
de-a lungul timpului au fost transformate în pala-
te, de exemplu, palatul Werenwag ßi palatul Sig-
maringen din Germania.

Perioada Evului Mediu târziu a fost propice 
înål†årii månåstirilor, care råspândeau creßtinis-
mul în vest („promotoarele culturii occidentale“). 
Majoritatea månåstirilor au fost ridicate pe cursul 
superior ßi mijlociu al Dunårii; unele dintre ele au 
fost reconstruite în stil baroc ßi stau mårturie pentru 
puterea ßi influen†a bisericii din acea perioadå. Cea 
mai veche månåstire de pe Dunåre este Weltenburg 
ßi a fost întemeiatå în Bavaria în 617. Alte exem-
ple: månåstirile Melk ßi Gottweig, de pe valea Wa-
chau, ßi månåstirea Klosterneuburg, din Austria. 
Må nåstirea Krusedol din Serbia, descoperitå în 
1509, a fost multå vreme scaunul patriarhilor sârbi 
ßi centrul vie†ii religioase din Serbia. 

Sugestii: Copiii marcheazå pe posterul Dunårii 
amplasamentele „martorilor din piatrå“ ßi ana-
lizeazå legåtura dintre defileele dunårene ßi cas-
telele ridicate. De ce au fost alese tocmai aceste 
locuri pentru construc†ia lor?

Pietrele, mårturii ale trecutului: castele, palate ßi månåstiri pe Dunåre
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„Pe minunata Dunåre albastrå“: arta dunåreanå
„Maro, vreme de 11 zile, ßi cenußiu, vreme de 
46; ver de murdar, timp de 45 de zile, verde strå -
ve ziu – 45, verdele intens al ierbii – 5, verde de 
o†el – 69 de zile, verde smarald – 46 ßi verde 
în  chis – 64 de zile.“ Acesta este sumarul hidro-
grafic alcåtuit la începutul secolului al XX-lea 
de Anton Bruszaky, cel care a înregistrat culo-
rile dunårene în Mautern pe durata unui an ßi 
a trimis înregistrårile cartierului general hidro-
grafic din Viena. Numai pe o zi însoritå, cu cer 
senin, cu un ochi de observator care ßtie cum 
så priveascå, Dunårea poate prinde nuan†e al-
båstrui de måtase.

În cåutarea punctului de plecare pentru „al-
bastrul dunårean“, realitatea trebuie uitatå în fa-
voarea valsului „Dunårea albastrå“, compus de 
Johann Strauss, vals ce a fåcut înconjurul lumii 
în 1867. Valsul dunårean a reußit så imprime în 
min†ile oamenilor imaginea Dunårii albastre. 

Dunårea nu a fost muzå numai pentru Strauss. 
Înaintea lui, Dunårea a inspirat lucrårile mul-
tor artißti. Peste tot în lume, fluviul european a 
fost omagiat de creatori, indiferent cå vorbim 
de sculptori, pictori, compozitori sau scriitori. 
În Pia†a Navona, din Roma, prin construc†ia ba-
rocå „Patru fântâni-fluvii“, tumultuoasa Dunåre 
re prezintå Europa, Nilul – Africa, La Plata – 
America ßi Gangele – India. 

În continuare, marile râuri ßi fluvii transmit 
vibra†ii ßi genereazå interpretåri artistice. 

Amenajarea peisagisticå este termenul folosit 
pentru mißcarea artisticå ce a apårut în anii 1970; 
împrejurimile, formele de relief, precum câmpi-
ile, mun†ii, deßertul, apele devin obiecte de 
inspira†ie pentru artißti. Aceßtia modificå spa†iile 
naturii, de exemplu aranjeazå vegeta†ia într-o 
anumitå pozi†ie, ßlefuiesc dalele de piatra sau de 
marmurå. Aceste elemente de arhitecturå peisa-
gisticå sunt, de obicei, efemere. Ploaia, soarele, 
vântul ßi înghe†ul modificå operele de artå tempo-
rar sau pe termen îndelungat ßi, în cele din urmå, 
le distrug. Fotografia sau pelicula sunt esen†iale 
pentru påstrarea lucrårilor. Andy Goldsworthy ßi 

Richard Long sunt doi binecunoscu†i exponen†i 
ai acestei forme de artå.

Sugestii: Elevii îßi pot face propriile lor opere 
de artå de inspira†ie dunåreanå. Dacå se poate, 
este bine så se gåseascå un loc chiar pe malul 
Dunårii, pentru un exerci†iu de crea†ie. Copiii 
îßi pot concepe lucrarea chiar în mijlocul na-
turii. Frunze, flori, ramuri, pene, pietre, nisip, 
påmânt ßi alte obiecte asemånåtoare pot ajuta 
la crearea unui obiect de artå. Începând de la 
un simplu mozaic sau de la o mandalå pânå la 
sculpturi ßi construc†ii impunåtoare, imagina†ia 
nu cunoaßte limite. 

De asemenea, clasa poate participa la com -
peti†ia interna†ionalå „Maestru al artei dunårene“, 
care se desfåßoarå anual în contextul celebrårii 
„Zilei Dunårii“. Orice copil sau adult dintr-o †arå 
du nå reanå este invitat så participe atât la acest 
concurs, cât ßi la celelalte activitå†i propuse de 
Comisia Interna†ionalå pentru Protec†ia Fluviului 
Dunårea, având ocazia så-ßi exprime aprecierea 
pentru apele dunårene în stilul propriu. Prima 
celebrare a Dunårii a avut loc pe data de 29 iunie 
2004, odatå cu aniversarea a 10 ani de când a fost 
semnatå Conven†ia privind cooperarea ßi utili-
zarea durabilå a fluviului Dunårea sau, pe scurt, 
Conven†ia pentru Protec†ia Fluviului Dunårea. 
De atunci, în fiecare an, la sfârßitul lunii iunie, 
minis terele, ßcolile, ONG-urile ßi mul te alte 
institu†ii celebreazå fluviul de Ziua Dunårii prin 
variate activitå†i. Informa†ii despre cum te po†i 
înscrie în competi†ie ßi despre alte activitå†i pot fi 
gåsite pe site-ul www.danubeday.org.
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