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La ce folosim apa?
Aparent, existå apå din abunden†å. Cu toate acestea, în multe †åri din bazinul dunårean 
existå crize repetate de apå, deoarece resursele din aria de captare a Dunårii sunt dis
tribuite diferit. Pentru cå fiecare dintre noi este dependent de apå, avem responsabi
litatea de a o folosi întrun mod economic ßi în†elept. Când utilizåm apå, influen†åm 
mediul.

În cele mai multe activitå†i din gospodårie apa nu este consumatå, ci utilizatå, astfel 
încât, la plecarea din casele noastre, ea con†ine numeroase materii organice ßi anorga
nice, care pot polua pânza freaticå ßi apele de suprafa†å în lipsa unei epuråri adecvate 
întro sta†ie de epurare a apei uzate.

4.1. Apa în gospodårie       
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Obiective:  
Copiii înva†å... 
✔  cå facem cu to†ii parte din circuitul apei.
✔  så recunoascå posibilitå†ile simple ßi complexe, de economisire a apei ßi de evitare a poluårii ei în urma 

folosirii în gospodårie.
✔  så aibå o atitudine pozitivå fa†å de economisirea apei ßi evitarea poluårii acesteia.
✔  så în†eleagå cum func†ioneazå uzinele de epurare a apei.
✔  cå pot face ßi ei schimbåri (de exemplu la ßcoalå).
✔  cå existå forme diferite de poluare ßi cum så le evite.
✔  ce efecte are poluarea asupra animalelor de apå.
 

Materiale:
Activitatea 1: foi de hârtie, instrumente de scris, fißa de lucru „De câtå apå am nevoie?“.
Activitatea 2: fißa de lucru „Casa apei“.
Activitatea 3: pahar gradat, foi de hârtie, instrumente de scris, fißa de lucru „Risipitor sau econom fericit“. 
Activitatea 4: o foaie mare de hârtie pentru realizarea unui poster, instrumente de scris.
Activitatea 5: sticle de detergen†i folosite.
Activitatea 6: un pahar de apå, un ac sau o clamå de hârtie, o picåturå de detergent lichid.
Activitatea 7:  trei pahare de plastic gåurite pe fund, nisip, pietriß, filtre de cafea, apå cu impuritå†i vizibile (de 

exemplu bucå†ele de hârtie, con†inutul unui plic de ceai), detergent lichid, recipient de sticlå.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2-3 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea 1: Grup de lucru/dezbatere 
Analiza apei potabile   

De unde provine apa?
Copiii iau interviuri pårin†ilor ßi rudelor, pentru a afla de unde provine apa în localitatea 
lor (din pânza freaticå sau din ape de suprafa†å? este epuratå? are gust de clor? existå  vreun 
rezervor?). Apoi discutå în claså despre ceea ce au aflat ßi fiecare dintre ei deseneazå sursa 
apei care se distribuie în localitate (surså, izvoare subterane/pânzå freaticå, râu).

„De câtå apå am nevoie?“ 
Copiii discutå despre scopurile în care folosesc apa zi de zi ßi fac o estimare cu privire 
la necesarul zilnic de apå. Cantitå†ile estimate pot fi comparate cu valorile medii de apå 
pe care oamenii o folosesc. Acaså, cu ajutorul pårin†ilor, copiii calculeazå necesarul de 
apå pentru o zi. Cantitatea estimatå ini†ial ßi cantitatea calculatå acaså sunt introduse în 
fißa de lucru „De câtå apå am nevoie?“.

Cantitatea medie de apå folositå de o persoanå pe zi 
Total 150 de litri

Suport informativ

Apa potabilå
În medie, fiecare persoanå consumå aproximativ 150 
de litri de apå potabilå pe zi. Din aceastå cantitate, 
nu mai aproximativ 4,5% este folositå pentru gåtit ßi 
båut. Pânå la 48% este folositå pentru igiena corporalå. 

22,5% este utilizatå pentru spålarea rufelor ßi a vaselor, 
aproape 49,5 l pentru toaletå ßi 25,5 l în scopuri precum 
curå†enia în caså, igiena mâinilor ßi a din†ilor, spålarea 
maßinii, udarea plantelor sau a grådinii.

0 10 20 30 40 50

Apå de gåtit ßi båut  4,5

Curå†enie în caså 5

Igiena mâinilor ßi a din†ilor 7

Altele (spålarea maßinii, udarea grådinii) 13,5

Spålarea rufelor ßi a vaselor 22,5

Igienå corporalå 48

     Toaletå 49,5
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii 
Apa ne scapå printre degete

Folosind fißa de lucru „Casa apei“, copiii identificå activitå†ile din gospodårie în care sar 
putea economisi apå. Posibilitå†ile de economisire a apei sunt men†ionate pe fißa de lucru. 
Activitatea 3 îi încurajeazå pe copii så se gândescå la modalitå†ile de utilizare a apei. 

Activitatea 3: Experiment 
Câ†iva litri de apå economisi†i!

Când îßi periazå din†ii sau îßi spalå mâinile acaså, copiii aßazå un vas sub robinet. Ei 
måsoarå ßi noteazå câ†i litri de apå folosesc atunci când laså robinetul deschis pe tot 
parcursul spålårii ßi apoi comparå aceste valori cu numårul de litri de apå pe care îi 
folosesc, atunci când închid robinetul în timpul såpunirii/perierii din†ilor. Rezultatele 
sunt discutate a doua zi în claså ßi copiii calculeazå câ†i litri se pot economisi prin 
folosirea cumpåtatå a apei în timpul spålårii pe mâini sau pe din†i.

Suport informativ

Modalitå†i de economisire a apei în gospodårie
•  Duß în loc de baie. O baie necesitå în jur de 200 de litri 

de apå, iar un duß aproximativ 4070 de litri. Închide†i 
robinetul în timp ce vå såpuni†i.

•  Repara†i imediat robinetele sau vasele de toaletå care 
curg. Un robinet defect iroseßte pânå la 17 litri de apå 
pe zi, iar un vas de toaletå care curge în jur de 50 de 
litri pe zi.

•  Când trage†i apa la toaletå, nu goli†i întregul con†inut 
al bazinului, apåsând, de exemplu, clapa de oprire 
(bazinul are o capacitate de aproximativ 10 litri).

•  Închide†i robinetul în timp ce vå peria†i din†ii sau vå 
såpuni†i.

•  Investi†i în mårcile cu un consum economic de apå, 
când achizi†iona†i aparate electrocasnice.

•  Porni†i maßina de spålat rufe sau vase, numai atunci 
când este umplutå la capacitate maximå. Când spåla†i 
de mânå vasele, nu le clåti†i sub jetul de apå al robi
netului (ci întrun vas).

•  Când spåla†i maßina, folosi†i o gåleatå ßi un burete, în 
locul furtunului de grådinå, sau merge†i la spålåtoria de 
maßini, unde apa este refolositå.

•  La udarea grådinii, folosi†i ßi apa de ploaie colectatå. 
Apa se evaporå mai repede în prezen†a soarelui, aßa cå 
este mai bine så uda†i plantele seara. 

Sfat: Aceastå activitate se poate desfåßura cu ajutorul unui voluntar ßi la la-
voarul din sala de claså/ßcoalå. Pe fißa de lucru „Risipitor sau econom fericit“, 
copiii îßi noteazå obiceiurile cu privire la folosirea apei.
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Activitatea 4: Grup de lucru/discu†ii 
Ícoala noastrå economiseßte apa? 
Copiii aflå câtå apå se consumå la ßcoala lor întro zi de la angajatul ßcolii însårcinat cu 
aceastå activitate. Apoi, concep un poster, în care prezintå modalitå†i de economisire a 
apei în ßcoalå.

Activitatea 5: Grup de lucru/discu†ii 
Totul este curat, sau poate nu?

Fiecare copil scrie pe tablå un tip de poluare a apei în gospodårie. Apoi, discutå îm
preunå despre materiile care sunt în principal responsabile de poluarea apei ßi încearcå 
så identifice toate formele de poluare, cum ar fi spuma vizibilå pe cursurile de apå din 
împrejurimi. Ei înva†å cå apele uzate din gospodårie con†in resturi alimentare, materii 
fecale, agen†i de curå†are ßi detergen†i, care dåuneazå pânzei freatice ßi cursurilor de 
apå. De aceea, trebuie så fim cumpåta†i mai ales în folosirea detergen†ilor ßi a agen†ilor 
de curå†are. Dacå este posibil, se pot testa contraindica†iile de pe ambalajele diferitelor 
solu†ii de curå†are ßi spålare care au fost aduse la ßcoalå. Copiii sunt încuraja†i så folo
seascå acaså agen†i alternativi de curå†are.

Activitatea 6: Experiment 
Ajutor, fugaciul se scufundå!

Aßeza†i cu grijå un ac sau o clamå de hârtie pe suprafa†a apei dintrun pahar. Aceste 
obiecte vor pluti datoritå tensiunii de la suprafa†a apei. Din acelaßi motiv, fugaciul se 
poate deplasa pe suprafa†a apei. Apoi, un copil adaugå o picåturå de detergent lichid 
ßi observa†i cum acul sau clama se scufundå. Detergentul lichid reduce tensiunea de la 
suprafa†a apei, iar copiii pot în†elege întrun mod simplu felul în care reziduurile din 
apa menajerå dåuneazå unor vie†uitoare de apå precum fugaciul.

Fugaciul: tensiunea de la suprafa†a apei le 
permite insectelor så se deplaseze pe apå.

Sfat: La spålare, pot fi folo-
losite såpunurile ecologice 
sau nucile de såpun indiene 
(disponibile în magazinele cu 
produse organice).

Sfat: Posterul este potrivit pentru a-i informa ßi sensibili-
za ßi pe copiii de la alte clase în legåturå cu acest aspect.
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Activitatea 7: Experiment 
Sta†ia de epurare a apei

Copiii construiesc în claså, sub îndrumare, modelul mecanic al unei sta†ii de epurare a 
apei. Pahare de plastic gåurite pe fund sunt umplute unul cu pietriß, unul cu nisip ßi în 
altul se introduc filtre de cafea. În aceastå succesiune, paharele sunt fixate unul în inte
riorul celuilalt ßi apoi aßezate întrun recipient de sticlå. Se toarnå apoi apå cu impuritå†i 
vizibile (bucå†ele de hârtie sau con†inutul unui plic de ceai) ßi se observå nivelul la care 
sunt re†inute impuritå†ile. Apa este epuratå mecanic. Amesteca†i detergent lichid în apå 
ßi turna†i ames tecul în dispozitiv. Detergentul lichid nu se eliminå din apå. Clåtina†i re
cipientul de sticlå ßi observa†i cum se formeazå spuma la suprafa†a apei. Detergen†ii li
chizi sunt neutraliza†i numai cu ajutorul microorganismelor în faza biologicå de procesare 
dintro sta†ie de epurare a apei.

Copiii înva†å cå existå ßi poluare invizibilå, alåturi de cea vizibilå, ßi cå detergen†ii lichizi nu 
pot fi elimina†i din apa uzatå prin epurare mecanicå. 

Pe baza diagramei de la pagina 153 ßi a fißei de lucru, copiii discutå despre rolul sta†iilor 
de epurare a apei ßi despre fazele de procesare. De asemenea, înva†å cå în faza biologicå de 
epurare au loc procese accelerate, care se deruleazå în mod similar ßi în cursurile de apå, da
toritå capacitå†ii naturale de autoepurare. 

Copiii se informeazå cu ajutorul consiliului local cu privire la existen†a unei sta†ii de epurare 
a apei la care este branßatå localitatea ßi despre numårul etapelor de epurare a apei din sta†ia 
respectivå.

Informa†ii pe CD-ROM: Apa potabilå
    Tratarea apei potabile
    Cerin†e privind apa potabilå
    Robinete defecte
    Apa uzatå dåuneazå râurilor
    Cum func†ioneazå o sta†ie de epurare a apei?

Sfat: Merge†i într-o excur-
sie cu ßcoala la o sta†ie de 
epurare a apei.

Experiment:  
minista†ia de epurare a apei.
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Suport informativ

Apa menajerå rezultatå din gospodårie con†ine atât re
zi duuri alimentare ßi materii fecale, cât ßi reziduuri chi
mice pro venind de la solu†iile de curå†are. Nu existå 
solu†ie de cu rå†are fårå impact asupra mediului. Rezi
duurile chimi ce pot fi dåunåtoare cursurilor de apå ßi 
organismelor acva ti ce. Prin urmare, este bine så folosim 
cât mai economic cu putin†å detergen†ii ßi solu†iile de 
curå†are. Agen†ii de cu rå†are a vasului de toaletå ßi de 
îndepårtare a depunerilor con †in acizi caustici. Solu†iile 
de desfundare a scurgerilor, de curå†are a aragazului sau 
înålbitorii con†in alcalini caustici. Detergen†ii de spålat 
rufe ßi vase con†in substan†e acti ve de curå†are, în special 
agen†i tensioactivi, care reduc tensiunea de la suprafa†a 
apei, iar ca nutrien†i determinå o în mul†ire excesivå a 
algelor ßi o diminuare a nivelului de oxi gen din apå.

Modalitå†i de reducere a consumului de deter gen†i ßi 
agen†i chimici în gospodårie
•  Dacå scurgerea e înfundatå, folosi†i o pompå de cau ciuc.
•  Curå†a†i aragazul, înainte de a se råci complet.
•  Folosi†i o bucatå de material din microfibre pentru a 

curå†a murdåria fårå a utiliza ßi agen†i de curå†are.

•  Nu folosi†i programul de prespålare pentru rufe pu†in 
mur dårite ßi nu spåla†i rufe cum ar fi pantalonii sau 
pulo verul dupå ce lea†i purtat doar o datå sau de 
douå ori. 

•  Folosi†i o cantitate cât mai reduså de detergent ßi 
alege†i detergen†ii compac†i.

•  Utilizând solu†iile de curå†are care se preparå acaså, 
doza necesarå de detergent va corespunde exact 
cerin†elor individuale.

•  Folosi†i detergen†i care nu con†in fosfa†i.
•  Produse precum såpunurile solide de reîmprospåtare 

a toaletei, balsamul de rufe ßi substan†ele dezinfec
tante ar trebui evitate în general.

•  În niciun caz, nu arunca†i la toaletå substan†e chimice 
precum solven†i, vopsele sau uleiuri.

Agen†i alternativi de curå†are:
O†etul, alcoolul, acidul citric sau såpunul lichid pot fi 
folosi†i ca înlocuitori pentru dizolvarea gråsimilor, în
de pårtarea calcarului, curå†area suprafe†elor netede, iar 
bicarbonatul de sodiu poate fi folosit ca praf de frecat 
ßi curå†are. 

Utilizarea solu†iilor de curå†are ßi a detergen†ilor în gospodårie 
contribuie la poluarea apei

Tratarea apei uzate: epurarea 
 mecanicå ßi biologicå a apelor uzate.

decantare primarå

sedimentare 
secundarå

deshidratarea nåmolului rezidual 

evacuarea nåmolului rezidual

rezervor 
septic

sedimentare 
primaråsitå de filtrare a 

nisipului ßi pietrißului

instala†ie de aerare

rezervor de aerare



„De câtå apå am nevoie?“

Folosesc apa pentru...
Consumul de apå estimat 
pentru acestå activitate

Consumul real de apå
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„Casa apei“
Gåsi†i modalitå†i de a economisi apa în aceastå caså!

1 Nota†i-vå propunerile de economisire a apei!
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„Risipitor sau econom fericit?“

Risipitorul Economul fericit TU...

...are robinete 
care curg la baie 
ßi la bucåtårie 

ßi un rezervor la 
toaletå care curge 

 neîncetat.

...îßi reparå ro�
binetele ßi †evile 
care curg imediat 
ce s-au defectat.

...goleßte 
 întotdeauna 

 întregul rezervor 
al toaletei. 

...nu laså så 
se  goleascå 

întregul rezervor 
al toaletei.

...laså apa så 
 curgå la robinet 
atunci când îßi 

såpuneßte mâinile 
sau îßi perie din†ii.

...închide  robinetul 
atunci când îßi 

såpuneßte mâinile 
sau îßi periazå 

din†ii.

...nu este interesat 
de consumul de 

apå atunci când îßi 
cumpårå aparate 
electrocasnice.

...le aminteßte 
pårin†ilor så 

 cumpere modele 
de electrocas nice 

cu un consum 
 economic de apå.



Note

„Ce se întâmplå într-o sta†ie de epurare a apei?“
Completa†i spa†iile cu literele sau cuvintele care lipsesc:

În prima etapå, are loc epurarea mecanicå a apei. Sunt îndepår-

tate materii grosiere, precum pietrißul ßi pol……............................... 

plutitori. Apoi, materiile în suspensie din apå se depun ßi for-

meazå sedi…...............................

În etapa a doua, apa uzatå este epuratå biologic la fel cum se 

întâmplå ßi în râuri. Milioane de micro…....................................…. con-

sumå toxinele ßi epureazå apa.

În etapa a treia, se folosesc produse chi…......................................... 

pentru a elimina cât mai mul†i poluan†i din apa uzatå. Aceste 

substan†e se combinå cu materiile reziduale încå prezente ßi le 

înlåturå din apa uzatå. 

CUM FUNCˇIONEAZÅ STAˇIE DE EPURARE A APEI

uan†i
mente organisme mice 157
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Legendele Dunårii

Evenimentele din perioada de început ßi de apo
geu a Evului Mediu sunt ilustrate în epopeea Ni
be lungilor. Prima parte a legendei se desfåßoarå în 
regatul Burgunzilor, care are capitala la Worms, 
pe Rin: Kriemhilda a jurat så se råzbune, dupå ce 
so †ul såu a fost ucis prin complicitatea celor trei 
fra†i ai ei Gunther, Gernot ßi Giselher. So†ul de
ce dat era chiar Siegfried, ucigaßul balaurului ca
re furase legendara comoarå a Nibelungilor. În 
secolul al Vlea d.Ch., a existat în realitate un re gat 
burgund pe Rin. În anul 436 d.Ch. a fost cu  cerit de 
hunii condußi de Attila. Regele burgund pe care 
lau detronat se numea Gundahar – Gunther.

În a doua parte a legendei, toate evenimentele 
se petrec în preajma Dunårii. Kriemhilda cedea
zå avansurilor unui curtezan al lui Attila, regele 
hunilor (numit Etzel în cântecul Nibelungilor) 
ßi, urmând cursul râului, se stabileßte în †inu
turile hunilor. Pe parcursul cålåtoriei, cei doi se 
cåsåtoresc în Viena.

Treisprezece ani mai târziu, Kriemhilda îßi invitå 
fra†ii så o viziteze, iar Burgunzii pleacå în cålåto

rie dea lungul Dunårii, alåturi de o armatå de mii 
de oameni, având parte de numeroase aventuri pe 
parcurs. Firul epic se încheie cu o baie de sânge în 
numele råzbunårii, care are loc la curtea lui Attila 
ßi în care aproape to†i participan†ii îßi pierd via†a. 

Oricine priveßte mai atent cålåtoriile pe Du
nå re, descrise de patru ori (cålåtoria pe†itorului 
din †inuturile hunilor pânå în Worms, drumul 
Kriemhildei ßi al suitei sale pânå la Etzel, cålå
toria de peste ani a mesageri lor Kriemhildei care 
duc invita†ia Burgunzilor ßi, în sfârßit, cålåtoria 
fårå de întoarcere a fra†ilor), des coperå cå aven
tura fluviul devine o fascinantå cå låtorie în timp 
dea lungul secolelor. Oraße ger mane, austriece 
ßi maghiare men†ionate în Cân tecul Nibelungilor 
pot fi identificate, precum ßi cele mai multe din
tre persoanele portretizate. Etzel burg se întinde 
„pe un munte nu departe de malul Dunårii“. 
Exis tå dovezi cå pe ruinele acestui oraß se înal†å 
în prezent oraßul ungar Esztergom (Gran, în ger
manå; Ostrihon, în slovacå), iar mårea†a cupolå 
a bisericii sale dominå malul fluviului.

Dunårea, un fir roßu între fantezie ßi realitate
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Râuri precum Dunårea ßi numeroßii såi afluen†i 
de†in ingredientul necesar pentru spålarea unor 
mari cantitå†i de rufe: apå curgåtoare pentru clå
tire. În trecut, oamenii obißnuiau så limpezeascå 
rufele în jgheaburi de lemn, în colibe speciale, pe 
„vapoare spålåtorii“ ancorate sau pur ßi simplu 
pe malul apei. Rufele se loveau în mod repetat 
cu o scândurå specialå din lemn, pentru a elimina 
såpunul din †esåturå pânå la ultimul strop. Ante
rior inventårii maßinii de spålat, spålarea ßi clåti
rea rufelor presupuneau o muncå grea. Iarna, oa
menii aveau cu ei un vas cu apå fierbinte în care 
îßi mai dezmor†eau degetele în†epenite de frig. 
Înainte de apari†ia detergentului gata preparat, 
oamenii înmuiau rufele peste noapte în leßie 
(cenußå de lemn amestecatå cu apå) sau întro 
solu†ie de såpun fåcutå acaså, iar în ziua urmå
toare acestea erau stoarse ßi båtute cu scândura. 
În naturå, existå plante care produc compußi de 
såpun ßi formeazå clåbuci în apå. Íi acestea pot 
dizolva murdåria, gråsimea sau transpira†ia din 
†esåturi, cu alte cuvinte pot spåla.
Sugestia 1: Un experiment interesant constå în 
ob†inerea unei ape spumoase din såpunari†å. 

Denumirea ßtiin†ificå a frumoasei flori de un 
roz pal este Saponaria officinalis. Se poate gåsi 
în grådini, în spa†iile verzi sau se poate cumpåra 
de la plafar. Rådåcinile se mårun†esc ßi se aco
perå cu apå fierbinte. 
Sugestia 2: Castanele, foarte populare în rân
dul co piilor, con†in un agent spumant similar. 
Date pe råzåtoare ßi înmuiate în apå fierbinte, 
fructele pro duc o leßie înspumatå, cu care un 
copil poate în cerca så scoatå câteva pete de pe 
o †esåturå de probå. 

Spålarea rufelor în râu  

Såpunåri†a: prin frecarea frunzelor în apå 
caldå se produce spumå.
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4.2. Agricultura        

De pe câmp, în farfuriile noastre 
Agricultura asigurå oamenilor alimentele de bazå ßi reprezintå o surså importantå de 
venit pentru popula†ia din bazinul dunårean. Varietatea terenurilor agricole contribuie 
semnificativ la conservarea diversitå†ii speciilor. 

Produc†ia agricolå depinde de necesarul de apå care trebuie asigurat pentru dezvolta
rea culturilor ßi creßterea animalelor. Consumul de apå în agriculturå este extrem de 
ridicat, înså cantitatea utilizatå în bazinul dunårean variazå de la o †arå la alta.

Prin folosirea apei ßi a pesticidelor, prin suprafertilizare ßi prin creßterea intensivå 
a animalelor, agricultura exercitå o mare influen†å asupra corpurilor de apå ßi zonelor 
umede din bazinul Dunårii. Zonele umede sunt asanate, pentru a måri suprafa†a de teren 
arabil. Metodele agriculturii industrializate sunt dåunåtoare, deoarece pot provoca ero
ziunea ßi salinizarea solului. Una dintre marile provocåri ale agriculturii constå în gåsi
rea unei modalitå†i durabile de cultivare a påmântului.
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Obiective:
 Copiii înva†å ... 
✔ cum se face untul.
✔ cå agricultura industrializatå implicå un consum ridicat de apå ßi folosirea îngråßåmintelor ßi pesticidelor.
✔ cå achizi†ionarea produselor agricole organice contribuie la protejarea râurilor.
✔ prin activitå†i ludice despre consecin†ele excesului de azota†i asupra pânzei freatice.
✔ despre importan†a diversitå†ii lumii animale ßi a integritå†ii solului.
✔ så aprecieze produsele organice ßi locale.

Materiale: 
Activitatea 1: pâine (din ingrediente organice dacå este posibil), smântânå, un mic recipient etanß.
Activitatea 2: fißa de lucru „Depistarea apei din micul dejun“, instrumente de scris.
Activitatea 3: fißa de lucru „Gândi†i-vå serios la agricultura organicå“, instrumente de scris.
Activitatea 4: benzi de hârtie albå ßi coloratå, bandå adezivå. 
Activitatea 5:  componente pentru cutia râmelor: o cutie cu pere†i de sticlå (de exemplu, un acvariu vechi), 

diferite tipuri de sol, pietriß, resturi de legume ßi fructe, frunze uscate, râme.
Activitatea 6: alimente agricole organice ßi produse locale.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 3 ore de claså, o excursie la o fermå organicå.
Loc de desfåßurare: sala de claså, curtea ßcolii, ferma organicå.
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Activitatea 1: Experiment  
Preparåm unt!  

Copiii preparå unt la ßcoalå. Smântâna este turnatå întrun recipient etanß, iar copiii îl 
agitå pe rând pânå când smântâna se transformå în unt. 

Iau apoi o gustare, delectânduse cu tartine unse cu unt de caså.

Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii  
Câtå apå este în pâinea pe care o månânc? 

Produsele agricole con†in o cantitate mare de apå, pe care au preluato din apele de su
pra fa†å sau din pânza freaticå. Copiii estimeazå cantitatea de apå necesarå pentru pro
ducerea anumitor alimente ßi completeazå acaså fißa de lucru „Depistarea apei din micul 
dejun“. Apoi, se comparå estimårile lor cu valorile men†ionate de profesor la claså.

Consumul de apå necesar 
pentru ob†inerea diverselor produse agricole

Compara†ie: cada de baie are o capacitate maximå de 200 de litri de apå.
Suplimentar, copiii pot întreba acaså câte kilograme de pâine, de carne ßi câ†i litri de 
lapte consumå familia lor såptåmânal ßi astfel se poate calcula consumul de apå pen
tru ob†inerea produselor agricole pentru întreaga claså.

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

1 kg carne de vitå – 15.000 litri

1 kg carne de porc/ßuncå/costi†å – 10.000 litri

1 kg de cartofi – 500 litri

1 ou – 135 litri

1 kg zahår din sfeclå de zahår – 120 litri

1 kg zahår din trestie de zahår – 3.000 litri

1 litru de lapte – 1.000 litri

1 kg de pâine – 1.000 litri

1 kg carne de pui – 6.000 litri

1 kg de grâu – 1.500 litri
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Activitatea 3: Grup de lucru/discu†ii 
Gândi†i-vå bine la agriculturå!

Copiii îßi exprimå pårerile cu privire la principiile ce pot fi aplicate în vederea unei 
organizåri mai durabile a agriculturii. Concluziile sunt notate pe tablå ßi discutate în 
claså. Subiectul se aprofundeazå prin intermediul fißei de lucru „Gândi†ivå serios la 
agricultura organicå“.

Informa†ii pe CD-ROM: Situa†ia agriculturii în bazinul dunårean

Activitatea 4: Joc 
Îngråßåminte cu nitra†i – ce-i prea mult stricå 

Plantele au nevoie de azot pentru a se dezvolta. Când sunt recoltate, azotul este re†inut 
de plante ßi trebuie înlocuit în sol. La fertilizarea câmpurilor, fermierii folosesc adesea 
în gråßåminte în exces (îngråßåmânt natural lichid, mineral), pe care plantele nu le pot ab
sorbi. Astfel, aceste îngrå ßå min te ajung în apele subterane sau în apele curgåtoare, unde pot 
genera o explozie a înmul†irii algelor sau alte probleme privind calitatea apei potabile.

Sala de claså sau o parte din curtea ßcolii este declaratå teren arabil. Câ†iva copii (în jur de 
cinci) îßi imagineazå cå sunt plantele care cresc pe câmp. >>>

Suport informativ

Formele de produc†ie bazate pe utilizarea îngråßåminte
lor ßi a pesticidelor, pe mecanizare ßi specializare (mo
noculturile, creßterea intensivå a animalelor) au avut ca 
efect o creßtere uriaßå a productivitå†ii, dar au creat ßi 
numeroase probleme.

Consecin†ele constau în poluarea alimentelor, a apelor 
subterane ßi a solului cu pesticide ßi nitra†i rezulta†i din 
suprafertilizarea câmpurilor ßi în ape uzate provenite din 
fermele de animale. 

Astfel, fertilitatea naturalå a solului poate intra în de
clin ca urmare a eroziunii solului, a såråcirii biotopurilor 
ßi a diminuårii biodiversitå†ii.

Pentru a îndeplini cerin†ele unei dezvoltåri dura-
bile în agriculturå, oricine poate adopta metodele 
agriculturii integrate. 

Agricultura integratå înseamnå cå pesticidele ßi îngrå
ßå mintele artificiale nu sunt folosite la creßterea culturilor. 
Fer tilitatea solului este sus†inutå în armonie cu procesele 
na turale. Culturile care îßi stimuleazå reciproc dezvoltarea 
sunt plantate alternativ, ca în cazul cerealelor ßi plantelor 
le guminoase. Anumite specii de insecte, precum cåråbußul 
sau viespea, sunt integrate ca protectori naturali ai plantelor. 
Resursele de apå sunt administrate responsabil ßi econo mic. 
În privin†a crescåtoriilor de animale, metodele de creß tere 
intensivå nu se mai utilizeazå, practicânduse în schimb me
tode zootehnice nedåunåtoare. Biodiversitatea este spo ri tå 
prin extinderea profilului fermelor, astfel încât întro fer må 
så se cultive påmântul, så se creascå ßi anima le, så se plan
teze tipuri variate de culturi ßi så se creeze cor doane verzi ßi 
garduri vii între terenuri. Produc†ia creßte prin promovarea 
proceselor naturale din cadrul ecosistemului agricol.

Pe drumul cåtre o agriculturå durabilå

Sfat: Activitatea se adreseazå în special copiilor mai mari, deoarece are un nivel 
mai crescut de dificultate.  
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Ei se pot identifica printro bandå verde de hârtie ßi se råspândesc pe terenul de joc. 
Ceilal†i copii reprezintå moleculele de azot din îngråßåmintele azotate ßi se identificå 
prin benzi albe de hârtie pe care este inscrip†ionat simbolul N. Moleculele de azot se 
deplaseazå printre plante ßi, la un semnal prestabilit, fiecare copil reprezentând în
gråßåmântul se îndreaptå cåtre un copil care reprezintå o plantå ßi se prind de mâini. 

Deoarece existå mai multe molecule de azot decât plante, vor råmâne copii fårå 
parteneri. La urmåtoarea ploaie, moleculele suplimentare de azot sunt luate de apå ßi 
ajung în pânza freaticå sau în apele de suprafa†å. Copiii imitå cu to†ii sunetul ploii, iar 
copiii reprezentând moleculele de azot care nu au mai gåsit plante se adunå întrun col† 
al terenului de joc. Ele se infiltreazå astfel în pânzå freaticå. Celelalte molecule de azot 
sunt preluate de plante, iar copiii care le întruchipeazå revin la locul de start al jocului. 
În runda urmåtoare, al†i copii devin plante ßi jocul reîncepe. 
 

Sfat: Copiii viziteazå o fermå 
organicå ßi înva†å despre me-
todele de lucru dintr-o astfel 
de fermå.

Circuitul azotului: Îngråßåmintele cu nitra†i se acumuleazå în sol prin intermediul ma
teriilor organice, iar plantele se hrånesc cu acest nutrient important. În cazul supraferti
lizårii, surplusul de nitra†i råmâne în sol ßi poate polua pânza freaticå. 
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Activitatea 5: Experiment 
Via†a subteranå, râmele în ac†iune

O activitate intenså se desfåßoarå în solurile nepoluate de pesticide. Copiii observå ac
tivitatea neobositelor râme dintro cutie a râmelor. Ele se hrånesc cu particule de plante 
moarte, afâneazå ßi fertilizeazå solul prin excrementele lor. 

De ce ai nevoie pentru cutia râmelor?
• o cutie cu pere†i de sticlå, de exemplu un acvariu
• diferite tipuri de sol, cum ar fi argilå, nisip, påmânt de grådinå
• pietriß
•  resturi de legume ßi fructe, de exemplu coji de mår, de cartof sau morcov, 

frunze de salatå etc.
• frunze uscate
• râme 

Diferitele tipuri de sol ßi pietriß sunt aßezate în cutie în straturi succesive. Resturile 
de legume ßi fructe sunt îndesate între straturi ßi pere†ii de sticlå ai cutiei, iar frunzele 
uscate formeazå stratul de la suprafa†å. Apoi râmele, pe care le pute†i gåsi ßi în grådina 
ßcolii, sunt introduse cu grijå în cutie. Acoperi†i cutia cu o pânzå, pentru a feri râmele 
de luminå, ßi påstra†io întrun loc råcoros ßi întunecat din ßcoalå. Râmele trebuie întot
deauna hrånite cu resturi proaspete de legume ßi fructe, iar påmântul trebuie men†inut 
ußor umed.

Copiii observå zilnic schimbårile care au loc în cutie ßi felul în care râmele îßi cro
iesc tuneluri, amestecå diferitele tipuri de sol ßi consumå resturile de legume ßi fructe. 
Apari†ia excrementelor de râmå sub forma unor mici gråmåjoare este o dovadå a ferti
lizårii solului de cåtre acestea.

Râmele aduc mari servicii zonelor agricole, înså solul propice vie†uitoarelor subte
rane poate exista numai în condi†iile în care utilizarea îngråßåmintelor ßi a pesticidelor 
se men†ine în limitele admise. 

frunze 
uscate

resturi de 
legume 
ßi fructe

nisip

påmânt 
de grådinå

pietriß

argilå
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Activitatea 6: Grup de lucru/discu†ii 
Bufet organic la ßcoalå. Produsele organice dau gustul!

Împreunå cu persoanele responsabile de aprovizionarea bufetului ßcolii, copiii orga
nizeazå un bufet cu produse organice sau cu alimente locale ob†inute prin metode agri
cole durabile ßi îßi informeazå colegii despre avantajele agriculturii organice.

Informa†ii pe CD-ROM:  Principiile agriculturii durabile 
Metode de iriga†ie
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Lista micului dejun
(în grame)

Cantitatea estimatå de apå
(în litri)

Cantitatea realå de apå 
consumatå (ca termen 
de compara†ie pentru 

copii)

Pâine

Lapte

Zahår

Ouå

Cereale

Íuncå

Alte alimente

„Depistarea apei din micul dejun“
Te af li în fa†a micului tåu dejun, månânci poate nißte pâine ßi bei lapte. Nu ar f i intere-

sant de ßtiut de câtå apå este nevoie pentru a produce 1 kg de pâine? Få o analizå a 

micului dejun! Ceea ce trebuie så faci este så cântåreßti cu ajutorul pårin†ilor por†ia 

din f iecare produs pe care îl månânci la micul dejun ßi apoi så estimezi cantitatea de 

apå ne cesarå pentru ob†inerea acestor alimente. În ziua urmåtoare, po†i compara 

aceste valori cu cele af late la claså.



„Gândi†i-vå serios la agricultura organicå!“
Toate expresiile de mai jos sunt înrudite cu domeniul agriculturii. Selecta†i-le pe 

cele care, în opinia voastrå, corespund unui tip de agriculturå prin care oamenii ßi 

animalele pot tråi în armonie. Nota†i-le pe tablå.

Agriculturå durabilå

l îngråßåmânt chimic  

l fertilizare naturalå  l fertilizare artif icialå 

l creßterea intensivå a animalelor  

l insecte folositoare pentru protec†ia naturalå a plantelor 

l animalele au suf icient spa†iu  l câteva animålu†e în sol

l sistem de iriga†ie care economiseßte apa  

l câmpii vaste, cu sisteme de iriga†ie care consumå multå apå 

l garduri verzi ßi tuf ißuri pe câmpuri 

l câmpii monotone, cu un singur tip de culturå 

l diversitatea vie†ii animale din sol, de exemplu râme

169
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Legendele Dunårii

Cercetårile moderne au dovedit cå, în vremu ri
le preistorice ßi în istoria timpurie a rasei uma
ne, existen†a Dunårii nu a avut ca efect se pa
rarea cul turilor. În aceste perioade timpurii ale 
istoriei umane, Dunårea a reprezentat linia cå
lå uzitoare a dezvoltårii culturale dinspre Orient 
cåtre Apus.

Este posibil ca, în perioada neoliticå, primul 
avânt al agriculturii din bazinul dunårean så fi 
avut loc în Europa ßi în zona mediteraneanå da
toritå triburilor migratoare care au urmat cursul 
fluviului venind dinspre Semiluna Fertilå (unul 
dintre „leagånele agriculturii“ din Orientul 
Apro piat)! Ulterior, sau manifestat varia†ii re
gionale ale acestui mod de via†å. Din perspec
tivå temporalå, primele culturi arabile au apårut 
pe cursul inferior, apoi pe cursul mijlociu ßi, 
în final, pe cursul superior al Dunårii. Pentru 
prima datå în istoria umanitå†ii, modul de via†å 
al oamenilor sa asociat cu un trai statornic, cu 
practicarea agriculturii ßi creßterea animalelor. 

Datoritå îmbunåtå†irii condi†iilor de apro vi
zio  nare cu hranå, sa înregistrat o creßtere brus cå 
a numårului de locuitori (revolu†ia neoli ti cå).

Dovezi din epoca paleoliticå ale activitå†ii 
umane în regiunile dunårene
Pe cursul superior al Dunårii existå numeroase 
zåcåminte de cremene, care au constituit materia 
primå esen†ialå pentru fabricarea såge†ilor, vâr
furilor de suli†å, cârligelor de harpon ßi cu†itelor 
de råzuit. Aceastå materie primå se poate gåsi 
pânå în zona cursului mijlociu al Dunårii.

Nu se ßtie înså dacå în acestå perioadå Du
nårea era folositå ca rutå de tranzit sau cât de 
intense erau schimburile între popula†iile din 
aceste regiuni. Semne ale primelor aßezåri uma
ne descoperite în diverse locuri din zona dunå
reanå dateazå din epoca de piatrå. De exem plu, 
în valea Wachau, una dintre zonele cu cele mai 
vechi aßezåri, a fost descoperitå Venus din Wil
lendorf, o statuetå din epoca de piatrå având o 
vechime de 25.000 de ani.

În peßterile din defileul Djerdap, de pe versan†ii 
sudici ai Carpa†ilor, au fost gåsite urme ale acti
vi tå†ii umane cu o vechime de 20.000 de ani. 
Atât valea Wachau, cât ßi defileul Djerdap sunt 
favorizate de caracteristicile microclimatice, iar 
våile însorite au oferit condi†ii bune de via†å strå
moßilor noßtri în perioada schimbårilor de climå 
din era glaciarå. Abunden†a peßtelui din Dunåre 
a reprezentat probabil un argument în favoarea 
întemeierii de aßezåri în preajma fluviului.

Culturi neolitice în regiunile dunårene 
Lepenski vir (defileul sudic de la Por†ile de 
Fier): în timpul construirii barajului de la Por
†i le de Fier au fost descoperite ruine ale unor 
case de lemn. Acestea au fost construite de 
des  cenden†ii locuitorilor din peßterile aflate 
în defileul Djerdap începând din 8500 î.e.n. 
ßi su ge reazå cå oamenii aveau un stil de via†å 
se dentar. Este posibil ca aceste aßezåri så fi 
fost lo cuite de primele popula†ii dunårene de 
pescari ßi vânåtori între anii 8500 ßi 5500 î.Hr. 
Ba soreliefuri reprezentând capete cu tråsåturi 

Dunårea, o verigå de legåturå între culturile timpurii 
Evolu†ia agriculturii de-a lungul Dunårii
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umane ßi cu tråsåturi asemånåtoare peßtelui au 
fost cioplite în piatrå (cu dimensiuni cuprinse 
între 16 cm ßi 70 cm), fiind primele lucråri ale 
sculptorilor europeni. În total, zece aßezåri au 
fost excavate în defileul Djerdap; prin urmare, 
aceastå amenajare în terase a constituit centrul 
unei culturi care a înflorit pe o perioadå de 
3.000 de ani.

Aßezårile cu specific agricol din epoca neo
liticå sau dezvoltat în principal în zonele fertile 
de loessuri dea lungul malurilor fluviului, ca în 
urmåtorul exemplu din bazinul dunårean.

Cultura Vinča, cunoscutå ßi sub numele de cul
tura dunåreanå, a existat între anii 5300 ßi 3500 
î.Hr. în Balcani (Serbia, vestul României, sud
estul Ungariei, estul Bosniei ßi sudul Ucrainei). 
Denumirea datå acestei culturi dunårene tim
purii derivå de la numele principalei localitå†i 

unde a fost identificatå, respectiv Vinča, un sat 
pe cursul Dunårii aflat la 14 km est de Belgrad. 
Aici sau descoperit urme de terenuri agricole 
(cultivate în special cu alac – o varietate primi
tivå de grâu), de lucråri ale solului ßi de creß
tere a animalelor (în principal vite, oi, capre ßi 
porci). Oamenii tråiau în case de lemn de formå 
påtratå, având uneori câteva camere. Pentru pri
ma datå, olåritul a avut un rol important.

Se presupune cå aceastå culturå dunåreanå a 
creat o formå europeanå timpurie de scriere, aßa 
de ciudatå încât nici pânå în prezent nu a pu
tut fi descifratå (cel mai vechi sistem de scriere 
descifrat este cel sumerian, care dateazå din ju
rul anului 3200 î.Hr.). Fragmente de ceramicå, 
vase ßi statuete inscrip†ionate cu aceastå scriere 
au fost descoperite în Ungaria, Serbia, Româ
nia, Bulga ria ßi nordul Greciei. 
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Energia din râurile noastre
Oamenii folosesc energia râurilor de multå vreme. În morile de apå, fåina se ob†inea 
prin måcinarea cerealelor, iar ro†ile de lemn peste care curgea apa ac†ionau joagårele ßi 
pivele. Înainte de revolu†ia industrialå, multe din ramurile industriei erau complet de
pendente de energia apei. În prezent, curentul electric produs prin hidroenergie este un 
element important din rezervele noastre energetice, deoarece la producerea lui se folo
sesc surse regenerabile de energie. Barajele au totußi un impact puternic asupra râurilor 
ßi formelor de via†å acvatice ßi modificå peisajele. În afara energiei hidroelectrice, exis
tå alte numeroase modalitå†i de producere a electricitå†ii pe baza surselor regenerabile 
de energie.

4.3. Hidroenergia        
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Obiective:
Copiii înva†å ...
✔  så recunoascå formele de energie regenerabilå ßi neregenerabilå.
✔  cum func†ioneazå energia apei prin experien†å directå.
✔  cå fiecare poate face ceva pentru râuri.

Materiale: 
Activitatea 1: hârtie, bandå adezivå, instrumente de scris.
Activitatea 2:  o andrea, un pahar de iaurt gol, douå dopuri de plutå, a†å, foarfecå, briceag, bandå adezivå, un 

vas, o sticlå de apå. 
Activitatea 3: o foaie mare de hârtie, instrumente de scris.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2-3 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså. 
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Activitatea 1: Grup de lucru/discu†ii 
Curentul electric vine într-adevår de la prizå?  

Copiii se gândesc la sursele de energie care pot fi folosite la producerea curentului 
electric ßi noteazå pe hârtii separate fiecare surså de energie identificatå. Se strâng 
hârtiu†ele ßi se lipesc pe tablå. Pasul urmåtor constå în gruparea „formelor de energie“ 
în douå categorii: forme de energie regenerabilå ßi forme de energie neregenerabilå. 
Profesorul discutå cu elevii despre consecin†ele pe care le poate avea utilizarea dife
ritelor forme de energie ßi despre necesitatea folosirii surselor regenerabile pe scarå 
tot mai largå, cu scopul de a conserva resursele naturale.

Cu to†ii avem nevoie de electricitate în via†a de zi cu zi 
ca surså de luminå, pentru gåtit, încålzire ßi pentru uti
lizarea aparatelor electrocasnice din locuin†e. Produce
rea mårfurilor industriale nu ar fi posibilå în absen†a 
curentului electric. Electricitatea se poate ob†ine din 
combustibili minerali precum cårbunele, petrolul ßi ga
zele naturale, din energie atomicå ßi din surse regene
rabile de energie. De obicei, electricitatea este produså 
de turbinele rotative care alimenteazå un generator.

Ce este energia regenerabilå?
Formele de energie regenerabilå reprezintå surse in
epuizabile de energie naturalå care se regenereazå 
permanent datoritå energiei solare, spre deosebire de 
combustibilii minerali (cårbune, petrol, gaze naturale) 
sau energia atomicå – pentru care se foloseßte uraniu 
ca materie primå de bazå.

Formele de energie regenerabilå care folosesc direct 
lumina solarå sunt cåldura solarå ßi energia solarå. 
Celelalte forme care folosesc indirect energia solarå 
sunt energia eolianå ßi hidroenergia, energia biomasei 
– materii prime regenerabile, care reprezintå energie 
solarå stocatå – ßi energia geotermalå.

Energia regenerabilå emite pu†ine (sau chiar deloc) 
gaze cu efect de serå, care au o contribu†ie la schim
bårile climatice. Deoarece calamitå†ile produse de 
inunda†ii ßi perioadele de secetå sunt determinate de 
schimbårile climatice, utilizarea energiei regenerabile 
este o modalitate de limitare a emisiilor de gaze cu 
efect de serå dåunåtoare climei. În †årile din bazinul 
dunårean, energia hidroelectricå asigurå cea mai mare 

parte din energia regenerabilå. Celelalte forme de ener
gie regenerabilå nu sunt folosite atât de mult ßi nu sunt 
ußor accesibile. 

Forme de energie regenerabilå

Soarele
Razele solare pot fi transformate direct în electri ci

tate prin intermediul celulelor fotovoltaice. Acest fe no
men este ilustrat de calculatoarele de buzunar cu celule 
solare. 

O altå posibilitate de folosire a luminii solare pentru 
producerea electricitå†ii o reprezintå centrala helioter
micå. Cu ajutorul unor oglinzi parabolice, razele sunt 
captate, iar apa încålzitå produce aburul care pune în 
func†iune turbina.

Fenomenul de încålzire a corpurilor expuse la soare 
este utilizat pentru producerea apei calde. Un exemplu 
este folosirea panourilor de captare a energiei solare 
de pe acoperißurile caselor. Instala†iile în care este în
cålzitå apa sunt învelite în materiale izolatoare, pentru 
a reduce la minimum pierderile de cåldurå.

Aceste instala†ii påstrezå apa la o temperaturå de 
pânå la 90°C. 

De exemplu, un furtun de grådinå care a stat la soare 
mai mult timp va furniza apå caldå.

Existå înså limitåri ale cantitå†ii de energie solarå 
disponibile datoritå nivelurilor variabile ale luminii so
lare ßi datoritå absen†ei ei în timpul iernii, în condi†ii 
de cer înnorat sau noaptea. Celulele solare au nevoie de 
mult spa†iu.  >>>

De unde provine energia?

Suport informativ
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Vântul
Energia cineticå a vântului ac†ioneazå un rotor ßi poate 
produce electricitate prin intermediul unui generator. 
Performan†a instala†iilor eoliene depinde de mårimea 
rotoarelor ßi de viteza vântului. Dublarea diametrului 
unui rotor måreßte performan†a de patru ori; dublarea 
vitezei vântului determinå o productivitate de opt ori 
mai mare. În trecut, la morile de vânt oamenii foloseau 
for†a vântului pentru måcinarea cerealelor ßi ob†inerea 
fåinii. Energia eolianå nu este întotdeauna disponibilå 
la acelaßi nivel ßi nu se poate ob†ine oriunde. Ano
timpurile ßi clima influen†eazå modul în care poate fi 
întrebuin†atå. 

Sistemele eoliene modificå prin înål†imea lor peisa
jele ßi pot ajunge subiectul unor controverse locale.

Apa
Centralele hidroelectrice de pe cursurile râurilor din zo
nele joase de relief se numesc hidrocentrale cu cå de re de 
apå. Energia apei curgåtoare este folositå la pro ducerea 
electricitå†ii. Pe râu, este construit un baraj, care creea
zå o cådere de apå. Dupå aceastå cådere, apa ajunge la 
turbine, care ac†ioneazå un generator ce pro du ce elec
tricitate. Fluxul apei prin turbine este continuu.

Hidrocentralele cu cådere de apå pot func†iona ßi 
întrun mod fluctuant. Aceasta înseamnå cå apa este 
stocatå astfel încât existå o rezervå semnificativå de 
apå disponibilå pentru producerea electricitå†ii în acele 
momente ale zilei când cererea de energie electricå 
este mai mare decât în mod normal.

În regiunile muntoase, existå hidrocentrale cu lac de 
acumulare, unde barajele stocheazå apa în perioa dele 
cu debit crescut, cum ar fi la topirea zåpezii. Aces te 
centrale pot fi puse în func†iune întrun timp foar te 
scurt ßi apoi închise din nou. Apa este deviatå prin
tro instala†ie sub presiune în camera turbinelor, care 
se poate, de asemenea, afla la mare distan†å de baraj. 
Hi drocentralele cu lac de acumulare furnizeazå ener

gie electricå în perioadele în care se înregistrezå o 
cerere ridicatå, de exemplu în miezul zilei sau iarna, 
când râurile au un debit mai scåzut ßi se apeleazå la 
rezervele din lacurile de acumulare. 

Forme de energie neregenerabilå

Combustibili minerali
Cårbunele, petrolul ßi gazele naturale reprezintå 
resurse stocate în påmânt, care sau format din resturi 
animale ßi vegetale cu milioane de ani în urmå. Aceste 
materii prime se gåsesc în cantitå†i limitate ßi nu pot 
fi înlocuite. Pentru producerea electricitå†ii, combus
tibilii minerali sunt arßi în centralele termoelectrice, 
eliberând în atmosferå bioxid de carbon, protoxid de 
azot ßi al†i compußi chimici. Datoritå cåldurii degajate 
în urma acestei combustii, apa se încålzeßte, iar aburul 
rezultat ac†ioneazå turbinele. Combustibilii minerali 
pot fi depozita†i cu ußurin†å, înså transportul ßi depozi
tarea acestor combustibili pot duce la accidente care, în 
special în cazul petrolului, au efecte nocive asupra me
diului. Utilizarea combustibililor minerali contribuie la 
schimbåri climatice, din cauza nivelului înalt al emisi
ilor de bioxid de carbon.

Energia atomicå
Elementul esen†ial al producerii energiei atomice îl 
constituie minereul de uraniu radioactiv, care provine 
din minele de uraniu. În centralele atomoelectrice, 
energia eliberatå în urma procesului de diviziune a 
atomilor de uraniu este folositå la fierberea apei. Abu
rul ac†ioneazå turbinele, iar generatoarele produc elec
tricitate. Din toate etapele de producere a electricitå†ii 
prin utilizarea energiei atomice rezultå materii radio
active, iar problema depozitårii definitive a deßeurilor 
radioactive nu a fost încå solu†ionatå. Accidentele din 
centralele atomoelectrice pot duce la contaminarea ra
dioactivå a unor regiuni întinse. 

Informa†ii pe CD-ROM:  Alte forme de energie regenerabilå 
Produc†ia de electricitate în câteva †åri din bazinul Dunårii
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Activitatea 2: Experiment 
Energia apei în sala de claså

Pentru a construi o roatå de apå cu palete, se fac ßase creståturi întrun dop de plutå cu 
ajutorul unui briceag. Prin centrul dopului este introduså orizontal o andrea. Un pahar 
de iaurt se taie în ßase pår†i egale, iar fundul paharului este decupat. Cele ßase bucå†i de 
pahar sunt lipite în fantele dopului. Când adezivul se usucå, cel deal doilea dop este 
legat cu a†å la celålalt capåt al andrelei. Roata de apå este aßezatå deasupra unui vas de 
dimensiuni porivite ßi puså în func†iune cu ajutorul apei din sticlå. Copiii pot observa 
cum se produce energia: dopul prins cu a†å se ridicå pe marginea vasului. Sticla cu apå 
simbolizeazå lacul de acumulare din care curge apa în turbine întro centralå electricå. 
Roata poate fi montatå ßi întrun râu, prin aßezarea andrelei pe douå ramuri bifurcate, 
înfipte în påmânt. 

Mißcarea paletelor ilustreazå felul în care se ob†ine, de obicei, energie electricå din 
energia cineticå. Este identic cu principiul dinamului de la bicicletå.

Informa†ii pe CD-ROM: Sturionul, specie de peßti amenin†atå din bazinul Dunårii

Sfat: Acest experiment poate fi efectuat ßi în lavoarul din sala de claså, fo lo sind 
apå de la robinet.

Sfat: Modul de func†ionare a unei centrale electrice ßi efectele sale asupra râu-
lui pot fi demonstrate prin vizitarea unei hidrocentrale din vecinåtatea ßcolii.
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„Prea multe baraje, prea pu†inå apå“
Centralele hidroelectrice modificå cursul râurilor prin 
ståvilirea apelor. În zona barajelor, adâncimea apei 
este mai mare, lå†imea râului mai mare, iar debi tul mai 
redus. Prin îndiguirea râurilor, albiile naturale, cu in
sulele lor ßi zonele din preajma malurilor, pot fi distruse 
sau inundate, iar alternan†a naturalå a nivelurilor apei, 
când mai ridicate, când mai scåzute, atât de importantå 
în pådurile inundabile, poate fi compromiså. Habitatele 
din regiunea pådurilor inundabile sunt distruse, iar spe
ciile de plante ßi animale dependente de fluctua†ia per
manentå a nivelului apei nu pot supravie†ui.

Râul nu mai transportå nimic cu el
Dacå un râu este întrerupt de baraje, nisipul ßi pietrißul 
nu mai pot fi transportate de apå ßi sedimentele se 
depun în amonte de fiecare baraj.

Încetinirea curen†ilor de apå
Reducerea debitului în zona barajelor determinå depu
nerea unor materii fine în albia râului. Acestea astupå 
porii de pe fundul râului ßi fac imposibilå alimentarea 
pânzei freatice, deoarece apa nu se mai poate infiltra în 
corpul pânzei freatice ßi în zona malurilor.

Sedimentele de materii fine 
aco perå ßi stratul natural de pie
triß de pe fund. Aceste schimbåri 
afecteazå micile animale care 
tråiesc pe fundul râului ßi peßtii 
care îndrågesc apele învolburate 
ßi îßi depun icrele în prundißuri ßi 
pe pietriß; toate aceste vie†uitoare 
riscå såßi piardå teritoriile de re
producere ca rezultat al formårii 
acestor sedimente. Un alt efect 
constå în pierderea capacitå†ii de 
autoepurare a râului.

Ce se întâmplå 
în spatele barajului?
În spatele barajului, în aval, albia 
râului se adânceßte, deoarece for†a 

râului transportå din nou nisip ßi pietriß. Prin urmare, 
se poate înregistra o scådere a nivelului apei în aval de 
ba raj, ceea ce atrage dupå sine ßi o scådere a nivelu
lui pânzei freatice. Acest fenomen afecteazå habitatele 
din aval de baraj – de exemplu, pådurile inundabile ßi 
re gi unile din zona malurilor nu mai sunt alimentate 
cu o can titate suficientå de apå. În sectorul ungar al 
Dunårii, rit mul de adâncire a eroziunii este de 13 cm 
pe an, iar în sectorul austriac al Dunårii de la est de 
 Viena, albia se adânceßte întrun ritm mai accelerat cu 
34 cm pe an. În prezent, se deruleazå proiecte costisi
toare pentru pre venirea adâncirii eroziunilor în aval de 
centralele elec trice, prin dragarea aluviunilor din albia 
fluviului cu ajutorul excavatoarelor, de exemplu în es
tul  Vienei.

Speciile de peßti migratori
Un efect important al construirii barajelor constå în fap
tul cå arealul de reproducere al anumitor specii de peßti 
din amonte de baraj este izolat de por†iunile din aval 
ale râului, obstruc†ionând astfel migra†ia vie†uitoarelor 
acvatice. De exemplu, sturionii nu au mai avut posibi
litatea de a se reproduce, din cauza obstacolelor apårute 
în drumul lor cåtre aria specificå de reproducere.

Efecte posibile ale centralelor hidroelectrice
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Baraj:  La Brådißor, în România.
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Folosi†i becuri economice.

Întotdeauna închide†i aparatele electronice complet 
(mo dul „standby“ consumå foarte mult curent).

Când cåuta†i aparate electrocasnice noi (frigider, maßinå 
de spålat etc.), sfåtui†ivå pårin†ii så achizi†ioneze pro
du se cu un consum redus de energie electricå.

Pune†i capac pe vasul în care gåti†i.

ˇine†i ußa de la frigider deschiså cât mai pu†in posibil.

Låsa†i mâncarea så se råceascå, înainte de a o introduce 
în frigider.

Asigura†ivå cå nu låsa†i becuri aprinse inutil, când 
pleca†i de acaså.

Nu acoperi†i radiatoarele.

Sfåtui†ivå pårin†ii så nu foloseascå maßina de uscat cu 
tambur.

Face†i duß rapid în loc de baie.

Folosi†i maßina de spålat la capacitate maximå.

Sfåtui†ivå pårin†ii så nu foloseascå programul de spå
lare la temperaturå foarte ridicatå ßi nici programul de 
prespålare.

Opri†i încålzirea, când aerisi†i camera, låsa†i ferestrele 
larg deschise ßi doar pentru o perioadå scurtå de timp.

Regla†i încålzirea la valori mai scåzute – 1820°C ar fi 
suficient pentru camera de zi.

Modalitå†i de economisire a energiei electrice la ßcoalå ßi acaså

Activitatea 3: Grup de lucru/discu†ii  
Face†i un cadou râului!

Copiii se gândesc la modalitå†i de economisire a curentului electric ßi îßi noteazå ideile 
pe o coalå mare de hârtie. Fiecare copil îßi alege metodele de economisire a energiei 
electrice pe care le poate aplica cu ajutorul profesorului ßi pårin†ilor, fåcând astfel un 
cadou râului. Clasa realizeazå un poster, pentru a aråta celorlal†i colegi din ßcoalå ca
dourile lor pentru râu.

Sfat: Pentru a motiva copiii, pute†i acorda diplome pentru fiecare „cadou 
pentru râu“. Pe diplomå poate fi descriså metoda de economisire a energiei 
aleaså de fiecare copil.
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Moarå plutitoare: 
pe Dunåre se mai pot 
gåsi câteva mori pluti
toare recondi†ionate ßi 
transformate în muzee.

Legendele Dunårii

Râurile de†in o energie uriaßå. Curg zi ßi noapte, 
vara ßi iarna. În trecut, nenumårate mori de apå 
foloseau aceastå energie inepuizabilå, pentru a 
måcina fåinå din cereale în mod similar morilor 
de vânt din regiunile cu brizå constantå. Morile 
erau de obicei fåcute din douå bårci paralele, 
bi ne ancorate, care aveau o roatå cu palete dis
pu så între ele. Apa curgea pe sub roatå, îm pin
gând paletele mari ale ro†ii înainte, ßi astfel o 
pu nea în mißcare. Una dintre bårci era moara 
pro priuziså ßi consta întro caså de lemn, care 
adå postea pietre de moarå grele ßi angrenajul, 
iar deasupra se afla pâlnia în care se vårsau ce
re alele. Aceasta era ßi casa morarului, a famili

ei ßi ajutoarelor sale. A doua barcå sus†inea 
ce lålalt capåt al axului greu al morii. În unele 
zo ne ale Dunårii, se mai pot încå vizita mori 
plu titoare vechi sau recondi†ionate, transforma
te în muzee. Cu toate acestea, ele au dispårut 
com plet din peisajul râurilor ßi nu mai au nicio 
utilitate economicå.

Sugestie: Gåsi†i o piatrå mare ßi platå ca su port 
ßi una mai micå cu o fa†å netedå pentru må  cinat. 
Copiii ar putea încerca så ob†inå fåinå din cere
ale doar prin folosirea for†ei propriilor mâini. 

Mai multe informa†ii despre morile plutitoa-
re se pot gåsi pe CD-ROM.

Morile plutitoare
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Începând cu epoca absolutistå a secolului al 
XVIIIlea, corpurile ßi cursurile de apå ßi zonele 
din imediata apropiere a malurilor râurilor afla
te în interiorul uscatului au fost considerate, în 
general, proprietate a statului (principiu valid ßi 
în prezent). Pe måsurå ce tranzitul pe uscat în 
zo na cursului superior ßi mijlociu al Dunårii sa 
in tensificat considerabil în secolul al XVIIIlea 
ßi oamenii Iluminismului nu au mai vrut så lase 
vie †ile barcagiilor de pe Dunåre în voia sor†ii, 
cursul fluviului a fost cartografiat ßi investigat în 
scopul naviga†iei. Maria Tereza, regina Un gariei 
ßi Boemiei ßi so†ia împåratului austri ac Franz I, 
a înfiin†at un consiliu al flotei ßi na vi ga†iei. Ast
fel, sa început ajustarea cursului flu viului, cel 
mai adesea fiind vorba de mici in ter ven†ii, dintre 
care unele nu au avut succesul scon tat.

În a doua jumåtate a secolului al XIXlea, 
 Du nårea a devenit †inta progresului tehnolo
gic. În câteva decenii, înfå†ißarea ßi, adesea, ßi 
 cursul fluviului sau schimbat ca rezultat al unui 
 imens efort tehnologic. Au fost construite bara
je, canale ßi diguri de colmatare; au fost înål†ate 
porturi, cheiuri ßi poduri. Uneori, aceste måsuri 
de regularizare au avut dimensiuni uriaße. 

Multe zone periculoase pentru naviga†ie din 
cau za cataractelor ßi stâncilor (de exemplu, 
Stru  dengau, Por†ile de Fier) au fost conside rate 
inofensive. De la sfârßitul anilor 1950, pe cursul 
superior ßi mijlociu al Dunårii au fost construite 
ne  nu mårate centrale electrice. În afara scopului 
lor principal, de furnizare a electricitå†ii, cen
tralele faciliteazå tranzitul navelor prin contro
larea nivelurilor apei. 

Exemplu – Strudengau
(Austria Inferioarå)
În 1773, a avut loc prima explozie controlatå 
în zona cataractei Greiner, cu scopul de a ußura 
tranzitarea. Abia în 1885 a fost posibilå dislo
carea completå a micii insule a lui „Hausstein“, 
eliminânduse astfel periculoasa cataractå. Gra  †ie 
bra†ului mort de la centrala electricå YbbsPer
sen beug, construitå dupå cel deal doilea råzboi 
mondial, Strudengau a încetat så mai fie o pro
blemå pentru naviga†ie. 

Exemplu – Por†ile de Fier (Serbia/România)
Tranzitul pe la Por†ile de Fier a fost pentru pri
ma datå înlesnit în 18341835. Totußi, rezulta te
le acestei prime explozii au fost modeste ßi, în 
zonele cu un nivel scåzut al apei, era nevoie ca 
mårfurile ßi cålåtorii så traverseze strâmtorile 
stân coase pe un drum paralel cu fluviul, con s
tru  it la jumåtatea anilor 1840 (în acest fel, se în
cheia naviga†ia neîntreruptå pânå în acest punct 
pe Dunåre). Lucrårile de regularizare des fåßurate 
din 1860 pânå în 1896 au transfor mat Por†ile 
de Fier întrun imens ßantier. A fost con struitå 
o nouå albie a Dunårii, menitå så permitå tran
zitul navelor mari în perioade cu niveluri scåzute 
ale apei. Hidrocentrala de la Por†ile de Fier, a 
cårei construc†ie a fost ter minatå de Iugoslavia ßi 
România în 1980, a må rit nivelul apei cu pânå la 
30 de metri ßi a eli minat definitiv dificultå†ile pe 
care aceastå por †iune le crea naviga†iei. Efec tele 
negative pe care aceste regularizåri leau avut 
asu pra mediului au fost înså enorme. Schimbårile 
ecologice ßi pierderile au fost inevitabile. 

Vechi zone periculoase pe Dunåre ßi modificarea lor prin lucråri tehnice 
în secolele XIX ßi XX
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Râurile ca rute de transport pentru cålåtori ßi mårfuri
Încå din vremurile antice, oamenii folosesc râurile ca rute de cålåtorie sau pentru trans
portul mårfurilor pe distan†e lungi. Întrucât cålåtoriile pe uscat erau adesea greoaie ßi, 
nu de pu†ine ori, periculoase în trecut, râurile ofereau rute de legåturå relativ sigure ßi 
confortabile. 

Dea lungul Dunårii, sau dezvoltat rute comerciale ßi oraße prospere precum Passau, 
Esztergom, Mohács, Novi Sad, Vidin, Gala†i ßi Sulina, la Marea Neagrå.

Cursurile de apå au fost treptat adaptate necesitå†ilor transportului fluvial. De exem
plu, încå de la începutul epocii moderne, stâncile ßi alte obstacole din râuri au fost 
îndepårtate, uneori detonate, pentru a facilita tranzitul prin zonele înguste sau pentru a 
adânci canalul principal de naviga†ie.

Aceste interven†ii au afectat condi†iile de mediu ale râurilor. În prezent, se fac eforturi 
pentru a se gåsi modalitå†i de transport mai pu†in dåunåtoare mediului. Prin efectuarea 
de teste privind impactul asupra mediului, pot fi estimate ßi preîntâmpinate poten†iale 
prejudicii cu caracter transfrontalier, având în vedere condi†iile de mediu ale fluviului, 
prin folosirea unor noi tipuri de nave. 

4.4. Naviga†ia        
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Obiective: 
Copiii înva†å ...
✔ de ce plutesc vapoarele.
✔ cum trebuie construite vapoarele pentru a dåuna mai pu†in mediului.
✔ så construiascå bårci din stuf uscat.

Materiale: 
Activitatea 1: o gåleatå de apå, pungi de plastic, un recipient plin cu apå, plastilinå, cântar de bucåtårie.
Activitatea 2:  un recipient voluminos plin cu apå; câteva cutii de plastic goale, de formå dreptunghiularå ßi de 

aceeaßi mårime; câteva greutå†i de aceeaßi mårime sau cåråmizi pe post de încårcåturå; bandå 
adezivå; fâßii de hârtie; instrumente de scris; ruletå sau centimetru; culori. 

Activitatea 3: stuf uscat, sfoarå din fibre naturale, foarfecå, hârtie. 

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2 ore de claså, o excursie la râu.
Loc de desfåßurare: sala de claså, râul.
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Activitatea 1: Experiment  
De ce plutesc obiectele?

Este evident cå obiectele mai ußoare decât apa plutesc. În prezent, vapoarele, care 
trans portå încårcåturi grele, sunt în mare parte fåcute din o†el. O†elul este mai greu 
decât apa. Íi totußi, de ce plutesc vapoarele?

Toate obiectele dislocå o anumitå cantitate de apå ßi asupra lor se exercitå o for†å 
ascensionalå: copiii testeazå acest fenomen înfåßurândußi un bra† întro pungå de 
plastic ßi scufundândul apoi în gåleata plinå cu apå. Ei observå cum nivelul apei 
din gåleatå creßte ßi simt presiunea pe care apa o exercitå asupra bra†ului înfåßurat în 
plastic. Arhimede, marele matematician grec, a descoperit cå aceasta este for†a care 
permite obiectelor så pluteascå. Faptul cå un obiect pluteßte sau se scufundå depinde 
de cantitatea de apå dislocatå, adicå de volumul obiectului respectiv.        >>>

Suport informativ

Transportul pe Dunåre are o îndelungatå tradi†ie. În 
trecut, mårfurile comercializate erau transportate în 
principal pe vapoare.

Încå din timpuri preistorice, Dunårea a avut un rol im
portant ca rutå de tranzit ßi transport. În perioada im
periului roman, avanposturile de pe grani†a nordicå a 
imperiului erau aprovizionate cu mårfuri transportate 
pe Dunåre. În perioada migra†iilor germanice, Dunårea 
a constituit cea mai importantå cale de legåturå între 
est ßi vest, iar în secolele care au urmat a jucat un rol 
semnificativ în comer†ul la distan†å. 

Înainte de apari†ia vapoarelor cu abur, plutele ßi coråbi
ile din lemn navigau în aval, fiind apoi dezmembrate în 
locul de destina†ie, iar lemnul vândut. Numai vapoa re le 
mari se întorceau tractate în amonte de cai. Odatå cu in
dustrializarea, traficul pe Dunåre a crescut, ßi în se colul 
al XIXlea au fost aplicate primele måsuri de con struc†ie 
fluvialå, cum ar fi regularizarea, alinierea ßi adân cirea 
fluviului, cu scopul de a face transportul naval mai efi
cient. Astfel, înfå†ißarea râului a început så se schim be. 

Fluviile au fost ßi sunt rute importante de comer† în  Eu ro pa. 
Dunårea este navigabilå din Ulm pânå în Delta Du nå
rii, unde se varså în Marea Neagrå, iar din Kelheim, de 
la kilometrul 2411, este consideratå o cale navigabilå in

ter na†ionalå pe o distan†å de 87% din lungimea ei totalå. 
Va  poarele pot så acosteze în 78 de porturi de pe Dunåre. 
Eclu  zele sunt folosite pentru a permite navelor så treacå 
de hidrocentrale ßi baraje. Sau construit ßi cåi navi ga bi le 
artificiale: canalul RinMainDunåre (construit în tre 1960 
ßi 1992), care leagå bazinul Dunårii de Marea Nor  dului 
prin intermediul Rinului, sistemul de canale Du  nåreTisa
Dunåre (terminat în 1977), din Serbia, ßi ca na lul Dunåre
Marea Neagrå (terminat în 1987), din Ro mânia.

Sectoarele navigabile din bazinul dunårean sunt repre
zentate chiar de Dunåre ßi de cursurile inferioare ale 
unor afluen†i ai såi. În zona de captare de pe cursul su
perior al Dunårii, Tisa este navigabilå pe o distan†å de 
70% din lungimea totalå, Sava – 50%, Morava – 30%, 
Drava – 20%, Váh – 20% ßi Ráva – 10%. Unii afluen†i 
ai Tisei, respectiv râurile Bodrog, Mureß, Criß ßi Bega, 
sunt navigabili pe por†iuni scurte.

În prezent, tot mai mul†i turißti cålåtoresc pe Dunåre 
cu nave de croazierå ßi se delecteazå cu frumuse†ea 
peisajelor ßi bogatul patrimoniu cultural al bazinu
lui dunårean (în 2006, au fost înregistrate pe Dunåre 
109 nave de pasageri). Este imperativ pentru turism ca 
frumuse†ea ßi spectaculozitatea regiunilor riverane så 
fie conservate (de exemplu, valea Wachau, din Austria, 
Delta Dunårii, din România ßi Ucraina). 

Naviga†ia în bazinul dunårean
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Copiii modeleazå mingi din plastilinå ßi verificå pe cântarul de bucåtårie ca acestea så 
aibå aproximativ aceeaßi greutate.

O minge de plastilinå este introduså întrun recipient plin cu apå ßi, fiind mai grea, se 
va scufunda. 

În etapa a doua a activitå†ii, copiii modeleazå vase mici din mingile de plastilinå ßi 
le aßazå apoi pe suprafa†a apei. Vasele de plastilinå plutesc, deoarece au un volum mai 
mare decât mingile ßi, deßi au aceeaßi greutate ca mingile care sau scufundat anterior, 
vasele dislocå mai multå apå decât acestea. În virtutea aceluiaßi principiu, vapoarele 
fåcute din o†el plutesc.

Activitatea 2: Experiment 
Construim vapoare noi pentru Dunåre!

Pentru ca Dunårea så nu sufere modificåri tehnice în viitor, se pot construi vapoare de 
mari dimensiuni pentru ape pu†in adânci, care nu se scufundå prea mult sub nivelul apei 
ßi pot naviga cu mai multå ußurin†å pe sectoarele cu apå micå.

Fiecare grup (sau fiecare copil) primeßte trei cutii de plastic. O cutie råmâne aßa cum 
este; celelalte douå se unesc pe lungime. Apoi, cu ajutorul ruletei sau centimentrului, se 
traseazå grada†ii de un centimentru pe douå benzi de hârtie.

Benzile se lipesc pe o lateralå a fiecåruia dintre cele douå tipuri de vapor ca etaloane 
de måsurare a adâncimii. Cele douå modele diferite de vapoare sunt introduse întrun 
recipient plin cu apå ßi încårcate cu acelaßi numår de cåråmizi sau greutå†i. Folosind 
etalonul de måsurare a adâncimii, se poate observa cå vaporul mai lat nu se scufundå 
atât de mult în apå deßi are aceeaßi încårcåturå. Deoarece modelul mai mare de vapor 
se adapteazå mai bine condi†iilor pe care le oferå Dunårea, fluviul nu trebuie adâncit în 
mod artificial. Copiii pot decora acest model de vapor cu desene ale animalelor ßi plan
telor care tråiesc în fluviu. Modernizarea flotelor fluviale de pe Dunåre este orientatå 
în prezent spre dezvoltarea ßi folosirea îndeosebi a navelor de micå adâncime. Acest 
lucru va înlesni naviga†ia pe por†iunile mai pu†in adânci ale Dunårii ßi ale unora dintre 
afluen†ii såi.

  

Informa†ii pe CD-ROM:  Canale importante din bazinul dunårean 
Exemple de proiecte de dezvoltare a naviga†iei pe Dunåre
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Pe parcursul dezvoltårii re†elelor de transport trans
europene, Uniunea Europeanå îßi propune så promo
veze naviga†ia în interiorul uscatului. Pentru a creßte 
capa citatea de transport, trebuie ameliorate condi†iile 
generale de naviga†ie – condi†iile de muncå din indus
tria navalå trebuie îmbunåtå†ite, flotele ßi porturile – 
modernizate, iar obstacole precum por†iunile prea pu†in 
adânci, eliminate. Existå proiecte pentru dezvoltarea 
în viitor a canalului navigabil al Dunårii pe o distan†å 
de mai mult de 1.000 km. Multe dintre aceste por†iuni 
includ ultimele sectoare ale fluviului neregularizate, 
cum ar fi sectorul de grani†å dintre România ßi Bul
garia, unde cursul fluviului cuprinde sute de insuli†e ce 
adåpostesc o diversitate de habitate.

Se fac eforturi pentru adaptarea fluviului la naviga†ie 
prin adâncirea ßenalului. Totußi, în termenii unei dez

voltåri durabile, vapoarele sunt cele care ar trebui så fie 
adaptate fluviului.

Proiectul de transferare a transportului de mårfuri de 
pe uscat pe apå ar putea avea anumite efecte pozitive, 
cum ar fi reducerea emisiilor de gaze de eßapament. 
Cu un litru de combustibil, o navå poate cålåtori 1 km 
în timp ce transportå o încårcåturå de 127 de tone – 
cu aceeaßi cantitate de combustibil, un camion poate 
transporta doar 50 de tone pe aceeaßi distan†å.

În orice caz, trebuie fåcute evaluåri ale impactului 
asupra mediului al tu turor proiectelor de construc†ie ßi 
tre buie luate în considerare toate consecin†ele care pri
vesc întreaga arie de captare a Dunårii. Solu†ii durabile, 
care så îndeplineascå toate cerin†ele, pot fi gåsite doar 
în condi†iile în care se acordå egalitate de ßanse ne 
cesitå†ilor naturii ßi naviga†iei – ecologiei ßi economiei.

Suport informativ

Dezvoltarea naviga†iei pe Dunåre

Transport fluvial: ßlepuri tranzitând Por†ile de Fier.
foto: DRP/ Viktor Mello
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Activitatea 3: Activitate de crea†ie 
Bårci din stuf pentru regata fluviului   

Stuful uscat se taie în bucå†i de aproximativ 20 de cm lungime. Copiii leagå câte un 
månunchi de stuf la fiecare capåt. Apoi aßazå douå legåturi de stuf în pozi†ie verticalå 
ßi o a treia legåturå orizontal deasupra celorlalte, legândule între ele cu ajutorul unor 
sfori. Este construit catamaranul din stuf. În legåtura orizontalå este introdus un fir de 
stuf, pe post de catarg, ßi o foaie de hârtie este folositå ca pânzå.

Sfat: Dacå barca de stuf este lansatå pe un râu unde existå trafic naval, copiii pot 
nota numårul de nave care tranziteazå râul pe perioada ßederii lor la râu ßi pot nota, 
de asemenea, paviloanele sub care navigheazå navele, tipul de sunete pe care le 
emit ßi ce se întâmplå pe maluri în urma prezen†ei acestora.

Suport informativ

Ílepurile de pe râurile din bazinul dunårean transportå în 
principal mårfuri în vrac. Transportul unor mårfuri pre
cum cårbunii sau îngråßåmintele se desfåßoarå în condi†ii 
de siguran†å, deßi existå competi†ie pentru transportarea 
lor pe calea feratå. Produsele ambalate, de înaltå calitate, 
care trebuie så ajungå la destina†ie întrun mod flexibil ßi 
rapid, au fost transportate pânå în prezent pe cåi rutiere.

Pentru a face profitabilå naviga†ia în interiorul usca
tului ßi pentru a reduce emisiile de gaze de eßapament 
rezultate în urma transportului rutier, se încearcå trans
ferarea transportului de mårfuri de pe uscat pe apå. 
Folosirea ßlepurilor de mårfuri, a barjelor ßi feribotu

rilor de tip rollon/rolloff pentru transportul autovehi
culelor, servicii îmbunåtå†ite ßi cele mai noi sisteme de 
informa†ii în porturi ßi ecluze, precum ßi ßlepuri flexi
bile ßi multi  func†ionale, toate acestea pot contribui la 
dezvoltarea trans portului fluvial. 

Sa demonstrat deja pe Rin cå transportul unor pro
duse de înaltå calitate este posibil pe cåile navigabile 
din interiorul continentului. În cazul în care se înregis
treazå o creßtere a cererilor, navele de micå adâncime 
pot fi utilizate în numår mai mare. Astfel, nu va mai 
fi necesarå dezvoltarea sectoarelor de fluviu de micå 
adâncime. 

Viitorul transportului de mårfuri pe Dunåre

Utilizarea apei în bazinul hidrograf c dunårean
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Legendele Dunårii
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În unele perioade din trecut, Dunårea ßi alte 
râuri reprezentau unica modalitate de a cålåtori. 
Drumurile pe uscat erau anevoioase, periculoa
se, dificile sau, pur ßi simplu, impracticabile. 

Dintro perspectivå istoricå, naviga†ia pe Du
nåre are câteva caracteristici speciale. Una dintre 
acestea se referå la faptul cå, pentru deplasårile 
în aval, se foloseau adesea „ambarca†iuni dus“, 
ußor de construit, care erau apoi vândute la des
tina†ie.

În 1781, scriitorul berlinez Friedrich Nicolai 
a cålåtorit cu propriul vapor din Regensburg 
pânå la Viena. Îl achizi†ionase cu 55 de gul

deni ßi la vândut în Viena pe 18 guldeni. Era 
o practicå obißnuitå ca un vapor, dupå ce a fost 
vândut, så fie dezmembrat ßi folosit ca lemn 
de foc sau material de construc†ie; lemnul era 
în  tot deauna o marfå la mare cåutare în oraße. 
Sau naviga mai departe în aval, câteodatå chiar 
pânå la Marea Neagrå. Vapoarele remorcate în 
amonte erau solid construite ßi folosite uneori 
timp de câteva decenii.

Sugestie: Construi†i ambarca†iuni din diverse 
materiale (pot avea modele istorice sau nu). La 
terminarea proiectului, lansa†i bårcile pe  Du nå re, 
un alt râu sau lac.

Naviga†ia în aval

Sieberin: Acest model de barcå se folosea 
la trans portul de sare.

foto: Verein Donauschiffer
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Apa este un element omniprezent
Folosim zilnic produse ob†inute pe cale industrialå cum ar fi hârtia, medicamentele, 
sub stan†ele de curå†at din gospodårie, mobila, maßinile sau mâncarea. Apa este folositå 
la producerea acestor bunuri ßi, dacå nu este corespunzåtor epuratå, apa uzatå rezultatå 
în urma proceselor tehnologice polueazå apele. În plus, multe fabrici folosesc apa ca 
agent de råcire în procesul de produc†ie ßi apoi o revarså în stare caldå în cursurile de 
apå. Reprezentan†ii industriei ßiau recunoscut responsabilitatea ßi depun eforturi pentru 
a reduce consumul de apå ßi pentru a epura mai eficient apele uzate.

Printre cele mai importante ramuri industriale din bazinul Dunårii se numårå industria 
de prelucrare a hârtiei, industria alimentarå, industria chimicå, industria îngråßåmintelor 
chimice, industria prelucrårii de metale ßi industria minierå.

4.5. Industria         
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Obiective: 
Copiii înva†å ... 
✔ cå apa se gåseßte în aproape toate produsele industriei.
✔ despre efectele pe care apele uzate industriale le pot avea asupra corpurilor de apå.
✔  cå pot contribui la reducerea poluårii râurilor prin achizi†ionarea unor rechizite cu efecte benefice asupra 

mediului.
✔  cå prin folosirea celor mai noi tehnologii, unitå†ile industriale pot reduce consumul de apå, cantitatea de 

ape uzate ßi emisiile poluante.

Materiale:
Activitatea 1: fißa de lucru „Pe urmele apei nevåzute“, instrumente de scris.
Activitatea 2: fißa de lucru „Protec†ia apei începe cu un creion“, instrumente de scris.
Activitatea 3:  10 ziare vechi, un rezervor umplut cu 10 litri de apå, o lingurå de lemn sau un mixer, un cadru 

dreptunghiular pe care este fixatå o plaså împotriva insectelor, câteva ßervete, confetti, flori 
uscate sau ceva similar de decor.

Activitatea 4: instrumente de scris, planßå pentru poster.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 3 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea 1: Grup de lucru/discu†ii  
Pe urmele apei nevåzute  

Copiii au în fa†å fißa de lucru „Pe urmele apei nevåzute“ ßi asociazå fiecare produs ilus
trat cu o cantitate de apå corespunzåtoare. Rezultatele sunt discutate ßi comparate.

Apa se ascunde adesea în produse în care nu neam aßtepta så o gåsim. De exemplu, 
în procesul de produc†ie al unei maßini medii se folosesc 380.000 de litri de apå.

Suport informativ

Consumul de apå din industrie reprezintå 22% din con
sumul total de apå la nivel global. 70% din apå se fo
loseßte în agriculturå, iar 8% în gospodårii. 

În fiecare an, industria foloseßte 7.9 miliarde de metri 
cubi de apå din bazinul dunårean. Suplimentar, alte 15.4 
miliarde de metri cubi de apå sunt folosite în instala†iile 
de råcire.

În numeroase ramuri industriale, apa constituie mate
ria primå de bazå. De exemplu, este principala materie 
primå în produc†ia de båuturi. De asemenea, are un rol 
foarte important ca agent de curå†are, ca solvent, pentru 
transportul hidraulic ßi ca agent de råcire. În Ungaria, de 
exemplu, 95% din apa folositå în industrie este utilizatå în 
sistemele de råcire.

Produsele au nevoie de cantitå†i diferite de apå în 
procesul de fabrica†ie ßi sunt doar câteva cele care necesi

tå o cantitate de apå mai micå decât masa lor. Pentru ma
joritatea produselor ob†inute în industrie, în procesul de 
produc†ie se folosesc cantitå†i de apå de zece pânå la o 
mie de ori mai mari decât greutatea lor.

Calitatea produselor este condi†ionatå de calitatea ßi 
puritatea apei utilizate. În cazuri speciale, apa trebuie 
tratatå la un nivel înalt înainte de a fi folositå în industrie. 
Cerin†ele cele mai stricte privind calitatea apei se impun în 
produc†ia alimentarå, în produc†ia de hârtie ßi în industria 
textilå. De exemplu, apa din instala†iile de råcire trebuie 
så aibå valori foarte mici de carbonat acid de calciu, res
pectiv o duritate scåzutå, astfel încât så nu se formeze 
depuneri de piatrå în timpul încålzirii ßi råcirii.

Uzinele îßi asigurå necesarul de apå par†ial din re†eaua 
publicå, prin conducte trase de la corpurile de apå de 
suprafa†å ßi din pu†uri proprii. 

Consumul de apå în industrie
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Activitatea 2: Grup de lucru/discu†ii 
Fii iste† ßi foloseßte rechizite 
cu efect benefic asupra mediului  
Este important så lucra†i la ßcoalå cu materiale care au efect benefic asupra mediului. 
În fißa de lucru „Protec†ia apei începe cu un creion“, copiii comparå sugestiile privind 
materialele ßcolare cu efect benefic asupra mediului cu materialele pe care le folo
sesc în mod curent la claså. Apoi, discutå despre lucrurile care sar putea cumpåra în 
comun, pentru a face activitå†ile din claså mai benefice pentru mediu.

Activitatea 3: Experiment 
Nou din vechi: facem hârtie reciclatå  

Copiii decupeazå marginile netipårite ale paginilor din cele 10 ziare ßi le rup în 
bucå†ele. Apoi le introduc întrun vas mare umplut cu 10 litri de apå ßi amestecå con
tinuu cu o lingurå de lemn (este mult mai eficient så se lucreze cu un mixer electric, 
înså nu foarte benefic pentru mediu). Resturile de ziare se dizolvå formând o pastå 
celulozicå.

Cu ajutorul unui obiect confec†ionat în formå de polonic sau chiar cu un polonic, 
se scoate cu grijå o parte din celuloza ob†inutå. Apoi, aceasta se întinde în interiorul 
cadrului cu plaså fie prin legånarea cadrului, fie prin intermediul unei ustensile fine 
de lemn. Copiii preseazå celuloza ußor, cu un ßervet, pentru ca apa så se scurgå. 
Compozi†ia este apoi råsturnatå pe un ßervet uscat ßi aßezatå pe o maså. Când este 

Suport informativ

Apele uzate din unitå†ile industriale ajung în cursurile 
de apå fie indirect, prin sistemul de canalizare, fie direct 
prin deversarea în râuri. Apele uzate provenite din in
dus trie pot con†ine poluan†i organici, precum gråsimea ßi 
carbohidra†ii, inclusiv nutrien†i cum ar fi azotul ßi fosfo rul. 
Aces tea pot provoca o fertilizare în exces a corpurilor de 
apå ßi o scådere drasticå a nivelul de oxigen în urma pro 
ceselor de descompunere, ceea ce atrage dupå sine schim 
båri în comunitå†ile de vie†uitoare din corpurile de apå. 

Apele uzate industriale modificå ßi cantitå†ile de me ta
le grele din apele bazinului dunårean, cum ar fi cad miul, 
plumbul, mercurul, nichelul ßi cuprul. Uleiul, petrolul ßi 
alte hidrocarburi, acizii, substan†ele alcaline, compußii 
de sulf ßi alte substan†e chimice, precum solven†ii sau 
vopselele, provin din apele uzate.

Asemenea substan†e periculoase sunt nocive pentru 
organismele acvatice, unele dintre ele descompunându
se întrun ritm foarte lent, iar altele – deloc. Metalele 
grele se acumuleazå în organismul animalelor ßi plante
lor ßi pot atinge concentra†ii foarte mari în cazul consu
matorilor de la capåtul lan†ului trofic, cum ar fi peßtii ßi 
apoi oamenii.

Când apa din sistemul de råcire este evacuatå în râu, 
temperatura acesteia este de regulå mai ridicatå decât 
cea din râu. Apa încålzitå pe cale artificialå diminueazå 
nivelul de oxigen dizolvat în apå. Acest fenomen fa
vorizeazå reproducerea în maså a algelor ßi poate peri
clita echilibrul biologic al râului, deoarece speciile de 
plante ßi animale adaptate la temperaturi scåzute ßi re
zerve mari de oxigen dispar.

Efectele apelor uzate provenite din industrie

       >>>
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încå udå, hârtia poate fi decoratå cu confetti, flori uscate ßi presate sau altceva simi
lar. În acest fel, se pot ob†ine câteva foi de hârtie care sunt låsate la uscat câteva zile. 
Íervetele cu foi de hârtie pot fi aßezate unele peste altele ßi presate cu ajutorul unor 
cår†i grele, iar apoi puse la uscat pe ziare.

Astfel, copiii recicleazå hârtie ßi îßi formeazå o idee despre ce înseamnå produsele 
reciclate ob†inute din hârtie folositå.

Suport informativ

Hârtia este folositå în permanen†å, în special în ßcoli. 
În procesul de fabrica†ie a hârtiei sunt utilizate cantitå†i 
mari de apå, iar în apele uzate provenite de la fabricile de 
hârtie se gåsesc adesea substan†e dåunåtoare mediului. 

Hârtia constå în principal din fibre de celulozå cu o 
lungime de câ†iva milimetri; în plus, se adaugå substan†e 
minerale de umplere, pentru a îmbunåtå†i calitatea, ßi ade
zivi care faciliteazå imprimarea rapidå a hârtiei. Materia 
primå de bazå pentru produc†ia de hârtie este lemnul. Se 
foloseßte atât lemnul de conifere, cum ar fi bradul sau 
pinul, cât ßi lemnul de foioase, cum ar fi plopul ßi fagul. 

Hârtia folositå reprezintå o materie primå din ce în ce 
mai importantå în fabricarea hârtiei ßi cartonului. Mai 
întâi, sunt recuperate fibrele de hârtie ßi transformate întro 
substan†å påstoaså. Fibrele de celulozå sunt separate de 
alte materii din lemn – ligninå ßi semicelulozå –, iar pasta 
lemnoaså este prelucratå în celulozå. Pentru producerea 
celulozei, lemnul trece prin diverse procese de prelucrare 
ßi tratare care dureazå câteva ore ßi necesitå folosirea unor 
substan†e chimice ßi a apei. În func†ie de tipul de prelu
crare, în acest proces se pot folosi sodiu, sulfi†i sau sulfa†i. 
Celuloza este înålbitå folosinduse clor, oxigen sau per
hidrol. Apoi este tratatå cu agen†i de umplere ßi adezivi, 
iar apa este eliminatå în maßinile de hârtie. Se usucå pe 
site lungi. Cu ajutorul acestor maßini se realizeazå textura 
finalå a hârtiei, care se netezeßte ßi apoi se ruleazå. 

Efectele produc†iei de hârtie
asupra mediului
Fabricarea hârtiei duce la eliberarea compußilor sulfu
roßi. Acest efect poate fi ußor identificat dupå miro
sul specific de „ouå stricate“. Fibrele eliminate pe 
par cursul proceselor de tratare ajung în corpurile de 
apå, unde se descompun folosind oxigenul esen†ial 
supravie†uirii unor specii precum peßtii. Substan†ele 
chimice ßi al†i poluan†i utiliza†i în procesul de înålbire 
a hârtiei pot ajunge în râuri laolaltå cu apele industriale 
uzate. Acestea pot include substan†e nocive rezistente 
în timp, greu biodegradabile sau chiar nedegradabile.

Se poate face ßi altfel:
fabricarea hârtiei din hârtie folositå
Hârtia folositå se descompune prin înmuiere în apå 
ßi sunt îndepårta†i poluan†ii. Vopselele ßi agen†ii de 
umplere sunt elimina†i din celuloza fibroaså ßi evacua†i 
ca reziduuri periculoase. Înålbirea se efectueazå cu 
perhidrol. În unele cazuri, hârtia reciclatå nu este deloc 
înålbitå, iar accentul se pune pe realizarea unui circuit 
închis al apei în procesul de produc†ie.

Ob†inerea hârtiei reciclate fårå interven†ia agen†ilor 
de înålbire pe bazå de clor ajutå la protejarea râurilor, 
iar la fabricarea sa se folosesc mai pu†ini copaci decât 
la fabricarea hârtiei „normale“ din celulozå proaspåtå.

Cum se ob†ine hârtia?
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Activitatea 4: Grup de lucru ßi discu†ii 
Ce fac întreprinderile industriale pentru corpurile de apå? 

Copiii au în vedere unitå†ile industriale din regiunea în care locuiesc ßi adunå informa†ii 
despre måsurile pe care acestea leau pus în aplicare pentru protejarea corpurilor de apå. 
Rezultatele pot fi prezentate sub forma unui poster.

Informa†ii pe CD-ROM: Accidente chimice în bazinul dunårean

Suport informativ

Tehnologiile de produc†ie care folosesc eficient 
resursele natu rale ßi materiile prime ßi reduc emisiile 
de poluan†i sus†in îmbunåtå†irea calitå†ii apei. Mai 
mult, unitå†ile industriale care utilizeazå procese de 
produc†ie benefice pentru mediu îßi reduc adesea cos
turile de produc†ie. Dacå poluarea este prevenitå, cos
turile necesare combaterii efectelor ei se diminueazå 
drastic – aßa se întâmpla în trecut ßi încå se mai întâm
plå în procesul de produc†ie. Uzinele moderne tind så 

foloseascå apa întrun circuit închis ßi, mai ales, så re
foloseascå apa din sistemele de råcire. Substan†e toxice 
precum metalele grele pot fi eliminate din apa uzatå ßi 
reciclate în ca drul procesului de produc†ie. 

Multe fabrici de prelucrare a hârtiei au deja uzine 
proprii de epurare în trei etape a apei.

Din perspectiva integratoare a protec†iei mediului, 
utilizarea celor mai noi tehnologii disponibile ar trebui 
så devinå o practicå generalå.

Solu†ii pentru întreprinderile industriale privind protec†ia corpurilor de apå
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„Pe urmele apei nevåzute“
De câtå apå crezi cå este nevoie pentru fabricarea produselor de mai jos?

380.000 litri      

10 litri       

30.000 litri       

8.000 litri       

185 litri
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„Protec†ia apei începe cu un creion“
Citeßte lista urmåtoare ßi bifeazå rechizitele cu efect benef ic asupra 

 mediului pe care le foloseßti la claså.

Foi de desen fåcute din hârtie reciclatå

Extensii din lemn pentru creioane

Cålimarå pentru reîncårcarea stiloului în locul rezervelor de cernealå

Riglå din lemn nelåcuit

Borcan reîncårcabil pentru lipici

Creioane colorate nelåcuite

Caiete fåcute din hârtie reciclabilå

Calculator de buzunar cu alimentare solarå, fårå baterii

Lipici fårå solven†i

Radierå fårå PVC

Pensule cu mâner de lemn



Legendele Dunårii

În secolul al XIIlea, cursul superior al Dunårii 
sa transformat întro regiune economicå efer
vescentå. Pentru cei mai mul†i negustori din 
sudul Germaniei ßi din Ungaria, Dunårea repre
zenta o rutå comercialå avantajoaså. Multe 
ora ße du nå rene îßi datoreazå prosperitatea eco
nomicå sus †i nerii prompte din partea conducå
torilor, care leau acordat dreptul de a institui 
taxe ßi impozite, dreptul de a bate monedå, 
drep tul de a întemeia stabilimente ßi dreptul de 
preemp†iune. Pe ruta co mercialå de pe cursul 
superior al Dunårii, se transportau în principal 
fier, lemn, piei ßi blånuri de animale, lânå, per
gamente ßi sare, aceasta din urmå fiind trans
portatå în cantitå†i uriaße pe Inn. 

Mårfurile din Orient, precum måtasea ßi bro
cartul, bumbacul, coloran†ii, sticla, mirodeni
ile (scor†ißoara, zahårul, piperul ßi ßofranul), 
tåmâia ßi diverse relicve erau transportate în 
cantitå†i mici ßi veneau în caravanele din sud, 
care treceau Balcanii ßi se opreau în Belgrad, 
de unde mårfurile erau apoi trimise în amonte, 
cåtre principalele oraße comerciale. Comer†ul 
la distan†å cu India ßi Grecia se realiza prin in
termediul Dunårii. Cu toate acestea, în secolul 
al XVIlea, ruta este întreruptå de otomani, care 
cuceresc teritorii ßi rup contactele în zona cursu
lui mijlociu al Dunårii. În consecin†å, Dunårea 
îßi pierde importan†a ca rutå comercialå. Prin
cipalele rute de comer† din Europa Centralå se 

mutå peste Alpi, din centrul Germaniei, în nor
dul Italiei ßi în regiunile mediteraneene.

Unele dintre numeroasele castele de pe  Dunåre 
de †ineau dreptul de a percepe taxe pentru na
vi  ga†ia pe Dunåre ßi înregistrau profituri de pe 
ur ma nego†ului. Íi totußi, se pare cå aceste taxe 
nu erau mul†umitoare pentru unii cavaleri, care 
ßiau sporit averile prin acte de piraterie, seches
trând ßi jefuind navele comerciale. Se spune cå 
aceßtia întindeau lan†uri de fier pe culoarele de 
naviga†ie, împiedicând astfel vasele så mai îna
in teze. Putem crede cå metodele lor nu erau în 
niciun caz elegante. Unul din presupusele castele 
ale baronilor tâlhari este Castelul Marsbach, de la 
cotul Schlögen (Austria). Castelul Aggstein din 
depresiunea Wachau a devenit în câteva rânduri 
fortårea†a câte unui baron tâlhar, datoritå pozi†iei 
sale strategice favorabile. Se spune cå, în secolul 
al XIIIlea, au existat nißte bande de ho†i care se 
adåposteau în Castelul Golubac, de la Por†ile de 
Fier (defileul Dunårii din Carpa†ii de sud).

Sugestie: copiii citesc legendele împreunå ßi, pen
tru a vizualiza regiunile, marcheazå locurile de ac
†iune pe posterul Dunårii. Apoi se discutå despre le
gende similare din regiunea în care aceßtia locuiesc.

Sugestie: copiii aflå care sunt principalele 
mår  furi transportate pe fluviu în prezent.

Numeroase legende relateazå grozå vii le baro ni-
lor tâlhari. Afla†i mai multe de pe CD-ROM. 

Dunårea în Evul Mediu: 
rutå comercialå ßi baroni tâlhari

Dincolo de suprafa†å
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Ca rutå comercialå, Dunårea a înlesnit întotdea
u na schimbul de mårfuri dintre locuitorii †årilor 
du nårene. Aceastå interac†iune a avut efecte ßi 
asupra oamenilor, asupra limbii ßi artei na †io na
le, asupra culturii ßi obiceiurilor de via†å, cum 
ar fi alimenta†ia. Mâncåruri necunoscute, ingre
diente de bazå precum sarea, båuturi râvnite ßi 
mirodenii din †åri stråine erau aduse pe vapoare 
din est în vest ßi invers.

Istoria vinetei
În jurul anului 1530, un cålåtor pe nume Hans 
Dern schwam a men†ionat o legumå complet 
ne cunoscutå, de un vine†iu închis ßi lucios, pe 
care a întâlnito în cålåtoria sa pe Marea Neagrå 
cåtre Constantinopol (Istanbul).

Au mai trecut înså 400 de ani pânå când vâ nå ta 
a ajuns så fie folositå în bucåtåria celor mai ves
tice †åri dunårene, Austria ßi Germania, ßi, din 
nou, acest lucru a fost posibil datoritå Dunårii. 

Povestea urmåtoare ne aratå ce sa întâmplat. 
Din jurul anului 1900 pânå în anii 19401950, 
„grådinarii bulgari“ ßiau pus amprenta asupra 
Vienei. Íi nu doar mårfurile lor veneau pe calea 
apei, ci ßi muncitorii sezonieri. 

În anii 1930, Petar Pop Nikolov, un grådinar 
aventurier din regiunea oraßului Târnovo din 
Bulgaria, a scos necunoscuta legumå vine†ie pe 
pie†ele austriece. Pentru a reußi så vândå întrea
ga cantitate, el o prepara în fa†a cumpåråtorilor 
din pia†å ßi oferea totodatå re†ete de preparare.

Sugestie: oricine doreßte så economiseascå 
apå atunci când udå grådina poate adopta inge
ni osul sistem de canale al grådinarilor bulgari, 
care oferå o alternativå mai avantajoaså de cât 
fo losirea furtunul ßi mai este încå utilizat în anu
mite grådini medi te raneene (vede†i explica†iile 
de pe CD-ROM). Dacå spa†iul din grådina ßco
lii vå permite, pute†i experimenta aceastå me
todå de iriga†ie.

Alimente ßi mirodenii necunoscute

Fortårea†å: Castelul Golubac, lângå Por†ile de Fier, în Serbia.
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În alian†å cu râul, nu împotriva sa!
Locuitorii din bazinul dunårean se confruntå cu inunda†ii ßi cote crescute ale fluviului 
încå din timpuri imemoriale. Inunda†iile reprezintå fenomene naturale ßi se integreazå 
în circuitul apei în naturå. Transformarea våilor joase în zone de aßezåri ßi infrastruc
turi poate provoca daune sau catastrofe în caz de inunda†ie. Al†i factori de risc sunt 
eliminarea ariilor naturale de reten†ie a inunda†iilor din cauza regularizårii fluviului, 
barierele împotriva inunda†iilor ßi hidrocentralele.

Obiectivul protec†iei durabile împotriva inunda†iilor îl constituie protejarea oame
nilor ßi bunurilor materiale, precum ßi conservarea regiunilor riverane naturale. Supli
mentar elaborårii unor strategii de protec†ie împotriva inunda†iilor, este util ca zonele 
inundabile natural så fie folosite în acelaßi scop. Dacå râurile ßi zonele umede se bu
curå de spa†iul de care au nevoie, cantitatea de inunda†ii se va reduce. 

4.6. Protec†ia împotriva inunda†iilor   
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Obiective: 
Copiii înva†å ... 
✔ så considere inunda†iile fenomene naturale.
✔ cå daunele provocate de inunda†ii se pot agrava din cauza interven†iilor umane necugetate.
✔  cå måsurile tehnice de protec†ie împotriva inunda†iilor sunt importante, dar ßi cå zonele inundabile natural 

contribuie semnificativ la reducerea efectelor inunda†iilor.

Materiale: 
Activitatea 1:  instrumente de scris, fißa de lucru „Animalele ßi plantele din zona râurilor au nevoie de inunda†ii 

pentru a supravie†ui!“.
Activitatea 2:  douå strecuråtori de bucåtårie, pietriß, por†iuni de gazon sau iarbå de câ†iva centimetri grosime, 

douå gåle†i, instrumente de scris.
Activitatea 3: planßå pentru poster, instrumente de scris.

Aspecte organizatorice:
Duratå: 2 ore de claså.
Loc de desfåßurare: sala de claså.
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Activitatea 1: Grup de lucru/discu†ii 
Inunda†iile sunt un fenomen aproape natural! 

Inunda†iile periodice sunt evenimente importante în †inuturile riverane sålbatice. Aßadar, 
plantele ßi animalele din aceste regiuni sunt adaptate inunda†iilor repetate.

Copiii completeazå textul de pe fißa de lucru „Animalele ßi plantele din zona râurilor 
au nevoie de inunda†ii pentru a supravie†ui!“ ßi înva†å despre efectele inunda†iilor asupra 
cursurilor de apå.

Suport informativ

Inunda†iile pot fi declanßate de topirea zåpezii ßi de 
ploi. Râurile care îßi au izvoarele în mun†i au parte de 
inunda†ii vara (de exemplu, cursul superior al Du nå
rii), deoarece în aceastå perioadå a anului se topeßte 
zå pada din mun†i. Râurile din regiunile joase, care iz
vo  råsc de la altitudini mai mici ale mun†ilor, se carac
te rizeazå prin inunda†ii de primåvarå (de exemplu, 
Mo rava ßi Prut). Bußtenii ßi sloiurile de ghea†å care 
plu tesc pe râuri în perioadele de încålzire a vremii 
din timpul iernii pot bloca firul apei ßi pot provoca 
inun  da†ii. În mun†i, inunda†iile spontane se produc pe 
cursu rile mici de apå. Mai mult, noroiul ßi alunecårile 
de teren sunt favorizate de ploile toren†iale.

Inunda†iile sunt importante
pentru pådurile inundabile
Inunda†iile constante au un rol foarte important pen
tru animalele ßi plantele din zonele de râu ßi mode
leazå relieful peisajelor. Alternan†a permanentå dintre 
perioa dele de inunda†ii ßi perioadele de secetå este o 
ca rac teristicå a pådurilor inundabile.

În cursul inunda†iilor, materiile în suspensie sunt 
depozitate în ariile ßi pådurile inundabile, fertilizând 
astf el solul. Apa transportå sedimentele în exteriorul 
râu lui ßi macinå malurile, care devin apoi abrupte ßi 
få râ micioase. În acest fel, se formeazå habitatul priel
nic pentru pescårußi, prigorii ßi låstuni de apå, care 
îßi construiesc pe maluri cuiburile pentru reproducere. 

Copacii cad, iar rådåcinile ies la suprafa†å, prezentând 
avantaje pentru cormorani, pescårußi ßi specii de bât
lani. Se dezvoltå insule, care devin arii de reproducere 
pentru påsåri ßi soluri fertile pentru plante. Se creeazå 
bål†i, care reprezintå zone de reproducere pentru am
fibieni. Pajißtile inundate sunt folosite de påsårile de 
apå ca locuri de odihnå. Peßtii îßi gåsesc în pådurile 
inundabile hranå ßi locuri de reproducere.

Zonele inundabile natural
sunt importante pentru oameni 
Pådurile inundabile sålbatice sunt arii de colectare a 
inunda†iilor ßi diminueazå consecin†ele acestora. På
du rile inundabile ßi orice zonå inundabilå natural ac
†io neazå ca un burete. Ele absorb cantitå†i enorme de 
apå, pe care le elibereazå lent. Pådurile inundabile 
con   stituie rezervoare importante pentru pânza frea
ticå ßi contribuie la filtrarea apelor subterane. Apa se 
infiltreazå în sol, unde este purificatå de straturile de 
påmânt ßi de plante.

Pådurile inundabile reduc viteza curen†ilor de apå 
pe timp de inunda†ie ßi re†in noroiul. Umidificå aerul, 
absorb bioxidul de carbon ßi contribuie la påstrarea 
puritå†ii aerului.

Pådurile inundabile devin perio dic heleßteie naturale 
pentru numeroase specii de  peßti. O capturå bogatå de 
peßte din râu depinde de aceste arii naturale, care re
pre zintå locuri importante de relaxare pentru oameni.

Cum se formeazå inunda†iile? De unde vine toatå apa?
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Activitatea 2: Experiment 
Capacitatea de reten†ie a apei în func†ie de tipul de sol   

Copiii toarnå pietriß întro strecuråtoare. Apoi se umple ßi a doua strecuråtoare cu pie
triß, peste care se aßterne un strat de gazon sau iarbå. Cele douå strecuråtori sunt aßezate 
deasupra gåle†ilor ßi peste fiecare se toarnå succesiv câte un litru de apå. Copiii crono
metreazå timpul necesar apei pentru a se scurge prin diferitele tipuri de sol. Dupå ce 
apa sa scurs complet, copiii folosesc un pahar gradat pentru a måsura cantitatea de apå 
din fiecare gåleatå. Valorile sunt notate ßi comparate. Apa se prelinge mai repede prin 
strecuråtoarea care con†ine doar pietriß. Cantitatea de apå din gåleatå va fi aproximativ 
aceeaßi cu cea turnatå anterior. Prin strecuråtoarea cu pietriß ßi gazon, apa se scurge 
întrun timp mai îndelungat ßi råmâne mai pu†inå în gåleatå. 

Solurile cu vegeta†ie îndeplinesc func†ia de rezervor de apå, putând astfel contribui la 
protec†ia împotriva inunda†iilor. 

 

Activitatea 3: Grup de lucru ßi discu†ii  
Inunda†iile ne privesc pe to†i!  

Cu ajutorul profesorului ßi pårin†ilor, copiii adunå informa†ii despre måsurile de protec†ie 
împotriva inunda†iilor luate de administra†ia localå.

Sunt toate râurile regularizate sau existå ßi cursuri naturale de apå ßi zone inundabile? 
Cum func†iona administra†ia localå în urmå cu o sutå de ani? Existå zone din localitate 
unde casele sau construit doar dupå regularizarea râului? Au fost luate måsuri pen
tru renaturalizarea râurilor din regiune ßi existå strategii pentru o protec†ie ecologicå 
împotriva inunda†iilor? Ce informa†ii poate furniza administra†ia localå cu privire la 
inunda†ii?

Dupå ob†inerea informa†iilor, copiii realizeazå un poster ßi fac o prezentare colegilor 
din ßcoalå despre inunda†ii ßi rolul lor în naturå. Se descriu metodele tehnice ßi eco
logice de protec†ie împotriva inunda†iilor.

Informa†ii pe CD-ROM:  Måsuri de protec†ie împotriva inunda†iilor 
în bazinul Dunårii 
Efectele måsurilor de protec†ie împotriva inunda†iilor 
asupra corpurilor de apå 
Protec†ie ecologicå împotriva inunda†iilor pe râul Sava

Sfat: Mai multe informa†ii ßi 
activitå†i cu privire la inun da†ii 
se gåsesc în capitolul 5.2.
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Suport informativ

Inunda†iile pot f un pericol pentru oameni

Inunda†ii: pagubele se pot produce în tot bazinul 
dunårean, de exemplu în Bratislava sau...

Inunda†iile catastrofale curmå vie†i omeneßti ßi pro voa
cå daune materiale de milioane de euro. În ultimii ani, 
au avut loc frecvente inunda†ii devastatoare în bazinul 
dunårean. 

Inunda†iile pun în pericol rezervele de apå potabilå, 
dacå substan†ele toxice de la gropile de gunoi, din uzi
nele chimice, din rezervoarele de petrol sau din rezidu
uri ajung în apå. Case, drumuri, linii de electricitate ßi 
de telefon sunt avariate.

Ac†iunile oamenilor pot måri ßansele de producere 
a inunda†iilor, de exemplu prin construirea caselor în 
zone cu risc de inunda†ii. Ca urmare a regularizårii flu
viului prin corectarea cursului ßi îngrådirea apei prin 
diguri, prin despådurirea zonelor montane din aria de 
captare, prin obturarea solului (din cauza asfaltårii dru
murilor) ßi prin construirea de case care necesitå sis
teme de canalizare, apa se revarså mult mai rapid, iar 
inunda†iile sunt mai frecvente ßi mai grave. Oamenii 
din zonele de risc au mai pu†in timp la dispozi†ie pentru 
a se proteja împotriva inunda†iilor.

Ce se poate face?
Måsurile tehnice – diguri, ßan†uri ßi bazine de colec

tare – sunt importante pentru protec†ia împotriva inun
da†iilor. Totußi, pentru a asigura o protec†ie durabilå, 
trebuie luatå în calcul ßi capacitatea naturalå de reten†ie 
a apei din zonele umede nemodificate. Cea mai bunå 
måsurå de protec†ie împotriva inunda†iilor constå în 
extinderea pe cât posibil a ariilor naturale inundabile.

Construirea unor dispozitive de apårare reprezin tå 
o componentå importantå a protec†iei împotriva inun
da†iilor. Totußi, interven†ia umanå în procesele naturale 
ar trebui limitatå cât mai mult. De exemplu, ar fi bine 
ca apa de ploaie så se infiltreze direct în påmânt, fårå 
a fi direc†ionatå în râuri prin intermediul sistemelor de 
canalizare. Râul ßi zonele inundabile limitrofe pot fi 
extinse printrun proces de renaturalizare ßi prin muta
rea digurilor de apårare la o distan†å mai mare, astfel 
încât apa så gåseascå fågaßuri alternative ßi så înainteze 
cât mai încet. Trebuie create sisteme de avertizare, care 
så informeze din timp locuitorii din zonele de pericol 
cu privire la iminen†a inunda†iilor. Oamenii care trå

iesc în regiuni cu risc crescut de inunda†ii trebuie så fie 
informa†i despre pericol în timp util. Casele nu trebuie 
construite în zonele inundabile. Pagubele materiale sunt 
mai însemnate în prezent, deßi cotele de inunda†ie se 
men†in la aceleaßi valori ca în trecut, deoarece oamenii 
înal†å construc†ii tot mai aproape de apå. To†i cei care 
locuiesc în zone de risc crescut trebuie så fie implica†i 
în måsurile de apårare împotriva inunda†iilor ßi såßi 
prezinte ini†iativele. Trebuie så învå†åm så convie†uim 
cu inunda†iile, så folosim ariile inundabile ßi måsurile 
tehnice de apårare împotriva inunda†iilor. 

Inunda†iile nu au grani†e, iar strategiile ßi måsurile 
de apårare trebuie coordonate la nivel transfrontalier. 
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Animalele ßi plantele de apå au nevoie 
de inunda†ii pentru a supravie†ui!

Insera†i în text cuvintele potrivite.

În urma inunda†iilor, mâlul fin este transportat în pådurile 

inundabile ßi ac†ioneazå ca    pentru plante. 

Prin puterea lor, inunda†iile creeazå maluri abrupte, care, 

printre alte lucruri, sunt importante pentru        , 

deoarece aici aceste micu†e påsåri cu penaj colorat în roßu 

ßi albastru îßi construiesc cuiburi pentru pui.

Rådåcinile copacilor dezgropate din cauza inunda†iilor ofe rå 

påsårilor cum ar fi     locuri prielnice pentru 

pescuit. Unii peßti, ca ßtiuca sau crapul, au nevoie de lunci ßi 

maluri inundate pentru aßi depune       . Dupå cum vede†i, 

inunda†iile sunt importante pentru supravie†uirea animalelor.  

 pescårußii
icrele

fertilizator bâtlani
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Legendele Dunårii

Înaintarea vapoarelor în aval pe Dunåre a fost 
întotdeauna facilå datoritå curen†ilor de apå. În 
direc†ia opuså, cel pu†in pe cursul superior, era 
nevoie ca ambarca†iunile så fie remorcate, lu
cru deloc ußor. Când nivelul apei era suficient 
de ridicat, bra†ele secundare ßi zonele linißtite 
din interiorul coturilor mari erau folosite pen
tru tractare. Pe cursul mijlociu ßi inferior al 
Dunårii, unde fluviul se lå†eßte, era posibilå ßi 
naviga†ia „la deal“.

Asinii erau prea firavi ßi prea înce†i pentru 
a tracta, iar boii erau dificil de transportat de 
pe un mal pe celålalt, atunci când drumul se 
bloca din cauza stâncilor sau a altor obstacole, 
iar cålåtoria trebuia continuatå pe celålalt mal. 
Caii sau dovedit a fi cei mai potrivi†i pen
tru aceastå muncå ßi erau antrena†i så sarå pe 
plutele în balans, când era necesarå traversa rea 
râului. Numårul cailor de trac†iune depindea 
de nivelul apei, de viteza curen†ilor, de tipul 
vaporului ßi de încårcåtura acestuia. Relatårile 
mai vechi men†ioneazå folosirea a 10, pânå la 
60 de cai pentru tractarea bårcilor. 

În multe †åri, pentru tractarea bårcilor au 
fost folosi†i ßi oamenii, cel mai adesea în vre
murile feudale. Oamenii ßi caii au folosit poteci 
vizibile ßi azi în multe sec†iuni ale malurilor. 
Primul vapor cu aburi din Austria, cu doar 60 
de cai putere ßi fårå a fi tractat de cai, a navigat 
din Viena pânå în Linz în 1835. Cålåtoria de 
210 km a durat 55 de ore.

Sugestie: Puterea necesarå remorcårii în 
trecut ßi în prezent poate fi comparatå prin fo
losirea måsuråtorilor fizice ale „cailor putere“. 
Copiii discutå cu echipajul unei nave sau cautå 
în literatura de specialitate sau pe Internet, pen
tru a afla câtå energie folosesc remorcherele în 
prezent, când se deplaseazå în amonte. Cine 
poate face diferen†a între tipurile de vapoare 
existente în prezent? Care era puterea de trac
tare în jurul anului 1800 ßi care este valoare ei 
în prezent? În cât timp parcurge un remorcher 
în prezent o distan†å pentru care ave†i termen 
de compara†ie din trecut?

Gåsi†i informa†ii despre remorcare pe CD-ROM. 

Naviga†ia în amonte: remorcarea

Dincolo de suprafa†å
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