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Râurile şi oamenii 

 
Drumul râurilor 

 
De unde izvoresc râurile? 
 
Apele curgătoare ajung pe roci şi pe sol, ieşind la suprafaţă având ca surselor 
de alimentare  izvoarele. Pînă cînd ajunge apa la suprafaţă se curaţă în mediul 
respectiv, fapt pentru care apa de izvor şi astăzi, este de cea mai bună calitate 
apă potabilă. Apele rezultate prin spargerea cruştelor, sunt denumite izvoare, 
care după lărgire se transformă în pârâuri.Râurile  sunt  formate din pârâuri, 
iar apa colectată din râuri formează fluviile. Marea majoritatea a  apelore se 
scurg în lacuri, mări sau oceane. 
 
Cum îşi desfăşoară apa activitatea ? 
 
În cazul apelor curgătoare, putem să deosebim trei porţiuni: cele de sus, cele 
mijlocii şi cele joase. Aceste etape sunt determinate de mărimea albiei, de 
viteză si de lărgimea râului. Râurile mai scurte poate fi de aceaşi domeniu 
pînă la capăt, dar sunt unele fluvii, ca de exemplu Dunărea la care sunt 
prezente cele trei porţiuni înşirate. Caracteristica fiecărui râu, este că în 
porţiunea de sus distrug, în cea  mijlocie distrug si construiesc, iar în partea 
inferioară, mai mult construiesc. Râurile în faza distrugerii,  distrug matca, 
aducând cu ele aloviuniile din care se construiesc bancuri de nisip, de  balast 
şi insule.  
 
Cum se formează inundaţiile? 
 
Cantitatea de apă a râurilor nu este stabilă. Primăvara după topirea zăpezii şi 
al ploilor abundente râurile conţin cantitativ apă mai multă ca de obicei. 
Aşadar inundaţiile din sfârşitul iernii, la sfârşitul primăverii după caz sunt 
denumite inundatii verzi. Împotriva inundatiilor mai dese ar trebui păstrate cît 
mai multe teritorii împădurite, pentru că păduriile sunt cele care ne ajută la 
prevenirea precipitaţiilor.  
 
Cum se fereşte omul de inundaţii? 
 
Pentru salvarea teritoriilor aferente de inundaţii se construiesc baraje cu 
ocazia regularizării a apelor. Prin aceste metode sunt obţinute terenuri arabile, 
păşuni, dar nu e neglijabil nici faptul că şi locuinţele din apropierea râurilor 
sunt în siguranţă. 
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 Metode tradiţionale de pescuit 
 
Strămoşii, s-au întîlnit cu aceeaşi peşti în râuri, ca şi noi? 
 
Primii oameni care s-au stabilit in bazinul carpaţiilor au găsit ape curgătoare 
mult mai mari şi cu apă  mai sinuoase. În râurile de atunci au trăit atît cantitav 
cît şi după specii mai multe peşti. Sunt specii care sub înfluenţa omului au 
dispărut complet dar sunt şi care s-au stabilit mai tîrziu. De exemplu după 
construirea Porţiilor de Fier a dispărut complet peştele morun – rudele 
peştelui ceagă - care se creştea la o greutate de peste 100 de kg, datorită 
faptului că nu au avut posibilitate să migreze în fluviile mai mari.Deasemenea 
prin urmarea regularizării râurilor de pe sub-cîmpie s-au restrins mlaştinile, 
datorită căreia s-au rărit speciile de peşti, ex: peştele fitofag alb. În urma 
colonizării s-au stabilit in râurile noastre alte specii, ca de exemplu: peştele 
crap, ştiuca, dar sunt si musafiri nechemaţi care s-au răspândit inopinat: somn 
sau peşte de soare.  
 
Ce instrumente sunt folosite de pescari? 
 
În afară de bine cunoscutul pescuit cu plasă, luînd în considerare tipul de apă 
şi speciile de pradă, pescarii au folosit o varietate bogată de instrumente. 
Aceste erau plasele de capcană, plase de debarcare, undite şi alte multe feluri 
de instrumente care erau facute din site, sîrme şi nuiele de salcie. Cele mai 
cunoscute erau tipurile impletite din nuiele de salcie si ale carui gura au fost 
făcute în aşa fel să nu-l scapă peştele prins în capcană. Pereţiile unei capcane 
au fost legate cu ajutorul stîlpurilor de pereţiile albiei râului. Un alt instrument 
era tentaculul -forma reaminteşte de un coş -,cu instrumentul aceasta acoperau 
apa mai puţin adîncă, ca să prindă peştii fugari din nisip.  
 
Ce meserii sunt legate de pescuit? 
 
Pescari specifici erau cei cu harpon, sau cei care adunau o mulţime de peşti 
din mlaştini cu mîna sau cu plasa. Cîndva atiţia peşti erau in mlaştini, că 
oamenii din jur le amestecau şi in hrana porcilor. În unele zone se făcea 
sarmale din ele. Aceste obiceiuri în ziua de azi nu mai există. 
 
Care era soarta  peştelui prins? 
 
Pescarii prada prinsă o băgau în traistă, saci, sau în cazul pradei bogate, în 
plase de peşte şi în putină.  Pentru transportare le înfaşurau în frunze, şi le 
puneau în coşuri de peşte. Pentru conservarea cărnii de peşte au folosit 
saramura, afumaare sau le tăiau în dungi şi le a pus la uscat. 
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 „Umblătorii pe ape” – râuri în loc de drumuri 
 
De ce s-au stabilit strămoşii noştri lîngă râuri? 
 
În vremurile când săparea, construirea unei fîntîni avea costuri uriaşe si pentru 
moşieri sau pentru comunităţile sătesti, apa din râu a constituit condiţii de 
siguranţă pentru amenajarea apei potabile. Păstorii,  le mînau  animalele la 
băut, la râu. Cu toate acestea râul a fost cel mai ieftin, daca nu şi cea mai 
rapidă cale de transport al mărfurilor, în fine atunci cînd nu au avut nici 
drumuri pentru cal, sau căruţe, ei au servit şi  călătorii în locul drumurilor 
publice. 
 
Cum s-au dezvoltat ambarcaţiuniile pe râurile Ungariei? 
 
Cele mai simple mijloace de transport erau plutele. Plutele au fost construite 
din buşteni lungi de 6 – 12 m. Oamenii care conduceau plutele, pîna cînd erau 
departe de căminele lor au trăit pe „vechiculele”: acolo au mîncat, si acolo au 
dormit. Cu un grad mai dezvoltat decît pluta era barca sculptată din buştean. 
De exemplu în zona teritorială al Tisei se făceau bărci care aveau funduri 
drepte construite din scînduri. Pe râurile subcîmpiei se circula şi cu bărci mai  
mici dotate cu vîsle, su cu vele, însă cele mai populare şi sigure erau podurile 
umblătore care au fost trase de pe mal cu boi, cai sau cu putere umană. 
 
Ce fel de produse transportau pe calea apelor? 
 
Din zona ardealului se transporta material lemnos şi sare pe râul Mureş. Tot 
pe râul Mureş din Mako şi din zonă se transporta ceapă. În afară de aceasta, 
pe calea apelor, transportau cerealele, la pieţe si la mori. 
 
La ce trebuie să avem grijă atunci cînd se utilizează ambarcaţiunea de 
azi? 
 
Ambarcaţiuniile fluviale moderne – construite din metal şi plastic –  din zilele 
de astăzi exclud orice fel de contaminare a apelor vii. În concluzie 
contaminările sunt facute deseori intenţionat, sau se mai întîmplă în cazuri 
accidentelor. Pericolul mai mare ale contaminării apelor provine de la 
vechiculele dotate cu motor. În plus conductivitatea sunetului  apelor este mai 
intensivă la zgomot. 
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                                              Din apă, energie 
 
Cu ce instrumente s-au folosit la lucru pe râuri? 
 
Din volumul de apă se profitau cu diferite roţi de apă. Morile de apă au fost 
construite mai mult pe secţiunea de sus ale râurilor (aici a fost mai tare fluxul) 
şi se folosea pentru măcinarea cerealelor, dar au fost si cazuri cînd roata de 
apă a fost folosit pentru mişcarea ciocanelor care serveau pentru prelucrarea 
metalelor. În partea de jos a râurilor Mureş şi Tisa au fost răspândite morile 
plutitoare, care nu erau aşezate pe mal, ci erau dotate în latură cu o roată joasă 
şi cu alimentaţie interioară. 
 
Ce au măcinat mori de apă? 
 
Morile plutitoare, care măcinau cerealele erau forte răspândite. Pietrele 
folosite pentru măcinarea grîului, secarei şi al făinei de ovăzi au fost 
schimbate cu pietre mai finuţe atunci, cind plantele de condimente sau 
răspândit pe pieţe inerne. De exemplu pentru măcinarea piperului erau mori 
separate. La fel s-au pornit si morile speciale în zonă odată cu creşterea 
randamentului de cultivare al faimosului boaia de ardei dulce si iute. Perioada 
de funcţionare al morilor de boaie s-a menţinut pîna la apariţia electricităţii. 
 
Cum utilizăm puterea apei astăzi? 
 
Puterea apei în zilele de azi este folosită pentru producerea energiei electrice. 
Baza funcţiei centralelor electrice sunt stabilite pe hidrocentrale de turbină. 
Cu cel mai bun randament functionează centralele mici din pârâurile de 
munte, însă au o capacitate mai mică. Centralele construite pe râuri au 
randament mai mare, dar ele poate să funcţioneze pe secţiile de sus sau 
mijlocie al apelor, pe secţiunea joasă se poate pune centrale care necesită o 
cheltuială mare cu randament slab. 
 
Care sunt pericolele de contsrucţie a centralelor hidroelectrice? 
 
Construirea barajelor pentru hidrocentrale uriaşe, din păcate necesită o 
schimbare radicală al mediului. Cu construirea rezervoarelor de apă se 
inundează teritoriile mari, şi ca urrmare,  în jurul porţiunilor joase al râului si 
pe alte teritorii invecinate,  scade apa din sol. Totodată randamentul 
centralelor hidro-electrice este cu mult mai mic, faţă de alte tipuri de centrale.  
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 1. Fii atent la munca apei! 
Fă o experienţă pe teren, pe malul râului! Alege o secţiune pe malul unui râu, 
cu ajutorul unei găleţi sau al unui flacon, modelează munca apelor! Poţi să 
alegi mai multe tipuri de mal, cu sol diferit. Ca urmare a experimentelor 
făcute, fă o schiţă! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Continuţi experimentul, în imagine modelând principiul reglementării 
râurilor! 
Asigurati trei miniaturi de canal pe malul lateral! Unul cu coturi largi, unul 
uşor îndoit şi unul dreapt! Ce aţi constatat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum s-a schimbat viteza apei? 
 
 
 
 
Ce cantitate de aluviune s-a format? 
 
 
 
 
Ce a influentat directia scurgeriilor? 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
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 3.Fă un rebus! 
În rîndurile orizontale, treceti cîte o specie de peşte. Dacă faceţi corect , ca 
rezultat va ieşi în rîndul vertical însemnat, un instrument de pescuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Căutaţi în apropierea malului de apă un solz de peşte! 
Analizează cu ajutorul lupei sau al microscopului un solz de peşte şi 
desenează componenţa lui. Ce modele ai văzut? De unde provine! În cadrul 
naturii unde putem să ne întilnim cu ei? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A fost pestele cu cea mai mare greutate.. 
2. Peste mincator de plante, cu solzi. 
3. Cel mai mare peste carnivor in prezent. 
4. Pestele cu dinti de ciine. 
5. Pestele poreclit dupa un corp ceresc. 
 

  1.      
  2.      
3.        
 4.       
 5.       
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 5. Fă o torpilă din  flacoane! 
Un model simplu de torpilă poţi să-l faci dintr-un flacon. O să ai nevoie de 2 
bucăţi flacoane, 1 elastic mai tare, 1 băţ rotund, foarfecÎ, lipici rezistent la 
apă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Experimentează propagarea sunetului în apă. 
Propagarea sunetului în apă poate fi constatată nu numai la adâncime ci şi la 
suprafaţa apelor.  Putem constata că apa e un conductor superb. Împreună cu 
un coleg, prieten  poti să faci o probă. Alegeţi o sectiune de pe malul râului şi 
la o distanţă de 100 m între voi, încercaţi să faceţi probe de sunet. Spuneţi 
unui  celuilalt nişte sunete cu voce tare, apoi cu voce mai lentă,şi repetaţile! 
Care dintre sunetele le-aţi auzit o perioadă mai lungă? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Deşurubează dopul flaconului, găureşte  unul dintre flacoane pe fund, si pe dopul 
ei la mijloc. 

2. Leagă elasticul pe băţ, împinge pe fundul flaconului, apoi trage şi elasticul în el, şi 
partea celalată a băţului bagă-l in gaura liberă. 

3. Şurubează înapoi dopul găurit în aşa fel ca o părticică din băţ să rămână afară. 
4. Taie 3 dungi de 2x8 cm din latura dreapta al flaconului celălat şi găureşte-le la 

mijloc în aşa fel ca să intre batul. 
5. Pe colţurile dungilor să indoieştele în părtlei opuse, îţn unghiuri  uşoare. 
6. Aşează dungile în aşa fel să formeze  o stea de sase unghiuri, lipesşle cu lipici. 

Dacă ai muncit bine ai realizat o torpilă. 
7. Torpila ta numai atunci va naviga pe apă, dacă înainte de a o pune pe apă, umpli 

flaconul pînă la jumătatei si tragi elasticul pentru rotire.  
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 7.Făină şi sare  
Oamenirea poate mulţumii râurilor două materiale vitale. Sarea a fost 
transportată din Ardeal cu ajutorul plutelor, făina a fost măcinată şi în mori de 
apă. Dintr-un amestec de făină si sare în proportie de 1-1 poţii să faci un fel 
de plastelină, din care poţi să modelezi o moară de apă!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Faceţi planuri! 
Cum ai construi într-o casă familiară tipurile de energie furnizate de apa, 
soare si vint? Poti formula planul desenului, dar vezi  explicaţiile! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiţa modelului: 
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