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Administraţie şi întreţinere 

 
Gradul administrativ 

 
Ce forme de suprafaţă găsim la terenul de viitură? 
 
În luncile naturale ale râurilor pe perioada inundaţiei sunt formate drumurile 
de vărsare şi revărsare ale apelor. Luncile mai inguste şi adînci de pe care în 
aceste cazuri apa se retrage spre matca principală sunt numite grade. Totodată 
în urma potoapelor pe terenurie mai adînci rămîne în urmă o parte din apa 
ieşită, care asigură supravieţuirea faunei sălbatice pe toată perioada a anului. 
În urma regularizării al râurilor o mare parte din terenuri inundate au fost 
nimicite din cauză că au fost construite baraje: terenurile inundate care se află 
între baraje sunt terenuri undelor de viitură.  
 
Cum foloseşte omul gradul terenurilor inundate? 
 
Unde a mai rămas sistemul gradurilor de inundaţii putem să constatăm şi în 
zilele de azi funcţionarea naturală ale acestora: cu ocazia inundaţiilor din 
primăvară împreună cu apa vărsată  înoată şi peştii. O mare majoritate dintre 
ele depun icrele in gîrle care se încălzesc mai repede. După ce depun icrele, 
împreună cu apa revărsătoare prin gradele acestora se întorc la matca 
principală ale râului. Pescarii de obicei se folosesc aceste ocazii şi închid 
gradurile, în felul aceasta poate să prindă mai mult peşte. Normal că 
inmulţirea peştilor nu este afectată de acest pescărit, pentru că deja sunt după 
perioada de depunere ale icrelor si supravieţuirea vlăstarelor este asigurată. 
 
Ce specii de peşti putem găsii în gradele apelor? 
 
Cel mai devreme, în luna martie încpe să depună icrele ştiuca, care are canini 
mari asemenatori cîinelui. În afara de acestea putem prinde si altele, ca de 
exemplu: plătică, caracudă, crap. Cei mai valorosi peşti sunt salăul, sau 
somnul, cei mai mari dintre prădători. 
 
Ce se întîmpla cu gropiile care nu sunt legate de grade? 
 
Cufundăturiile, care sunt mici nu au legătură cu râurile, şi nu sunt legate nici 
cu grade, din această cauză după revărsarea apei vor seca, fapt pentru care si 
peştii sunt în pericol. Dacă nu se pot întoarce în râu, peştii vor fi mîncați de 
păsări, sau vor muri. 
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 Forme tradiţionale ale administrării terenurilor de viitură 
 
Ce plante poate fi cultivate pe terenurile undelor de viitură? 
 
Caracteristica terenurilor undelor de viitură este, că din cînd din cînd sunt 
inundate teritoriile, datorită acestui fenomen al naturii supravieţuiesc numai 
plantele care suportă apa. Acest stagiu pentru plantele cultivate de agricultori 
nu este corespunzător. Cîndva pe aceste terenuri se cultivau pomi fructiferi. 
Au fost cultivați fructiferi neexigenţi la unele zone locale, periodic şi fără 
plan desfăşurator: acești pomi fructiferi nu au fost altoiți, sau pulverizaţi.  
 
Ce animale domestice putem mîna la păscut în lunciile râurilor? 
 
Calitatea si tipurile păşunilor aflate pe teritoriile undelor de viitură depinde de 
locul si de solul unde sunt aşezaţe. Cele care sunt la un nivel mai înalt sunt 
păşuni de calitate mai bună, dar  terasele joase unde sunt ierburi mai rare, acre 
rogozoase nu sunt considerate  păşuni bune. Aceste terenuri sunt folosite la 
păscutul bivolilor şi al vitelor gri. În pădurile cu stejar se simt bine cirezile de 
porci în perioada căderii ghindelor, iar ovinele pasc în păduri, pe pajişti sau pe 
cîmpie. În privinţa păşunilor cei mai exigenți sunt caii. 
 
Ce adună albinele pe malul râului? 
 
Păşunea pentru albine diferă profund de la păşunea animalelor. Albinele sunt 
ţiunte în coşuri, si li se dă drumul numai primăvara, cînd înfloresc florile, că 
ele acolo pasc. Cele mai cunoscute păşuni pentru albine sunt grădinile cu 
salcîm. În afară de aceasta cînd nu înfloresc salcîmii, hrana lor este asigurată 
de pe alte flori, şi este foarte importantă munca lor în natură, pentru că fac 
polenizarea la majoritate plantelor. 
 
Ce putem aduna din pădurile inundate? 
 
Pădurile după inundaţie sunt foarte folositoare. Dintre fructele de pădure, 
aceste locuri sunt foarte favorabile murelor, din care putem face compoturi, 
dulceaţă si marmeladă. În afară de aceasta, terenul umed este favorabil pentru 
multe feluri ciuperci şi plante medicinale.  
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 Architectura populară şi vremea săpăturilor de gropi 
 
 
Cum s-au format gropiile din terenurile de viitură? 
 
Pe terenurile afectate de inundaţii sunt cufundături, care au fost săpate de 
oameni. Cîndva la construirea barajelor, au fost angajaţi muncitori săpători. O 
mare parte a gropiilor de azi au rămas datorită lor. Altele s-au format tot în 
urma săpăturilor dar în acest caz a fost cărat lutul. Lutul săpat a fost folosit 
pentru construirea caselor. Partea înaltă a cufundăturilor este foarte favorabilă 
pentru creşterea copacilor.  
 
De ce e bine să folosim la construirea caselor ţigle de lut? 
 
Folosirea ţiglei din lut pentru construirea caselor, este avantajoasă nu numai 
ca este tradiţioanală, fabricarea ei nu necesită ardere specială – nu 
contaminează mediul – şi construcţia caselor din aceste materiale e mult mai 
ieftină. Casele construite din lut sunt călduroase, iarna pot fi incălzite cu 
uşurinţa, iar în perioada verii sunt răcoroase. Cu ocazia demolări lor nu rămîn 
deşeuri. Acest material, pur şi simplu doar amestecat cu apă, poate fi 
transportat pe cîmp. 
 
Cum arată o casă tradiţională de pescar? 
 
Casele pescarilor au fost construite pe malurile râurilor, nu avea deosebiri 
profunde de casele tărăneşti, şi erau specifice zonei geografice. Casele aveau 
de obicei trei încăperi. Pe partea sudică au aşezat uşa principală care era 
totodată şi intrarea camerei din mijloc. Camera din mijloc de obicei era 
bucătăria, de aici pe o parte avea intrarea în cameră „curată” sau camera de 
oaspeţi, pe de altă parte a fost aşezată dormitorul familiei. La camera pentru 
oaspeti erau mobilele mai valoroase, mobile vechi ale familiei, si era 
rezervată pentru evenimente speciale ale familiei, sau pentru musafiri. 
Dormitorul a fost mobilat pe tipul sufrageriei de astăzi, dotată cu sobă, masă, 
scaune, bănci, paturi, etc., că aici au mîncat, au dormit toţi membrii familiei. 
 
La construirea caselor încă ce materiale şi technici s-au folosit? 
 
Oamenii pentru acoperişul caselor au folosit stuf, rogojină sau paie, 
acoperişuri din şindrilă în zona geografică ale cîmpiilor nu a fost tradiţională. 
Clădirile mai mici ex. grajduri, şura, cocina, coteţuri au fost construite din 
nuiele de salcie, care au fost tencuite cu amestecătura din paie şi noroi. 
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 Păduri în viitură, administraţie naturisitică 
 
De ce sunt mai mult împădurite laturie râurilor? 
 
În zona cîmpiei de sud după regularizarea râurilor a început să înflorească 
agricultura. Agricultorii datorită faptului că au avut teritorii imense de cîmp la 
dispozitie, pe terenurile din viitura nu au avut nevoie. Aceste teritorii au fost 
lăsate pentru cultivarea copacilor. Datorită plantaţiilor făcute de către 
silvicultori speciile de arbori s-au înmultit, chiar au fost complectate speciile 
tradiţonale şi cu specii mai rare.  
 
Ce fel de arbori sunt în pădurile de viitură? 
 
În pădurile formate pe terenurile de viitură sunt mai multe specii de salcie şi 
de plopi. Cei mai valoroşi sunt plopii negrii, dar sunt si plopi albi, care sunt 
recunoscuți după crengile albe, sau plopi gri. Cîteodată speciile sunt  
amestecate. Dinre speciile de salcie cea mai renumită este salcia albă, care are 
coroana mai mare decât plopul. Pe teraselele mai înalte sunt păduri compuse 
din arini, paltini si stejari. În afara de arbori şi diferite plante medicinale pe 
terasele jose ale pădurilor sunt arbuşti, ca de exemplu: porumbar, păducel, 
măces si specii de coarnă. 
 
După ce poate recunoaşte dacă pădurea este naturală, sau a fost 
plantată? 
 
Pădurile naturale putem să le cunoaştem după speciile variabile de arbori ţi de 
faună sălbatică, frunzişurile copaciilor sunt de diferite culori şi vegetaţia 
printre copaci este foarte bogată. Faţă de aceasta în padurile plantate sunt 
specii de arbori. 
Corespunzători staţiunii forestiere a zonei respective. Speciile sunt tipizate si 
exploatate conform planului desfăşurător. Arborii sunt răriţi prin lucrări 
silviculturale. 
 
Ce posibilităţi au la dispoziţie silvicultorii pentru reînoirea pădurilor? 
 
Scopul silviculturii de azi este crearea unui domeniu modern din 
administrarea al păurilor. Silvicultorii plantează păduri specifice luînd în 
considerare tipul solului, mediului si randamentul de creştere economică al 
domeniului respectiv. Speciile valoroase se promovează pentru plantarea 
terenurilor împădurite pe o perioadă de lungă durată. 
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 1. Confecţaionează o coroană din răchită. 
 
Nuiele din această varietate de salcie, sunt folosite pentru confecţionarea 
diferitelor lucruri, în stare decojită, uscată, etc. Cel mai simplu se pote face o 
coroană din ele. Mărimea coroanei o alegi tu, dupa preferinţa obiectului pe 
care vrei să-l obţii, ex. decoraţie de masă, uşă, brăţară, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Fă notă explicativă! 
Cum ai explica cu cuvintele tale denumirea următoarelor cuvinte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alegeţi cu ajutorul indrumatorului, 3  bucăţi de nuiele, care sunt de aceaşi mărime. 
2. Prima nuia o îndoiţi la mărimea coroanei pe care doriţi sa faceţi, şi să-l ţineţi  cît 

mai puternic 
3. Cu partea subţire al nuielii începeţi să împletiţi cea pe care le ţineţi strîns. 
4. Sfârşitul nuieli să-l treceţi în împletitură. 
5. Partea  groasă a nuielii a doua, la jumătatea coroanei băgaţi–o  în împletitura. 
6. Pentru începerea împletitului cu a treia, căutaţi partea de ¾ al coroanei şi de acolo 

porniţi împletirea. 
7. Coroana gata făcută poate fi dotată cu plante uscate şi o poţi folosi ca decoraţie 

pentru mese, sau la uşi. Pentru a te juca cu ea o să ai nevoie de un băţi, pe care le 
bagi în pămînt, la o distanţă cît mai mare încearcă să-l arunci coroana pe băţ.  Cît 
mai mare e distanţa de unde l-ai nimerit, cu atât ai un punctaj mai mare. 

1. arbore cu trunchi negru: 
 
2. peşte prădător: 
 
3. coş de pescuit 
 
4. oala de pescar: 
 
5. plasa adunător: 
 
6. tentacul: 
 
7. vapor de putină: 
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 3. Împerechează următoarele cuvinte! 
În fiecare cerculeţ trece separat după rasă animalele domestice, şi la fiecare 
animal trece şi cuvintele care sunt legate de el! A, cal B, bovine C, oaie  D, 
porc, E, capră, F, porcar, G,văcar H, herghelegie I, cioban J, păstor K, purcel 
L, miel M, viţel N, ied O, mînz P, berbec Q, berbec castrat R, tăuraş, 
S,armăsar T, iapă U, taur, V, scrofă Z, vacă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Fă o schiţă despre ciuperca albă otrăvitoare ! 
Desenează următoarele părţile ale ciuperci: pălărie, tulpina, guler, opinca şi 
trece după fiecare caracterizarea lui! 
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 5.Fă  fluier din stuf ! 
Din stuf nu numai acoperişuri de casă sau garduri au făcut, ci a fost folosit 
pentru confecţionarea multor alte obiecte de folosinţă în uz gospodăresc, chiar  
s-au  făcut şi instrumente muzicale din ele. Să facem acum cel mai simplu 
instrument din stuf! O să avem nevoie de mai multe fire diferite de stuf si de 
un cuţit ascuţit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fă un cimpoi din stuf! 
Cimpoiul din stuf este un instrument popular, care se diferă de fluier după 
glas, pe bazei de rezonanţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Să alegem o parte tare din firele de stuf! 
2. Sa tăiem o parte în aşa fel ca tăietura să fie dreaptă şi ca marginile să nu fie 

crăpate. 
3. De la o distanţă de 1,5-2 cm de la capătul firului să facem o tăietură verticală, pînă 

la o proporţie de ¼. 
4. La mijlocul firului încă facem o tăietură strimbă de cca. 1,5 – 2 cm, în felul acesta 

obţinem o gaură de forma literei U, asta o să fie gaura de sunet. 
5. Să căutăm o altă proporţie de fir, care se corespunde gaurei fluierului, şi să tăiem 1 

cm din el. 
6. Capătul bucăţii mici să o tăiem drept . 
7. Localizăm dopul la capătul gaurei, ca să intre aerul. Putem să încercăm fluierul 

nostru! 
8. Dacă am ales un fir mai lung putem să găurim pe mai multe părţi, şi dacă ne jucăm 

pe el, să astupăm cîte o gaură, astfel putem varia sunetul fluierului. 

1. Să tăiem o parte din firul de stuf în aşa fel, ca la un capăt să fie închis 
de nodul ei, iar pe celălat capăt să tăiem inaintea începerii nodului. 

2. Pe partea închisă de nod la o distanţă de 1 cm să facem o tăietură spe 
direcţia verticală în aşa fel să formeze o limbă de 1,5 – 2 cm. care se 
poate miţca. 

3. Cimpoiul aşa se foloseşte, că luăm în gură partea închisă împreună cu 
limba mişcătoare apoi suflăm în el. 

4. Dacă am muncit bine auzim glasul cimpoiaşului, dar mai putem 
intona, dacă creştem putere de rezonanţa a firului de stuf. 

5. Pentru aceasta, să scoatem încet de pe limba cimpoiului firele tari ale 
stufului, ca să rămînă numai partea moale. 

6. Melodia  şi ritmul putem îl  varia cu închiderea sau deschiderea găurii 
libere. 
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 7. Descrierea arborelui. 
Cu ocazia unei plimbări de experienţă în natură, poţi definii speciile arborilor, 
dacă vezi deodată frunza, scoarţa si fructul copacului. Ne poate fi de ajutor 
dacă vedem şi mărimea coroanei. Caută prin pădure arbori  care sunt de aceeşi 
specie, dar unul să fie în pădure împreună cu ceilalţi arbori, altul să fie 
singuratic. Desenează diferenţa dintre coroanele lor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Fă copie după scoarţa de copac! 
Putem aduna o scoarţă de copac şi în aşa fel să nu-l jignim trunchiul. Cu 
ajutorul unei coală de hîrtie şi o cretă colorată putem să facem copie despre 
scoarţa copacului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Aşează coala de hîrtie pe trunchiul arborelui în aşa fel sa fie în linie 
dreaptă şi stabilă. 

2. Cu ajutorul cretei colorate, colorează coala întreagă. 
3. Dacă la prima încercare nu apare modelul corect al scoarţei, a două 

oară să apasăm creta mai tare. 
4. Fă un desen dupa copie, notează că de unde ai luat modelul, şi faptul 

dacă modelul tău este un arbore  din pădure, sau este un arbore izolat. 
5. Fă mai multe copii de pe arborii  din jurul tău. Care dintre ei sunt cei 

mai uşori de recunoscut? 
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