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 Lumea apelor vii 
 

Viața în râu – viețuitoare planctonice 
 

Ce fel de tipuri de habitate pot fi găsite în râuri? 
În apele cu suprafețe mari putem găsi viețuitoare care și-au ales forma de 
viață planctonică. Acestea pe de o parte se mișcă în masa de apă cu ajutorul 
fluxurilor de apă, pe de altă parte duc o viață legată de suprafața apei. Cei 
care trăiesc pe solul albiei, în general sunt organisme sesile, respectiv 
participă în prelucrarea reziduurilor care se scufundă din straturile de 
suprafață în nămol. În zona litorală, apa se încălzește mai repede, astfel este 
mai adecvată pentru creșterea puilor și datorită luminii care pătrunde în 
această parte a apei aceasta devine un habitat ideal și pentru plantele 
acvatice care își au rădăcinile în solul albiei, dar înălțându-se din apă 
utilizează și ele lumina solară directă. 
 

Care sunt plantele care s-au adaptat la forma de viață planctonică? 
Masa de apă conține un număr mare viețuitoare unicelulare, care conțin 
cloroplaste, respectiv diferite alge care cu ajutorul coloniilor lor formeză 
filamente. Coloniile de alge pot supraviețui și cu ajutorul fragmentelor 
desprinse de pe colonie și în condiții de viață favorabilă formează insule de 
mărimi chiar semnificative. Printre speciile de plante plutitoare găsim unele 
care nu se fixează în nămol prin rădăcinile lor: speciile de linte de apă sunt 
astfel de specii tipice, rădăcinile lor plutește liber în apă. Este asemănător și 
rădăcina ferigei de apă, care de asemenea trăiește în apele noastre. 
 

Cum sunt utilizate corpusculii de reziduuri organice plutitoare în apă? 
Substanțele organice scufundate pe solul albiei apelor, asemănător 
proceselor de pe uscat sunt degradate de către microorganisme și 
viețuitoare nevertebrate. În nămol putem găsi mai multe specii de viermi, 
nematode și viermi din ordinul Turbellaria, dar aici trăiesc și scoicii, care 
filtrează substanțele organice plutitoare și fine și care sunt alipite de sol sau 
de crengile scufundate. Vegetația de pe mal este fixată prin rădăcinile 
trestiei, care își reciclează materia lor organică în mediul lor înconjurător. 
 
Care este soarta reziduurilor plutitoare în apă? 
Din păcate, materialele artificiale, masele plastice nu vor dispărea pe cale 
naturală din apele noastre. Pescuirea și îndepărtarea acestora este posibilă 
doar prin intervenție umană. 
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 Lumea albiei apelor și al nămolului 
 
Ce fel de viețuitoare populează solul albiei? 
În procesul de autopurificare ale râurilor mai multe specii joacă rol 
important. Faza finală, și anume, transformarea substanțelor organice în 
substanțe minerale bineînțeles și în acest caz este efectuată de 
microorganisme. Dacă acest proces este realizat în apă aerisită, degradarea  
se va decurge asemănător proceselor de degradare de la suprafață, iar în 
cazul în care procesele de descompunere au loc într-un mediu închis fără aer, 
sub stratul de nămol, atunci în finalul procesului de degradare se vor elibera 
diferite gaze – aceasta se numește și gaz de nămol, care în concentrație mare 
chiar poate fi aprinsă și care este responsabil de mirosul neplăcut sesizabil în 
jurul apelor și ale regiunilor mlăștinoase. În afară de speciile de scoici (scoica 
de râu și de baltă), în filtrarea particulelor planctonice joacă un rol important 
și bureții de apă dulce, care pot fi observate pe stâlpii de sub nivelul apei, pe 
crengile de copaci scufundate sau pe partea inferioară ale bărcilor. Algele 
care colonizează obiectele solide sunt consumate de către melcii acvatici, dar 
pe lângă aceasta și ele contribuie la prelucrarea reziduurilor vegetale. 
 
Cum se formează nămolul? 
Condițiile formării nămolului la nivelul albiei râurilor se formează din trei 
părți componente: unul este viteza apei, din apele care curg cu o viteză mai 
mare, aluviul se va depune mai greu. Cel de al doilea factor constituie 
cantitatea de sol spălat în apă, de pe regiunile învecinate, acest fenomen se 
mai numește și eroziune. Al treilea component este reprezentată de 
reziduurile vegetale și reziduurile metabolismului animalelor, care ajung în 
apă de pe mal. Descompunerea constituenților organici se va decurge în mai 
mulți pași: o parte dintre viețuitoare va fragmenta mai de parte reziduurile 
după care în final microorganismele își vor transforma din nou pe ele în 
formă anorganică, minerală. 
 
Cum devin unele, nămoale cu efect balneologic? 
Câte feluri de nămoale, atâtea feluri de compoziție, iar efectul exercitat 
asupra sănătății umane, de asemenea poate fi de mai multe feluri. 
Concentrația mare de substanțe minerale, pentru care este folosită în 
tratamentul diferitelor probleme dermatologice și patologii articulare sub 
formă de acoperire locală a părții afectate, se datorează faptului că aceste 
substanțe sunt capabile de a se absoarbe și prin tegument. 
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Ce fel de materiale ajung în albie în urma activităților umane? 
Multe componente ale poluării mediului își termină rolul în nămolul apelor 
vii. Cele mai problematice sunt metalele grele, deoarece acestea au efect 
toxic, nu pot fi neutralizate și vor rămâne timp foarte îndelungat în solul 
albei – de unde prin intermediul plantelor din nou pot fi reîncorporate în 
lanțul trofic. 
 

Speciile noastre de pești autohtone și specii introduse 
 

Care sunt speciile autohtone de pești ale Mureșului? 
Mureșul, ca fiind un râu cu adâncime mică de apă și cu debit redus, are fauna 
de pește caracteristică cursului de mijloc ale râurilor sau ale apelor 
curgătoare medii. Cele mai valoroase pești care pot fi pescuite sunt crapul, 
crapul de lac, dintre prădători somnul, știuca și șalăul. Se mai poate întâlni 
avatul și cleanul. Dar cu toate acestea dacă ar trebui să alegem o specie 
emblematică, am putea vota linul, această specie omnivoră e în retragere ca 
număr, care cândva era peștele cel mai frecvent din râurile teritoriilor 
Câmpiei Panonice și ale luncilor acestora. Deoarece râul leagă munții din 
Transilvania cu regiunea câmpiilor, pot fi găsite specii rare de origine 
montană, specii de zglăvoacă și răspăr. Dintre peștii mai mici pot fi întâlnite 
în cantități mari carasul argintiu, roșioara și boarța care este o specie 
ocrotită. 
 

Care sunt acele procese prin care au ajuns specii noi în râuri? 
Apariția unora dintre speciile noi este rezultatul unor colonizări intenționate, 
astfel a ajuns în apele țării noastre peștele fitofag amurul, crapul pătat și 
crapul alb, colonizarea acestora în lacuri de creștere mai apoi în râuri a fost 
începută datorită faptului că vegetația și cantitatea de alge dezvoltată în 
exces să fie redusă. Există specii care au ajuns întâmplător la noi și între 
condițiile noastre favorabile s-au înmulțit peste măsură, cum sunt somnul 
pitic, iar în cazul altor specii ”ne-am aflat în calea” răspândirii lor, cum era 
racul de fluviu de proveniență orientală și care a eliminat racul de baltă  
 

Ce fel de mâncare era varza cu țipar? 
Speciile de țipar (țiparul și chișcarul) în trecut erau foarte răspândite în apele 
temporare rămase în urma inundațiilor, în băltoaie și în mlaștini. Prinderea 
acestora constituia o meserie aparte, iar țiparul era mâncarea omului sărac: 
varza cu țipar ne amintește de gustul sarmalelor sau al supei de varză, dar 
era preparată din carne de pește în loc de porc. Aceasta în zilele noastre nu 
mai poate fi încercată datorită rarității și ocrotirii acestei specii de pești. 
 

http://www.huro-cbc.eu/


Ecologia apelor i ale malurilor      3. modul  
  

      www.huro-cbc.eu 
Continutul acestui tutorial nu reflecta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene 

 Cum pot fi păstrate speciile de pești valoroși ale apelor vii? 
Referitor la speciile autohtone, populația pentru reproducere va fi protejată 
și de către pescari. Bineînțeles orice fel de valorificare ale speciilor noastre 
ocrotite este interzisă, însă mult ne putem ajuta și prin faptul că participăm 
în eliminarea exemplarelor speciilor introduse accidental. Astfel de specie 
este somnul pitic care distruge icrele și puii altor specii, iar pe de altă parte 
acest pește este foarte gustos în formă de friptură. 
 

Examinarea apei 
 

Ce fel de caracteristici fizici ale apei  putem observa cu ajutorul organelor 
noastre de simț? 
Compoziția apei poate să fie decisivă referitor la viețuitoarele, care trăiesc în 
ea. Dintre caracteristicile fizice, în mod direct pot fi examinate culoarea 
acestuia care depinde de substanțele dizolvate în apă, prin sedimentare 
poate fi determinată cantitatea componentelor solide, respectiv poate fi 
efectuată și examinarea mirosului apei, care poate referi la unele 
caracteristici ale compoziției. Culoarea poate referi la prezența unor 
substanțe de origine vegetală dizolvate în apă, ca de exemplu în cazuri 
extreme colorația de marou închis se referă la prezența acidului humic, 
putem concluziona măsura eventualei eutrofizări, sau prezența unor 
componente care provin din roca de bază cum ar fi fierul, sau manganul. În 
cazul evaluării olfactive, unele substanțe eliminate de activitățile umane au 
un miros specific, respectiv gazele de nămol ale căror miros seamănă cu cel 
al ouălui stricat, datorită gazelor suflhidrice. 
 
Cum afectează pe viețuitoarele acvatice poluarea apei cu țiței? 
Uleiurile și grăsimile, datorită greutății lor specifice sunt mai ușoare decât 
apa, deci plutesc pe suprafața acestuia și nu se amestecă cu ea, deci 
păstrează timp îndelungat efectul lor dăunător. Cea mai importantă 
caracteristică ale uleiurilor și grăsimilor introduse prin dizolvanți este faptul 
că se întind pe suprafața apei, formează un strat foarte fin, care însă va 
închide masa de apă față de schimbul de oxigen și va inhiba schimbul normal 
de gaze. Pe lângă aceasta va forma un strat și pe corpul animalelor și ale 
plantelor din apă, va polua penele păsărilor acvatice, va astupa porii 
responsabili pentru schimbul de gaze ale plantelor și va cauza sufocarea 
animalelor care respiră prin tegument cum sunt amfibienii și viermii. 
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 Ce fel de efect va avea întroducerea în apă ale unei cantități în exces de 
substanțe organice? 
Pentru poluarea cu substanțe organice sunt responsabile în primul rând 
activitățile umane. Sub efectul acestor substanțe în prima fază va crește 
nivelul producției vegetale, se vor înmulți algele verzi și vegetația acvatică în 
general, fenomen denumit și înflorirea apei sau eutrofizare. În a doua fază se 
va scade cantitatea de oxigen a apei, datorită proceselor de descompunere, 
care poate cauza moartea masivă ale viețuitoarelor. 
 
Apele dulci conțin săruri minerale? 
Bineînțeles, dar nu în combinații, care sunt caracteristice mărilor. Tocmai 
datorită acestuia, apele termale în formă utilizată sunt considerate substanțe 
poluante, deoarece dizolvă o cantitate semnificativă de substanțe minerale 
din rocile de unde provin. 
 
1. Examinarea cochiliei moluștelor 
Colectează cochilii de scoici și de melci acvatice cu ocazia drumeției 
tematice! Observă cu ajutorul unei lupe, structura cochiliei! Ce fel de textură 
apare pe ea? Desenează-le! În care dintre grupele de viețuitoare ne putem 
întâlni astfel de fenomene și la ce anume se referă în cazul moluștelor 
existența texturii? 
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2. Observarea plantelor plutitoare 
Caută în mediul tău linte de apă! Pune într-un vas transparent și desenează 
constituția corpului acestuia! Ce poți observa, cum s-a adaptat la viața 
plutitoare? Examinează suprafața frunzei cu ajutorul unei lupe! Cum este 
structura acesteia şi de ce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Să luăm probă de nămol din râu! 
Proba de nămol așternem pe o tăviță și examinăm conținutul acestuia! Ce fel 
de viețuitoare pot fi observate în el? Se găsesc reziduuri vegetale 
nedegradate, sau aluviuni? Realizăm notiță referitor la cele observate! 
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 4. Să preparăm nămol pentru împachetarea corpului! 
Utilizarea nămolurilor cu efecte curative nu este invenția omului. O mare 
parte dintre animale utilizează această metodă, mai ales în protecția 
împotriva paraziților externi. Bivolițele, elefanții și porcii își acoperă corpul 
lor în mod sistematic cu nămol, protejându-se astfel de țânțari, căpușe și de 
muște. La o temperatură adecvată de caldă, nămolul uns peste pielea 
noastră se va usca în câteva minute. Încearcă și tu pe brațul tău! Ce ai 
observat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Câte feluri de supă de pește, atâtea obiceiuri... 
Să efectuăm muncă de colectare! Rețeta pentru pregătirea supei de pește se 
schimbă din regiune în regiune, cea mai vestită fiind supa de pește din Baja și 
Szeged. Întreabă familia ta și cu ocazia drumețiilor tematice, pe trecători, 
pescari, cei care își petrec concediul sau pe cei de la ştrand: ei cum își 
pregătesc supa de pește? Notează rețeta și compară cu rețetele notate de 
colegii tăi! 
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 6. Categorizează conținutul bărcii, utilizată pentru păstrarea peștilor! 
Care dintre specii pot să ajungă pe masa bucătăriei și care trebuie lăsată 
înapoi în râu, datorită rarității sau protecției speciei lor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Examinarea fizică ale apelor 
Să adunăm probe de apă, din apele care pot fi găsite în jurul centrului de 
educație: din râu, din gropile pentru exploatarea pământului, din ape 
temporare rămase în urma precipitațiilor sau din canalizare. Să examinăm 
probele din sticlele uniforme și transparente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ……………………………………  2. …………………………………. 
  poate fi pescuit     ocrotit 
 
 
 
 
 
  A. răspărul   B. carpul  C. știuca 
 
   D. carasul argintiu  E. porcușorul 
 
    F. peștele țipar G. somnul 
 
    H. somnul pitic I. avatul 
 

 
    1.  2.  3.  4. 
 
 
Culoarea: 
 
 
 
Efectul olfactiv: 
 
 
 
Materiale sedimentate: 
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 8. Gustare de apă 
Să procurăm mai multe feluri de apă minerală, apă de la robinet și din 
fântână arteziană, dacă avem posibilitatea! După turnarea apelor în pahare 
uniforme și numerotate, să organizăm o gustare de apă! Să discutăm 
evaluarea calității apelor, evaluarea fiind făcută pe o scală de la 1 la 5! 
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