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Marile „drumuri naționale verzi” 
Sistemul coridoarelor ecologice 

 

Care este problema cu ariile protejate? 
Ariile noastre protejate, sunt concepute sub felul unor rezervate naturale, adică 
avem tendința de a ne gândi,că prin marcarea teritoriilor protejate, chestiunea 
protecției naturale poate fi considerată rezolvată. Însă soarta speciilor protejate 
nu se va decide în primul rând în interiorul ariilor protejate, pentru că proporția 
acestora în comparație cu celelalte teritorii este destul de mică. Pe lângă acestea, 
în cazul teritoriilor protejate ne putem întâlni cu unele probleme cum sunt 
suprafața prea mică, intervențiile exterioare mari (specii invazive, supraîncărcări 
chimicale), respectiv izolația indivizilor speciei, fenomen care împiedică în mare 
măsură schimbul de populații și împrospățirea genetică. 
 

Cum poate fi asigurată pentru specii, deplasarea liberă între teritorii? 
În acele teritorii,unde ariile protejate nu alcătuiesc un sistem unitar, trebuie 
asigurate căi de trecere pentru speciile care sunt capabile de deplasare sau,care 
sunt predispuși pentru migrare. În cazurile mai simple, rolul acestor căi de acces 
sau coridoare ecologice pot fi înedplinite de diferitele elemente naturale de 
legătură. Astfel de elemente sunt fâșiile de pădure, sistemele de copaci de pe 
lângă drumuri, sau vorbind în scară mai mare,chiar și albia râurilor. 
 

Care este rolul albiilor râurilor în calitate de coridoare ecologice? 
În cazul râului Mureș, poate fi observat bine cum sunt legate între ele unele arii 
naturale prin șirul pădurilor din zonele de dintre diguri. Pădurile din jurul lui Makó 
sunt legate în mod direct de pădurile aflate în Transilvania, pe cursul superior al 
Mureșului – aceasta este cauza faptului că melcul bănățean, care de altfel este 
specifică zonei muntoase, a ajuns pe aceste meleaguri. Însă în scopul bunei 
funcționări al coridoarelor ecologice, trebuie păstrată acoperirea lor cu păduri și 
ecosistemele variate, pe termen lung. 
 

Este posibilă furnizarea de ajutor prin căi artificiale? 
Cel mai mare obstacol pentru animale este reprezentată de intervențiile 
antropice. Astfel de intervenții sunt ogoarele cu plantații de monocultură, 
sistemul drumurilor publice, sau chiar teritoriile orașelor mari. În cazul drumurilor 
pentru mașini însă această problemă poate fi soluționată într-o oarecare măsură 
și în mod artificial: pentru amfibieni prin construirea de tunele de broaște și prin 
construirea de poduri de trecere peste autostrăzi și plantarea acestora cu copaci, 
pentru mamifere ierbivoare mari. 
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Migrări în lumea animalelor, migrarea păsărilor 

 

Care este necesarul de teritoriu,de care au nevoie speciile? 
Așa cum strategiile de reproducere din lumea animalelor și ale plantelor, nici 
măsura de răspândire ale acestora nu este doar o chestiune de protecție a naturii. 
Sunt specii care nu ocupă un teritoriu mare conform modului lor de viață nativă și 
naturală, fapt pentru care aceste specii în general sunt mult mai vulnerabile, sunt 
mai sensibile față de efectele externe și față de diminuarea teritoriului lor de 
viață. În unele cazuri poate fi stabilit cu exactitate care este acel teritoriu,pe care 
ocupă indivizii unei specii. Vipera de stepă,de exemplu,trăiește toată viața ei într-
un cerc având un diametru de câteva sute de metri, degeaba ar fi în fața ei o 
pustietate imensă accesibilă. Totodată în perioada de cuibărire, unele specii de 
păsări prădători pot căuta hrana lor pe o distanță de 50-70 km; păsării din familia 
pescărușilor – cu totul că nu neapărat migrează – pe timp de iarnă peregrinează 
sute de km.   
 

Care este cauza migrărilor în masă? 
În cazul în care într-un habitat, numărul de indivizi ale populației unei specii crește 
într-o măsură excesivă, sau pur și simplu este în schimbare de generație, 
populația va începe o migrație naturală, în căutarea de noi habitate. Un exemplu 
dramatic în acest sens este reprezentată de migrarea lăcustelor și ale lemingelor, 
dar în acest fel ajung în țara noastră elanii din Polonia, sau lupii din Slovacia. Din 
alte motive migrează musafirii de iarnă sau păsările călătoare: ei sunt forțați de a 
părăsi locurile lor de cuibărire datorită lipsei hranei care dispare în urma 
schimbării anotimpului. 
 

Animalele circulă pe rute permanente? 
Speciile care sunt forțați de a migra datorită unor evenimente care se repetă din 
an în an, au o rută stabilă a migrației. Drumul acelor specii însă care migrează 
datorită creșterii excesive a populațiilor este imprevizibilă și este dirijată numai de 
surse de hrană sau de condițiile temporare meteorologice. 
 

Ce fel de hartă folosesc marii călători? 
Speciile de păsări cunoscute ca păsări călători tipice, au mai multe abilități de 
orientare. Ca puncte repere pot fi folosite de ei diferitele forme geomorfologice – 
cum de exemplu deasupra strâmtoarelor mărilor își pot găsi cel mai scurt și cel 
mai sigur drum. Poate reprezenta un reper și poziția soarelui sau capacitatea de 
detectare a magnetismului global – aceasta din urmă, pe de altă parte este o 
abilitate utilizată și de către peștii migratori. 
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Răspândirea materialelor reproducătoare la plante 

 

Oare mărul cade departe de pomul lui? 
Modul în care plantele își asigură răspândirea propriilor lor material reproducător 
poate fi observată și în mediul lor direct de viață. Plantele utilizează diferite 
tehnici prin care asigură răspândirea pe distanțe cât mai mari ale sămânțelor, 
deoarece ar fi o strategie foarte proastă din partea plantei mamă,ca urmașii lui să 
fie nevoiți să înceapă viața lor sub ele. Un caz tipic constituie cazul fructelor: 
acestea nici decum nu sunt frumos colorate pentru a fi pe placul nostru: ele 
așteaptă, ca animalele care le vor consuma în întregimea lor și împreună cu 
semințele, vor transporta semințele acestora la distanțe mari în sistemul lor 
digestiv, după care vor fi împrăștiate peste tot. Plantele care sunt dotate cu spini 
în formă de cârlige și care se agață de părul animalelor, de asemenea se bazează 
pe animale,când călătoresc cu ajutorul lor și se răspândesc peste tot (de ex. 
ghimpele). O altă metodă pentru răspândirea semințelor, este utilizarea 
elementelor mediului,cum ar fi apa sau vântul, în loc de animale. 
 

Care sunt plantele care călătoresc distanțe record? 
Pe plan mondial, cele mai mari distanțe sunt parcurse de fructele care călătoresc 
pe suprafața apei (de ex. cocosul și nucul cola) în apele oceanelor, care își pot 
păstra capacitatea lor de germinație și după ce au parcurs distanțe de sute de km. 
În țara noastră, sporii ferigilor sunt cei care țin recordul în acest sens. Pornind de 
la regiunile montane, cu ajutorul vântului pot ajunge în fântânile turmelor de 
bovine aflate pe Câmpia Panonică întinsă, unde după germinarea lor apare planta. 
 

Cum călătoresc speciile clandestine din lumea plantelor? 
În multe alte cazuri în legătură cu invențiile ”furate” de la natură și în acest caz 
putem observa analogii: asemănător microstructurii cârligelor microscopice ale 
ciulinelor au fost inventate șirul de cârlige minuscule ale velcroilor utilizate în 
domenii largi. O altă metodă a cățărării este utilizarea diferitelor substanțe 
lipicioase – prin această metodă se fixează semințele de vâsc pe crengile 
copacilor, prin intermediul păsărilor care se hrănesc cu aceste semințe. 
 

Cine se lasă purtat pe aripile vântului? 
Numărul și variațiile de formă ale organelor pentru zborul pasiv purtat de vânt 
aflate pe semințele unor plante, aproape că sunt infinite. Cele mai cunoscute sunt 
”umbrelele” semințelor păpădiei, propelerele arțarilor și ale speciilor de frasin și 
firele lungi ale semințelor părului fetei orfane. Acestea sunt capabile de a 
transmite semințele pe distanțe destul de mari, dar în astfel de cazuri locul de 
decolare nu poate fi aleasă de plante. 
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Lumea polenilor și ale sporilor, exerciții microscopice 

 
Care este diferența dintre polen și spori? 
Polenul este celula reproducătoare masculină ale plantelor cu flori, în timp ce sporii 
sunt formațiuni reproducătoare responsabile pentru realizarea generației asexuate 
în cazul ciupercilor, mușchilor și ale ferigilor. În fiecare dintre cazuri ne întâlnim cu 
fenomenul răspândirii acestora prin vânt, iar în cazul polenilor speciile de conifere, 
alunele și diferitele specii de nuci sunt tipice în acest sens; respectiv  ne întâlnim la 
transportarea polenilor cu ajutorul insectelor,pe care le întâlnim în cazul plantelor 
angiosperme cu flori. Un exemplu interesant pentru răspândirea sporilor este 
metoda utilizată de către bureții pucioși: aceștia emană miros puternic de leș, prin 
care își atrag muștele care vor purta cu ei sporii lipicioși ale ciupercilor. 
 
Doar albinele adună polenul? 
Printre plantele angiosperme cu flori colorate,sunt specii care își atrag vizitatorii cu 
ajutorul unor substanțe volatile olfactive, iar altele cu ajutorul unor semnale vizuale. 
Pe lângă albine, vizitatorii tipici ale florilor sunt fluturile și diferitele specii de gândaci, 
dar și în rândul muștelor putem găsi vizitatori de flori, astfel de specii fiind familia 
muștelor Syrphidae cu colorația lor galbenă-neagră, amenințătoare, însă care nu 
sunt periculoase deloc. Florile de asemenea pot avea miros neplăcut: rodul 
pământului,de exemplu,are culoare verde ceea ce nu ne spune multe, însă mirosul 
iritant de urină reprezintă o atracție irezistibilă pentru muștele de leș. 
 
De ce unele tipuri de polen cauzează reacții alergice și altele nu? 
Cauza principală a trăsăturii de provocare de reacții alergice ale polenului constă în 
deficiențele sistemului imunitar uman, în slăbirea acestuia fapt pentru care 
simptomele alergice sunt considerate una dintre bolile de civilizație. Efectul iritant 
este declanșat de două caracteristici, una constituie sensibilitatea față de substanțele 
proteice aflate în peretele polenului, iar celălalt este reprezentat prin iritația 
provocată la nivelul mucoasei bucale de către polenii cu o structură variată. La toate 
acestea se mai adaugă apariția polenului în masă mare, fenomen,ce este foarte 
accentuat în cazul speciilor invazive. 
 
Unde apar sporii pe corpul ciupercilor? 
În funcție de diferite familii de cipuerci sporii apar nu neapărat pe lamelele de pe dosul 
pălăriei corpului fructifer. În cazul ciupercilor din familia lycoperdon sporii apar închise 
în interiroul lor, în cazul ciupercii denumită pălăria zbârcită stratul care produce sporii 
apare ”întoarsă pe dos” pe suprafața externă a pălăriei. Nu au lamele nici bureții din 
familia boletus – pălăria lor are pori, sporii vor cădea liber, din pălăria cu structură 
asemănătoare buretelui. 
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1. Să evaluăm un coridor ecologic! 
Caută în jurul centrului de educație un teritoriu, care ar putea funcționa ca un 
coridor ecologic! Care sunt teritoriile pe care o leagă? Care este lungimea lui și 
dimensiunea secțiunii acestuia? Care sunt speciile,ale căror liberă mișcare este 
asigurată prin el? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Case și indivizi fără case 
Cu ocazia drumețiilor voastre tematice căutați rămășițele cochiliilor de melci,care 
se află în stratul frunzelor căzute. Ați reușit să găsiți următoarele specii? În caz că 
da, desenați cochiliile acestora! Atenție unul dintre aceștia este ”ou de cuc”.... La 
ce anume se referă prezența acestora?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. melcul de grădină 
 
2. melcul panonic 

 
3. melcul bănățean 

 
4. melcul vivipar 

 
5. melcul plat 

 
6. melcul farfurie 

 
7. melcul limnea 

 
8. melcul spaniol 
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3. Migrație de-a-lungul râului 
În spațiul dintre diguri, putem întâlni multe specii,ale căror răspândire este asigurată 
într-o mare măsură de râu și de inundații. Care sunt speciile de plante și de 
animale,pentru care este caracteristică aceasta? Cum sunt transportate aceste specii cu 
ajutorul apei râului? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Selectează speciile de păsări! 
Printre următoarele specii putem întâlni specii,care migrează spre sud în timpul verii, 
specii care rămân la noi, specii care sunt în tranzit la noi, respectiv specii care sosesc pe 
teritoriul nostru,pentru a petrece iarna la noi. Grupează pe acestea în seturile 
corespunzătoare! 
1. mierla, 2. stârcul cenușiu, 3. șorecarul încălțat, 4. pițigoiul albastru, 5. cocorul mare, 6. 
lăstunul de casă, 7. cobalbul, 8. pricopia, 9. huhurezul bărbos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                       rămâne la noi în țară 
 
 
 
 
               musafir de iarnă 
 
                    migrator 
 
 
                                            
                                            migrează spre sud 
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5. Să realizăm imprimări de spori! 
Imaginea sporilor ciupercilor de multe ori este caracteristică ca și culoarea 
corpului de fructificare,sau chiar mirosul acestora. Să căutăm o ciupercă,care 
conține spori coapte! Să punem o hârtie albă sub pălăria corpului de fructificare, 
să apăsăm ușor și să aplicăm bătăi ușoare pe suprafața acestuia! Desenați 
rezultatul! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Determinarea formulei floarelui 
În structura plantelor angiosperme cu flori, în cazuri de bază putem întâlni 
sepalele, petalele colorate, în cazul florilor unisexuate întâlnim cercul staminelor 
respectiv ovarul. Aceste organe împreună formează formula florii, în compoziția 
căruia numărul componentelor este caracteristică pentru fiecare familie de 
plante. Să căutăm 3-3 plante,care au flori și să încercăm să stabilim formula de 
floare ale acestora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   sepale   petale  stamine ovar 
 
1.   …..   …..  …..  ….. 
 
 
2.   …..   …..  …..  ….. 
 
 
3.   …..   …..  …..  ….. 
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7. Mărturisiri ale plantelor 
Următoarele plante s-au declarat fiecare în câte o mărturisire despre cauzele 
răspândirii lor. Decide dacă aceste mărturisiri sunt adevărate (A) sau false (F)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Funcționarea organelor de zbor 
Cu ocazia drumețiilor tematice să căutăm semințe de plante, sau fructe, care 
posed formațiuni de organe care indică răspândirea acestora cu ajutorul vântului! 
Să desenăm și să prezentăm colegilor noștri, care este principiul de funcționare 
ale acestor invenții naturale! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…..  1. ghimpele: „Nu sunt responsabil pentru că m-am răspândit, porcii din balcani 
m-a cărat în țara voastră.” 

…..  2. salcâmul pitic (sau salcâmul roșu): „M-am răspândit dinspre vest spre teritorii 
estice de-a-lungul râului Mureș.” 

…..  3. feriga comună: „Am ajuns în fântânile turmelor de boi cu ajutorul boilor.” 
…..  4. lipicioasa: „Pentru mine îmi este indiferent,ce fel de animal umblă în pădure, 

eu am doar avantaj în ăsta.” 
…..  5. arțarul verde: „Vântul mi-a ajutat să mă stabilesc de-a-lungul râului.” 
…..  6. vâscul european: „Doar în ultimile vremuri am reușit să mă stabilesc pe nivelul 

cel mai jos ale pădurilor.” 
…..  7. perele sălbatic: „Întotdeauna îmi este o bucurie,dacă mistreții mănâncă sub 

coroanele mele.” 
…..  8. păpădie: „rotoarelor mele îi plac tare mult zborul…” 
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