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OORRGGAANNIIZZAATTOORR::  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor IIoonn  DDuummiittrraacchhee 

                  Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
                        Profesor informatică MMiihhaaeellaa  GGaavvrriillooiiuu 

  

CCOOOORRDDOONNAATTOORR::    Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa 

  
 CCoollaabboorraattoorrii:: prof. IIoonn  BBaaddeeaa  Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti                            

            prof. LLuummiinniiţţaa  CCoorrnneeccii SAM „Ing. Gh. Pănculescu” 
                                                                 Vălenii de Munte 

                               Prof. IIoonn  BBaanncciiuu Şcoala „Radu Stanian” Ploieşti 

IINNSSTTIITTUUŢŢIIII  IIMMPPLLIICCAATTEE::  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

              Insp. Şc.General:  prof. Gheorghe Borovină 
              Insp. matematică:  prof. Felicia Georgescu 
              Insp. matematică:  prof. Sorin Bucur 

MMOOTTTTOO......  
„ Există şi matematici pure, şi matematici aplicate. În matematicile   pure, 

cercetătorul face "ccuumm  ttrreebbuuiiee,,  ccee  ppooaattee"; în matematicile aplicate, face "ccee  

ttrreebbuuiiee,,  ccuumm  ppooaattee"........””  

GGrriiggoorree  MMooiissiill  

AARRGGUUMMEENNTT::    
   În societatea contemporană succesul  are  la  bază oamenii care  ştiu  să 

comunice,  să  gândească  şi să raţioneze  eficient, să  dezvolte  problemele  de  viaţă,  
să  opereze   cu   date multiple, să  colaboreze  în  echipe  şi  să  demonstreze  o 
puternică motivare pentru ceea ce fac.  

   Pentru formarea competenţelor necesare străbaterii drumului spre cheia 
succesului trebuie să  creem elevilor noştri posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa  
în toate domeniile vieţii şcolare şi personale, să  le  permitem  alegerea  metodei  
potrivite, dintr-o diversitate de metode cunoscute, să-i îndrumăm pentru a putea să 
acţioneze la cele mai ridicate standarde. 

   Desfăşurăm anul acesta ediţia a II-a a simpozionlui, sperând să devină o 
tradiţie, din dorinţa de a spori motivaţia elevilor pentru învăţarea matematicii, de a 
le schimba acestora optica faţă de ,,viitorul  incert”, de a apropia teoria de practică 
şi de cotidian. 

   Departe de a fi o ştiinţă aridă şi formală, matematica este strâns legată de 
muzică, poezie, pictură, cultură în general, reprezentând fundamentul a tot ceea 
ce înseamnă viaţa din jurul nostru. Să arătăm  că matematica nu înseamnă 
“recitarea” de teoreme sau scrierea cu mâna tremurândă pe table a kilometri de 
formule ci un prilej de creativitate, imaginaţie şi descoperire.  
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+%DEi%FEeica
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Dreapta în plan 

Autor: Todiraşc Ioana-Andreea, clasa a X-a 

C.N. „Ferdinand I” Bacău 

Coordonator:Prof. Ursache Liliana 

 

 

 

d || OY 

xA = xB 

dABeste verticală de ecuaţie: x = xA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d || OX  

yA = yB 

dAB este orizontală de ecuaţie: y = yA 

 

 

 

 

 

 

 

 

xA≠ xB 

yA≠ yB 

dAB este oblică 

 

Panta dreptei oblice “m” = tg £: 

 mAB = 
     

     
xB ≠ xA 

 

 d1 || d2   →  m1 = m2 

 

 d1┴ d2   →  m1 ×  m2 = -1 

 ax + bc + c = 0   →   m =  
 

 
 

 

Ecuaţia dreptei oblice determinate de un punct A şi panta sa m: 
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y – yA = m(x – xA) 

Ecuaţia carteziană generală: 

ax + by + c = 0 

Coordonatele mijlocului M al segmentului AB: 

xM = 
     

 
 

yM = 
     

 
 

M (xM; yM) 

Coordonatele centrului de greutate G al triunghiului ABC: 

xG = 
        

 
 

yG = 
        

 
 

G (xG; yG) 

Coordonatele punctului M care împarte segmentul AB în raportul 
  

  
   

xM = 
       

   
 

yM = 
       

   
 

Distanţa dintre două puncte A şi B: 

AB = √                  

Distanţa de la punctul A(xA; yA) la dreapta d de ecuaţie ax + bx+ c =0: 

Dist(A,d) = 
           

√     
 

Pentru aflarea ecuaţiei medianei [AB] calculăm: 

xM = 
     

 
 

yM = 
     

 
 

M (xM; yM) 

mAM = 
     

     
 

y – yA = mAM (x – xA) 

 

Pentru aflarea ecuaţiei mediatoarei segmentului AB calculăm: 

xM = 
     

 
 

yM = 
     

 
 

M (xM; yM) 

mAB = 
     

     
 

d ┴ AB→  md ×  mAB = -1 

y – yM = md (x – xM) 

 

 

 

Pentru aflarea ecuaţiei înălţimii din punctul A pe BC calculăm: 

y – yA = m (x – xA) 
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AD ┴ BC→  mAD ×  mBC = -1 

mBC = 
     

     
 

 

 

 

:(la primele 3 exerciţii, coeficientul lui x este pozitiv) 

 

1. Determinaţi ecuaţia dreptei care trece prin A(2,3) şi este perpendiculară pe dreapta d de 

ecuaţie 2x + 3y -1 =0 

 
2. Determinaţi ecuaţia dreptei care trece prin A(1,1) şi este paralelă cu dreapta d de ecuaţie x - 

y +7 =0. 

 
3. Determinaţi ecuaţia mediatoarei segmentului AB, unde A(2,1) şi B (4,5). 

 
4. Determinaţi ecuaţia înălţimii din A a triunghiului ABC, unde A(1,1), B (2,2) şi C(5,4). 

 
5. Calculaţi distanţa de la A(1,1) la dreapta d de ecuaţie: 5x + 12y -4 =0. 

 

        
 

 

 

Calculeaza punctaj
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Despre numãrul de aur (Phi si phi) 

Elevii:Chişe Bogdan, Vereş Andrei, clasa a VII-a 

Liceul Teologic Penticostal Betel Oradea 

Prof. Coord. Chişiu Gabriela 

  

 

    Sã începem cu o problemã de esteticã. Sã considerãm un segment de dreaptã. Care este cea mai 

„plãcutã” împãrtire a acestui segment în douã pãrti ? Unii ar spune cã în douã jumãtãti, altii ar 

spune cã în proportie de 3:1    

    Grecii antici au gãsit un rãspuns pe care ei îl considerau corect (teoreticienii îl numesc „simetrie 

dinamicã”). Dacã pãrtii stângi a segmentului îi atribuim lungimea u=1, atunci partea dreaptã va avea 

o lungime v=0,618… Despre un segment partitionat astfel spunem cã este împãrtit în Sectiunea (sau 

Proportia, Diviziunea) de aur (divinã).  

   Numarul Phi, definit de Euclid cu mai bine de doua mii de ani in urma, phi (1,618...) pare implicat 

peste tot in natura: de la cochiliile melcilor si  petalele florilor, pana la forma galaxiilor, de la 

desenele plastice sau muzica, nu raman in afara „razei de actiune“ a uimitorului numar. Totodata s-

ar crede ca acest fabulos numar ar fi prezent in constructia piramidelor sau a Partenonului, ori in 

faimoasele picturi ale lui Leonardo da Vinci.  

         Care este justificatia pentru înzestrarea acestei proportii particulare cu un asemenea statut 

aparte ? Ideea este cã lungimea u reprezintã aceeasi parte din tot segmentul (u+v) cât reprezintã 

lungimea v din partea u. Cu alte cuvinte : 

                       

  Dacã notãm Ф=u/v, vom rezolva ecuatia pentru Ф, observând cã : 

Rãdãcina pozitivã a ecuatiei, care se poate scrie  

Ф
2
 - Ф – 1 = 0 

este :      

o constantã care este numitã Numãrul de aur sau Proportia divinã. 
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         Afirmãm cã numãrul nostru Phi este strâns legat de sirul lui Fibonacci. Pentru cei care nu stiu, 

sirul lui Fibonacci este definit prin :  

 

f0=0; f1=1; fn= f0+ f1 (oricare n32). 
 

    Acest sir exprimã (într-un mod naiv) cresterea populatiei de iepuri. Se presupune cã iepurii au 

câte doi pui o datã la fiecare lunã dupã ce împlinesc vârsta de douã luni. De asemenea, puii nu mor 

niciodatã si sunt unul de sex masculin si unul de sex feminin.  

    În felul acesta, numãrul de perechi de iepuri existente dupã n luni ar trebui sã fie fn. Vã puneti 

întrebarea ce poate avea în comun Ф cu sirul lui Fibonacci ? Aceasta este o idee remarcabilã a 

matematicii. Pentru început sã observãm cã  : 

 

          

Ф este o fractie infinitã.  

 

         Acum sã privim fractiile partiale : 
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          Legãtura geometricã dintre numãrul Phi si numerele lui Fibonacci poate fi vãzutã in graficul 

din anexa 1. Pornind de la un dreptunghi de aur (de lungime Ф si lãtime 1), urmeazã un sir natural 

de „cuibãriri” ale dreptunghiurilor divine în cel initial. 

         Lungimea si lãtimea celui de-al n-lea dreptunghi de aur pot fi scrise ca expresii liniare, unde 

coeficientii sunt întotdeauna numere Fibonacci. Aceste dreptunghiuri pot fi înscrise într-o spiralã 

logaritmicã, asa cum aratã imaginea. Sã presupunem cã punctul din coltul din stânga jos al primului 

dreptunghi este originea unui sistem rectangular de coordonate. Apare acum întrebarea : unde se 

aflã punctul spre care tinde spirala?  

      

   Rãspunsul este : spirala tinde spre punctul de coordonate 

                    

 

         Asemenea spirale logaritmice sunt echiangulare, în sensul cã orice dreaptã ce trece prin 

punctul  taie spirala sub un unghi constant. În sensul acesta, spunem cã spirala este o 

generalizare a cercului, unde unghiul este de 900. Spirala noastrã are un unghi:    

        

 

Spiralele logaritmice se întâlnesc destul de des si în naturã. De exemplu carcasa unui melc, coltii 

unui elefant sau conurile de pin au formã de spiralã.  

         Altã aplicatie geometricã a numãrului Phi apare la desenarea unui pentagon regulat fãrã cerc si 

compas. Aceasta este legatã de faptul cã  

 

 

Numãrul Phi cu 975 de zecimale: 
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1.618033988749894848204586834365638117720309179805762862135448622705260462818902

44970720720418939113748475408807538689175212663386222353693179318006076672635443

33890865959395829056383226613199282902678806752087668925017116962070322210432162

69548626296313614438149758701220340805887954454749246185695364864449241044320771

34494704956584678850987433944221254487706647809158846074998871240076521705751797

88341662562494075890697040002812104276217711177780531531714101170466659914669798

73176135600670874807101317952368942752194843530567830022878569978297783478458782

28911097625003026961561700250464338243776486102838312683303724292675263116533924

73167111211588186385133162038400522216579128667529465490681131715993432359734949

85090409476213222981017261070596116456299098162905552085247903524060201727997471

75342777592778625619432082750513121815628551222480939471234145170223735805772786

16008688382952304592647878017889921990270776903895321968198615143780314997411069

26088674296226757 
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Matematica - ştiinţă şi limbă universală 

Autor:Florea Angelica, clasa aX-a 

Liceul Teoretic Murfatlar-Constanţa 

Coordonator:prof.Crangă Cleopatra 

 

Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre. 

Matematica este de obicei definită ca un studiu de cantitate, mărime şi relaţii ale numerelor 

şi simbolurilor. În ea se îmbină subiectele aritmeticii, geometriei, algebrei, calcul ului probabilităţii, 

statisticilor şi multe alte arii de cercetare. 

 Există două mari laturi ale matematicii: pură şi aplicată. Matematica pură se ocupă numai cu 

interesul său teoretic, pe când matematica aplicată dă metode  şi tehnică pentru a rezolva probleme 

ştiinţifice în afaceri şi inginerie sau aplicaţii teoretice în ştiinţă.  

 În ziua de azi, când faci o prăjitură sau construieşti o casă trebuie să foloseşti numere, 

geometrie, măsuri şi spaţiu. Designul, inventarea noii tehnologii şi computerele avansate implică 

mai mult matematica tehnică. 

 Matematica a fost folosită întâi pentru măsurarea timpului şi ţinerea evidenţei. Una dintre 

primele dovezi a formei primitive de manifestare a matematicii a fost abacul cu oase şi piese de 

lemn şi rocă. Geometria a fost folosită din preistorie, primele forme geometrice fiind descoperite pe 

pereţii peşterilor.În antichitate, când civilizaţiile s-au dezvoltat în Asia şi Estul Apropiat, 

matematica a evoluat foarte mult. Aici s-au dezvoltat cunoştinţele de bază ale matematicii, 

aritmetica, geometria şi algebra. Cei mai mari matematicieni ai antichităţii au fost Euclid, 

Apollonius din Perga şi Arhimede considerat cel mai mare matematician al antichităţii. 

 

 Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale matematicii au derivat din necesitatea de a face calcule 

comerciale, de a măsura terenuri și de a predetermina evenimente astronomice cu scopuri agriculturale 

Primele descoperiri matematice țin de extragerea rădăcinii pătrate, a rădăcinii cubice, rezolvarea 

unor ecuații polinomiale, trigonometrie, fracții, aritmetica numerelor naturale etc. Acestea au apărut 

în cadrul civilizațiilor akkadiene, babyloniene, egiptene, chineze și civilizațiile de pe valea Indului.  

Dupa cum cred ca stiti primul care a inaintat matematica a fost Pitagora 

De ce este importanta matematica?  

Dupa cum stiti , Matematica este cel mai folosit obiect din lume.Fiecare cariera foloseste intr-un fel 

matematica. Mai important , matematica ajuta la dezvoltarea minti si gandirii logice. Matematica are o 

influenţă determinantă asupra vieţii noastre de zi cu zi, şi contribuie la bogăţia ţării. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Babilon
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Pictura, muzica şi matematica – o simbioză 

Popa Ștefania Iulia 

Școala Rareș Vodă 

Profesor îndrumator: Ion Dumitrache 

  

Din câte se ştie, deşi aparţin unor domenii aparent opuse, 

pictura şi matematica nu se exclud, aşa cum ar putea crede unii. 

Matematica face, de secole, casă bună cu diverse forme ale creativităţii 

artistice dacă ar fi să luăm ca repere cel puţin celebrele cazuri ale lui 

Michelangelo Buonaroti şi cel al lui Dan Barblian (Ion Barbu). Nu sunt, 

desigur, singurele în acest sens. Dar ne oprim doar la ele pentru că 

scopul acestui text nu este acela de a epuiza analiza sau inventarerea 

unui astfel de tip de raporturi interdisciplinare. 

Natura artei se dovedeste a scapa unei definitii exacte. Granitele si regulile ei se pot schimba 

in timp, in functie de felul in care creatorii inteleg lumea care-i inconjoara. Dar intotdeauna,arta este 

cea care cauta si exprima frumosul si regulile sale. Desenul ne ofera posibilitatea de a ne exprima , 

cu ajutorul elementelor de limbaj specifice domeniului artelor plastice, sentimentele si concluziile 

asupra propriilor trairi. 

Tot ce este in natura ni se prezinta in culori. Tot 

universul il vedem colorat. Lucrurile nu se deosebesc intre 

ele numai prin forma ci si prin culoare. Aceasta caracteristica 

constituie farmecul vietii omului. Observand lumea 

inconjuratoare si receptand-o cu fantezia proprie varstei, 

orizontul cunoasterii se i mbogateste cu emotionante impresii pe 

care numai arta le poate oferi si determina ca fenomene psihice si 

sufletesti. Pe drumul cunoasterii al artei se merge cu ochii deschisi nu 

numai privind. Fiindca a vedea inseamna a simti cu toata fiinta atat 

ideile cat si emotiile transmise de arta. Pablo Picasso spunea:”Multi 

privesc, putini vad.” Copiii vad lumea inconjuratoare si o percep cu 

imaginatie si idei proprii .Traim intr-o lume plina de culori si forme ,iar desenul ne da 

posibilitatea de a ne exprima. Arta este mereu cea frumoasa, sensibila si ne ofera aceste calitati 

studiind-o. 

Matematica este o stiinta plina de neprevazut si de aceea copiii sunt fascinati de ea. Vor sa 

cunoasca mai mult si sa se perfectioneze. Matematica este clara, deschisa, plina de fantezie si 

necunoscut. In general oamenii se caracterizeaza prin munca lor si prin ceea ce fac . Lucrurile din 

jurul nostru ne fac sa intelegem cum suntem noi, ne ajuta sa cunoastem si sa descoperim. Sunt 
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oameni mari care si-au ales un drum si care pentru munca si intelepciunea lor, acum sunt cunoscuti 

in toata lumea. 

Nicolae Grigorescu este cel mai mare pictor roman si 

totodata primul artist roman consacrat, de valoare europeana. 

In seria reprezentantilor de frunte ai picturii romanesti se 

inscriu si alti artisti : Stefan Luchian, Nicolae 

Tonitza,Gheorghe Petrascu ,Theodor Pallady. Leonardo da 

Vinci a fost pictor italian, sculptor, inginer, arhitect, om de 

stiinta, inventator… geniu. Una dintre putinele personalitati 

cu adevarat enciclopedice din istoria omenirii. Printre marii 

matematicieni amintim: Arhimede, Isaac Newton, Leibniz , 

Lagrange ,Traian Lalescu,Grigore Moisil,Gheorghe 

Titeica. Fiecare pas facut pe drumul cunoasterii va inalta 

spiritu l, va face viata mai frumoasa si mai buna, pentru ca 

vom sti sa cultivam in jurul nostru relatiile de civilizatie, 

bunul gust, toleranta, dorinta de perfectiune. 

Piero de' Franceschi, numit della Francesca (n. 1420, Borgo San Sepolcro - d. 12 

octombrie 1492, ibidem) a fost un pictor și matematician italian, a cărui operă - centrată aproape 

exclusiv pe teme cu caracter religios - a exercitat o influență puternică asupra multor pictori 

renascentiști, considerat inițiatorul acelui măreț curent artistic din Italia de la sfârșitul secolului al 

XV-lea și începutul celui de al XVI-lea. 

În zilele noastre lucrările sale de matematică sunt aproape total ignorate. În timpul vieții, Piero 

della Francesca era totuși un matematician reputat, în special în domeniul geometriei. El a scris trei 

mari tratate în limba latină: două de geometrie, De prospectiva pingendi ("Despre perspectivă în 

pictură") și Libellus de quinque corporibus regularibus ("Despre cele cinci corpuri regulate"), 

precum și un manual de calcul, De Abaco. 

Muzica este arta prin care se exprima cu ajutorul 

sunetelor sentimente, trairi, melodii placute auzului. 

Muzica este metoda de relaxare pe fiecare zi, arta care 

a aparut devreme in istoria culturii. Unii spun ca 

matematica si muzica nu se impaca, iar altii cred ca 

muzica e matematica pusa pe portativ.  

De asemenea , matematica este o arta. Exista 

copii care prefera matematica si copii care prefera 
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muzica, fiecare fructificandu-si talentul. Matematica te ajuta sa jonglezi cu cifrele, numerele, sa 

deslusesti fiecare figura geometrica intalnita. Multi matematicieni a avut pamantul: Pitagora, Gauss, 

Newton, Arhimede, adevarate talente in acest domeniu. E minunat sa patrunzi in lumea matematicii. 

Sa incepi cu aritmetica, algebra, iar geometria sa te astepte dupa colt. Intregi siruri de numere 

reprezinta adevarate fraze muzicale. Fiecarei note, fiecarui sunet, ii corespunde un numar. Rigla, 

compasul, raportorul apartin matematicii si ne ajuta sa o intelegem. De asemenea, in domeniul 

muzicii se remarca pianul, vioara, viola, chitara, toti frati si surori, ai carui parinte este muzica.  

Mozart, Beethoven, Hydn, sunt muzicieni adevarati care 

au dat nastere izvorului de vis numit muzica. Armonia sunetelor 

porneste de la armonia num erelor. Muzica este plina de o 

dinamica vie si de o frumusete nebanuita. Si din nou se 

stabileste legatura intre matematica si muzica. Nu exista 

demonstratie matematica, chiar daca se respecta regulile de 

calcul, daca se folosesc metode ingenioase, fara aceasta 

dinamica si frumusete. De asemenea, in muzica exista masura 

si cadenta. Cum asta inseamna matematica iata relatia stransa 

dintre arta care poate exprima sentimente omenesti si stiinta 

certitudinii.  

Din cele mai vechi timpuri a fost observată o 

conexiune între muzică si cogniţie, mai ales în ceea pe priveste 

aptitudinile matematice. Pentru Pitagora, muzica şi matematica erau acelaşi lucru. El 

sugera că relaţiile matematice sunt strâns legate de acordurile muzicale. Această gândire s-a 

perpetuat de-a lungul timpului, până când un gânditor american a reuşit să impună introducerea 

studiului muzicii în şcoală. De altfel, majoritatea marilor matematicieni erau pasionaţi de muzică. 

De-a lungul timpului, mai multe cercetări au demonstrat că muzica este, de fapt, un excelent sistem 

de învăţare, iar copiii care ascultă muzică de la vârste fragede au abilităţi mai mari de înţelegere a 

matematicii. 

Dar de ce se întâmplă acest lucru, pentru că la prima vedere avem de-a face cu domenii total 

diferite? Dar numai la prima vedere. Muzica reprezintă, de fapt, o serie de note care sunt cântate 

după un model. Matematica funcţionează într-un mod similar. Notele muzicale pot fi combinate 

într-o varietate nesfârşită de grupuri, dar numărul notelor si al sunetelor este finit, principiu valabil 

şi în matematică. Studiile de specialitate indică faptul că dezvoltarea copilului într-un mediu 

muzical are ca rezultat dezvoltarea creierului într-un asemenea fel ce-i permite să discearnă 

modelele şi repetiţiile dintre notele muzicale. În mod similar, arta calculării se bazează pe 

înţelegerea unui model. Dacă urmezi un model, el te va conduce cu siguranţă la o concluzie.  

Un citat celebru afirmă că „Matematica este muzica raţiunii.” Dar oare ce au în comun 

aceste două ştiinţe şi arte? Se spune că ascultarea muzicii clasice duce la îmbunătăţirea abilităţilor 

matematice, dar şi că stăpânirea unor noţiuni elementare de matematică ajută la înţelegerea teoriei 

muzicale. Totuşi, legătura dintre cele două este mult mai profundă. 
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Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, o ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor 

de a înţelege şi a exprima lumea înconjurătoare.Şi cum sunetul face parte din această lume, nu este 

de mirare că matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea acestei armonii a 

sunetelor numite muzică. 

V-aţi întrebat vreodată de ce 

pianul are clape albe şi negre a căror 

ordine se repetă la fiecare 7 clape albe? 

Sau de ce chitara  are 6 corzi de grosimi 

diferite, iar vioara numai 4... şi cum se 

acordează aceste instrumente? Teoria 

muzicii ne vine în ajutor cu toate aceste 

răspunsuri şi nu numai. 

Orice melodie este o împletire armonioasă şi structurată a unor 

sunete. Trăsăturile cele mai importante ale muzicii sunt ritmul şi tonalitatea. Ritmul este cel care ne 

face să ne legănăm de pe un picior pe altul sau să dăm din cap atunci când ascultăm un cântec care 

ne place. Aici, tempo-ul şi măsura joacă un rol important: tempo-ul stabileşte cât de alert trebuie 

cântată melodia, iar măsura dă muzicii o anumită pulsaţie (indicând câţi timpi sunt într-o măsură şi 

care dintre ei sunt accentuaţi). Astfel, ea poate fi de 2/4 (două pătrimi), 3/4 (trei pătrimi), 4/4 (patru 

pătrimi) sau alte măsuri chiar mai complicate. Tonalitatea sau înălţimea sunetelor este determinată 

de frecvenţa lor. Cu cât un sunet este mai ascuţit sau mai înalt, cu atât frecvenţa sa este mai mare. 

De exemplu, cu cât o coardă de chitară este mai întinsă, cu atât ea vibrează mai repede şi sunetul 

obţinut este mai ascuţit. În funcţie de înălţimea lor, principalele sunete au fost denumite Do, Re, Mi, 

Fa, Sol, La, Si şi organizate în game. Pe claviatura unui pian se poate observa succesiunea acestor 

game, unde clapele albe reprezintă notele de mai sus, iar cele negre reprezintă sunete care se află ca 

tonalitate undeva la jumătate între notele vecine. 

Înrudirea matematicii cu muzica are aplicaţii dintre cele mai diverse. În predarea 

matematicii pot fi folosite conceptele de ritm şi măsură pentru a evidenţia legătura dintre înmulţire, 

împărţire şi operaţii cu fracţii. De exemplu, într-o melodie care are măsura 3/4, suma duratelor 

notelor din fiecare măsură trebuie să fie de trei pătrimi. De asemenea, gamele şi intervalele 

muzicale pot fi de ajutor în înţelegerea unor noţiuni matematice elementare cum ar fi şirurile, 

intervalele sau mulţimile. Dacă ne gândim la claviatura unui pian, observăm că notele clapelor albe 
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se repetă din 7 în 7. Dacă înlocuim în ordine fiecare notă cu un număr de la 1 la 7, obţinem un şir de 

numere ale cărui elemente se repetă din 7 în 7. 

Dintre matematicienii români preocupaţi de legătura dintre matematică şi muzică se distinge 

dr. Dan Tudor Vuza, a cărui pasiune pentru muzică a dus la elaborarea unor noi teorii ale 

structurilor ritmice. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste internaţionale 

prestigioase de cercetare matematică, iar Universitatea din Chicago a inclus în cadrul lecţiilor de 

matematică muzicală un capitol special numit „Canoanele ritmice ale lui Vuza”.Cine studiază 

istoria matematicii constată că Gh. Ţiţeica, Dimitrie Pompeiu,Traian Lalescu si Petre Sergescu 

cântau la vioară, Victor Vâlcovici la flaut, Mihail Ghermănescu la violoncel. Toţi aceştia nu erau 

simpli diletanţi, ci executanţi foarte buni ai co mpoziţiilor muzicale clasice. La Paris era 

arhicunoscut un cvartet desăvârşit, din care făceau parte matematicienii Henri Poincare si C.A. 

Laisant, cvartet care interpreta în special pe L.von Beethoven. Şi în muzică intervine, ca şi în 

poezie, cadenţa şi măsura; numai aşa se asigură trainicia şi estetica operelor muzicale. Cum cadenţa 

şi măsura înseamnă matematică, iată legătura strânsă dintre arta care poate exprima toate 

sentimentele omeneşti şi ştiinţa certitudinii. 

Spre a încheia, să reamintim cele spuse de marele matematician Sylvester :„Nu s-ar putea 

oare reprezenta muzica drept matematică a simţurilor si matematica drept muzică a raţiunii? Căci 

muzicianul simte matematica, iar matematicianul concepe muzica. Muzica-i vis, matematica viaţa 

practică” ! 

 www.wikipedia.ro 

 www.clopotel.ro 

http://www.wikipedia.ro/
http://www.clopotel.ro/
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Matematica … o plăcere! 

Elev Stan Adrian 

Prof. Coord. Dumitrache Ion 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti 

 

Haideţi să nu mai privim matematica ca pe un domeniu riguros, 

greu de abordat. Matematica înseamnă mult exerciţiu şi dorinţa 

de a rezolva probleme complicate. Ai nevoie şi de multă 

răbdare pentru a sta ceva timp la masa de lucru până găseşti 

soluţia problemei.Şi apoi vine marea satisfacţie cu  note de 

10 la şcoală, rezultate la concursuri şcolare, într-un cuvânt 

performanţă. 

Vă voi prezenta în continuare câteva probleme de logică 

matematică. 

1. Data de 1 Decembrie 1968 , când s-a aniversat semicentenarul Unirii Transilvaniei cu 

România , a fost într-o duminică. În ce zi a săptămânii se va aniversa centenarul acestui 

eveniment istoric?  

Soluţie: Centenarul evenimentului menţionat va avea loc la 1 Decembrie 2018. De la 1 Decembrie 

1968 la 1 Decembrie 2018 sunt 50 de ani, dintre care 12 sunt bisecţi, ceea ce ne arată că în 

intervalul respectiv sunt 365 x 50 + 12 = 18262 zile. Împărţind acest număr la 7 găsim câtul 2608 şi 

restul 6, ceea ce ne arată că în cei 50 de ani sunt 2608 săptămâni şi 6 zile. Prima zi din cei 50 de ani 

fiind într-o luni, rezultă că cea de-a şase-a zi a celei de-a 2609-a săptămâni va fi într-o sâmbătă, 

ceea ce ne arată că centenarul Unirii Transilvaniei cu România va avea loc într-o sâmbătă. 

2. M-am obişnuit ca , din două în două zile , să 

mănânc dimineaţa câte un ou fiert tare , răscopt. 

Poate nu-i bine , dar mie-mi place! Interesant este 

că eu mănânc aceste ouă răscoapte cu toate că n-

am nici o găină , nici nu cumpăr , nici nu primesc 

vreun ou din altă parte. Cum vă explicaţi acest 

lucru?  

Soluţie: Într-adevăr, n-am găină şi nici nu-mi procur 

pe altă cale vreun ou. Am, in schimb, câteva 

harnice… raţe. Mănânc ouăle răscoapte, fiindcă 

unele ouă de raţă ( e drept, foarte rar ) conţin o toxină 



 

 
 

20 

foarte puternică, ce nu o dată a produs accidente mortale, dar este distrusă la temperaturi ridicate. 

3. Suma a zece numere naturale distincte este 62. Să se arate că produsul lor se divide cu 60.  

Soluţie: Din cele 10 numere cel puţin unul este multiplu de 3, căci altfel suma lor ar fi cel puţin 

1+2+4+5+7+8+10+11+13+14=75 . Cel puţin unul din cele 10 numere este multiplu de 4, căci 

altfel suma lor ar fi cel puţin 1+2+3+5+6+7+9+10+11+13=67. Cel puţin unul din cele 10 

numere este multiplu de 5, căci altfel suma lor ar fi cel puţin 1+2+3+4+6+7+8+9+11+12=63. 

Rezultă că produsul numerelor se divide cu 3, 4 si 5, deci se divide cu 3 x 4 x 5 = 60. 

4. Obosiţi după un drum lung, 2 călători s-au aşezat la masă. Unul avea 2 pâini, iar celălalt 3. 

A venit şi un al treilea călător care era flămând. Toţi 3 s-au ospătat în mod egal. Al treilea 

călător, o dată cu mulţumirile sale, le-a dat celor doi 5000 de lei si apoi şi-a văzut de drum. 

Cum au împărţit cei 2 prieteni această sumă? 

Soluţie:Dacă fiecare pâine a fost împarţită în trei părţi egale, înseamnă că cele cinci pâini au 

avut 15 părţi. Fiecare a mâncat 5 părţi. Din cele 6 părţi ale celui cu 2 pâini al treilea călător n-a 

mâncat decât o singură parte, iar de la cel cu 9 părţi  (călătorul cu 3 pâini) a mâncat 4 părţi. Deci 

celui cu 2 pâini i se cuvin 1000 de lei, iar celui cu 3 pâini, 4000 lei. 

5. Trei băieţi au primit de la bunicul lor  un coş cu mere. A doua zi , venind de la şcoală , primul 

ia o treime din mere şi pleacă. Al doilea băiat ia o treime din rest si pleacă. Al treilea , neştiind că 

ceilalţi şi-au luat partea lor , ia o treime din ce-a găsit si pleacă. Seara cei trei băieţi revin , fac 

haz pe seama celor întâmplate si împart ceea ce a rămas , fiecăruia revenindu-i 8 mere. Câte 

mere au fost în coş? 

Soluţie: În rezolvarea problemei pornim de la sfârşit. Seara , fiindcă cei trei băieţi au luat câte 8 

mere , rămăseseră 24 de mere. Dacă după ce cel de-al treilea băiat a luat partea sa au rămas 24 

mere. Înainte de asta erau 36 de mere. Al doilea băiat, lăsând 36 de mere, a găsit în coş 54 de mere. 

Înseamnă că înainte ca primul băiat să fi luat o treime din mere în coş au fost 81 de mere. 

6. Să se măsoare trecerea a 9 minute folosind 2 clepsidre cu nisip în care scurgerea din 

compartimentul superior în cel inferior se face in 4 minute, respectiv 7 minute.  

Soluţie: Cele 2 clepsidre pornesc deodată. Când la clepsidra de 4 minute s-a golit compartimentul 

de sus, aceasta se răstoarnă. Când şi clepsidra de 7 minute şi-a golit compartimentul de sus , se 

întoarce , iar clepsidra de 4 minute mai are un minut până la golire. Când şi aceasta şi-a golit 

compartimentul de sus, deci după 8 minute, în clepsidra de 7 minute s-a scurs nisipul timp de 1 

minut. În acest moment ea se răstoarnă şi, după ce se scurge nisipul ce echivaleaza cu un minut, vor 

fi trecut 9 minute. 
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Criterii de divizibilitate                                                       

Realizat de: Voicila Andrei,  Nicula Bogdan 

Prof. Coordonator: Petcu Marioara-Daniela 

Școala Popesti, județ Giurgiu 

 

 Pe langa criteriile (uzuale) de divizibilitate cu :2, 3,4, (si 

25), 5, 8. (si 125), 9,10 putem formula criterii de 

divizibilitate si cu alte numere. Criteriul general de 

divizibilitate cu un număr peN este următorul: 

 Numărul a1a2a3... an=a110
n-1

+a210
n-2

+...+an-110+an este 

divizibil cu p €N* daca (a1r1+a2r2+...+anrn):p, unde 

r1,r2....rn sunt respectiv resturile împărţirii numerelor 

10
n-1

 ,10
n-2

, ...,10
2
,10,1 la p. 

 * Pentru divizibilitatea cu 11 criteriul capata o forma 

particularei.  

 a1a2a3... an: 11 <=> diferenţa dintre suma cifrelor de rang impar si cea a cifrelor de rang par 

(sau invers ) este divizibila cu 11 (eventual este 0). 

 Cazul 1. Daca a1+a2+a3+... ≥a2+a4+a6+..., atunci:  

 a1a2a3...an: 11 [(a1+a3+a5+...)-(a2+a4+a6+...)]: 11  

 Cazul 2. Daca a1+a3+a5 ... <a2+a4+a6+..., atunci: 

 a1+a2+a3... an :11 <=> [(a2+a4+a6+... )-(a1+a3+a5+...)]: 11 

 Intr-adevar, daca de exemplu n=4 atunci: 

 a1a2a3a4=1000a1+100a2+ 10a3+a4=(990+11-1)a1+(99+1 )a2+(11 - 1 )a3+a4=M11 +[(a2+a4)-

(a1+a3)]. 

 De aici rezulta ca numerele a1a2a3a4 si (a2+a4)-(a1+a3), daca 

 a2+a4>a1a3(respectiv a1a2a3a4 si (a1+a3)-(a2+a4), daca a2+a4 ≤a1+a3), sunt simultan divizibile 

cu 11. 

  173404 : 11,deoarece (4+4+7)-(0+3+l) = 11 :11  
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 : Aratati ca (10
l0l

+1):11 

 10
101

+1=100...01. 

 100 de zerouri 

 Deci n=102 si a1=a1o2=1 iar a2=a3=...=a101=0  

 Atunci (a1+a3+a5+...+a101)-(a2
+
a4+a6+...+a102)=1-1=0:11  

 Conform criteriului enuntat, rezulta ca (10
101

+1) : l 1  

 O alta metoda de rezolvare utilizeaza o formula "de descompunere" din care 

deducem , de exemplu ca (a
2n+1

+b
2n+1

): (a+b).Atunci (10
101

+1): (10+1) (am luat a=10,b=l, 

2n+l=101). 

 : „Matematica-aritmetica si algebra”  
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Fractali 

Autor: elev Tudorache Marina, clasa a VIII-a 

Şc cu cls I-VIII “Gh. Popescu” Mărgineni Slobozia 

Localitatea Scorniceşti, jud Olt 

 Îndrumător: prof. Mihaela Mincă  

 

Istoria fractalilor nu este lungă. A început brusc, în 1975, cu lucrarea revoluţionară a 

matematicianului Benoit Mandelbrot, "O teorie a seriilor fractale", care mai târziu a devenit cartea 

sa manifest "Geometria fractală a naturii". Mandelbrot a inventat cuvântul "fractal" pentru a reuni 

munca multora dinaintea sa.  

Benoit Mandelbrot şi-a întemeiat geometria fractală bazându-se în principal pe simularea sa 

încununată de succes a tendinţei preţurilor bunurilor de consum, iar analiza pieţii rămâne una din 

cele mai atrăgătoare aplicaţii ale geometriei fractale. Piatra Filosofică a oricărui analist al pieţii este, 

desigur, să precizeze comportarea preţurilor cu destulă exactitate pentru a se umple de bani cât mai 

repede. Dacă cineva a pus mâna pe aceasta Piatră, probabil că îşi foloseşte câteva din miliardele sale 

pentru a-şi apăra secretul. În domeniul pieţii, ca şi în alte domenii în care fractalii şi haosul dau 

rezultatele, rareori se dovedesc atât de folositori pentru prezicere, pe cât sunt pentru simulare.  

Simularea fractală poate modela şi prezice natura general statistică a unui sistem, fără să-i 

prevadă comportarea specifică într-un anumit moment. De exemplu, simulările din 1953 ale lui 

Mandelbrot asupra preţului bumbacului continuau sa prezică cu exactitate cantitatea de variaţie din 

preţul bumbacului, atât lunară cât şi anuală. Totuşi, ele nici măcar nu pot pretinde cât ne indică 

preţul bumbacului în 2002.  

Prin anii 1980, grafica pe calculator a progresat într-atât încât forme ca "Linia de coastă 

Koch" şi "Covorul lui Sierpinski" puteau fi reprezentate cu detalii explicite. "Geometria fractală a 

naturii" era o galerie a acestora şi a altor forme geometrice, dintre care multe nu fuseseră văzute 

niciodată. Multe dintre ele erau simple automate celulare în care fiecare linie era transformată 

repetat în linii mai mici. După ce a lucrat o perioadă cu fractalii "naturali" auto-reflectivi, 

Mandelbrot a descoperit că procesele iterative similare pot produce construcţii matematice abstracte 

. 

Chiar înainte ca fractalii să fie larg acceptaţi ca matematică adevărată, imaginile pe care ei le 

produceau au devenit foarte populare. Matematicienii artişti, cum ar fi Richard Voss, Greg Turk şi 

Alan Norton au perfecţionat procedurile de bază ale lui Mandelbrot pentru a creea peisaje 

uimitoare, atât realiste cât şi abstracte. Brusca revenire a matematicii ca artă a fost mult întârziată. 

Ştiinţa şi matematicile secolelor al XIX-lea şi al XX-lea pierduseră legătura cu vizualul şi intuitivul. 

Teoriile moderne, ca relativitatea şi mecanica cuantică, sunt frumoase şi elegante dar trebuie să fii 

un Albert Einstein sau Erwin Schrodiger pentru a le aprecia frumuseţea. Pe de altă parte, atât 

nespecialiştii cât şi matematicienii pot aprecia chiar şi cea mai abstractă imagine fractală.  

În timp ce fractalii câştigau toate premiile la expoziţiile de grafică pe calculator, aproape 

toate disciplinele ştiinţifice descopereau frumoasele lor modele haotice. Fizicienii, trasînd grafic 

starea particulelor, găseau tulburătoare opere de artă apărînd pe imprimantele lor. Biologii şi 

psihologii diagnostichează "boli dinamice", care apar când ritmurile fractale devin desincronizate. 

Seismologii chiar au descoperit valuri fractale care străbat scoarţa terestră. Meteorologii, 

economiştii, chimiştii, hidrologii şi aproape toate ramurile inginereşti se întâlneau cu forme care 

erau mult mai frumoase decat previzibile.  

Prima aplicaţie majoră a muncii lor era comprimarea imaginii. Prin trasformarea lor în 

fractali, Barnsley era  capabil să comprime imagini foarte mari în coduri foarte mici, obţinînd un 

raport de comprimare de peste zece mii la unu. Comprimarea fractală a imaginii creează noi 
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posibilităţi captivante, cum ar fi transmiterea in timp real a imaginilor video în mişcare prin liniile 

telefonice normale.  

Din anii 1990, fractalii sunt larg 

folosiţi. Producţii cinematografice 

importante îi folosesc pentru efecte speciale, 

sistemele de redare grafică pe calculator îi 

folosesc pentru a creea structuri naturale, 

oamenii de ştiinţă şi matematicienii i-au 

transformat într-o unealtă indispensabilă 

pentru munca lor. Pe măsură ce potenţialul 

acestei noi geometrii este recunoscut din ce 

în ce mai mult şi calculatoarele din ce în ce 

mai rapide fac interacţiunea mai uşoară, 

instrumentelele de desenare fractală vor 

deveni parte a majorităţii sistemelor de 

grafică pe calculator. 

Imaginile reprezintă procese care 

sunt, desigur, idealizări simplificate ale 

realităţii. Principiul părţii asemănătoare cu întregul (principiul auto-asemănării) este cuprins şi 

realizat aproximativ în natură: în liniile de coastă, albiile fluviilor, formaţiunile noroase, copaci, în 

curgerea tumultuoasă a lichidelor şi în organizarea ierarhică a sistemelor vii. Benoit Mandelbrot a 

fost cel care "ne-a deschis ochii" pentru a observa geometria fractală a naturii. Procesele care 

produc astfel de structuri au fost situate mult timp în matematică şi fizică. Ele sunt simple "procese 

de feed-back" în care aceeaşi operaţie este efectuată în mod repetat, producţia unei repetiţii fiind 

modul de pornire al repetiţiei următoare.  

si  sunt fractali naturali care pot fi 

modelati usor pe calculator folosind un algoritm recursiv. 

Natura recursiva este evidenta în aceste exemple — o 

ramura a unui arbore sau o frunza a unei ferigi este o copie 

în miniatura a întregului: nu identice, dar similare. O alta 

planta la care se poate observa usor auto-similitudinea este 

conopida (sau broccoli). 

Fractalii se află peste tot în jurul nostru, luând 

forma unui lanţ muntos sau se regăsesc în unduirea liniei 

de ţărm. Ca şi formaţiunile noroase şi focurile licărind, unii 

fractali suferă schimbări continue, în timp ce alţii, cum ar fi 

copacii sau sistemul vascular omenesc, reţin structura pe 

care au căpătat-o în evoluţia lor. Conceptul matematic de 

"fractal" caracterizează obiecte cu o diversă gamă de 

structură şi care astfel reflectă principiul ierarhic de 

organizare. Obiectele fractale nu îşi schimbă forma în mod 

semnificativ când sunt observate la microscop. În 1980, 

Mandelbrot a găsit un principiu ce organizează un întreg 

univers de structuri asemănătoare cu întregul într-o 

manieră neaşteptată.  

Ştiinţa şi arta: două modalităţi complementare de 

exprimare a lumii naturale - una analitică, cealaltă intuitivă. 

Ne-am obişnuit să le vedem ca fiind poli opuşi şi totuşi:  

Gânditorul, încercînd să penetreze fenomenul 

natural cu înţelegerea sa, caută să reducă complexitatea la 
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câteva legi fundamentale. Nu este tot el visătorul, aruncîndu-se în bogăţia de forme şi văzîndu-se ca 

parte integrantă a eternului joc al evenimentelor naturale? Ca şi când ele s-au simţit limitate într-un 

singur suflet, mintea artei şi mintea ştiinţei s-au despărţit: un Faust a devenit două jumătăţi - fiinţe 

dimesionale. Divergenţa pare ireversibilă şi ceea ce ambele laturi au promovat împreună în timpul 

iluminismului a devenit acum fără fundament ştiinţific.  

Raţionalitatea rece a ştiinţei şi tehnologiei a pătruns şi transformat lumea în aşa fel încât ar 

putea distruge viaţa. Inspiraţia artei poate doar răspunde neputincios, cu amărăciune. Nu mai este 

suficient să descoperi legi de bază şi să înţelegi cum funcţionează lumea "în principiu". Devine din 

ce în ce mai importantă scoaterea în evidenţă a modelelor în care aceste principii se arată în 

realitate. Mai mult decât legi fundamentale operează în ceea ce este de fapt. Sunt luate decizii ale 

căror consecinţe nu pot fi prevăzute, deoarece fiecare decizie are caracterul unei amplificaţii. 

Cunoaşterea creşte din lupta pentru a afla elementele esenţiale şi a le prezenta într-o "coajă de 

nucă".  

Nimeni nu ştie cu siguranţă cum răsar spiralele şi ramurile din seriile Manderlbot şi Julia din 

simple ecuaţii neliniare şi nici de ce urmăresc ele atât de aproape modelele arhetipale ale naturii. 

Aceste teme sunt în prim-planul cercetării matematice şi ştiinţifice actuale. Când o serie de ecuaţii 

este lăsată în seama propriilor sale iteraţii întortocheate, matematica însăşi pare să găsească plăcere 

în poezia vizuală naturalistă. Încă din cele mai vechi timpuri, ordinea clară a matematicii a fost într-

o poziţie făţişă faţă de haosul ca re nu ţine cont de nici o regulă a naturii. Totuşi, matematicienii au 

fost întotdeaua încântaţi de 

natură şi au încercat să imite 

modelele naturale. În prezent, 

profunda şi deseori 

misterioasa legătură dintre 

aceste două domenii pare să 

devină brusc mai strânsă.  

Oamenii de ştiinţă 

sunt prinşi în mijlocul 

acestei interacţiuni dintre 

raţiune şi observaţie. De 

aici, ei au obţinut  noi 

instrumente puternice 

pentru a modela aproape toate fenomenele naturale. De asemenea, ei trebuie să facă faţă provocării 

stârnite de asimilarea unei noi viziuni asupra  Universului.  

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fractal 

http://universulenergiei.europartes.eu/intrebari/fractali/#introducere 

http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/fractali 
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Banda lui Mobius 

Autor: Telbis Edith Maria, clasa a X-a 

Liceul Teoretic „Sfinţii Kiril şi Metodii”-Timiş 

Dudeştii Vechi 

Coordonator: prof. Adriana Boboiciov 
 

1.  In 1858, doi matematicieni germani, August Ferdinand Möbius şi Johann 

Benedict Listing,  au descoperit în mod independent ceea ca în mod popular numim banda lui 

Möbius.Enigmatica banda lui Möbius, este cea mai expresivă formă de manifestarea a noţiunii de 

paradox printr-un obiect palpabil.  

 Se ia o bandă de hârtie şi se aşează pe masă, se notează 

colţurile ca în figura de mai jos. (stânga-sus şi dreapta-jos cu A, dreapta sus şi stânga jos cu B). 

Incolăciţi apoi banda astfel încât colţurile cu aceeaşi literă să se atingă, răsucind-o o dată, lipiţi apoi 

marginile care se ating. 

 

  

 

3. . Două puncte se zice că sunt pe aceeaşi faţă daca se pot 

uni printr-o linie curbă care să nu sară vreo margine. 

Trasaţi o linie pe mijlocul benzii, fără a ridica creionul de pe 

banda. Nu vă opriţi până nu ajungeţi din nou în punctul din care aţi pornit 

(nu vă faceţi griji că linia nu a ieşit perfect dreaptă, ideea principală este să 

nu sară marginea). 

Constataţi că linia este trasă pe ambele părţi, şi că din orice punct al benzii se poate ajunge la 

linie. Aşadar, ca să unim două puncte oarecare ale suprafeţei benzii, A şi B, pornind din A, este 

suficient să unim A cu linia, să mergem pe linie pâna în dreptul lui B, apoi să unim linia cu B.  

    Deci, suprafaţa are O SINGURĂ FAŢĂ. 

Cu o carioca coloraţi punctele de margine, fără să ridicaţi carioca de pe muchie, până când ajungeţi 

în punctul din care aţi plecat. Constataţi că toate punctele de margine ale benzii sunt colorate.  
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    Deci, suprafaţa are O SINGURĂ MUCHIE. 

Aşadar, banda lui Möbius este o suprafaţă cu o singură faţă şi o singură muchie, simplu răsucită. 

. Ce se întâmplă cu o foaie de hârtie, dacă o tăiaţi pe 

jumătate? Se împarte în două jumătaţi de două ori mai înguste.  

Ce se întâmplă cu banda lui Möbius, dacă o tăiaţi pe jumătate? 

Tăiaţi banda dupa linia de pe mijlocul ei. (nu este grav dacă nu puteţi urmări linia întocmai, 

important este să tăiaţi de-a lungul benzii, nu de-a latul.) 

 

Constataţi că obtineţi o singură bandă, de doua ori mai lungă.  Trasaţi cu creionul 

o linie pe mijlocul benzii, până când ajungeţi din nou de unde aţi plecat. Constataţi că linia este 

trasă doar pe o parte, ceea ca înseamnă că s-a obţinut o suprafaţă cu DOUA FEŢE. 

 Ca şi mai înainte, coloraţi cu o carioca punctele de margine, fără a ridica carioca de pe foaie. 

Constataţi că a rămas o margine necolorată, adică s-a obţinut o suprafaţă cu DOUĂ 

MARGINI.  DOUĂ.Aşadar, prin tăierea de-a lungul a benzii lui Möbius se 

obţine o suprafaţă cu doua feţe şi două margini, dublu răsucită. 

Ce se obţine prin secţionarea acestei benzi de-a lungul ei? Această nouă bandă respectă toate 

proprietăţile suprafeţelor cu două feţe (de exemplu, ale benzii de hârtie din care s-a construit banda 

lui Möbius): tăiată pe jumătate, se obţin 2 benzi de acceeaşi lungime, cu două feţe, cu două muchii, 

dublu răsucite, dar de două ori mai înguste (de 4 ori mai înguste decât banda lui Möbius). Doar că 

sunt legate ca zalele unui lanţ. Şi fiecare dintre ele, tăiată de-a lungul, se desparte în două benzi de 

aceeaşi lungime, cu două feţe, cu două muchii, dublu răsucite, dar de doua ori mai înguste decât 

banda din care s-au obţinut. 
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Ecuaţiile parametrice pentru reprezentarea 3D 

O bandă a lui Möbius cu o răsucire, având cercul de mijloc de 

rază R şi înălţime z=0, poate fi descrisă de:  

. 

 

         

A. Eşarfă                                                              B. Verighetă                                        C. Reciclare 

                            

C. Una dintre cele mai comune exemple de bandă Möbius care se întâlneşte zi de zi este simbolul 

folosit pentru reciclare, care are trei săgeţi care 

formează o buclă.  

Medaliile, acordate la concursuri, cum ar 

fi Jocurile Olimpice, au panglica configurată ca o 

bandă Möbius. Acest lucru permite panglicii să 

se potrivească confortabil în jurul gâtului, în timp 

ce medalia se afla pe piept. 

Sculptură 

Robert R. Wilson: sculptură a  benzii Möbius la  

Ramsey Auditorium Fountain 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moebiusstripscarf.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:M%C3%B6biusWeddingBand.JPG
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D. Există unele modele arhitecturale ale benzii Möbius în formă de jocuri care sunt plasate în 

puncte de atracţie turistică sau în locuri de joacă ale copiilor. 

  

 

 

 

 

 

E. Bjarke Injels Group (BIG) a câştigat o competiţie internaţională cu designul lor pentru Biblioteca 

Naţională din Astana, Kazahstan. Clădirea va fi construită în formă 

de bandă Möbius.  Noua clădire are o suprafaţă de 33.000 mp.  

Clădirea, văzută din exterior 
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Există multe alte aplicaţii tehnice pentru banda Möbius.  

Uriaşe benzi Möbius au fost utilizate ca benzi transportoare, care au durată mare de utilizare, 

deoarece     întreaga suprafaţă a centurii primeşte aceeaşi cantitate de uzură.  

Benzile Möbius sunt utilizate în fabricarea de panglici pentru imprimantă şi maşina de scris, 

deoarece permit ca panglica să fie de două ori mai mare, în timp ce capul de imprimare uzează 

marginile uniform.  

        Un dispozitiv numit rezistor Möbius este un element de circuit electronic care are proprietatea 

de a anula propriile sale reactanţe inductive.  

Nikola Tesla a patentat tehnologii similare la începutul anilor 1900: "Bobină pentru energie 

electromagnetică" a fost destinată utilizării în sistemul de transport la nivel mondial de energie 

electrică,fără fire.  

 

Banda lui Möbius apare, de asemenea, ca un aspect recurent în povestiri science fiction, cum 

ar fi “Wall of Darkness” de Arthur C. Clarke. Povestirile s.f. sugerează că universul nostru ar putea 

fi un fel de benzi Möbius generalizate. În nuvela “Un metrou numit Möbius”, de AJ Deutsch, 

autoritatea de metrou din Boston construieşte o nouă linie, dar sistemul devine atât de încâlcit încât 

se transformă într-o bandă Möbius, şi trenurile încep să dispară.  

7. M. C. ESCHER,  ARTISTUL ABSTRACT.   În  cariera  lui  de  artist, Maurits Cornelis 

Escher (1878-1972), a fost fascinat de arta structurii.  

De-a lungul fazei incipiente a operei sale este atras de redarea realistică a peisajelor şi a 

arhitecturii observate în timpul călătoriilor sale, reflectând    mai    degrabă   fascinaţia pentru 

construcţia structurală decât pentru peisajul în sine.  

           Opera sa se 

bazează pe o 

înţelegere 

temeinică a 

conceptelor 

matematice. Prin 

creaţiile lui 

impresionante, el a 

reuşit să creeze o 

punte de legătura 

între realismul artei şi ştiinţă. 
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  Piramida lui Keops sau Marea Piramidă din 
Giza (Gizeh) 

Autor: Mehno Larisa& Velcsov Petru, clasa a XI-a 

Liceul Teoretic “Sfintii Kiril şi Metodii”- Timiş 

Coordonator: prof. Tămaş Gabriela 

 

 

Aceasta este singura minune a lumii ce 

nu necesită descrieri ale istoricilor din 

antichitate sau ale poeţilor. Este singura 

minune a lumii asupra căreia nu se fac 

speculaţii referitoare la formă, mărime şi 

prezentare. Este cea mai veche şi totuşi singura 

care a supravieţuit timpului. Contrar părerii 

generale, numai Marea Piramidă a lui Khufu 

(Cheops), nu toate cele trei Mari Piramide, se 

află pe lista celor şapte minuni ale lumii antice. 

Marea Piramidă din Gizeh a fost cea 

mai înaltă construcţie din lume mai mult de 43 

de secole, până în secolul al XIX-lea în 1889 

când a fost construit Turnul Eiffel. Avea, la 

început, 146 m (azi 138 m) înălţime, latura de 

227 m şi cuprinde 2.521.000 m cubi de piatră. 

Feţele piramidei erau placate cu plăci şlefuite 

din granit. A fost construită de faraonul Khufu 

din a IV-a Dinastie, în jurul anului 2.560 î.e.n. 

pentru a servi drept mormânt acestuia. 

După cum ne informează Herodot, construcţia ei a durat peste douăzeci de ani, lucrând 

100.000 de oameni. Întâi a fost pregătit locul de amplasare şi au fost transportate blocurile de piatră.  

Atunci era folosit un proiect pentru exteriorul piramidei, o şlefuire ce a dispărut de-a lungul 

timpului. Deşi încă nu se ştie exact cum au fost aşezate blocurile de piatră, au existat mai mult 

teorii: una din aceste teorii se referă la construirea unei rampe drepte sau în spirală, ce era înălţată 

pe măsură ce se ridica piramida. Această rampă, îmbrăcată cu noroi şi apă, uşura transportarea 

blocurilor împinse (sau trase) la locul lor. O altă teorie sugerează că blocurile de piatră erau puse la 

locul lor folosind pârghii lungi. 
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Atunci când a fost construită, Marea Piramidă avea 145,75 m înălţime. De-a lungul 

timpului, a mai pierdut 9 m din vârf. Era acoperită cu piatră şlefuită (o parte se mai vede în vârful 

piramidei lui Khefren). Unghiul sub care e construită este de 54 de grade şi 54 de minute. Fiecare 

parte a ei este orientată atent spre unul din punctele cardinale locale, adică nord, sud, est şi vest. 

Perimetrul orizontal al fiecărei secţiuni în piramidă descrie un pătrat. Cea mai mare eroare între 

lungimile laterale este, uimitor, mai mică de 0,1%. 

Fiecare bloc de piatră din cele două 

milioane în total cântăreşte mai mult de 2 

tone. S-a sugerat faptul că în cele trei 

piramide sunt suficiente blocuri de piatră 

pentru a construi un zid gros de 30 cm şi 

înalt de 3 m care să înconjoare Franţa. 

Suprafaţa ocupată de Marea Piramidă 

poate înghiţi Catedrala Sf. Petru din 

Roma, catedralele din Florenţa şi Milano 

şi Catedralele Westminster şi Sf. Paul din 

Londra, toate laolaltă. 

Pe faţeta din nord se află intrarea în 

piramidă. Coridoarele şi galeriile duc fie 

spre camera mortuară a regelui, fie au 

avut alte funcţii. Camera regelui se află în 

inima piramidei, putând fi accesată numai 

prin Marea Galerie şi un coridor ascensional. Sarcofagul regelui este făcut din granit roşu, ca şi 

pereţii interiori ai camerei. Cea mai impresionantă este piatra cu laturi foarte fin şlefuite de deasupra 

intrării, lungă de peste 3 m, înaltă de 2,4 m şi groasă de 1,3 m. Toate pietrele din interior se 

potrivesc aşa de bine, încât nu poţi strecura nici un card între ele. Sarcofagul este orientat conform 

direcţiilor cardinale şi este cu numai 1 cm mai mic decât 

intrarea în cameră. Probabil a fost introdus în timpul 

construcţiei. 

Herodot a spus că piramida a fost construită în 

20 de ani, adică 7300 zile, (Khufu a domnit circa 23 

ani) astfel, toate cele 2521000 blocuri de piatră de peste 

2 tone fiecare au fost urcate pe piramidă în acest timp. 

Asta înseamnă că, dacă s-a lucrat tot anul în fiecare zi 

pe întreaga durată de 20 ani, atunci, în medie au fost 

adăugate 345,4 blocuri de piatră pe zi. Dacă s-a lucrat 8 

ore pe zi, atunci s-au adăugat 43,2 blocuri de piatră pe 

oră, adică aproape 1 piatră de peste 2 tone pe minut. 

Dacă s-a lucrat 24 ore pe zi, ceea ce e mai puţin 

probabil, atunci s-au adăugat în medie 14,4 pietre pe 
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oră. Pietrele însă au trebuit tăiate în forma pe care o au, şi aduse la faţa locului, unele de la câteva 

sute de kilometri distanţă.  

În încăperea regelui au fost folosite mai multe pietre de până la 80 tone fiecare, şi probabil 

nu a fost uşor pentru egipteni să le ridice până în inima piramidei la 50 metri peste sol. Major itatea 

pietrelor au însă în jur de 2500 kilograme, aşa că dacă s-au înghesuit 20 de persoane în jurul pietrei 

care are în medie 127cm x 127cm x 71cm [1], şi fiecare a ridicat 125 kilograme, atunci cele 20 

persoane cărând 125 kilograme fiecare au trebuit să urce treptele de 71cm înălţime pentru a urca 

piatra pe piramidă. Deşi în Egipt sunt peste 60 piramide, doar cele 3 piramide de la Gizeh sunt 

construite cu pietre aşa mari. 

Când a fost construită, Marea Piramidă a lui Keops avea o înălţime de 145,75 m, dar a pierdut 10 m 

din vârf de-a lungul timpului. După terminarea construcţiei, Marea Piramidă din Giza a fost 

acoperită cu blocuri de calcar enorme, pe care arhitecţii au înscris metodele lor de lucru; dar aceste 

inscripţii s-au şters de-a lungul timpului. 

Piramida lui Keops a fost construită din peste 2 milioane de blocuri de piatră, fiecare cântărind 

peste 2 tone. În ciuda masei lor enorme, blocurile erau aşezate cu o precizie uimitoare, iar rosturile 

se distingeau cu multă greutate cu ochiul liber. Blocurile slefuite de la baza Piramidei lui Keops, 

fiecare cântărind 15 tone, sunt potrivite cu o precizie de o sutime de deget: între ele, nicio foaie de 

hârtie nu poate fi strecurată decat cu multă greutate. 

Piramida lui Keops – banca de date matematice si astronomice 

Matematicienii care au studiat Marea Piramidă a lui Keops au ajuns la concluzia că această 

piramidă a fost construită de o civilizaţie foarte avansată (poate chiar superioară nouă), care deţinea 

cunoştinţe deosebite de matematică, astronomie, geofizică, cunoştinţe pe care le-a aplicat în 

proporţiile acestei piramide. Se crede că egiptenii au moştenit aceste cunoştinţe extrem de avansate 

de la atlanţi (locuitorii misterioasei Atlantida). 

Iată câteva dintre amănuntele care i-au făcut pe piramidologi să ajungă la concluzia că Marea 

Piramidă de la Giza (Gizeh) este o adevarată bancă complexă de date din domeniul matematicii şi 

astronomiei: 

 Piramida lui Keops este situată exact pe paralela de 30 de grade – paralela care desparte 

uscatul de ape in proporţii egale. 

 Distanţa de la Pământ la Soare este de 90 de milioane de mile engleze, adică de 1 miliard de 

ori cât este înalţimea Marii Piramide de la Giza (145,75 metri = 0,09 mile). Astfel, între 

planeta noastră şi astrul zilei încap 1 miliard de Piramide ale lui Keops, socotind depărtarea 

la data de 17 februarie (aceasta variază între anotimpuri). 

http://www.artacunoasterii.ro/tag/inaltime
http://www.artacunoasterii.ro/tag/civilizatie
http://www.artacunoasterii.ro/tag/matematica
http://www.artacunoasterii.ro/tag/astronomie
http://www.artacunoasterii.ro/tag/pamant
http://www.artacunoasterii.ro/tag/soare
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 Fiecare faţă a Piramidei lui Keops este atent 

orientată spre câte un punct cardinal (N, E, S şi V). 

Marea Piramidă din Giza şi Delta Nilului 

 

 Cele două diagonale ale pătratului care formează baza Piramidei lui Keops, prelungindu-se 

spre NE şi NV, coincid cu limita răsăriteană si cea apuseană a Deltei Nilului. 

 Diagonalele prelungite ale Marii Piramide de la Giza trec prin inimile tuturor continentelor, 

ca nişte solii ale centrului bazei. 

 Inginerii lui Napoleon au observat că meridianul care trece prin vârful Piramidei lui Keops 

împarte Delta Nilului în două sectoare cu arii egale, fiecare sector având un unghi la centru 

de 45 grade. Mai mult decât atât, acesta este meridianul ideal, deoarece traversează cele mai 

multe continente şi împarte întregul uscat de pe glob în 2 părţi egale. 

 Ocupând Egiptul, englezii au măsurat Piramida lui Keops (evident, cu măsurile lor de 

lungime) şi au obţinut că o latură a bazei Marii Piramide de la Giza are 365 de coţi şi 

aproape un sfert, adică exact zilele dintr-un an. 

 Cercetătorii geofizicieni au ajuns la concluzia că cotul utilizat de constructorii Marii 

Piramide de la Giza este unitatea de măsură ideală, deoarece este a zecea milioană parte din 

raza polară a Pământului (care are 6.356,7 km). Metrul – pe care îl utilizam noi ca unitate de 

măsură – este dedus greşit dintr-un grad oarecare al meridianului,într-o vreme când nu se 

ştia că Pământul nu este un glob perfect. De aceea, metrul nu redă numeric proporţiile 

Universului, pe când numărul de coţi ai înălţimii Piramidei lui Keops exprimă milioanele de 

kilometri ai distanţei dintre Pământ si Soare – distanţa fară de care nu s-ar putea efectua 

celelalte măsurători cosmografice în ceea ce priveşte spaţiul, timpul, materia, energia. 

Astfel, unitatea de măsură cosmografică este ascunsă în Marea Piramidă de la Giza. 

“Atlantida”, de Robert Cohen, Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2005 – capitolul 3:    “Mayaşii si    

egiptenii, urmaşii atlanţilor?” 

        http://ro.wikipedia.org/ 

        www.scribd.com  
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Puzzle-uri matematice 

Autor: Anca Dragana Babuşcov, clasa a IX-a  

Liceul Teoretic “Sfinţii Kiril şi Metodii”-Timiş 

Dudeştii  Vechi 

Coordonator: prof. Adriana Boboiciov  

 

Jocul de  constă în reconstituirea unei imagini 

sau a unui obiect tridimensional având la dispoziţie numeroase 

piese (diferite ca formă şi culoare) ce se pot intercala. Pentru 

cele mai multe persoane, această activitate este un hobby. 

Istoria acestui tip de joc porneşte de la o pictură sau un 

desen realizat pe o placă de lemn care apoi este decupată în 

mici forme ce pot fi mai apoi reasamblate.  

După aproximativ 300 de ani de la primele forme de joc, puzzle-ul este astăzi realizat din 

carton, întrucât acest material este mai convenabil. Jocul poate avea de la 4-9 piese până la mii de 

piese, mărind astfel dificultatea dar şi interesul pasionaţilor. 

  este un joc foarte vechi de puzzle, 

de origine chineză, cunoscut sub diferite denumiri 

„pătratul magic”, „placheta înţelepciunii” sau 

„placheta celor şapte şiretlicuri”. Spre deosebire de 

puzzle-urile occidentale care utilizează o sută de piese 

pentru a realiza o singură imagine, tangram-ul 

utilizează doar 7 piese numite „tanuri” (cinci 

triunghiuri dreptunghice isoscele, un pătrat şi un 

paralelogram), întotdeauna aceleaşi, pentru a crea o 

sută de figuri. 

Tangram-ul este, în primul rând, un joc, dar 

deseori el este utilizat în teste, deoarece permite dezvoltarea  organizării planimetrice într-un mod 

ludic.  
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Cubul SOMA, inventat de fizicianul şi scriitorul danez Piet Hein (autorul şi al jocului HEX). 

Avem la dispoziţie 7 piese formate din câte 3 sau 4 cubuşoare unitare, nu orice fel de piese ci toate 

cele care pot fi formate astfel încât rezultatul să nu fie convex. Exista 7 piese care se pot obţine 

astfel, una singură cu 3 cuburi şi şase cu câte 4. Deşi piesele sunt obţinute în acest mod, fără a fi 

dinainte "aranjate" astfel încât lucrurile să iasă bine, cu ele poate fi rezolvată următoarea problemă 

naturala: realizarea unui cub de dimensiuni 3x3x3. 

Există exact 240 de soluţii diferite ale problemei şi au fost obţinute de către Conway in 1981. O 

încercare mult mai dificilă este realizarea unui cub 5x5x5, folosind un cub 2x2x2 um paralelipiped 

2x2x1, trei paralelipipede 2x4x1. 

Cubul SOMA este folosit nu numai în sensul problemei anterioare, a realizării unui cub 

3x3x3 ci şi în sensul Tangramului, pentru a realiza dierite construcţii cu cele 7 piese.  

 

 

 

 

 

Este, poate, cel mai faimos puzzle. Un cub de plastic de 

câţiva centimetri, secţionat pe fiecare direcţie în câte trei "felii" 

astfel încât să se obţină 27 cuburi mai mici, dintre care numai 26 

sunt vizibile. Fiecare faţă este colorată altfel decât celelalte şi se 

poate roti în jurul axului ei central. Rotind de câteva ori la 

întâmplare feliile cubului, culorile "difuzează" rapid, pierzându-se 

într-un mozaic aparent incontrolabil în care numai cuburile din 

centrul feţelor mai amintesc de culoarea iniţială. 

Revenirea la ordinea iniţială pare o speranţă irealizabilă: 

există peste 43 miliarde de miliarde de configuraţii. Epidemia a fost pregatită în 1975 când un tânăr 

arhitect maghiar, Erno Rubik, a brevetat o jucărioară multicoloră, menită să-i folosească drept 

material didactic pentru întărirea intuiţiei spaţiale a studenţilor săi. În 1978, un amic a lui Rubik ia 

cubul cu el la Congresul de matematică de la Helsinki şi astfel cubul ajunge pe mâna 

Cub Scaun Câine 
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matematicienilor. Cubul a trecut din mână în mână, s-a făcut legătura cu teoria grupurilor (de 

permutări).  

Virusul s-a răspândit cu repeziciune în Franţa şi Marea Britanie, a trecut apoi oceanul spre 

America şi Japonia, a intrat în atenţia unor coloşi ai industriei şi comerţului cu jucării astfel încât în 

1980, grupul Ideal-Toy comanda Ungariei 6 milioane de cuburi. 

Inventat tot de Erno Rubik, domino-ul magic este format din 9 

cubuşoare negre si 9 albe, marcate de la 1 la 9 cu puncte ca piesele de 

domino şi legate pentru a forma doua etaje dintr-un cub. Orice felie poate 

fi rotită, cea de sus şi cea de jos . Problema? Refacerea ordinii de la 1 la 9 

punctelor inscrise pe cubuşoare atât pe faţa albă cât şi pe cea neagra, după 

amestecarea arbitrara a acestor cuburi. Încercarea este mai uşoară decât în 

cazul cubului (există "numai" 406 125 600 de configuraţii posibile).                

Faptul ca feliile laterale nu pot fi rotite decât cu multipli de 180° face 

inaplicabile majoritatea formulelor cunoscute de la cub. 

Exista mai multe metode de rezolvare, unele mai simple altele mai complicate, un algoritm 

simplu urmand 3 etape: 

 separarea cubuşoarelor de colţ (cele marcate cu 1,3,7 sau 9 puncte) albe de cele negre 

(centrele feţelor fiind fixe, ele precizează culoarea feţelor) 

 punerea cubuşoarelor de colţ la locul lor, în cadrul fiecărei feţe (1 la nord-vest, 3 la nord-est 

etc.) 

 ducerea cubuşoarelor de mijloc la locul lor. 

În 1979, un jurnalist liber specializat în jocurile de tip enigmă, 

Howard Garns, creează primul joc. Nikoli îl introduce în 

Japonia în aprilie 1984 în magazinul Monthly Nikolist şi îl 

numeşte Sūji wa dokushin ni kagiru (数字は独身に限る, care 

se poate traduce prin "cifra trebuie să fie unică" sau "apare o 

singură dată"; 独身 semnifică în traducere "singur" sau 

"celibatar"). Mai târziu, numele se schimbă şi devine Sudoku (

数独). 
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ORGANIZATOR:  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor Ion Dumitrache 

                  Profesor biologie Venera Georgescu 
 

 Colaboratori: prof. Daniela Badea 
                                          prof. Luminiţa Corneci - 

- SAM „Ing. Gh.  Pănculescu” Vălenii de Munte 
                           prof. Mihaela Gavriloiu  

PARTENERI: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

                   Insp. Şc. Gen:  prof. Gheorghe Borovină 
                   Insp. Biologie:  prof. Silvia Olteanu 
SPONSOR: 

 S.C. Cati S.R.L. Ploieşti 
  Ing. Cătălin Moisescu  

MOTTO... 
„Şcoala oricând e o închisoare cînd învăţătorul va fi mărginit, e oricând o grădină când 
acesta va fi un om de spirit care va şti să intereseze pe elevii săi pentru obiectul ce 
propune.“  
                                                                         Mihai Eminescu 

ARGUMENT: 
Încă din 1959, ONU a dedicat fiecare an anumitor probleme majore, cu o 

importanţă globală pentru omenire,  încercând să atragă atenţia asupra lor şi să îndemne 
statele lumii la acţiune pentru promovarea sau rezolvarea lor. Astfel, în această jumătate 
de veac s-au sărbătorit Anul Internaţional al Drepturilor Omului, Anul Internaţional al 
Reconcilierii, Anul Internaţional al Deşerturilor şi al Deşertificării (2006), Anul 
Astronomiei (2009), Anul Internaţional al Biodiversităţii (2010) etc.  

În spiritul acestei tradiţii, anul 2011 a fost declarat:  
 Anul Internaţional al Chimiei, al cărui scop este acela de a atrage tinerii către 
această ştiinţă şi a concentra atenţia oamenilor asupra rolului pe care îl joacă chimia în 
viaţa noastră, pornind de la gastronomie şi ajungând până la medicină şi tehnologie. Sub 
sloganul "Chimia, viaţa noastră, viitorul nostru", se vor aniversa şi 100 de ani de când 
Marie Curie a primit al doilea Premiu Nobel, cel pentru chimie, acum vor fi sărbătorite şi 
femeile care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţelor. 
 Anul Internaţional al Pădurilor pentru a ne reaminti cât de importante sunt pentru 
noi pădurile şi viaţa care se adăposteşte în interiorul lor (UNESCO). Mesajul transmis de 
iniţiatori - „pădurile sunt vitale pentru supravieţuirea şi bunăstarea oamenilor de 
pretutindeni”. 
 Anul European al Voluntariatului are la bază o serie de documente ale unor 
instituţii europene care recunosc contribuţia voluntariatului la evoluţia societăţii şi a 
cetăţenilor ei. Aceasta reprezintă, o formă de cetăţenie activă la nivelul bătrânului 
continent ce ar trebui sprijinită de autorităţi la nivel naţional, regional şi local. Tot acum, 
vor fi aniversaţi 10 ani de la demararea Anului Internaţional al Voluntariatului, celebrat în 
2001, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Pădurea  viselor 

  Ioana Gheorghe,creaţie proprie                                                                                                                          

Sc.nr.116,Bucureşti,Sector 3                                                                                                                            

Profesor,EcaterinaOlariu 

 

           Era o zi de vară din luna 

august, dar nu ca oricare ,pentru că 

soarele cristalin bătea cu razele sale 

puternice către pământ.Sofia ,o fată 

demnă de noi aventuri în fiecare zi 

,nu putea sta pur şi simplu într-o zi  

aşa călduroasă fără să facă nimic.  

         Ea se gândi pentru astăzi,să 

meargă la pădure în minunata 

poeniţă,profitând de faptul că este la 

munte la bunici în acestă vară.Şi-a 

împachetat tot ce îi trebuie şi într-un 

rucsăcel,apoi a pornit la drum,sus pe 

deal,Pe drum merse 

liniştită,gândindu- se ce ar face ea 

singură în pădure. 

          În timp ce se tot gândea ea,iată că a ajuns în insorita poeniţă.Aceasta era plină de mulţi turişti 

cu corturi şi grătare şi era o atmosferă foarte gălăgioasă. 

         O nu,e prea mare gălăgie aici şi nu pot sta deloc să mă relaxez sau să fac ceva aventuros cu 

toată aglomeraţia asta aici !Aş putea pleca... Dar unde să mă duc?Bunica nu mă lasă altundeva... 

        Deodată Sofia a fost atrasă de o cascadă ce strălucea profund din cauza soarelui.Cum era ea de 

fel, mai fermecată de natura,fără să îşi dea seama a fost 

de-a dreptul hipnotizată şi începu să se îndepărteze de 

poeniţă şi să meargă în cealaltă parte unde se vedea 

cascada,uitând şi de vorbele bunici sale care spuneau 

clar : “Ai voie să mergi doar în poeniţă ! Nu mai 

departe! Cine ştie de ce primejdii mai dai pe acolo ! În 

poeniţă , ştiu sigur că vei fi bine !”. 

         Mai neascultătoare de fel,Sofia era hipnotizată 

total de cascada ce strălucea ca un nestemat.Iată că 

ajunse în locu magic,de vis. 
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Vai de mine şi de mine!Acest loc este superb!Nu am mai văzut de când sunt,o cascadă atât  

de fermecătoare! 

          Adevărul este că, nu exagera deloc,într-adevăr acel loc ar fi putut fermeca pe oricine cu 

frumuseţea sa.  

        Stătu acolo ceva timp,şi iată că zărise acum altceva.Un tufiş ce părea că ascunde ceva în spate. 

        Hmm.. Ia să intru şi pe aici,oricum bunica nu are de unde să ştie că nu sunt în poeniţă ... 

Zis şi făcut !Sofia pătrunde şi prin acest tufiş.Deodată alunecă fără să observe ce e pe partea asta şi 

căzu în apa unei cascade. 

Vaaaai!Ce am făcut?!Bunica o să mă omoare dacă mă vede udă.Ce o să îi spun?Speriată şi  

neştiind cum să ascundă adevărul ,Sofia se gândi că se va usca şi adevărul v-a fi până la urmă 

îngropat.Iată că acest loc o minuna şi mai tare pe 

micuţa noastră aventurieră. Cascadele curgeau lin 

fiind şi ele luminate de bunul soare,iarba era uşor 

stropită cu picături din cascadă,copacii parcă 

zâmbeau şi îi vorbeau Sofiei,iar locul oglindea 

acestă pădure ca una de vis!Iată că nu toată lumea 

ştia de aceste locuri,ar turiştii nu pot murdări 

pentru că nu ştiu de el. 

   Sofia îşi propuse de acum ca în fiecare vacanţă 

de vară să vină aici la munte la  

bunici,pentru că îşi găsise un cel mai bun 

prieten.Pădurea!De acum această pădure a fost 

numită de către Sofia,”Pădurea Viselor”.Un magic  

loc acum ştiut numai de ea.   Ajunsă 

acasă,Sofia,tot udă,a fost nevoită până la urmă să 

le spună adevărul bunicilor săi,apoi începu să le 

povestească aventura sa de astăzi. 
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Un copil bolnav - Terra 

AAnngghheell  ŞŞtteeffaanniiaa  EEmmiilliiaa,,ccllaassaa  aa  IIVV--aa  AA  

ŞŞccooaallaa  nnrr..113300  „„LLUUCCEEAAFFĂĂRRUULL””  

BBUUCCUURREETTII,,  SSeeccttoorr  55  

IInnssttiittuuttoorr::  PPAANNTTIILLIIEE  MMAARRIIAA  
 

 Terra este locul unde fiecare fiinţă îşi are rostul său. 

Pe ea exista forme de viaţă adaptate la condiţiile de viaţă 

specifice.  

 Pe planeta noastră apa este cea mai răspândită de 

aceea i se spune ‚;Planeta albastră’’. Ea reprezintă cea mai 

importantă sursă naturală de viaţă. Viaţa plantelor, a 

animalelor şi a omului nu este posibilă în lipsa apei. 

 Pentru aceasta, omul trebuie să aibă grijă de această 

sursă naturală şi să o ocrotească. 

 În ultimii ani, accidentele provocate de navele petroliere au adus la deversarea în apa a unor 

imense cantităţi de petrol. 

 Pelicula de petrol, numită maree neagră care acoperă stratul de la suprafaţa apei, face ca 

plantele şi animalele să moară. 

 Apele reziduale ce provin din locuinţe, din industrie şi din agricultură, sunt deversate în 

apele lacurilor şi ale râurilor şi constituie o ameninţare pentru supravieţuirea plantelor şi animalelor. 

Pentru a înlătura pericolul, apele reziduale sunt tratate în staţii de epurare. După tratate şi purificare, 

apa este retrimisă la utilizatori. 

 Oamenii ar trebui să se gândească la importanţa apelor, să nu arunce, să nu deverseze în ea 

substanţe nocive, să cureţe apele de deşeuri, să asigure siguranţa transporturilor pe ape ş.a. 

 O dată cu practica agriculturii, nivelul de trai al omului a crescut considerabil. Însă 

extinderea suprafeţelor agricole prin despăduririle masive, desecarea mlaştinilor din acele locuri, au 

dus la dispariţia plantelor şi animalelor din acele locuri, la sărăcirea solului în substanţe minerale. 

 Folosirea îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi a ierbicidelor, poluează solul şi 

produsele agricole. 
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 Depozitarea gunoaielor în locuri care 

nu sunt special amenajate a dus la scăderea 

calităţii solului. În gospodăririle ţărăneşti, 

până nu demult, gunoiul era alcătuit în mare 

din resturi vegetale, nefolosite de animale, 

care putrezeau în câteva luni şi care iarna sau 

primăvara era răspândit pe câmp pentru 

fertilizarea solului. 

 Se cunosc mult mai puţine despre 

impacturile substanţelor chimice asupra 

sănătăţii. Poluarea mediului şi solului cu 

pesticide. De exemplu, apariţia în unele produse de sera a unor reziduuri de pesticide, care nu au 

fost folosite niciodată în serele din care au fost obţinute, poate fi legată de utilizarea gunoiului de 

grajd de la animale hrănite cu furaje tratate cu asemenea pesticide sau de folosirea unor baloţi de 

paie conţinând astfel de reziduuri, rămase în urma tratamentelor aplicate culturii respective. Dar pe 

lângă circulaţia, repartiţia şi evacuarea poluanţilor în biosferă, are loc şi o concentrare biologică a 

acestora, cu urmări deosebit de grave în anumite situaţii. 

 Să nu uităm că o cantitate însemnată din gunoiul de astăzi o reprezintă materialele plastice, 

extrem de rezistente la acţiunea bacteriilor şi care nu se reciclează pe cale naturală. În marile oraşe 

ale lumii se practică arderea gunoaielor cu valorificarea parţială a căldurii degazate pentru 

producerea de aburi şi curent electric. 

 În ultimul timp s-a constatat că suprafaţa deşerturilor a crescut cu aproximativ un miliar de 

hectare şi se pare că procesul avansează cu un ritm accelerat. 

 Pentru a proteja solul, oamenii au început să reîmpădurească suprafeţe mari de teren, să 

fertilizeze solul cu îngrăşăminte naturale şi să practice rotirea culturilor. 

 Pentru a sigura o hrană sănătoasă, locuitorii planetei ar trebui să folosească îngrăşăminte 

naturale, să nu arunce gunoaie, materiale plastice, hârtii, sticle, resturi menajere ş.a.  

 Cele mai cunoscute impacturi asupra sănătăţii se referă la poluarea aerului înconjurător, la 

calitatea proastă a apei şi la igienă insuficientă. Aşadar, în ziua de astăzi, se cunosc mult mai puţine 

despre impacturile substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii, zgomotul reprezintă o 

problemă majoră de sănătate şi de mediu. Schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, 

degradarea solului, pesticidele, pot afecta, de asemenea, sănătatea umană şi mediu înconjurător. 
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 În lume, preocupările majore 

privind sănătatea în legătură cu mediul 

sunt legate de poluarea aerului în interior 

şi în exterior, calitatea inferioară a apei, 

igiena precară şi produsele chimice 

periculoase. Impacturile aferente asupra 

sănătăţii cuprind afecţiuni respiratorii, 

cancerul, astmul şi alergiile. 

 De asemenea, transportul, în 

special în zonele urbane, este unul dintre 

factorii cheie care contribuie la expunerea 

umană la poluarea aerului şi la zgomot. 

 Noi, oamenii, fără păduri, suntem ca 

şi morţi, deoarece fără ele nu vom avea fructe din care putem face gemuri, ceaiuri, dulceţuri, 

animale pe care să le folosim pentru hrană, lemn din care să fabricăm mobila, hârtia, adăposturi 

pentru animale, fixarea solurilor, atragerea norilor pentru a ploua, altfel ar fi fost secetă şi mai este 

bună recreere. Cel mai important, ne dă sursă de oxigen şi hrană, două dintre cele mai importante  

din lucrurile care ne ajută să trăim. 

 Fără pădure, planeta Pământ ar fi doar albastră sau cu nisip roşu, ca pe Marte şi nu ar fi 

existat nici viaţă. De aceea, oamenii ar trebui să aibă grijă de pădure, să taie copacii bătrânii, să 

planteze copăceii, să recicleze hârtia, să strângă mizeriile, să pună plancarde şi altele. 

 Dacă protejăm apele, solurile, pădurile, ne protejăm pe noi înşine. 

 Protejaţi Terra! Ea este suflet din sufletul nostru, sânge din sângele nostru şi inimă din inima 

noastră. 

 

BBBiii bbb lll iii ooogggrrraaa fff iii eee :::  Ştiinţe ale Naturii  

Ştefan Pacearcă şi Maria Luiza Popescu 2000 

www.mediu şi sănătatea omului.ro 
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Monitorizarea ecologică a zonelor turisrice 
braşovene 

Elev: Oglage Sergiu, clasa a VII a 

Şcoala Generală Nr. 2, Braşov 

Coordonator: prof. Avădanei Dumitru 

 

 

 Zonarea geografică a ariilor monitorizate şi 

prezenţa factorului antropic. 

 Sezonul ecologic al monitorizării şi căile de 

acces in  zonele de interes turistic ale 

Braşovului. 

 Completarea fişelor de aplicaţii ecologice 

(stadiul de vegetaţie,faună, surse de apă, 

prezenţa sau absenţa containerelor de gunoi, 

plăcuţe de avertizare, vetre de foc, starea 

indicatoarelor şi a marcajelor de trasee turistice.) 

 Determinări specifice: biotice şi abiotice, inversiunea termică, inversiunea de vegetaţie, 

deteriorări determinate de factori naturali sau antropici. 

 Tipuri de ecosisteme monitorizate, ecologizarea zonelor vizate. 

 Colectarea datelor, realizarea materialului fotografic. 

 Recunoaşterea şi studierea itinerariului – documentarea bibliografică. 

 Realizarea fişelor de aplicaţii ecologice – pregătirea bazei materiale (aparatură, 

instrumente, fişe de lucru, hărţi, etc.) 
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 Realizarea aplicaţiilor, colectarea datelor şi interpretarea lor. 

 Editarea materialului în mape, pliante, prezentări în PowerPoint, revista şcolii 

PRONATURA. 

 Diseminarea informaţiilor în şcoală, internet, mass-media locală.  

 Pantex, Dâmbul Morii, Valea Şipoaia, Canionul Şapte Scări, Prăpastia urşilor. 

Această zonă am clasificat-o ca având un indice de confort ecologic scăzut, datorită zgomotelor 

produse de circulaţia trenurilor, a masinilor pe DN1, a câinilor prezenţi în zonă, a motocicletelor, 

bicicletelor şi automobilelor parcate pe covorul vegetal. 

Nu am întălnit în zonă surse de apă potabilă, plăcuţe de avertizare pentru păstrărea curăţeniei, 

containere sau spaţii amenajate pentru gunoaie şi resturile alimentare ale turiştilor. 

În schimb, covorul vegetal este distrus parţial de numeroasele vetre de foc întâlnite. Pe latura 

vestică a zonei există un canal cu apă reziduală de la Societatea Comercială Pantex, apă folosită 

frecvent la spălarea automobilelor sau a covoarelor.Pe toată suprafaţa zonei am întălnit dispersate 

deşeuri: pungi de plastic, cartoane, cutii de bere, cutii de plastic deşeuri textile, ambalaje, resturi 

alimentare, dovezi ale practicării unui turism lipsit de respect faţă de natură şi de responsabilitate. 

Am convenit că zona este neatractivă prin poziţionarea ei dar accesibilă pentru cei comozi care 

la final de săptămână ies la iarbă verde, împânzind suprafaţa redusă cu vetre de foc, fum, muzică 

dată la maxim şi gunoaie. 

    Fişă  de  aplicaţie  ecologocică          ZONA PANTEX  

 

INDICATORI DATE ÎNREGISTRATE 

 Sezon ecologic  Prevernal 
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 Aşezare geografică  N- podul Dârste                                S- S.C. PANTEX 

 V- culme împădurită                         E- Calea ferată şi 

DN1 

 Căi de acces  DN1 

 Suprafaţă  Mică 

 Surse de apă potabilă  Lipsesc 

 Temperatură   Aer - ora  11 = 17˚ C                        Sol -  ora  11 = 11˚ C 

 Nebulozitate  Scăzută  (cer senin ) 

 Containere pentru 

gunoi 

 Lipsesc 

 Plăcuţe de avertizare  Lipsesc 

 Construcţii industriale  S.C.  PANTEX 

 Litiera  Nereprezentativă 

 Covor vegetal   Distrus parţial de vetrele de foc şi de păşunatul intensiv 

 

 

 Factorul antropic 

 În partea vestică a zonei se află un canal cu apă reziduală 

de la Pantex folosită frecvent de oameni pentru spălatul 

automobilelor şi a covoarelor. 

 La final de săptămână se constată un aflux de turişti care 

ies la iarbă verde 

 Vetre de foc  Numeroase, fară a respecta distanţa de 50 m faţă de 

vegetaţia forestieră 
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 Deşeuri 

 Dispersate pe toată suprafaţa zonei: pungi de plastic, cutii 

de bere, cutii de plastic,deşeuri textile, cutii de conserve, 

resturi alimentare,cartoane. 

 Indice de confort 

ecologic 

 Scăzut  ( zgomote trenuri, maşini DN1,gunoaie 

împrăştiate) 

 Nota dominantă  Zonă turistică neatractivă prin poziţionare dar accesibilă 

pentru cei comozi. 

 

 

Cadrul natural a fost modificat de om,  profund în ultimii ani, prin numeroasele vile aflate 

in construcţie ca şi pensiunea ce se construieşte la ieşirea din zonă ,spre Dâmbul Morii. Intervenţia 

omului in zonă a dus la apariţia unor noi căi de acces spre zonele de construcţie care au distrus 

covorul vegetal. Turismul practicat în zonă are ca motivaţie peisajul montan şi prezenţa râului 

Timiş .Afluxul de turişti se constată la sfârşit de săptămână şi mai ales în sezonul estival. Am 

întâlnit în zonă, exemplare frumoase de molizi, pini şi larice cu menţiunea că furtuna din luna 

martie a culcat la pământ molizi şi pini. 

Fiind o zonă accesibilă pentru maşini, numărul de turişti întâlniţi a fost mare. Nu am întâlnit 

pe întrega suprafaţă monitorizată plăcuţe de avertizare pentru practicarea unui turism civilizat şi 

nici containere sau spaţii amenajate pentru depozitarea deşeurilor. Am întâlnit în schimb turme de 

oi la păşunat existând pericolul distrugerii covorului vegetal de suprapăşunat şi de copitele 

cornoase ale oilor.  

Vetrele de foc, numeroase de altfel, au pârjolit vegetaţia pe suprafeţe mari. Deşeurile sunt 

dispersate pe întrega zonă  şi la cele lăsate de turişti se adaugă şi cele ce provin din zonele de 

construcţie. Am fost impresionaţi în mod negativ de imaginea oferită de malurile Timişului care s-

au transformat în containere pentru mizeria umană. Am ecologizat zona şi am convenit că are un 

indice de confort ecologic, scăzut spre mediu, datorită amestecului de maşini, vetre de foc, fum, 

turme de oi, câini, deşeuri dispersate peste tot, zgomote ce provin din zonele de construcţie. 
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INDICATORI DATE ÎNREGISTRATE 

 Sezon ecologic  Prevernal 

 Aşezare geografică  N- cartier rezidenţial în construcţie 

 S- cabana Dâmbul Morii 

 V- culme împădurită           E- râul Timiş şi DN1 

 Căi de acces  DN1 

 Suprafaţă  Medie 

 Surse de apă potabilă  Izvor la baza culmii împădurite spre Bunloc 

 Temperatură  Aer - ora  13 = 18˚ C                Sol -  ora  13 = 13˚ 

C 

 Nebulozitate  Scăzută  (cer senin ) 

 Containere sau spaţii 

amenajate  

          pentru gunoaie         

 Lipsesc 

 Plăcuţe de     avertizare  Lipsesc 

 Construcţii civile  Vile în construcţie 
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 Pensiune turistică în construcţie 

 Litiera  Nereprezentativă 

 Covor vegetal  Distrus parţial de vetrele de foc, de păşunatul 

intensiv,de drumurile de acces spre zonele de 

construcţii 

 

 Factorul antropic 

 Turişti atraşi de peisaj şi de râul Timiş 

 La final de săptămână se constată un aflux de turişti 

care ies la iarbă verde 

 Vetre de foc  Numeroase 

 

 Deşeuri 

 Dispersate pe toată suprafaţa zonei: pungi de 

plastic, cutii de bere, cutii de plastic, deşeuri textile, 

cutii de conserve, resturi alimentare,cartoane. 

 Malurile Timişului pline de deşeuri şi materiale de 

construcţii 

 Indice de  confort ecologic  Mediu   ( amestec de turişti, fum,muzică, turme de 

oi, maşini, câini, deşeuri dispersate pe toată zona) 

 Nota dominantă  Zonă turistică atractivă prin peisaj, accesibilă 

pentru cei cu maşini ce preferă zona pentru grătare 

si băi in Timiş. 

 Pini şi molizi dărâmaţi de furtună. 

 

La intrarea în vale pornesc 5 trasee turistice, cel mai cautat de turişti fiind cel spre canionul 

Şapte Scări ce urmează firul Şipoaia, afluent al Timişului în zona Dâmbul Morii.Covorul vegetal, 
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bine dezvoltat datorită umidităţii crescute de-a lungul pârului Şipoaia, se îngustează spre Şapte 

Scări.  

. Am întâlnit de-a lungul traseului pâlcuri izolate de larice dar cel mai intersesant aspect îl 

reprezintă inversiunea de vegetaţie pe Valea Şipoaia, determinată de inversiunea termică. Astfel la 

baza văii am găsit pădurea de conifere în timp ce pădurea de foioase şi de amestec apare în etajul 

montan mijlociu unde se înregistrează temperaturi mai ridicate decât pe fundul văii.  

Furtuna din martie şi ploile au făcut victime vegetale culcănd la pământ arbori falnici în 

timp ce alţii stau să cadă datorită stratului redus de sol peste stratul de rocă, având rădăcinile 

ramificate la suprafaţă. Pe tot traseul am întâlnit locuri special amenajate pentru popasuri, cu mese 

şi bănci, cu plăcuţe ce invită la păstrarea curăţeniei şi cu spaţii special amenajate pentru deşeuri. 

Din păcate lipsa de educaţie ecologică, de respect faţă de natură, e evidentă prin mormanele 

de gunoaie aruncate la întâmplare . Numeroasele vetre de foc sunt făcute la mai puţin de 5-10 metri 

de vegetaţia forestieră, existând pericolul incendierii pădurii, deoarece coniferele se aprind uşor 

datorită conţinutului ridicat în răşini inflamabile. 

Cabana de la baza canionului Şapte Scări a fost construită ca un refugiu pentru turiştii 

surprinşi pe traseu de vremea rea. Cabana a devenit astăzi o dovadă grăitoare a practicării unui 

turism barbar ce nu are nimic în comun cu cei ce se pretind a fi iubitori ai muntelui. Ferestrele şi 

uşile au fost distruse iar pereţii au fost inscripţionaţi în graffiti , purtănd autografe şi mesaje 

neortodoxe. 

Am convenit că zona are un indice de confort ecologic ridicat cu excepţia locurilor de 

popas amenajate, unde dovezile lipsei de educaţie a turiştilor diminuează frumuseţea cadrului 

natural. 

 

INDICATORI DATE ÎNREGISTRATE 

 Sezon ecologic  Prevernal 

 Aşezare geografică  N- culmi împădurite spre Săcele       S- Valea Timişului 

Sărac 
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 V- Valea Timişului                            E- Valea Gârcinului 

 Căi de acces  DN1 

 Suprafaţă  Mare 

 Surse de apă potabilă  Izvoare captate şi amenajate 

 Temperatură  Aer - ora  15 = 20˚ C                             Sol -  ora  15 = 

13˚ C 

 Apă -  ora 15 =  6˚  C                   Ph apă =  6,3 (reacţie 

neutră) 

 Nebulozitate  Scăzută  (cer senin ) 

 Containere pentru 

gunoi 

 Prezente pe traseu în locurile de popas amenajate 

 Plăcuţe de avertizare  Prezente în locurile de popas 

 Construcţii civile  lipsesc 

 Litiera  Bine reprezentată în pădurea de conifere 

 Covor vegetal  Pe firul văii, bogat ,datorită umidităţii ridicate (valea 

urmeză râul Şipoaia) 

 Vetre de foc  Numeroase, fară a respecta distanţa de 50 m faţă de 

vegetaţia forestieră 

 Deşeuri  Dispersate în locurile de popas si zonele  cu corturi 

instalate 

 Indice de confort  Ridicat ( cu excepţia locurilor de popas unde abundă 
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ecologic deşeurile) 

 Nota dominantă Inversiunea de vegetaţie determinată de inversiunea termică 

(pădurea de conifere la baza văii şi de foioase in etajul 

montan mijlociu) 

 

 

Umiditatea crescută din canion a permis dezvoltarea pe stratul de rocă de pe versantul estic 

al unui bogat strat de muschi şi licheni. Jocul combinat al apei şi al pietrei, verticalitatea pereţilor 

stâncoşi, ne-au lăsat imaginea perfecţiunii pe care doar natura o poate realiza. 

Din păcate,chiar şi în acest sector  am întâlnit numeroase inscripţii pe peretele stâncos 

lăsate de trecătorii vremelnici. 

La ieşirea din canion  a apărut o zonă de popas neamenajată unde deşeurile turiştilor sunt 

prezente ca o dovadă a lipsei de educaţie şi respect faţă de natură. Am ales să urmăm traseul spre 

Prăpastia Urşilor la o altitudine de circa 1200m. Am străbătut pădurea de amestec unde iar am fost 

surprinşi de numeroasele autografe lăsate de data aceasta direct pe scoarţa arborilor. 

Am întâlnit o litieră bogată pe traseu şi am continuat să măsurăm temperatura aerului, 

solului, litierei, înţelegănd că o temperatură ridicată grăbeste procesul de descompunere a stratului 

organic mort, imbogăţind solul cu substanţe minerale. Sub peretele stăncos vertical ce dă şi numele 

de Prăpastia Urşilor am regăsit vetre de foc foarte apropiate de pădure, pereţi stăncoşi înnegriţi de 

fum şi inscripţionaţi. Traseul fiind mai dificil, zona este mai puţin populată de turişti dar deşeuri 

mai vechi sunt prezente ca pe întreg traseul monitorizat,chiar dacă sunt mai puţine.  

 

INDICATORI DATE ÎNREGISTRATE 

 Sezon ecologic  Prevernal 
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 Aşezare geografică  Străbătut de Şipoaia, afluent al TIMIŞULUI 

 Versantul vestic al culmii PIETRICICA 

 Limitat la sud-est de culmea CARIERII 

 Căi de acces  DN1 –Valea Şipoaia 

 Suprafaţă  Mică 

 Altitudine  Cca  1000 M 

 Temperatură  Aer - ora  16 = 13˚ C             Apă  -ora 16 = 5˚ C 

 Nebulozitate  medie  (cer  parţial acoperit) 

 Containere pentru 

gunoi 

 Prezente la baza canionului  

 Plăcuţe de avertizare  Prezente la baza canionului 

 

 Tipul de rocă 

 Sectorul ŞAPTE SCĂRI a fost sculptat şi modelat în 

conglomerate cretacice şi pe alocuri în calcare jurasice. 

 Litiera  lipseşte 

 Covor vegetal  lipseşte 

 Factorul antropic  În canion pe pereţii stâncoşi sunt numeroase inscripţii 

realizate de turişti. 

 Vetre de foc  lipsesc 
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 Deşeuri 

 Puţine (la ieşirea din canion spre vf Piatra Mare unde 

există o zonă de popas) 

 Indice de confort 

ecologic 

 Ridicat  ( spectacol unicat realizat de două elemente:apă 

şi piatră.) 

 Nota dominantă  Cascade ameţitoare între pereţii verticali de stăncă. 

 

 

INDICATORI DATE ÎNREGISTRATE 

 Sezon ecologic  Prevernal 

 Tip de ecosistem  Matur (pădure de amestec) 

 Căi de acces  DN1-valea Şipoaia-Şapte Scări-ramificaţie stânga spre 

Prăpastia Urşilor pe traseu marcat. 

 Suprafaţă  Mare 

 Surse de apă potabilă  Izvoare captate şi amenajate 

 Temperatură   Aer - ora  17 = 18˚ C         Sol -  ora  17 = 12˚ C 

 Nebulozitate  Crescută   (cer acoperit în întregime) 

 Containere pentru 

gunoi 

 Lipsesc  
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 Plăcuţe de avertizare  Lipsesc 

 Altitudine  Cca 1200 m 

 Litiera  Bine reperezentată în pădurea de foioase 

 

 

 Factorul antropic  

 Pe peretele sudic, calcaros, se practică alpinismul  

 În grotă am întânit numeroase inscripţionări pe peretele 

stâncos. 

 Vetre de foc  Prezente doar în zona grotei sub peretele vertical, 

calcaros. 

 Deşeuri   Puţine (nesemnificative) 

 Indice de confort 

ecologic 

 Ridicat (atrage sălbăticia peisajului, liniştea şi 

verticalitatea pereţilor calcaroşi)   

 Nota dominantă  Zonă turistică atractivă prin poziţionare şi peisaj. 

 

 

 Rezultatele cercetării ecologice au fost diseminate în mass-media locală (Monitorul Expres), 

în portalul didactic.ro, pe pagina web a şcolii, in publicaţia PRONATURA ( publicaţie lunară a 

şcolii de educaţie ecologică), s-a imbogăţit baza de date în sistem AeL pentru ecologie clasa a VIII-

a, în sesiunea de comunicari ştiinţifice ale elevilor, în prezentarea PowerPoint  in cadrul ’’Zilelor 

Şcolii Generale Nr. 2 Braşov’’. 
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„Plămânii” planetei – în pericol 

Elev: PAŞCA SYLVYA  

Prof. îndrumător: BONDEI IONICA  

Şcoala cu clasele I-VIII „ Sf. Andrei”, Brăila  

 

Pădurea a constituit dintotdeauna un 

prieten pentru români, o sursă de inspiraţie 

pentru poeţi şi un loc de recreere pentru noi toţi 

.  

În ţara noastră, pădurea ocupă o 

suprafaţă totală de circa 6,2 milioane ha, 

reprezentând 26 % din suprafaţa totală a ţării. În 

vremurile preistorice, aceasta ocupa 70-80 % 

din suprafaţa ţării. 

 :  

 Copacii absorb CO2, care este unul din gazele care contribuie la încălzirea globală şi 

eliberează oxigen în atmosferă. Un copac cu frunze, ajuns la maturitate, produce intr-un sezon 

necesarul de oxigen inhalat de 10 oameni intr-un an. . 2/3 din O2 planetei,consumat de lumea vie, 

de industrie sau autovehicule, este furnizat atmosferei de către arbori şi arbuşti.  

 Pădurile prin cantitatea de oxigen eliberată în atmosferă, dar şi prin consumul de 

dioxid de carbon folosit pentru fotosinteză, ajută la diminuarea efectului de seră. 

 De asemenea, pădurea este şi casa a peste jumătate din speciile care trăiesc pe 

pământ, multe dintre ele fiind ameninţate cu dispariţia, datorita adaptării la condiţiile specifice de 

aici 

 Are un rol deosebit în încetinirea încălzirii globale şi reglarea căderilor de 

precipitaţii.  

 Pădurile furnizează şi produse lemnoase, surse esenţiale de hrană şi apă pentru 

milioane de oameni.  
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 Pădurile reprezintă, de asemenea, foarte eficiente filtre naturale, deoarece reţin, în 

coroanele arborilor, particule fine de praf sau cenuşă.  

 Pot reprezenta surse de medicamente, de origine vegetală sau animală.  

 Copacii sunt bariere de sunet foarte eficiente, aproape la fel de eficienţi ca pereţii de 

piatră. Copacii plantaţi strategic pot micşora zgomotele traficului rutier sau cele provenite de pe 

aeroporturi. 

 Copacii ne ajută în lupta împotriva eroziunii solului, conservării apei de ploaie şi a 

reducerii depozitării sedimentelor după furtuni. 

 Copacii oferă umbra şi răcoare. Umbra copacilor reduce nevoia de aer condiţionat pe 

timpul verii. Pe timpul iernii, copacii reduc forţa vânturilor, reducând cheltuielile de încălzire.  

 Pădurea este izvor de sănătate şi linişte. Pentru bolnavii cu unele afecţiuni 

respiratorii, pădurile de răşinoase sau amestec de răşinoase şi fag din zonele montane sunt benefice 

 Vegetaţia şi solurile din pădurile lumii reprezintă un adevărat depozit de carbon. 

Iată doar câteva din motivele pentru care pădurile sunt esenţiale pentru supravieţuirea vieţii 

pe acest pământ. 

Deşi beneficiile aduse de păduri planetei sunt imense, în multe ţări ale lumii, pădurile sunt 

defrişate pentru a fi înlocuite cu terenuri agricole sau aşezări umane. Defrişarea pădurilor este una 

din cele mai mari greşeli ale omului: pădurile sunt plămânii planetei, care pompează fără încetare 

oxigenul de care depinde viaţa biosferei.  Fără ele, în scurt timp va fi imposibil să respirăm şi viaţa 

însăşi va lua sfârşit pe această planetă.   

 

 afectează ciclul natural al apei, factorul esenţial al vieţii pe pământ  

 atunci când pădurile sunt arse, cantităţi mari de carbon sunt eliberate în atmosferă sub formă 

de dioxid de carbon, împreună cu alte gaze cu efect de seră (protoxid de azot, metan, şi alţi 

oxizi de azot).  
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 arderea pădurilor furnizează circa 22% din emisiile antropice de dioxid de carbon, adică 

aproape şase miliarde de tone de dioxid de carbon în atmosferă, în fiecare an.  

 incendiile trimit nori uriaşi de dioxid de carbon în aer şi contribuie astfel la creşterea 

temperaturii globale 

 datorită despăduririlor, pe glob,la fiecare 30 minute, dispare o specie vegetală şi una animală. 

 eroziunea accelerată a solului, ca urmare a expunerii directe a solului la acţiunea 

precipitaţiilor  

 creşte frecvenţa inundaţiilor masive 

 Zonele defrişate până în prezent sunt atât de mari încât ar trebui sute de ani de recuperare 

naturală pentru a reface vegetaţia originală.  

Tot ce facem greşit azi,va avea un impact negativ pentru ziua de mâine… 

 Conştientizarea întregii  societăţi despre impactul pe care îl au defrişările masive de 

pădure asupra mediului şi sănătăţii omului.  

 Participarea  în număr cât mai mare la campaniile de reîmpădurire   

 Utilizarea economică a hârtiei şi reciclarea eficientă a acesteia. De exemplu, o tonă de 

hârtie reciclată salvează 17 copaci.  

 Promovarea turismului este, de asemenea, un mijloc de a evita distrugerea pădurilor  

 Crearea  a cât mai multe rezervaţii naturale care să asigure protecţia unor specii de 

plante şi animale ameninţate cu dispariţia  

A proteja pădurea înseamnă a veghea asupra viitorului omenirii.  

www.rosilva.ro/multimedia.php 

http://www.ecomagazin.ro/info/nori/
http://www.rosilva.ro/multimedia.php
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Animale ocrotite în România 

Elev: Rădulea Simona 

 Prof. coordonator: Ianculescu Georgina 

Școala cu cls.I-VIII nr.22 Timișoara 

Județul Timiș 
 

  Bourul, dropia, sturionii, antilopa saiga, broasca țestoasă - au fost odata ca niciodată... 

  Omul a vânat intotdeauna pentru hrană sau în 

scopuri rituale. Vânătoarea este şi astăzi considerată un 

sport care pune în evidență toate calitațile omului 

primitiv, toate simțurile şi superioritatea acestuia față de 

animale. În pădurile Carpaților, în mări, râuri sau în 

stepe, se găseau odata specii precum bourul, antilopa 

saiga, broasca țestoasă, sturionii - astăzi ele sunt animale 

dispărute sau amenințate drastic cu dispariția. 

   Cel mai cunoscut animal dispărut este bourul. 

Deşii altădată se găsea în turme numeroase, din Polonia 

şi până în Vestul Europei, strămoșul vacii domestice, 

bourul, a fost vânat intens pe teritoriul țării noastre, în 

special în pădurile Moldovei, astfel că în sec. XV au fost 

vânate ultimele exemplare. 

    Dropia, cea mai mare pasăre din câmpiile 

Europei, era întâlnită des în Bărăgan și în Câmpia de Vest. Masculul poate ajunge și la 18 kg, 

femelele în schimb sunt mai mici. Dispariţia dropiei din țara noastră a fost determinată de 

industrializarea agriculturii și de vânarea ultimelor exemplare, acum câțiva ani, de către țăranii din 

Bărăgan, care le-au omorât iarna, la sol, când poleiul de pe aripi le-a împiedicat să zboare. La ora 

acutală s-au semnalat doar 5 exemplare ăn zona Timișului, însă se crede că provin de fapt din 

Ungaria. 

    Problema sturionilor nu este atât dispariția lor, cât distrugerea habitatului în care aceştia 

se reproduc. Numeroasele baraje de pe Dunăre, fără locuri de trecere pentru aceștia către amonte, 

impidicau sturionii să-și depună icrele de-a lungul fluviului (mai ales în zona Porților de Fier). 

Drept urmare, aceștia încep să se reorienteze către alte râuri ce se varsă în Marea Neagră, privând 

România de una din posibilele bogății culinare pe care le-ar putea promova.  
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    O specie care era des întâlinită în zonele acvatice din țară este broasca țestoasă. Mai 

bătrână ca și crocodilii, se regăsește astăzi în rezervaţii în zona Mehedinți, unde se fac eforturi de 

păstrare a speciei. La fel se întâmplă cu antilopa saiga, o specie de animal dispărut, dar care încă se 

mai poate găsi în număr foarte mic într-o rezervație din Lunca Prutului, în județul Botoșani. Această 

specie a dispărut in sec. XVIII, la fel ca și elanul, care popula teritoriile împădurite din Carpați. De 

asemenea, printre animalele dispărute se numără și vulturii, care se văd foarte rar pe teritorul 

românesc și care provin cel mai probabil din alte țări.  

   Zimbrul este cu siguranță unul din simbolurile 

supraviețurii unei specii caracteristice spațiului 

românesc. Acesta se numără printre speciile protejate 

din România şi poate fi admirat (chiar daca nu în cea 

mai de dorit stare) în rezervațiile din Neamț, Hațeg, în 

județul Dambovița lângă Târgoviște și Neaga-

Bucsani. Zimbrul face parte din aceeaşi familie ca și 

bizonul și putea fi întâlnit în întreaga Europă. Din 

păcate, cel mai greu anima l terestru din Europa poate fi 

admirat doar în captivitate. Păsările sunt poate mai 

norocoase la acest capitol, estimându-se că doar 6 specii 

din cele ce se găsesc în Delta Dunarii sunt amenințate cu 

dispariția, în timp ce altele sunt deja declarate monumente ale naturii şi sunt specii protejate de lege.  

    Totuși braconajul, schimbările rapide ale mediului, turismul necontrolat, au efecte 

dezastruoase asupra faunei româneşti. Deşii la noi în țară se găsește cel mai mare efectiv de lupi, 

urși și râși din Europa, se observă că efectivul căprioarelor, cerbilor și iepurilor încep să se reducă 

substanțial. 

     La ora actuală se estimează ca 62 de specii sunt amenințate cu dispariția. Dincolo de 

statisticile oficiale, numărul acestora poate fi chiar mai mare. Protejarea naturii este esențială: în 

fond, și copiii noștri au dreptul să vadă multe din aceste animale în viață, nu doar împăiate într-un 

muzeu. 

   Legea protecției mediului, din 29 decembrie 1995, obligă agențiile de protecție a mediului 

să elaboreze, împreună cu consiilile județene și alți factori, hotărâri prin care să fie puse sub ocrotire 

oficială rezervațiile naturale și monumentele naturii existente pe suprafaţa unui anumit județ. Astfel, 

Agenţia de Protecția Mediului Brașov, prin decizia nr. 7044 din 1997, a emis o listă cu 

zonele naturale protejate din județ, aceasta rămânând, însă, deschisa. 
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     Județul Brașov, prin reliful său foarte variat cu zone de câmpie (depresionară), dealuri și 

munți înalți, deține astfel de arii protejate, un număr impresionant de monumente ale naturii, plante 

care aparţin unui numar de 89 de specii şi numeroase specii de animale ocrotite. Realitatea 

contrazice, însa, aceste date, deoarece există o serie de zone ocrotite, cum ar fi Mlaștina Stupini 

(desecată și transformată în teren agricol), vulcanii noroioși din Hoghiz (care nu mai sunt activi), şi 

altele, nu mai există. De asemenea, foarte multe specii de animale şi plante au dispărut de pe 

teritoriul județului. Ariile protejate sunt desemnate de Academia Româna, având la bază hotărâri și 

decizii ale autorităților locale. Prin ordinul 7/1990 al Ministerului Mediului s-a stabilit ca 

suprafețele munților Piatra Craiului și Bucegi sa fie desemnate Parcuri Naționale. 

     În cadrul Munților Bucegi, pe teritoriul județului Brașov se găsesc câteva obiective puse 

sub ocrotire, care au statut de rezervație naturală: Abruptul Bucşoiului, valea Mălăieşti şi Valea 

Gaura, unde, datorită faptului că au afluența de turişti, s-au retras cele mai multe capre negre din 

acest masiv. Pentru asigurarea unor condiții optime de viață pentru caprele negre numai în Valea 

Gaura, spre exemplu , este pusa sub ocrotire o suprafaţă de 63 de hectare din zona golului alpin. În 

regim de ocrotire mai intră şi zona superioară a pădurilor de molid, unde caprele se retrag în timpul 

iernii. În afară de capre negre, în aceste areale mai sunt protejate și alte animale: râsul, cocoșul de 

munte și multe specii floristice rare. 

     Masivul Piatra Craiului se găsește la marginea de vest a depresiunii Bârsei, fiind format 

dintr-o impresionantă coamă muntoasă de calcar cenuşiu, lungă de 22 de km. Cu pereții stancoşi şi 

poteci pietroase, colțuri ascunse și grohotișuri, Piatra Craiului este pregatită nu numai pentru 

încântarea ochiului turistului iubitor de linişte şi surprize permanente, ci și pentru a oferi adăpost 

unui număr foarte mare de specii deosebite, cele mai multe din țară, raportat la suprafața sa. 

Masivul este ocrotit în întregime pe suprafaţa de creastă și pe cei doi versanți, împreună cu unele 

porțiuni de pădure, iar Piatra Craiului Mică este ocrotită pe porțiunile stâncoase de deasupra pădurii. 

În aceste zone, culegera oricarei plante este interzisă. 

      Muntele Tâmpa, ultima creastă calcaroasă coborâtă din muntele Postăvarul (1799 m), la 

o înălțime de aproape jumătate din cea a acestuia, respectiv 906 m, se înalța la circa 400 m deasupra 

orașului Brașov. Rezervație naturală ce se întinde pe o suprafață de 150 ha, Tâmpa este şi singura 

rezervație peisagistică din județul Brașov. Aici au fost descrise pentru prima data două endemisme 

(specii care trăiesc numai într-un anumit teritoriu) românesti: crucea voinicului (Hepatica 

transsilvanica) și obsiga bârsană (Bromus marcensis). Pe versantul nordic se întinde o pădure 

deosebită, formată din mai multe specii de valoare ornamentală și științifică, cum ar fi fagul, 

carpenul, stejarul, teiul, ulmul de munte, frasinul, laricele, pinul etc. Versantul sudic, care este 

puternic însorit și mai uscat, adăpostește ochiuri de stepă în care încercarile de plantare cu arbori au 

dat greș în mare parte. De asemenea, Tâmpa adăpostește multe specii de păsări, mamifere şi insecte 

(aici s-au descoperit aproape 35% din totalul speciilor de fluturi din țara noastră). 

      Muntele Postăvarul, aflat in S-SE județului Braşov, este protejat pe o suprafață de peste 

1000 ha. În județul Brașov, rezervații floristice si forestiere se găsesc la: Poiana cu narcise de la 
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Dumbrava Vadului, Dealul Cetăţii-Lempes, Pădurea Bogatii, Mlaștina Harman, Pădurea și Mlaștina 

Prejmer și Mlaștina de la Dumbrăvița Bârsei. 

      Poiana cu narcise 

de la Dumbrava 

Vadului (394,9 ha) se găsește 

în apropierea satului Vad, 

comuna Sercaia, într-o pădure 

de stejari cu arbori răriți, 

printre care se așterne un 

covor de iarbă, căruia miile de 

flori de narcise rare îi 

alcătuiesc o perdea alb-

stravezie, îmbălsămând natura 

cu mirosul lor. Concepția 

primitivă conform careia tot 

ceea ce creşte în natură poate 

fi cules a făcut ca această minune a 

naturii să fie devastată an de an în perioada înfloririi, situaţie care a dus la decimarea populaţiei de 

narcise. Pentru păstrarea numeroaselor poieni înmiresmate s-au îngrădit circa 87 ha.  

      Complexul Sanpetru-Harman-Prejmer a fost propus pentru ocrotire în interes multiplu, 

știintific, experimental, cinegetic, turistic și de agrement, aici aflându-se un sector didactic știintific 

al Facultații de Silvicultură din Brașov. 

 

 

Manual de biologie, Viorica Medan și Elena Comănescu, editura Didactcă și pedagogică R.A. 

București, 2007 

Enciclopedia Lumii Vii, Leslie Colvin și Emma Speare, Editura Aquila 93, Londra,1992 
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Protectia mediului de pe Terra - Casa mea 
poluata! 

Elev: Nechifor Madalin 

Profesor coordonator: Matei Ioana 

 Scoala cu clasele I-VIII,,Anghel Saligny” 

Localitatea: Focşani 

 

            Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi 

transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra 

vieţii. 

Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri 

ştiinţifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. Ca 

urmare a industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult materialele ce afectează 

mediul ambiant. 

Tot mai des, o parte din materiile prime 

intermediare sau finale, produse deosebit de complexe, 

se regăsesc în aer, apă şi în sol. Ploile acide sunt tot mai 

dese, ca urmare a prezenţei dioxidului de sulf din aer, 

datorită dezvoltării proceselor termice şi a utilizării 

unor combustibili inferiori; sunt evacuate în atmosferă 

importante cantităţi de oxizi de azot, de carbon, negru 

de fum, săruri şi oxizi ai metalelor, antrenate de gazele 

de ardere, produse cu efecte dăunătoare asupra 

vegetaţiei, în general, şi direct sau indirect asupra 

omului. 

La acest sfârşit de secol şi început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările 

care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea fie 

şi treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un 

semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe 

Terra. 

“Mediul natural”, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele curgătoare, solul şi subsolul şi 

formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea mai comună pe 

care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător. 
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 O pădure, o baltă sau un lac, de exemplu, formează fiecare în parte un “ecosistem” care se 

intercondiţionează reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru.  

            În mediul natural distingem componente fizice naturale – elemente abiotice: aer, apă, 

substrat geologic, relief, sol. 

Prin “resurse naturale” se înţelege: totalitatea elementelor naturale ale mediului înconjurător 

ce pot fi folosite în activitatea umană: 

  – minerale şi combustibili fosili; 

  – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică; 

  – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor. 

 Deteriorarea mediului ambiant este 

cauzată de: existenţa prea multor automobile, 

avioane cu reacţie şi nave de mare tonaj, a 

prea multor fabrici care funcţionează după 

tehnologii vechi, poluante, mari consumatoare 

de materii prime, apă şi energie, fenomene 

care sunt determinante, în ultimă instanţă, de 

necesităţi crescânde ale unei populaţii aflate în 

stare de explozie demografică şi îndeosebi de 

existenţa marilor aglomerări urbane. 

Cercetările amănunţite legate de 

calitatea mediului, de diminuarea surselor de 

poluare s-au concretizat prin intermediul unui ansamblu de acţiuni şi măsuri care prevăd: 

 cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi sistemele 

naturale; consecinţele acestor interacţiuni; resursele naturale trebuiesc utilizate raţional şi cu 

maxim de economicitate 

  prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi datorate unor cauze 

naturale 

 armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu sau a agenţilor 

economici privind utilizarea factorilor de mediu 



 

 
 

65 

Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul 

de deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective. 

            În ceea ce privesc modalităţile de protejare trebuie soluţionate trei categorii de probleme: 

 crearea unui sistem legislativ şi instituţional adecvat şi eficient care să garanteze respectarea 

legilor în vigoare. 

 evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de suportare a 

acestora. 

 elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional referitor 

la protejarea mediului. 

În ceea ce priveşte evaluarea 

costurilor şi stabilirea modului în 

care aceste sunt suportate se poate 

susţine că protejarea mediului este 

costisitoare şi nu pot fi întotdeauna 

identificaţi factorii poluării. Datorită 

acestei situaţii costurile de protejare a 

mediului se împart între societăţile 

comerciale potenţiale poluatoare şi 

stat. Fondurile alocate protejării 

mediului diferă de la o ţară la alta în 

funcţie de nivelul de dezvoltare al 

fiecăreia. 

 Pentru elaborarea unor programe 

pentru protejarea mediului, trebuie identificaţi toţi factorii de mediu şi zonele în care pot apărea 

probleme de poluare a acestora. Un astfel de program presupune identificarea zonelor, evaluarea 

costurilor necesare şi stabilirea responsabilităţilor pentru derularea proiectelor. 

              În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitare, recreativă şi estetică ale elementelor 

componente ale mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări continue a societăţii umane.  

 - www.Wikipedia.ro 
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Pamantul – o planeta vie 

Autor: elev  BARBU AMALIA , cls a VI-a 

 Indrumator: prof. IVAN DUMITRA MITRICA 

Sc cu cls I-VIII “Gh. Popescu” Margineni Slobozia 

Localitatea Scornicesti, jud Olt 

 

Pământul, a treia planetă de la Soare, datorită 

unor condiții favorabile specifice (prezența oxigenului 

în atmosferă, existența apei,, temperatura în limite 

moderate), a făcut posibilă apariția și întreținerea vietții.  

Stilul de viață adoptat de oameni în ultima 

perioadă s-a dovedit a fi cam nechibzuit. În prezent 

miliarde de oameni folosesc resursele naturale ale 

Pământului. În fiecare colț al lumii se taie păduri, se 

extrag minerale și surse de energie, erodând solul, 

poluând aerul și apa, creând deșeuri periculoase.  

Toate fenomenele meteo extreme care  s-au făcut simțite în ultimul timp  duc la o simplă 

întrebare: de unde provin ele și cine sau ce le generează?  Răspunsul pare a fi simplu: OMUL.  Noi 

toți am contribuit fie direct, fie indirect,  la schimbările climatice pe care le  suferă planeta. 

Dioxidul de carbon este cel mai important factor al schimbărilor de temperatură. 

Anotimpurile s-au decalat. Se conturează un proces de apariție a unor specii noi, independente din 

punct de vedere genetic.  

Reciclarea reduce necesitatea de materii prime. Milioane de copaci sunt tăiați zilnic pentru 

producerea ziarelor și a produselor de papetărie, ceea ce reprezintă o distrugere masivă a pădurilor.   

Recilarea este o bună metodă de a reduce cantitățile de gunoi.  Prin încurajarea colectării 

deșeurilor este puțin probabil ca gunoaiele să mai ajungă pe marginile șoselelor și în albiile râurilor.  

Ce acțiuni ar fi mai benefice decât recilarea sau refolosirea materialelor? În primul rând, 

producerea unor cantități mai mici de deșuri. Ambalarea în exces a alimentelor și a bunurilor de 

consum este una dintre sursele generatoare de deșeuri inutile. Hârtia, plasticul, sticla și ambalajele 

de metal constituie 50% din volumul deșeurilor casnice sau municipal.  

O  altă soluție ar fi împădurirea. 

În afară de protejarea solului, pădurea exercită cea mai puternică acțiune purificatoare 

asupra aerului, absorbind dioxidul de carbon.  

Nu mai puțin important este rolul pădurii ca factor de regularizare a cursurilor râurilor. De 

asemenea, pădurea este menită să asigure cerințele de agrement și turism, tot mai accentuate în 

condițiile vieții moderne.  
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Poluarea atmosferei şi a mediului înconjurator 

Elev: Duculescu Marius-Cristian-clasa a VII-a a 

Profesor coordonator: Oance Mihaela 

Scoala cu cls. I – VIIInr. 1 Călăraşi- Dolj 

 

                  Poluarea atmosferei poate afecta  ecosistemele acvatice şi terestre dacă poluanţii se 

dizolvă în apă sau precipita sub formă de ploaie. Se estimează că poluarea atmosferică contribuie 

anual la aproximativ 120.000 de decese în SUA. În fiecare an dezvoltarea industriei generează 

miliarde de tone de materiale poluante.  

          

          Poluanţii primari sunt acei poluanţi atmosferici emanaţi direct în atmosferă, de exemplu 

particulele de funingine, dioxidul de sulf şi oxizii de azot. Poluanţii secundari sunt produşi prin 

reacţii între poluanţii primari.  

De exemplu, ozonul se formează deasupra arealelor urbane prin reacţii dintre poluanţii primari şi 

componenţii normali ai atmosferei. 

Monoxidul de carbon şi oxizii de azot 

sunt principalii poluanţi emişi de 

arderile de combustibil. Funinginea şi 

dioxidul de sulf sunt poluanţii primari 

produşi în principal prin arderile de 

combustibili fosili în centralele 

energetice, precum petrolul şi 

cărbunele. În fiecare an peste 1 miliard 

de tone de astfel de materiale intră în 

compoziţia atmosferei prin aceste 

procese. Poluanţii au tendinţa de a se 

găsi numai în anumite zone. O 

importantă parte a industriei şi a transporturilor se bazează pe combustibili fosili. Pe măsură ce 

aceşti combustibili sunt consumaţi, în atmosferă sunt eliminate particule de materii poluante. Cu 

toate că un mare numar de astfel de chimicale contribuie la poluarea atmosferică, cele mai multe 

dintre ele conţin carbon, sulf şi azot. Combustia carbonului, a petrolului şi a benzinei este 

răspunzătoare pentru majoritatea poluanţilor atmosferici. Mai mult de 80% din dioxidul de sulf, 

50% din oxidul de azot, şi intre 30 şi 40% din materia poluantă emanată în atmosferă de către SUA, 

sunt produse de combustibili fosili, centrale electrice, boilere industriale şi furnale reziduale; 80% 

din monoxidul de carbon şi 40% din oxidul de azot şi hidrocarburi rezultă din arderea gazului şi a 

combustibililor diesel.  

 

            Alte materiale poluante pot avea sursă de emitere industria metalelor (fier, zinc, plumb, 

cupru), rafinăriile petrolifere, uzinele de ciment şi cele în care se obţine acidul azotic şi acidul 

sulfuric. Aceste chimicale interactionează între ele dar şi cu razele ultraviolete din razele solare cu 

intensităţi periculoase. 

           Smogul se formează în areale urbane, în acele locuri în care există un mare număr de 
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automobile, când dioxidul de azot este descompus de razele solare, eliberându-se ozonul, aldehide 

şi cetone. Smogul poate cauza severe probleme medicale. Când dioxidul de sulf şi oxidul azotos se 

transformă în acid sulfuric şi acid azotic în atmosferă, aceste substanţe precipită sub formă de 

ploaie, aşa numita ploaie acidă. Ploaia acidă este o gravă problemă globală pentru că foarte puţine 

specii sunt capabile să supravieţuiască în asemenea condiţii.  

         

         Cele mai sensibile strategii de control ale poluării atmosferice implică metode ce reduc, 

colectează, captează sau reţin poluanţi înainte ca ei să intre în atmosferă. Din punct de vedere 

ecologic, reducând emisiile poluante cu o mărire a randamentului energetic şi prin măsuri de 

conservare, precum arderea de mai puţin combustibil este strategia preferată. Influenţând oamenii să 

folosească transportul în comun în locul autovehiculelor personale, ajută de asemenea la 

îmbunătăţirea calităţii aerului urban. 

          Poluanţii potenţiali pot exista în materialele ce intră în procese chimice sau în procese de 

combustie(ca de exemplu plumbul din benzină). Metode de controlare a poluării atmosferice includ 

şi îndepărtarea materialelor poluante direct din produsul brut, înainte ca acesta să fie folosit, sau 

imediat după ce s-a format, dar şi alterarea proceselor chimice ce duc la obţinerea produsului finit, 

astfel încât produşii poluanţi să nu se formeze sau să se formeze la nivele scăzute. 

  - Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în 

organism multiple funcţii, fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau 

consumul de apă poluată are multiple consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale.    Poluarea 

mediului - Poluarea reprezintă modificarea 

componentelor naturale prin prezenţa unor 

componente străine, numite poluanţi, ca urmare a 

activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, 

prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul 

cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, 

creează disconfort sau împiedică folosirea unor 

componente ale mediului esenţiale vieţii. 

(Conferinţa Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972) 

Din cuprinsul definiţiei se poate constata clar că 

cea mai mare responsabilitate pentru poluarea 

mediului o poartă omul, poluarea fiind consecinţa 

activităţii mai ales social – economice a acestuia.  

              Privită istoric, poluarea mediului a apărut 

o dată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând 

astăzi una dintre importantele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, 

ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia 

reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi 

internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării. Poluarea, printre alte clasificări, este 

clasificată în poluare naturală si poluare artificială. Sursele naturale principale ale poluării sunt 

erupţiile vulcanice, furtunile de praf, incendiile naturale ale pădurilor şi altele cum ar fi gheizerele 

sau descompunerea unor substanţe organice.            Erupţiile vulcanice care generează produşi 

gazoşi, lichizi şi solizi exercitând influenţe negative asupra purităţii atmosferice.  
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Picătura de viaţă 

Bucur Andreea 

Profesor Rafailă Camelia 

Şcoala cu clasele I-VIII “George Călinescu” 

Localitatea Oneşti, judeţul Bacău 

 

  “Tu nu eşti numai necesară vieţii, ci eşti însăşi viaţa; bogăţie fără seamă pe pământ; tu, cea 

mai delicată, tu, cea mai pură; tu, sufletul pământului.” 

                                                                                        Antoine de Saint-Exupery 

 

Apa, una dintre cele mai simple combinaţii chimice, are o răspândire foarte largă la nivelul 

suprafeţei şi scoarţei terestre, dar şi în atmosferă. Prezentă atât în stare lichidă, solidă, cât şi 

gazoasă, apa este elementul esenţial al vieţii pe Terra. Participarea apei este indispensabilă în 

procesele de absorbţie, difuzie şi excreţie, în osmoză, în menţinerea echilibrului acido-bazic, în 

termoreglare, etc. Fără apă toate reacţiile biologice ar deveni imposibile.  

Poluarea apelor este fenomenul prin care 

se produc modificări calitative negative ale 

proprietăţilor naturale ale acestora, ce au ca 

urmare scoaterea lor parţială sau totală din 

folosinţă, cu consecinţe de mare importanţă 

socială şi economică. Procesul poate fi 

consecinţa unor fenomene naturale, dar cel mai 

frecvent apare ca urmare a activităţii omului. 

Datorită creşterii volumului de reziduuri şi al 

apelor de canal deversate în fluvii, râuri sau 

lacuri, asistăm astăzi la grave dezechilibre ale 

biocenozelor ecosistemelor acvatice, cu urmări 

negative în producţia agricolă şi industrială, starea de sănătate a animalelo r  şi a omului, 

modificarea peisajului, etc. 

Într-o primă etapă, impurificarea apelor dulci a fost cauzată de apele uzate ale centrelor 

populate, a căror nocivitate se datora substanţelor organice. Odată cu dezvoltarea industriei, 
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nocivitatea apelor reziduale a sporit, datorită atât substanţelor organice greu biodegradabile, cât şi 

celor anorganice. Ca urmare a chimizării agriculturii, a folosirii pesticidelor, a dezvoltării irigaţiilor, 

etc., s-a ajuns la o degradare şi mai alarmantă a apelor dulci. Astfel, principalii poluanţi chimici 

sunt: 

- nitraţii, proveniţi din îngrăşămintele chimice, dejecţiile animaliere, arderea combustibilor 

fosili; 

- fosfaţii, proveniţi din îngrăşămintele chimice, descompunerea detergenţilor, apele menajere 

epurate (!); 

- hidrocarburile, provenite din procesele tehnologice de extracţie şi prelucrare a petrolului, 

transportul cu nave sau prin conducte a petrolului, utilizarea carburanţilor în motoarele cu 

ardere internă. O poluare cu ţiţei a avut loc pe râul Bogata, din localitatea băcăuană 

Dofteana. O conductă de transport petrolier s-a fisurat, iar ţiţeiul a ajuns în albia râului, 

iar de aici în Trotuş. 

- substanţele organice de sinteză: detergenţii, pesticidele, agenţii plastifianţi; 

- metalele grele: plumbul, mercurul. 

Un alt factor de poluare îl 

reprezintă apele calde utilizate în circuitele 

de răcire a marilor agregate termo şi 

nuclearo-electrice.  

Exploziile nucleare experimentale 

şi accidentale, industria extractivă a 

materialelor radioactive, reziduurile 

centralelor nucleare sunt surse ale poluării 

radioactive. 

Factorii poluanţi, cumulaţi sau nu, produc efecte importante şi diverse în ecosistemele 

acvatice. 

Abundenţa materialelor biodegradabile determină diminuarea  cantităţii de oxigen din apă, 

situaţie care afectează viaţa tuturor organismelor acvatice şi conduce la apariţia unor produşi de 

descompunere vătămători (CH4, NH3, H2S), ceea ce dezechilibrează  şi mai mult complexul 

biocenozelor respective. 
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Suspensiile se depun în albia râurilor şi distrug în mare parte organismele bentale. 

Diferiţii poluanţi chimici au următoarele efecte asupra vieţuitoarelor:  

- scăderea intensităţii fotosintezei;  

- stoparea germinării sporilor;  

- perturbarea dezvoltării embrionare;  

- afectarea gonadelor şi sterilitate; 

- perturbarea sistemului endocrin; 

- moartea. 

       Nitriţii pătrunşi în sânge intră în combinaţie cu hemoglobina formând methemoglobina, 

creând astfel un deficit de oxigen. Gravitatea bolii este legată de cantitatea de hemoglobină blocată. 

Intoxicaţia cu nitraţi/nitriţi este cunoscută sub numele de cianoză infantilă sau methemoglobinemie 

infantilă cianotică . 

       Principalele simptome ale intoxicaţiei cronice cu plumb constau în: oboseală nejustificată, 

paloare, anorexie, diaree sau, mai frecvent, constipaţie, dureri articulare şi musculare, semne, în cea 

mai mare parte, necaracteristice. 

       Ca şi în cazul plumbului, absorbţia mercurului din apă este relativ mică şi se acumulează în 

organism, mai ales, în rinichi şi ficat. Un fapt foarte important îl constituie constatarea că mercurul 

traversează placenta şi trece de la mamă la făt, cu efecte teratogene. Eliminarea mercurului se face 

prin urină, dar şi prin piele, păr, unghii, în care poate fi dozat. Intoxicaţia cu mercur prezintă o serie 

de semne ca: cefalee, vertij, insomnie, oboseală, tulburări de memorie, tulburări grave, mai ales 

renale, cu poliurie, azotemie etc. 

Diferite substanţe care se acumulează în ape le imprimă un gust şi un miros neplăcut, 

făcându-le improprii pentru uzul casnic şi chiar industrial. Unele săruri minerale pot denatura 

culoarea apei pe zone întinse şi pot da indicaţii asupra modificării calităţii. 
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Apele calde provenite din 

sistemele de răcire provoacă activarea 

proceselor biochimice de 

descompunere a materiei organice, 

modifică procentajul oxigenului 

dizolvat în apă, măresc nevoia de 

oxigen a vieţuitoarelor acvatice, 

modifică compoziţia florei şi faunei 

acvatice, pot perturba migraţiile 

peştilor. 

Poluarea radioactivă diminuează vigoarea fiziologică, încetineşte creşterea, scade 

imunitatea, deter mină mutaţii nefavorabile, etc. 

S-a constatat că numeroase boli sunt cauzate de faptul că oamenii nu beau suficientă apă sau 

apa băută nu are cele mai bune calităţi. Exemple: 

- : febra tifoidă, dizenteria, holera, tuberculoza, bruceloza, etc; 

- : conjunctivita de bazin, poliomielita, hepatita, etc; 

-  amibiaza, giardoza, tricomoniaza, etc. 

- epurarea apelor reziduale; 

Epurarea apelor uzate din Oneşti se realizează la Staţia de la Jăvreni, compusă din două 

unităţi , respectiv staţia veche (instalaţie de tratare a apei uzate cu treaptă mecanică cu un decantor 

şi treaptă biologică) şi staţia nouă (decantor, fără treaptă biologică). 

- construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor şi reziduurilor, pentru a împiedica 

deversarea directă a acestora în apele de suprafaţă; 

- înzestrarea cu sisteme de reţinere şi colectare a subsţantelor radioactive din apele reziduale; 

- apli 

- carea legii. 
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Puţine sunt azi apele dulci care să nu fie poluate într-un grad mai mare sau mai mic. Pentru a 

le face potabile, ele se tratează prin clorinare, ozonare sau chiar prin iradiere cu radiaţii gamma. 

Cu toate măsurile de precauţie, transmiterea unor viruşi sau ultraviruşi nu este înlăturată 

total, şi îmbolnăvirile din cauza apei poluate sunt posibile. Apoi, odată cu dezvoltarea industriilor 

au apărut în apă substanţe cu conţinut de mercur, cupru, fluoruri, sulfaţi, detergenţi, hidrocarburi, 

etc. şi nu rareori substanţe radioactive, pe care filtrele nu le pot întotdeauna epura în întregime. 

Poluarea apelor devine din ce în ce mai dăunătoare şi pentru agricultură, care în scopul 

creşterii producţiei vegetale apelează tot mai mult la irigaţii. Unele substanţe poluante tulbură 

procesul de fotosinteză realizat de plante, iar altele se încorporează în organismul lor, de unde sunt 

preluate de animale şi de om.   

 

Mănescu Sergiu, Tănăsescu Gheorghe, Dumitrache Sebastian, Cucu Manole – Igiena, 

Editura Medicală, Bucureşti, 1996; 

Resmeriţă Ioan – Conservarea dinamică a naturii, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 

Bucureşti , 1983; 

 Ureche Dorel – Protecţia şi reconstrucţia ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede - note 

de curs – Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău; 
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Să înțelegem planeta terra 

 Lupu Theodor, Alexandru Dumitrache                     

  Şc. Nr 11 Buzau. 

 

În urmă cu aproximativ 5 miliarde de ani, sistemul solar nu 

exista. Nu era decât un imens nor de praf si gaz difuz, care se rotea 

încet în jurul propriei axe. De-a lungul timpului , a luat naștere mai 

întâi Soarele, apoi a venit rândul celor 9 planete, printre care și Terra, 

formată oarecum asemănător bulgărilor de zăpadă, prin aglomerarea 

materiei în jurul nebuloasei originare. 

La începuturile sale,Terra era acoperită în întregime cu un 

  – rocă lichidă-având mai multe sute de 

km grosime. Planeta nu avea, pe atunci, nici scoarță, nici miez. 

Încet, acest ocean de lavă se răcește.  iau naștere și plutesc la 

suprafața planetei, care este încă bombardată intens cu meteoriți și comete. 

De la apariția sa, în urmă cu 4,6 miliarde de ani, Terra a trecut prin foarte multe transformări. La 

începuturile sale, ea nu semăna deloc cu ceea ce vedem astăzi. Peisajul terestru s-a modificat foarte mult: 

s-au format continente și oceane, au apărut specii animale și vegetale, care au fost înlocuite apoi de altele.  

Pentru a determina și data transformările majore ale acestei lumi în continuă schimbare, geologii 

au creat o scară a perioadelor geologice. Acestea sunt: ERA PRECAMBRIANĂ ARHAICĂ este perioada 

cea mai îndepărtată și mai lungă din istoria Terrei (apar primele organisme celulare, primele bacterii și 

alge); ERA CAMBRIANĂ (evoluează în mări puțin adânci diverse grupe de nevertebrate); ERA 

ORDOVICIANĂ (apar primele vertebrate: corali, bureți și moluște);  ERA SILURIANĂ (cresc primele 

plante terestre și apar peștii cu mandibulă); ERA DEVONIANĂ (apar insectele și primele viețuitoare 

terestre, iar continentele se acoperă cu licheni și ferigi); ERA CARBONIFERĂ (se formează straturile de 

turbă și apar primele reptile); ERA PERMIANĂ (se formează un singur supercontinent-Pangeea);  ERA 

TRIASICĂ (iau naștere continentele din prezent, își fac apariția mamiferele, dinozaurii și mai multe specii 

de reptile acvatice); în JURASIC se formează oceanul Atlantic, anumite reptile și primele păsări încep să 

zboare, cresc plantele cu flori; ERA CRETACICĂ (dispar dino zaurii  și trei sferturi dintre speciile 

vegetale ți animale); ERA TERȚIARĂ (apar primatele și primele maimuțe, mamiferele se diversifică iar 

răcirea climei duce la apariția preriilor);  ERA CUATERNARĂ  este marcată de 4 glaciațiuni, mamiferele 

ți păsările domină planeta, apar și primele ființe umane – Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens.  
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Perioada scursă de la crearea planetei a fost 

subîmpărțită în intervale, numite și unități 

geocronologice. Cele mai mari dintre aceste unități, 

eonii (FANEOZOIC și PRECAMBRIAN), sunt 

împărțite în ere (CENOZOICĂ, MEZOZOICĂ, 

PALEOZOICĂ), apoi în perioade. 

Cu o masă totală de aproximativ 6 miliarde de 

tone, planeta este formată din trei straturi concentrice, 

de la cel mai dens la cel mai ușor, delimitate prin zone 

de tranziție numite discontinuități: 

. Fiecare posedă compoziție 

chimică și proprietăți fizice specifice. 

Cunoștințele noastre despre  se bazează pe observații indirecte, în special pe 

studiul undelor seismice. În teren, niciun foraj nu a pătruns în sol la adâncimi mai mari de 15 km, ceea ce 

corespunde numai părții superficiale a scoarței terestre. 

Fenomene spectaculoase , cum sunt erupțiile vulcanice sau inundațiile, modifică peisajele aparent 

neschimbate pe care le observăm zi de zi, dar eroziunea – care este totuși mult mai discretă – este unul 

din mecanismele principale de transformare a reliefului terestru. Principalii agenți de eroziune sunt: apa 

sub toate formele sale, vântul și înghețul. 

 al Pământului este destul de intens. Ne gândim la el ca la un magnet 

imens sub formă de bară, aflat în miez, situat puțin lateral față de centru și înclinat față de axa de rotație a 

Pământului. Polul Nord magnetic al Pământului se află în apropierea Polului Nord geografic. Distanța 

dintre aceste două puncte este de aproximativ 1000 de km. Polul Sud magnetic și Polul Sud geografic 

sunt la o distanță similară. 

Câmpul magnetic al Pământului se extinde în spațiul interplanetar. Zona în care magnetismul 

terestru are efect se numește   Când ajung la magnetosfera Pământului, particulele 

încărcate electric, emise continuu de Soare, ricoșează datorită magnetosferei. 

Pământul, ca toate corpurile Sistemului Solar, este prins de forța gravitației dintre el și Soare. 

Această forță face ca Pământul să se miște pe o orbită în jurul Soarelui având nevoie de un an pentru a 

termina o traiectorie completă. Mișcarea în jurul Soarelui este unul dintre motivele pentru care pe Pământ 

se schimbă anotimpurile. Distanța de la Pământ la Soare variază foarte puțin de-a lungul orbitei măsurând 

în medie 150 de milioane de km. Este atât de mare, încât luminii solare îi sunt necesare mai mult de 8 

minute pentru a ajunge la Pământ.  
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Pe lângă  în jurul Soarelui, Pământul are și o 

 în jurul propriei axe, efectuând o rotație pe zi. De aceea există ziua și noaptea. Pământul se 

rotește spre est, astfel încât de pe Pământ, vedem Soarele mișcându-se de la est la vest, zilnic. În  fiecare 

dimineață vedem Soarele răsărind la est. În emisfera nordică, la amiază, îl vedem atingând punctul cel 

mai înalt pe cer spre sud. În final, spre seară îl vedem apunând la vest. 

 este determinată tot de mișcarea de rotație a Pământului în 

jurul axei sale și de mișcarea de revoluție. 

Capătul nordic al axei de rotație a Pământului indică Steaua Polară. Dar axa Pământului nu face 

unghi drept cu planul orbitei sale în jurul Soarelui. Așa că, în timpul mișcării sale re revoluție, există un 

anumit moment, în fiecare an, când Soarele atinge un punct de înălțime maximă ecuatorului terestru. 

Șase luni mai târziu , Soarele se află exact la aceeași distanță, dar sub ecuator. Aceste două 

momente sunt numite . Ele au loc pe 21 iunie și 21 decembrie și marchează începutul verii, 

respectiv al iernii.  

, care au loc pe 21 martie și 23 septembrie, marchează începutul celorlalte 

anotimpuri, primăvara, respectiv toamna. 

În funcție de poziția Soarelui pe cer  este diferită sub fiecare meridian terestru. În 

anul 1883, suprafața terestră a fost divizată în 24 de fusuri orare, zone imaginare repartizate uniform în 

jurul globului. Fiecare dintre aceste zone posedă o oră legală unică determinată în funcție de cea a fusului 

orar Greenwich, din Anglia. 

Continentele sunt largi suprafețe de uscat înconjurate de apă, reprezentând aproximativ o treime 

din suprafața globului. Principalele caracteristici ale fiecărui continent (suprafață, relief, mări interioare) 

variază considerabil. Frontierele lor exacte diferă și ele. În zilele noastre împărțim suprafețele de pământ 

ale Terrei în 7 continente: EUROPA, ASIA,  AFRICA, AMERICA DE NORD, AMERICA DE SUD, 

OCEANIA și ANTARCTICA. Din rațiuni istorice și etnologice geografii au separat Europa de Asia, deși 

ele formează în realitate un singur continent Eurasia. Deși mai mare decât Europa sau Australia, 

Antarctica este singurul continent nelocuit. 

Pământul este înconjurat de un strat gazos, denumit , formată în principal din 

oxigen. Atmosfera terestră actuală nu este ca aceea care s-a format în același timp cu planeta. Când 

Soarele era o stea tânără, el emitea un flux intens de particule, care a distrus complet stratul gazos inițial, 

aflat în jurul planetelor din apropierea sa. 
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Atmosfera actuală este rezultatul acțiunii vulcanice intense din timpul primelor etape de 

dezvoltare a Pământului. Vulcanii au eliberat mari cantități de dioxid de carbon, vapori și alte gaze. 

Pe măsură ce s-au  răcit, vaporii s-au condensat și au format oceanele. O mare parte a dioxidului 

de carbon s-a dizolvat în apa mării. De acolo, a trecut în cochiliile milioanelor de creaturi marine care, 

după ce au murit, au căzut pe fundul mării. Rămășițele lor s-au transformat în calcarul din zilele noastre. 

Prezența apei în stare lichidă a fost vitală pentru dezvoltarea vieții pe planetă. Primele forme de 

viață aui apărut pe fundul oceanelor unde erau protejate de radiațiile ultraviolete intense ale Soarelui.  

Când algele verzi au eliberat suficient oxigen în atmosferă s-a format un strat de ozon. Acest strat 

protejează Pământul împotriva radiațiilor ultraviolete. După ce s-a formar stratul de ozon, pe Pământ a 

început să se dezvolte viața departe de protecția apelor adânci.  

În prezent, Pământul este o planetă cu condiții adecvate pentru menținerea și dezvoltarea vieții. 

Nu suntem siguri că aceste condiții se vor menține pe o perioadă mai mare de timp. Activitatea umană 

poate schimba pentru totdeauna condițiile de pe Pământ. Un accident sau un război nuclear la scară 

planetară ar putea distruge suprafața terestră pentru multe mii de ani sau ar putea produce o iarnă 

nucleară devastatoare. Nivelul crescut de dioxid de carbon din atm0osferă va produce un efect de seră. 

Aceasta ar putea determina o creștere a temperaturii suprafeței terestre care ar putea-o transforma într-un 

infern asemănător lui Venus. De asemenea, distrugerea stratului de ozon ar putea lăsa Pământul 

neprotejat împotriva razelor ultraviolete solare. 

Din punct de vedere astronomic, viitorul Pământului este foarte clar. Pământul este foarte afectat 

de Soare. Peste aproximativ 5 miliarde ani, energia solară va fi insuficientă și Soarele va deveni o giganta 

roșie. 

Suprafața solară se va dilata foarte mult și va înghiți planetele cele mai apropiate. Acesta va fi 

sfârșitul Pământului ca planetă locuibilă, dar nu este o amenințare imediată. Mai sunt încă 5 miliarde de 

ani! 

 

 



 

 
 

79 

Planeta albastră, un astru ceresc plin de viaţă 

Burtan Alexandru-Cosmin,clasa a IV a B 

 Şcoala nr. 130 „Luceafărul” 

 Bucureşti, sector 5 

 

Pământul, numit ;i Terra sau „Planeta albastră” este în sistemul solar a treia planetă ca 

distanţă faţă de Soare şi a cincea ca mărime. Terra face parte dintre planetele interioare ale 

sistemului solar. Este cea mai mare planetă telurică din sistemul solar, şi singura din Univers 

cunoscută ca adăpostind viaţă. 

 Opt planete s-au format acum 4,5 miliarde de ani din norul de gaz şi praf din jurul soarelui. 

Pe masură ce gravitaţia strângea acest nor în jurul soarelui, particulele de praf se ciocneau şi se 

uneau, mărindu-şi volumul şi generând câmpuri gravitaţionale mai mari. Aceste formaţiuni au ajuns 

să se unească şi au dat naştere planetelor. 

Când desemnează planeta şi nu solul, cuvântul se scrie cu majusculă. Cuvintele ce se referă 

la Terra pot fi formate în mai multe moduri. Primul este folosirea rădăcinii terra-, ca de exemplu 

cuvântul "terestru". Mai există şi rădăcina telur-, cum se poate vedea în cuvintele teluric, telurian. 

Ambii termeni provin de la zeiţa romană Terra Mater, ce se pare că şi-a primit numele, la rândul ei, 

de la vechea denumire de Tellus Mater. Termenii ştiiţifici precum geografie, geocentric, geotermal 

folosesc prefixul grecesc geo-, derivat din numele zeiţei Gaia, echivalenta Terrei Mater în mitologia 

greacă. Denumirea de Pământ este singura care nu provine din vechea mitologie greacă sau romană, 

spre deosebire de majoritatea corpurilor cerești cunoscute la acea dată (de exemplu Marte, Venus). 

De la formarea sa Pământul a trecut prin numeroase procese geologice şi biologice majore, 

astfel încât toate urmele condiţiilor sale iniţiale au fost şterse. Suprafaţa exterioară a planetei Terra 

este împărţită în mai multe plăci tectonice, care de-a lungul timpului se deplasează unele faţă de 

celelalte. Miezul planetei este activ (fierbinte şi lichid), fiind format din mantaua topită şi miezul 

metalic, generator al câmpului magnetic. Condiţiile atmosferice şi de la suprafaţă, care au permis 

apariţia vieţii pe Terra, au fost la rândul lor influenţate în mod decisiv de către diversele forme de 

viaţă. Acestea se află într-o balanţă ecologică fragilă, în permanentă schimbare.  

O explicaţie pentru capacitatea planetei noastre de a susţine viaţa este distanţa optimă faţă de 

soare. Pământul se află la o distanţă de aproximativ 149,5 de milioane km faţă de Soare, o distanţă 

optimă pentru menţinerea unei temperaturi ce permite existenţa apei în formă lichidă. 

Suprafaţa Pământului este acoperită în proporţie de 70,8% de apă, restul de 29,2% fiind 

solid şi "uscat". Zona acoperită de apă este împărţită în oceane, iar uscatul se subîmparte în 

continente. Pământul este singura planetă pe care apa poate exista în stare lichidă (deşi s-ar putea să 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
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existe etan şi metan lichid pe suprafaţa lui Titan şi apă în stare lichidă în "subsolul" satelitului 

Europa). Apa lichidă este, evident, indispensabilă vieţii, cel puţin aşa cum o cunoaştem noi. 

Capacitatea de încălzire a oceanelor are şi ea un rol foarte important în menţinerea unei temperaturi 

relativ stabile a Pământului. Apa lichidă este responsabilă şi pentru procesele de eroziune şi alte 

transformări meteorologice ale continentelor, un proces unic în sistemul solar, în prezent. 

În anii 1960 s-a lansat o ipoteză conform căreia, în urma unui puternic proces glacial ce a 

avut loc acum 750-580 milioane de ani, în timpul Neoproterozoicului, o mare parte din planetă a 

fost acoperită cu un strat de gheaţă. Această ipoteză a fost denumită „Bulgărele de zăpadă” şi este 

de un real interes, întrucât conduce la explozia de organisme din perioada Cambrianului, când au 

început să prospere formele de viaţă multicelulare. De la această explozie, acum aproximativ 535 

milioane de ani, au avut loc 5 extincţii ale vieţii în masă, ultima dintre ele petrecându-se acum 65 de 

milioane de ani, când o probabilă coliziune a unui asteroid cu Terra a declanşat dispariţia 

dinozaurilor şi a altor reptile de talie mare, dar a cruţat viaţa animalelor de talie mică precum 

mamiferele. De-a lungul ultimilor 65 de milioane de ani clasa mamiferelor s-a diversificat. Acum 

câteva milioane de ani o mică primată africană şi-a dezvoltat capacitatea de a sta în poziţie 

verticală. Acest lucru i-a dat posibilitatea să folosească unelte şi a încurajat comunicarea, fapt ce a 

stimulat şi dezvoltarea şi mărirea în volum a creierului. Evoluţia agriculturii şi apoi a civilizaţiei a 

permis oamenilor să transforme faţa Pământului într-o perioadă scurtă de timp, aşa cum nici o altă 

fiinţă nu o mai făcuse, modificând atât existenţa şi cantitatea altor forme de viaţă, cât şi clima 

planetei. 

Dezvoltarea procesului de fotosinteză a 

permis ca energia Soarelui să fie utilizată direct și 

eficient; oxigenul rezultant s-a acumulat în 

atmosferă și a dat naștere stratului protector de 

ozon (O3). Înglobarea celulelor mai mici în unele 

mai mari a avut ca rezultat nașterea celulelor 

complexe, numite eucariote. Celulele din cadrul 

coloniilor s-au profilat pe anumite tipuri de 

țesuturi, din acestea rezultând din nou viață, în 

formă unor adevărate organisme multicelulare; 

apoi, cu ajutorul stratului de ozon ce absorbea 

radiațiile ultraviolete ucigașe, viața avea să se 

împrăștie pe toată suprafața Terrei. 

Prezenţa oxigenului liber este remarcabilă din punct de vedere chimic. Oxigenul este un gaz 

foarte reactiv şi în circumstanţe "normale" s-ar combina rapid cu alte elemente. Însă oxigenul din 

atmosfera Pământului este produs şi menţinut de procesele biologice. Fără viaţă nu ar exista nici 

oxigen.  
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Climatul planetei este relativ stabil, şi a ramas o planetă care poate susţine viaţa pentru 

aproximativ 4 miliarde de ani. Se pare că Pământul are un "termostat". Vulcanii aruncă în atmosferă 

dioxid de carbon, care ajuta la menţinerea căldurii planetei, formând un efect de seră. Această 

căldură permite oceanului să se evapore, formând norii şi ploaia. O parte din dioxidul de carbon 

dizolvat ajunge în râuri şi apoi în oceane, unde trăiesc numeroase organisme unicelulare. Acestea 

formează cochilii din calcit (CaCO3) şi opal (SiO2). 

În momentul în care organismele mor, aceste învelişuri tari se acumulează pe fundul marii şi 

formează roci sedimentare. După milioane de ani, placa oceanica ajunge sub placa continentală prin 

procesul de subducţie, iar mineralele intră în componenţa plăcii continentale. 

Întreaga masă se topeşte, iar o parte mai densă a crustei oceanice ajunge în mantaua Pământului. În 

condiţii de presiune extremă şi la temperaturi înalte, 

substanţele ajung din nou să fie expluzate în 

atmosferă, completând astfel ciclul.  

Văzut din spațiul extraterestru, o mare parte din 

Pământ prezintă culorile albastru închis și alb - 

datorită oceanelor, straturilor de gheață de la poli și 

a norilor din atmosferă. Este de asemenea și cea mai 

mare și densă dintre planete. 

Varietatea mijloacelor de transport ne oferă 

posibilitatea cunoaşterii oricărui loc de pe suprafaţa 

terei. 

Peisajele încântătoare din munţii şi lacurile Terrei abia aşteaptă să fie descoperite, lăsându-ţi 

amintiri de neuitat. Pădurile, munţii, câmpiile, lacurile, văile râurilor reprezintă natura în stare pură 

şi te poţi bucura de ea în peste 2.000 de rezervaţii naturale. 

De noi depinde viaţa planetei! 

 G. B. Dalrymple, 1991, "The Age of the Earth", Stanford University Press, California. 

 A. Morbidelli și alții, 2000, "Source Regions and Time Scales for the Delivery of Water to 

Earth", Meteoritics & Planetary Science, vol. 35, no. 6, pp. 1309-1320. 



 

 
 

82 

MODA ECO – CREATIVITATE ŞI RECICLAREA 
DEŞEURILOR 

Eleva: Popescu Carmen- Bianca 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bucureşti  

Profesor coordonator: Toderiţă Diana Mihaela 

 

Moda este o lume strălucitoare şi captivantă, dar în acelaşi timp o 

industrie cu impact cutremurător asupra mediului înconjurător. Hainele 

pe care le purtăm, materialele din care sunt fabricate, pot provoca 

adevărate dezastre. Singura soluţie este ca industria modei să adopte 

normele ecologice. Astfel ajungem şi la 

 ce reprezintă ansamblul acţiunilor care urmăresc protejarea 

mediului înconjurător şi a sănătăţii consumatorilor. 

Industria eco-fashion este incă "în faşă", responsabilitatea 

planând deocamdată asupra producătorilor şi a designerilor care au 

început să folosească materiale şi tehnologii ecologice. 

În modă, talentul depinde de imaginaţie, iar apetenţa designerilor  pentru o activitate 

ecofriendly nu mai miră pe nimeni.  

In consecinţă, activităţile inedite ale unei mici antreprize de familie din Miami sunt cu atât 

mai atractive si demne de apreciat. Fideli principiului că te poţi înconjura de lucrurile frumoase care 

îţi plac şi sunt in tendinţe, dar, in acelasi timp, poţi avea şi o atitudine civilizată şi ecologic 

conştientă, cei de la  au pus bazele unei afaceri originale: genţile create din materiale 

reciclabile, in cazul de fată ambalaje de dulciuri. Fabricate din diverse ambalaje defecte sau 

nefuncţionale (pungi de snacks-uri, folii de ciocolată, hârtii de bere sau biscuiţi), genţile sunt „the 

next best thing”, datorită designului de excepţie şi unui „statement” emotional foarte puternic: poţi 

fi trendy, dar şi să dovedeşti că ai clasă. Adică, ajutând planeta să supravieţuiască si dăruind la 

rândul tău o parte din resursele naturale pe care le exploatezi.  

Materiale care, altfel, ar fi sfârşit in gropi de gunoi sau, mai rău, pe fundul oceanului, 

ameninţând soarta focilor si balenelor (statistic, principala cauză de dispariţie a animalelor acvatice 

este moartea prin sufocare cauzată de deşeurile plastice care ajung in ocean) sunt reciclate şi 

transpuse estetic de către creatori. Produsele finale sunt realizate de o reţea internaţională de 

designeri din zona eco-fashionului, care au grijă să raspundă tuturor cerinţelor de stil ale doamnelor: 

culorile se schimbă in funcţie de resursele disponibile, dar şi de tendinţe, iar designul variază in 
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fiecare sezon. Pentru o mai mare varietate, Ecoist a realizat un parteneriat la fel de inventiv cu un 

brand producător de batoane energetice pentru femei. In ediţie limitată, Ecoist scoate pe piaţă o 

colecţie de genţi fabricate din ambalaje Luna bar, o colecţie care combină fericit gustul estetic cu 

grija pentru imagine a femeilor din toată lumea. Preţul unei astfel de genţi, 28-58$, este un 

argument in plus în favoarea unei atitudini ecologice, pe care cu toţii ne-am dori-o prezentă şi la 

noi. Şi cum pentru fiecare geantă vândută Ecoist plantează un copac, militanţii verzi ar trebui să se 

plece în faţa rezultatelor pozitive ale dictaturii modei. Ce e şic, poate deveni şi util. 

 

  

 

 

 

.   

 

Aceeaşi idee le-a venit şi celor de la , o companie cu sediul in Olanda. Pungi de 

plastic, cârpe şi alte textile care blochează scurgerile de canalizare sunt colectate, spălate, uscate şi 

apoi sortate pe culoare. O maşinărie le presează şi le transformă în materiale uniforme, durabile şi 

funcţionale. De aici, procesul tehnic devine artă: tăiate la dimensiuni corespunzătoare, cusute sau 

turnate în forme interesante, deşeurile îşi găsesc calea spre produse foarte căutate – genţi şi curele 

prêt-a-porter. 

De aici, la un trend care să coreleze aspiraţiile 

consumatorilor către calitate si conştiinţă civică, doar talentul 

şi inspiratia pot face pasul. Această nişă are toate şansele să 

devină o piaţă cu cifre de afaceri uriaşe, tocmai pentru că 

apelează la valori pe care oamenii cu personalitate nu se 

plictisesc să le preţuiască: imaginea şi simţul responsabilităţii 

faţă de planetă.  
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Şi mai “in” sunt produsele unei companii nemţeşti, 

, care a avut o idee la fel de revoluţionară: genţi si curele 

făcute din furtunurile uzate ale pompierilor. Gândite ca accesorii de 

modă, produsele se adresează în primul rând bărbaţilor, folosind o 

paletă cromatică în ton cu sursele de provenienţă. Combinaţii de roşu 

cu alb, modele unicat şi mai mult decât practice, genţile fac parte dintr-

un dicţionar de nume incitante. De altfel, 

jocul de cuvinte din numele companiei 

este foarte reuşit (în limba germană, 

feuerwehr= brigada de pompieri). Botezate 

după numele americane tradiţionale ale pompierilor, îi regăsim 

printre accesorii pe Jack, Larry, Bill, toate numele păstrând aparenţa 

macho cu care ne-a obişnuit colectivul plin de imaginaţie. Cu un preţ 

pe măsură, între 79 si 98 de euro, produsele sunt totuşi accessibile 

dacă te gândeşti că au calităţi de invidiat: nu se demodează, sunt 

ignifuge, lavabile, au un design ultra cool şi masculin. 

                                                      Pentru copii reprezintă obiecte aspiraţionale, dacă luăm în 

considerare procentajul ridicat al acelora dintre ei care visează la o carieră de pompier sau aviator. 

Vândute pe internet sau la magazinele deschise in Germania, aceste produse se înscriu intr-o listă 

recentă de obiecte artizanalo-funcţionale, realizate din materiale neortodoxe şi al căror principal 

merit este respectarea normelor ecologice actuale. Printre acestea ar mai fi: curele obţinute din 

centura de siguranţă de la camionete, haine din bumbac organic, albume foto din plăcuţe de 

înmatriculare, genţi din panouri publicitare şi chiar pantofi din uniforme militare, tricouri, paraşute 

sau paturi de inchisoare! Pare greu de crezut, dar când este vorba de talent, imaginaţia nu are limite. 

În plus, totul este în tendinţele modei.  

 

Este moda eco o soluţie pentru problemele cu care se confruntă Terra? Unii spun că da şi 

îmbrăţişează modul de viaţă eco. Alţii sunt sceptici şi chiar critici. Cu siguranţă, eco-fashion este un 

instrument de marketing convingător şi o tendinţă pe care mulţi dintre designeri o vor îmbrăţişa, 

dacă nu au şi făcut-o deja. 

Atât timp cât natura este o sursă de inspiraţie pentru modă, trebuie să i se arate respect! 
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Terra- leagănul existenţei noastre 

Elev: Popescu  Bianca 

Prof.coordonator: Niţescu Nicoleta 

Grup Şcolar Agromontan ” Romeo Constantinescu” 

Vălenii de Munte  - Prahova 

 

 

Încă de la începuturile existenţei sale,la creaţie, omul s-a aflat în mijlocul naturii,s-a bucurat 

şi s-a folosit de toate darurile acesteia .  

Omul a fost creat în a şasea zi, fauna în a cincia, 

flora în a patra, ş.a.m.d. Sunt date biblice, 

metaforic exprimate, pentru ca omul simplu să 

înţeleagă în felul lui succesiunea evoluţiei. 

Proverbe 8:27-31.,, Când a întocmit Domnul 

cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa 

adâncului, când a pironit norii sus şi când au 

ţâşnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un 

hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca 

Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram 

meşterul Lui, la lucru şi în toate zilele eram 

desfătarea. Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, 

jucând pe                                                                                    

rotocolul pământului Său, şi găsindu-mi plăcerea  în fiii oamenilor.”  

Asta ce înseamnă? Înseamnă că Biblia şi teoria evoluţionistă nu se exclud  şi nu se contrazic 

ci se completează una pe cealaltă, după spusele unora. Întâi a fost flora din care au apărut 

microorganisme, care s-au dezvoltat şi fiecare, în funcţie de mediul în care au apărut , s-au adaptat, 

au evoluat şi au dezvoltat anumite particularităţi. Aşa a apărut fauna, care de-a lungul mileniilor s-a 

diversificat, a evoluat şi a pus stăpânire pe pământ într-un ecosistem bine echilibrat. 

Omul a apărut în momentul în care Dumnezeu a permis evoluţia unei anumite specii, despre 

care se crede ca ar fi maimuţa, şi a făcut-o să devină superioară din punct de vedere intelectual 

celorlalte specii, să înţeleagă că încă de la început la nivel biologic omul a fost în mod originar ceva 

diferit de orice altă formă de viată. Apoi Dumnezeu i-a spus omului să stăpânească pământul şi 

toate vietăţile care trăiesc pe el. Omul a fost ales astfel conducătorul tuturor vietăţilor, ca un bun 

conducător, avea datoria nu doar să ia,  ci şi să ofere, să păstreze echilibrul natural al firii. 

Aşadar, viata în întreaga ei exuberantă, confirmă teza creaţiei şi existenta unui Creator. Din 

aceasta perspectivă suntem în măsură să vedem omul în centrul creaţiei, inima lui drept inima 

creaţiei, iar sufletul lui o oglindă a vieţii. Căci inima lui simte pulsul vieţii tuturor creaturilor, iar în 

sufletul lui se reflectă imaginea unitară, senină şi plină de armonie a întregului Univers. 
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Cum a ajuns însa omul să subjuge 

întreaga planeta şi să sacrifice toată natura 

pentru propriu interes? 

Realităţile zilelor noastre arată că secolul 

XXI este perioada celor mai mari 

descoperiri şi transformări ale civilizaţiei 

omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori 

nebănuite efecte asupra vieţii. 

Protejarea planetei ,,Pământ”,casa 

noastră a tuturoreste o problemă care trebuie 

să ne preocupe deopotriv ă pe toţi, adulţi şi 

copii, deoarece fenomenele de poluare nu 

cunosc distanţe şi nu ţin seama de frontiere 

iar ignorarea măsurilor ecologice de apărare 

a mediului poate declanşa o criză ecologică având consecinţe grave. 

            De aceea este necesară formarea conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice demers 

educativ, prin activităţi atractive, care să-i facă pe copii să înţeleagă rolul pe care îi joacă fiecare 

dintre noi în pastrarea şi ocrotirea mediului înconjurător, 

            Natura trebuie protejată şi îngrijită. Dacă iubim curăţenia şi o întreţinem, totul in jurul nostru 

va fi curat şi vom respira un aer de calitate, nepoluat iar lumina soarelui va fi blândă. Cea mai mare 

bogăţie a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi animale 

sănătoase. Toate acestea contribuie la o 

viata sănătoasă şi armonioasă pentru 

oameni. De aceea este bine să-i învăţă 

pe copii  cum pot proteja şi ocroti 

natura, să fie de mici buni ecologişti, 

păstrând pământul curat. iar respectul şi 

grija fată de natură să facă parte din din 

comportamentul fiecăruia. 

Se impune, astfel, ca încă de la vârste  

mici, copiii să iubească natura, să se 

desfete in mijlocul ei fie educaţi în 

spiritul unei atitudini pozitive faţă de  

mediul înconjurător, ei în vederea 

formării ulterioare a conştiinţei şi 

comportamentului ecologic, favorabile 

unui stil de viaţă sănătos – mental, emoţional, fizic şi socio-moral. 

Omul este parte integrantă a naturii, relaţionează cu natura iar echilibrul creat de natură 

oferă condiţii şi siguranţa, mediul vital pentru calitatea vieţii noastre şi a generaţiilor viitoare. 
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,,Cutreieră munţii şi ascultă-le 

poveţele. Calmul naturii te va învălui, 

aşa cum razele soarelui mângâie 

copacii. Vântul te va înviora, iar 

furtunile îţi vor da vigoarea lor. Natura 

îţi va spulbera grijile precum vântul 

tomnatic, frunzele copacilor.” (John 

Muir, naturalist şi scriitor american). 

Munţii au realmente puterea de a ne 

sensibiliza. Măreţia lor ne 

impresionează, sălbăticiunile ce-i 

colindă ne trezesc admiraţia, iar pacea 

lor ne alină sufletul. Milioane de 

oameni merg an de an la munte să-şi 

desfete privirile cu tabloul alpin şi să se 

deconecteze. Din timpuri străvechi, munţii au stârnit admiraţia m ultor civilizaţii, fiind o adevărată 

sursă de inspiraţie. 

Însă asupra munţilor s-au abătut nori negri. Veacuri la rând, sihăstria lor i-a apărat de om şi 

de exploatările lui. Acum însă munţii sunt şi ei în pericol. Unele dintre aceste ultime fortăreţe ale 

sălbăticiei capitulează în faţa agriculturii, a extinderii infrastructurilor şi a altor factori ce şi-au pus 

amprenta şi asupra lor.  

Masivele muntoase reprezintă o mare parte din suprafaţa de uscat a pământului. De aceea, jumătate 

din populaţia lumii depinde de resursele lor. În plus, munţii nu sunt doar decoruri fermecătoare ale 

unor peisaje idilice; ei sunt locuinţa a milioane de oameni. Să vedem, aşadar, ce rol îndeplinesc 

aceste bastioane ale naturii în folosul oamenilor. 

Când spunem munţi, spunem frumuseţe a naturii. Cutreierându-i, ochii ţi se desfată cu 

impresionante cascade ce se prăvălesc pe versanţii lor, cu lacuri limpezi, de fapt, cu unele dintre 

cele mai frumoase privelişti din lume. Nu e de mirare că o treime din regiunile ocrotite ale lumii 

sunt zone montane, care au devenit puncte de atracţie pentru turişti. Chiar şi cele mai îndepărtate 

parcuri naţionale sunt vizitate anual de milioane de oameni din întreaga lume. 

De-a lungul veacurilor, oamenii munţilor au învăţat să-şi ducă traiul în condiţii vitrege. Ei au 

cioplit terase în versanţii munţilor, pe care, chiar şi după milenii, încă se practică agricultura. Au 

domesticit animale autohtone, precum lama şi iacul, animale rezistente în condiţiile neospitaliere ale 

marilor altitudini. De aceea, cunoştinţele asimilate de oamenii munţilor au un rol inestimabil în 

ocrotirea acestor bastioane, de care cu toţii depindem. 

Totuşi, chiar şi zonele ocrotite au căzut victimă lăcomiei omului. Ritmul accelerat în care dispar 

speciile de plante şi animale este un indiciu că lupta pentru ocrotirea munţilor, aceste bastioane ale 

naturii, nu este încă câştigată. Deşi specialiştii cunosc bine problemele existente, nu se întreprind 

acţiuni de amploare pentru ocrotirea naturii sălbatice. 
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Pot fi ţinute în frâu în vreun fel toate aceste forţe distructive? Pot fi refăcute daunele? Vor continua 

aceste bastioane să ocrotească frumuseţea şi biodiversitatea planetei? Răspunsurile depind de 

atitudinea, deciziile şi faptele noastre. 

Ce reprezintă pentru noi mediul în care locuim? Ce înseamnă natura, ce sunt copacii, iarba, 

apele, animalele şi plantele? Sunt câteva din întrebările pe care ar trebui să ni le punem poate chiar 

zilnic, căci planeta noastră are tot mai mult de suferit din cauza poluării cauzate de mâna omului. 

Cu sau fără intenţie, noi ne distrugem propriul cămin. 

           Încă de mici, suntem obişnuiţi să aruncăm 

gunoaiele pe jos, deşi la cinci metri distanţă se 

află un coş...gol. Acesta este doar începutul. Nici 

nu ne putem imagina cât de dăunătoare este o 

singură hârtie lăsată pe pământ; e ca şi cum am 

da unui copil ceva ce nu îi place. Poluarea nu mai 

este o temă necunoscută pentru nimeni. Efectele 

ei sunt vizibile oriunde păşim, iar „cale de 

întoarcere” nu prea mai există dacă nu facem 

eforturi susţinute. 

           Natura este foarte importantă pentru 

fiecare persoană. Ea se găseşte pretutindeni, 

reprezintă frumuseţea, magia, farmecul Terrei 

reprezintă mediul în care ne desfăşurăm orice 

activitate, este casa noastră. Din păcate, aceasta prezintă nenumărate „lipsuri”, deoarece pădurile 

sunt în număr foarte mic din cauza defrişărilor, animalele dispar din cauza vânatului excesiv, apele 

sunt murdare pentru că lumea „le-a confundat” cu coşurile de gunoi, iar aerul devine tot mai nociv 

din cauza gazelor toxice produse de uzine sau maşini. Există sute de probleme care pot fi rezolvate 

mai mult sau mai puţin. 

Dacă vom avea grijă de planeta Pământ, care este casa noastră a tuturor, atunci copiii noştri vor mai 

zburda prin iarba fragedă, păsările se vor mai înălţa spre cerul senin, peştii vor mai înota în apele 

limpezi şi …VOR MAI CREȘTE FRUNZE VERZI. 

,,Totul a ieşit bun din mâinile naturii, pentru a degenera în mâinile omului” scria J.J. Rousseau 

În condiţiile dezvoltării civilizaţiei, cu toate avantajele şi dezavantajele ei, protecţia şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu au devenit pentru întreaga umanitate un obiectiv primordial, o 

sarcină dificilă a cărei realizare presupune nu numai eforturi materiale, financiare şi organizatorice 

naţionale şi internaţionale, ci şi fundamentarea unor concepţii ştiinţifice pentru această activitate, 

precum şi formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe ecologice. 

1. Elizabeth Dalby- “ Minunile şi misterele lumii”, Editura Aquila, 2006. 

2. M.Cristea – “ Biodiversitatea”, Editura Cereş, 2007 

3. Internet 

 


