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Schimbările climaterice din ultimii 50 de ani au contribuit în mod nefast la 

dispariţia anumitor plante sau aducerea unora din acestea în categoria celor 

ocrotite de lege.  

În ţara noastră există în prezent un număr considerabil de plante rare, 

incluse în categoria celor pe cale de dispariţie: 

Garofiţa Pietrei Craiului a fost descoperită în jurul 

anului 1850 de doi botanişti transilvăneni. Această 

plantă creşte mai ales pe versantul vestic al masivului 

Piatra Craiului, care dă spre Valea Dâmboviţei. Este 

considerată una din cele mai frumoase plante rare din 

România.  

Laleaua Pestriţă este cunoscută şi sub numele de 

bibilica, căldăruşă sau cormă. Creşte în zona 

Munţilor Călimani, în a Cheilor Turzii, judeţele 

Mureş şi Olt, dar şi în Banat. Laleaua Pestriţă este 

una din speciile ocrotite de lege, încă din anii 

1980. Floarea acesteia nu ţine mai mult de 7 zile, 

Laleaua Pestriţă numărându-se printre plantele rare 

din România.  

Floarea de colţ e cunoscută şi ca 

Siminic, Floarea reginei sau Steluţă. Are 

tulpina subţire, frunze liniare şi flori grupate în 

inflorescenţe înconjurate de nişte frunze 

pâsloase, ce-i dau un aspect de steluţă. Creşte 

în Munţii Carpaţi, fiind declarată monument al 
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naturii din 1933. Floarea de colţ poate fi întâlnită în Munţii Maramureşului şi 

Munţii Rodnei, Obcinele Bucovinei, Rarău, Ceahlău, Ciucaş, Munţii Bucegi, 

Făgăraş, Cozia şi Retezat. Cu toate acestea, este considerată una dintre plantele 

rare din România. În afara spaţiului românesc, floarea reginei înfrumuseţează zone 

din Abruzzi, Alpi, Balcani, Pirinei, Asia Centrală şi de Est. 

Papucul Doamnei este o specie 

foarte rară de orhidee. În toata Europa, 

Papucul Doamnei este pe primul loc pe 

lista plantelor protejate de lege. În 

Romania, Papucul Doamnei este protejat 

din 1938, fiind una dintre cele mai rare 

plante din România. Face parte din familia 

Orchidaceae şi se întalneşte prin păduri, 

mai mult sau mai puţin umbroase, pe coaste, în tufişuri, de preferinţa în terenuri 

calcaroase. Papucul Doamnei atinge o înălţime de până la doi metri. Frunzele ei 

sunt lungi de 6-12 cm şi late de 2-4 cm, de culoare ro u închis spre o o nuanţă de 

mov închis.  

Crinul de pădure face parte din 

familia Liliaceea şi creşte în zona 

pădurilor de stejar şi fag. Deşi fagul şi 

stejarul sunt arbori des întâlniţi la noi în 

ţară, crinul de pǎdure rămâne una dintre 

cele mai rare plante din România. Poate 

fi întâlnit foarte rar în păduri cu substrat 

calcaros sau în zona de munte. Este o 

specie rară şi este ocrotită prin lege. Este 

o plantă salbatică, originară din Europa şi înfloreşte în lunile mai - iunie. Un 

singur fir de crin de padure poate duce i 50 de flori care pot avea diverse culori: 

ro u, roz sau violet.  
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Mătraguna este una din speciile de 

plante erbacee otravitoare. Mătrăguna mai este 

cunoscută şi sub denumirile de Beladona, 

Doamna-codrului sau Doamna-mare. Florile 

sale sunt brun-violete sau brun-purpurii. 

Această plantă este folosită şi pentru 

producerea de medicamente. Extractele de 

mătrăgună sunt indicate pentru combaterea 

colicilor gastrointestinale, precum şi a spasmelor biliare. În medicina populară e, 

totuşi, folosită foarte rar din cauza toxicităţii mari. În prezent, mătrăguna este 

considerată una dintre plantele rare din România. 

 

Balica Darius Ştefan 
Clasa a VI-a C 

 

 
 

 

Floarea-reginei sau floarea-de-col -(Leontopodium Alpinum Cass.)este o 

specie de plante erbacee, perenă care cre te în mun i calcaro i, în paji ti de pe 

versan i abrup i i însori i sau pe stânci.  

La noi cre te în Mun ii Carpa i, fiind declarată monument al naturii din 

1933. 

Floarea reginei poate fi întâlnită în Mun ii 

Maramure ului i Mun ii Rodnei, Obcinele    

Bucovinei, Rarău, Ceahlău, Ciuca , Mun ii 

Bucegi, Făgăra , Cozia i Retezat. 

  În afara spa iului românesc, floarea reginei 

înfrumuse ează zone din Abruzzi, Alpi, Balcani, 

Pirinei, dar i din Asia i de Est. 
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Dic ionarului de sinonime, pentru floarea-reginei: albumeală, albumi ă, 

floare-de-col , (rar) Edelvais, floco ele, stelu ă, floarea-doamnei. 

Despre… FLOAREA DE COL : 

1. Leontopodium Alpinum cunoscută popular drept floarea de colt este o plantă 

rară ce cre te în etajele alpine i subalpine, la altitudini de 1.300-1.500 m; 

2. În România floarea de col  este răspândită în Mun ii Vrancei, Rodnei, Retezat, 

Bucegi, Piatra Craiului, Ceahlău, Bicaz, Făgăra , Hă ma ul Mare, Apuseni, la 

Vidra, în Cheile Rămetului i în Cheile Întregalde; 

3. Floarea de col  este o plantă perenă cu o tulpină dreaptă fără ramifica ii ce poate 

ajunge până la 20-30 cm înăl ime; aceasta cre te pe stăncile calcaroase 

neaccesibile omului; 

4. O plantă are numeroase i micu e flori, compuse din petale albe (numite 

bractee) dispuse în a a fel încât lasă impresia unei flori întregi în formă de stelu ă; 

5. Întreaga plantă este acoperită de peri argintii ce o protejează de vânt; 

6. Botanistul Alexandru Borza a facut, prima oară în 1911, un studiu amănun it al 

florii de col , el fiind cel căruia i se datorează declararea acesteia monument al 

naturii, încă din 1931; 

7. Arealul de răspândire s-a redus semnificativ de la cercetările lui Alexandru 

Borza; principalii “du mani” ai ginga elor flori sunt turmele de animale sau 

mâinile turi tilor; 

8. Frumuse ea florii de col  a dat na tere unei bogate terminologii la români: 

Albumi a, Albumeala, Floare Albă, Floare de col , Floarea Reginei, Floarea 

Doamnei, Floarea de stâncă, Lanarita, Siminic, Stelu a, Talpa Matei etc; 

9.  În tradi ia românească, floarea de col  are o semnifica ie aparte – ea este un 

simbol al dragostei, al purită ii i al fericirii; 
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10. În popor se spune că feciorii î i dovedeau dragostea i curajul iubitelor lor, 

culegându-le flori de col . 

Basalic Emilia 
Clasa a VI-a C 

 

-Oamenii au tăiat, ars, modificat i înlocuit 

pădurile de acum 8000 ani. 

-În fiecare minut 26 de hectare de pădure 

se pierd, condinuând în acest ritm, vom 

avea o planeta lipsită de păduri i vom trăi 

ca în de ert. 

-Datorită defri ărilor masive s-au dezvoltat 

excesiv 2 plante alergene Ambrozia i Artemia care produc alergii oculare. Acestea 

sunt stimulate de cre terea cantită ii de dioxid de carbon. 

-Mul i copaci tăia i pentru a face loc agriculturii au fost ar i sau lăsa i să 

putrezească eliberînd astfel în atmosferă mult mai mult dioxid de carbon . 

-Defri area masivă ar putea duce la dipari ia lumii pe care o tim noi. 

-Defri area duce la scăderea nutrien ilor din sol, la eroziunea accelerată a solului, 

intensificarea fenomenelor climatice naturale:inunda ii masive, secetă excesivă i 

perioade foarte reci. 

-Defri area vegeta iei din albia majoră a râurilor are ca efect sporirea vitezei de 

scurgere i ca urmare o reducere a nivelului apei la acela i nivel, ceea ce local, 

duce la viituri masive. 

-Înlăturare completă a pădurilor pe o anumită suprafa ă, prin tăierea lor, se face în 

scopul folosirii terenului în alte scopuri (agricultură, pă unat, construc ii) sau 

utilizării materialul lemnos.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Albie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultur%C4%83
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-Pădurile sunt ecosisteme complexe care afectează aproape fiecare specie de pe 

planetă. Când acestea sunt distruse se crează un lan  de evenimente devastatoare 

atât la nivel local, regional i global.   

-Un loc despădurit prin defri are care este folosit ca pă une montană poartă 

denumirea de curătură sau de runc. 

-Cele mai vizate de defri ări sunt pădurile tropicale. Dacă nivelul actual de 

defri are continuă pădurile tropicale ar putea dispărea complet  în mai pu in de 100 

de ani. 

- ările cu cele mai mari defri ări sunt: Brazilia, Indonezia, Thailanda, Republica 

Democratica Congo i diferite zone din Africa i Europa de Est. 

 

                                                                                 Condei Sergiu 

                                Clasa a VI-a C   

 

 
 
 

….este un peisaj de poveste, o pădure ca în legendele cu zâne. 

Este cea mai nordică pădure subtropicală din Europa formată pe grindul 

nisipos Letea din fâ ii de padure (hasmacuri) dezvoltate printre dunele de nisip. 

Mergând prin pădure treci prin printr-o uluitoare schimbare de peisaj. De la pădure 

subtropicală la de ert în numai 2,300 de metri. 

În Pădurea Letea se găsesc 500 de specii de plante i peste 3000 de specii de 

animale , dintre care mai mult de 2000 sunt insecte, adică peste 70% din speciile 

de animale din Rezerva ia Biosferei Delta Dunării (RBDD). 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83%C8%99une
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Grindul Letea este 

considerat de speciali ti drept 

unul din cele mai interesante 

medii naturale din România. 

Vegeta ia este formată din 

stejarul de luncă, stejarul 

brumăriu, plopul alb , plopul 

negru, frasinul de luncă, frasinul 

de baltă , completată de un 

subarboret bogat.  

Păsările sunt reprezentate de codalb, oimule ul de seară, pupăza epops, 

dumbraveanca, prigoria. 

Tot în Padurea Letea putem observa o faună foarte bogată cum ar fi: opârla 

de nisip, vipera de stejar i să nu 

uităm de câteva sute de cai 

sălbatici. De la primii pa i, caii 

sălbatici ridică aten i capetele, apoi 

se pierd printre stejarii seculari. 

Aici, a a e regula, orice cade, 

copac, creangă, rămâne a a, nimeni 

nu atinge nimic, totul e natural. 

O caracteristică a pădurii o constituie abunden a de plante că ărătoare: vi a 

sălbatică, hameiul, curpenul de pădure i nu 

în ultimul rând liana grecească, cea care dă 

pădurii aspect mediteranean. Pădurea Letea 

este singurul loc din Europa în care se 

întâlnesc liane. 

O altă caracteristică a peisajului este 

dată de modul straniu în care s-au dezvoltat 
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arborii din această pădure. Trunchiurile lor sunt aplecate înspre apă, noduroase i 

contorsionate. Letea este supusă unui regim de ocrotire, pe considerentul existen ei 

unor specii de plante rare, cum ar fi vi a sălbatică, liane, plante de origine 

mediteraneană, care dau pădurii un caracter tropical. 

 

Antohi Denisa Ilinca 
    Clasa a VI-a C 

 
 
 
 

 
 

 

Vulpea argintie 

Vulpea argintie este cea mai micǎ specie de 

vulpe din SUA şi a suferit o pierdere majorǎ în 

ultimii ani. Din fericire, vulpea argintie nu este 

pe cale de dispari ie din cauza oamenilor, ci din 

cauza vulturilor aurii care o preferǎ la cinǎ. În 

prezent, sunt mai pu in de 1000 de exemplare în 

America. 

Urangutanul Sumatra 

Urangutanul Sumatra nu a fost considerat o 

specie diferitǎ pânǎ în 2004, când numǎrul era 

deja foarte scǎzut, 6.600 de exemplare. Oamenii 

de ştiin ǎ se tem cǎ nu vor avea ocazia de a studia 

specia pânǎ la dispari ia ei. Urangutanul Sumatra 

trǎieşte într-o zonǎ din Indonezia, unde sunt 

captura i şi vându i ca animale de companie. 
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Vaquita 

Vaquita (în traducere micuța vacǎ) este cel mai 

mic cetaceu. Vaquita trǎieşte în nordul Golfului 

Californiei (Marea lui Cortez). În prezent, se 

crede că mai există doar 150 de exemplare, iar 

în următorii ani se aşteaptă ca rasa să dispară. 

Principalele cauze care au dus la diminuarea 

numǎrului de vaquita sunt: vânatoarea, poluarea 

chimicǎ şi distrugerea habitatului natural 

 

estoasa Ploughshare 

estoasa Ploughshare trǎieşte doar în partea de 

nord a Madagascarului, în prezent numărul 

exemplarelor ridicându-se la 400. Carapacea 

estoaselor Ploughshare este coloratǎ în nuan e 

superbe de maro. Oamenii de ştiin ǎ 

preconizeazǎ cǎ specia va dispǎrea în urmǎtorii 

30 de ani. 

 

Crocodilul cubanez 

Crocodilul cubanez se aflǎ pe această listǎ din 

cauza atrac iei de nestǎvilit pe care o are 

pentru specia crocodilului american. Din 

cauza împerecherii, specia este în pericol. În 

prezent, mai existǎ cel mult 4.000 de 

exemplare. 
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Broasca cu ochii verzi 

Cu un zâmbet fermecǎtor şi cu ochii verzi, 

aceastǎ broscu ǎ parcǎ te îndeamnǎ sǎ îi dai 

un pupic pentru a vedea dacǎ se transformǎ 

sau nu în prin ul mult cǎutat. Broscu a 

trǎie te în pǎdurile tropicale din Panama şi 

Costa Rica şi se află în pericol din cauza 

unei ciuperci mortale. 

Hirola 

Hirola este un animal îndrăgit de oameni. 

Gra ioasă, gentilă i cu o blană de culoarea 

caramelului, antilopa hirola traieşte în 

salbaticia din Africa. Din pǎcate, în prezent, 

mai există 600 de exemplare, specia fiind 

condamnată la dispari ie. Motivele sunt 

evidente: vânătorii, pierderea habitatului 

natural şi seceta.  

Liliacul Florida Bonneted 

 

Deşi se credea ca liliacul Florida Bonneted 

a dispǎrut încă din 2002, se pare cǎ mai 

există o colonie restrânsǎ în Florida. 
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Porumbelul Grenada 

Deşi este pasǎrea na ionalǎ a Insulei Granada, 

acest porumbel cu pene roz se aflǎ în pericol de 

dispari ie. Pǎdurile din Granada adǎpostesc, în 

prezent, cel mult 150 de exemplare.  

 

Maimu ica langur 

Maimu ica langur trǎieşte în insula Cat Ba din 

Vietnam şi, în doar câ iva ani, rasa va pieri. În 

ultimii 40 ani, numǎrul exemplarelor a fost 

redus cu 98%, acestea fiind folosite în medicina 

tradi ionalǎ chinezeascǎ. 

 

Balica Darius Stefan  
Clasa a VI-a C 

 

     Pelicanii, aceste pasări arhaice, 

rămase din era ter iară i-au 

diminuat mult efectivele în ultimele 

decenii. Locurile lor de cuibărit s-

au redus treptat, ca urmare a 

pătrunderii factorului antropic, 

astfel încât pelicanii au disparut cu 

desăvâr ire din vestul i centrul 
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Europei. 

     În următoarele decenii, numărul pelicanilor a scăzut înspăimântător, din cauza 

pescarilor, care, îngrijora i pentru capturile lor, învinovă eau aceste păsări 

“dăunătoare”, dând foc, ani de-a rândul, tuturor coloniilor întâlnite. 

     Pelicanii sunt strict proteja i în toată Europa. În România, din 1955, speciile de 

pelicani au fost declarate monumente ale naturii, iar coloniile sunt, de asemenea, 

protejate. 

     Corpul mare, relativ u or, al pelicanilor nu le permite să se scufunde dupa 

hrana lor, ei pescuind numai la adâncimea la care ajung cu ciocul i cu gâtul întins. 

Aceste specii pescuiesc în grup, pornind dintr-un ir răzle it, care se strânge în 

cerc, i bătând din aripi, aglomerează pe tii. 

     Pelicanul se hrăne te de regulă în apele mici, în scădere, unde se aglomerează 

pe tii, capturând mai u or exemplarele bolnave. Prin indepărtarea pe tilor bolnavi, 

împiedică apari ia mortalită ii în masă i descompunerea cadavrelor, contribuind la 

prevenirea bolilor. În acest sens, exercitând selec ia naturală, pelicanii sunt si 

sanitarii apei. 

     Femela depune 1-5 ouă lunguie e, de un alb-murdar, pe care ambii părin i le 

clocesc circa o lună de zile, puii fiind îngriji i în cadrul coloniei cam două luni. 

 

                tia i că… 

 cea mai mare colonie mixtă din Europa este cea din zona cu regim de 

protec ie integrală Ro ca-Buhaiova, unde se asociază mai multe mii de perechi de 

pelican comun, cu sute de perechi de pelican cre  i cormoran mare? 

 când este întinsă punga de sub ciocul unui pelican poate cântări mai mult 

decât acesta? 

 pelicanul mănâncă circa 25 kg de pe te pe zi? 

Bălan Diana 
Clasa a VI-a C 
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Rinocerul negru face 

parte din familia 

Rhinocerotidae i este una din 

cele două specii de rinoceri din 

Africa, cealaltă fiind rinocerul 

alb. Acesta din urmă a fost 

salvat de la dispari ie în urmă 

cu câ iva ani prin funda ii de 

ocrotire a speciei. Nu acela i 

noroc l-a avut i Rinocerul 

negru care este într-un grad critic de dispari ie din cauza braconajului. 

Vânătorii europeni sunt responsabili pentru declinul precoce al popula iilor 

de rinocer negru. Era ceva obi nuit ca cinci sau ase rinoceri să fie uci i într-o 

singură zi pentru hrană sau pur i simplu pentru amuzament. Coloni tii europeni 

care au sosit în Africa în secolul al XX-lea pentru a coloniza i a crea ferme i 

planta ii au continuat măcelul fără sens. Cei mai mul i oameni considerau rinocerii 

drept parazi i i i-au exterminat cu orice pre . 

"CONDAMNA I" -  Acesta a fost titlul scris cu majuscule al unui articol de 

pe prima pagină a ziarului britanic Daily Mirror în 1961, înso it de o fotografie, de 

mărimea unei pagini întregi, a doi rinoceri din Africa. Articolul spunea că rinocerii 

au fost "condamna i să dispară de pe fa a pământului din cauza nebuniei, lăcomiei 

i neglijen ei omului''. De atunci, continuă lupta  pentru a proteja rinocerii africani.  
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De ce este importantă această specie? 

Rinocerii sunt unul dintre cele mai vechi grupuri de mamifere, practic ni te 

fosile vii. Ei joacă un rol important în habitatele lor i, în ări precum Namibia, 

sunt o sursă importantă de venit din ecoturism. Protejarea rinocerilor negri duce la 

crearea de spa ii mari de teren în scopuri de conservare. De acest lucru beneficiază 

multe alte specii, inclusiv elefan ii.Comer ul ilegal cu animale sălbatice i 

pierderea habitatului sunt principalele amenin ări din prezent pentru popula ia de 

rinoceri negri.Ace tia au două coarne i, uneori, un al treilea corn posterior mic. 

Cornul frontal este mai lung decât cel din spate, care îi face inte profitabile pentru 

comer ul ilegal cu corn de rinocer. Între anii 1970 i 1992, 96 % din rinocerii negri 

răma i în Africa au fost uci i. Un val de braconaj pentru corn de rinocer s-a 

propagat în Kenya i Tanzania, a continuat spre sud, i s-a răspândit în Zimbabwe. 

Instabilitatea politică i războaiele au 

împiedicat în mare măsură munca de 

conservare a rinocerilor în Africa, în 

special în Angola, Rwanda, Somalia 

i Sudan. Această situa ie a exacerbat 

amenin ări precum comer ul cu corn 

de rinocer i cre terea braconajului 

din cauza sărăciei. 

Astăzi, rinocerii negri rămân în pericol critic de dispari ie din cauza cre terii 

cererii de corn de rinocer, care a condus la niveluri de braconaj record. O cre tere 

recentă a braconajului în Africa de Sud amenin ă să teargă succesul de conservare 

de până acum. Cre terea este determinată de o cerere tot mai mare din partea unor 

consumatori din Asia, în special din Vietnam, pentru remedii populare care con in 

corn de rinocer.  

 

    Marcu Cosmina Maria 
Clasa a VI-a C 
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Zimbrul (Bison bonasus) este o specie de bizon care se găse te în Europa. 

Animalul a fost descris prima dată în literatura tiin ifică de Carl Linné în 1758. În 

1996 a fost clasificat ca specie în pericol. 

Este cel mai greu animal 

european de pe uscat. Are o lungime de 

2,9 - 3 metri i o înăl ime de 1,9 metri, 

cântărind de la 300 la 920 kg. 

INFO… 

Zimbrii sunt pe cale de 

dispari ie. Zimbrii trăiesc în păduri, 

având foarte pu ini du mani naturali; 

există doar câteva relatări din secolul al XIX-lea încoace despre atacuri din partea 

lupilor i ur ilor. Zimbrul este ierbivor. Zimbrii trăiesc 28 de ani în captivitate, dar 

în sălbăticie trăiesc mai pu in. Pot avea pui la vârste între 4 i 20 de ani la femele 

i între 6 i 12 ani la masculi. Teritoriul zimbrilor poate ocupa i 200 km², iar 

unele turme preferă paji tile i poienile din pădure. 

În România… zimbrii pot fi admira i în Rezerva ia Drago -Vodă de la 

Vânători Neam , în Rezerva ia Neagra de la Buc ani, Dâmbovi a (cea mai mare 

rezerva ie din România ca număr de exemplare), în rezerva ia Valea zimbrilor din 

Vama Buzăului, Bra ov, la Ha eg - Slivu , la Grădina Zoologică din Târgovi te, 

două exemplare la Grădina Zoologică din Re i a i două exemplare la Grădina 

Zoologică din Hunedoara. Zimbrii au fost reintrodu i în România în anul 1958, 

când primele două exemplare de animale au fost aduse din Polonia i inute într-o 

rezerva ie din Ha eg. Ideea zimbrilor în libertate, pe teritoriul României, s-a născut 
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abia în 1999, printr-un program sus inut de Banca Mondială i Uniunea 

Europeană. 
                                                                                         Blasciuc Delia 

                                                                                             Clasa a VI-a C 

 

 

 

 

 

Sunt animale unicat în lume, cu o înfa i are neobi nuintă, aflate astăzi în 

pericol de dispari ie din cauza schimbărilor mediului, dar i din cauza omului. 

1. Lamantin (Dugong) 

Lamantinul, cunoscut i sub numele de vaca 

de mare, este un mamifer acvatic cu 

dimensiuni impresionante i o greutate de 

peste o tonă. Este una din speciile lumii 

aflate în pericol de dispari ie în viitorul 

apropiat i este vânat în exces din cauza 

uleiului i a cărnii sale. Poate trăi până la 70 

de ani i atinge maturitatea sexuală abia la vârsta de 13 ani. 

2. Maimu a Proboscis - maimu a cu nas 

lung 

Maimu a proboscis sau maimu a cu nasul 

lung mai este cunoscută în Indonezia i sub 

numele de Bekantan. Masculul se numără 

printre cele mai mari tipuri de maimu ă din 

Asia, având totodată un abdoment 
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proeminent. Din păcate, defri arile excesive pun în pericol habitatul natural în care 

trăiesc aceste maimu e unice. 

3.Crocodilul Gharial (Gavialis 

gangeticus) 

Crocodilului Gharial (Gavial) care 

trăie te în nordul subcontinentului 

indian i se mai spune i "crocodilul 

care mănâncă pe te". Popula ia de 

gaviali a scăzut dramatic în ultimii 70 

de ani, iar specia se află astăzi în pericol critic de dispari ie, la nivel global 

estimându-se a fi mai pu in de 235 de specimene. 

4. Okapi, girafa de padure 

Chiar dacă aspectul său vărgat o face să 

aibă o înfati are similară zebrelor, Okapi 

este singura specie din lume înrudită cu 

girafa, fiind însă de trei ori mai mică decât 

aceasta ca înal ime. Numărul acestor 

frumoase animale a scăzut mult în secolul 

XX din cauza defri arii intense i a infec iilor de diverse tipuri. 

 

5. Axolotl - pe tele umblător mexican 

Axolotl, o salamandră unică în lume, poate 

fi găsită în lacul Xochimilco situat lângă 

ora ul Ciudad de Mexic. Caracterul 

neobi nuit al acestor amfibieni se 
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datorează i faptului ca î i men in caracteristicile de larvă de-a lungul vie ii adulte. 

Nu au plămâni i supravie uiesc în apă gra ie branhiilor externe. Pot trăi până la 15 

ani. Pe lista speciilor lumii aflate pe cale de dispari ie, Ambystoma mexicanum 

sau "pe tele umblător mexican" este men ionat ca aflându-se „în pericol critic”. 

6. Kakapo, bufni a-papagal 

Papagalul Kakapo este una dintre 

cele mai rare, remarcabile i 

bizare specii de papagali din lume. 

Este singurul papagal nocturn din 

lume i singurul care nu poate 

zbura. De asemenea, dintre to i 

papagalii, este i cel cu greutatea 

cea mai mare (aproximativ 3,5 kilograme). Se numără printre cele mai bătrâne 

păsări ale planetei i trăie te în Noua Zeelandă. 

 

7. Delfinul Irrawady 

Delfinul Irrawady se găse te în zonele 

de coastă ale Asiei de Sud i Sud-Est, în 

râurile Mekong, Mahakam si 

Ayeyarwaddy. 

 

8. Olm (Proteus anguinus)Olmul (Proteus anguinus) sau salamandra de pe teră 

este un amfibian neobi nuit i rar care trăie te numai în pe terile subterane ale 

lacurilor din sudul Europei. Spre deosebire de animalele din aceea i clasă, olmul 

mănâncă, doarme i respiră sub apă. Deoarece culoarea pielii sale este 
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asemănătoare pielii umane, mai este 

numit i „pe tele om”. Chiar dacă este 

orb, olmul are o capacitate incredibilă de 

adaptare i poate trăi în habitatul său 

subteran în întuneric total.  

 

9. Lorisul zvelt (Loris tardigradus) 

Lorisul zvelt este un primat nocturn, de 

dimensiuni mici, i se află în cap de listă 

printre speciile lumii aflate în pericol de 

dispari ie. Pentru o perioadă de 60 de ani, 

oamenii de tiin ă au crezut că acest 

mamifer a fost supus în totalitate 

fenomenului de extinc ie. 

10. Antilopa Saiga 

Saiga, antilopa care a vie uit în America de 

Nord în timpul Pleistocenului, este astăzi în 

pericol critic de dispari ie. Are un nas 

neobi nuit, lung i coroiat, în formă de 

trompă, care îi facilitează alergatul în viteză, 

în stepă, la temperaturi scăzute. Saiga a trăit i 

în ările Române ti în Evul Mediu, însă din 

cauza vânatului excesiv a dispărut definitiv de 

pe meleagurile noastre în secolul XVIII. 

David tefan Adămi ă 

Clasa a VI-a C 



       

         PRIETENII NATURII           ISSN 2601 – 0917               ISSN-L 2601 - 0917 

 

 

21 

 

 

 

Marele recif de corali, suficient de mare 

încât poate fi recunoscut i de pe lună, a fost 

construit de animale acvatice mici. Asemeni 

pădurilor tropicale, oferă casa unei 

multitudini diversificate de vietă i. Contrar 

numelui, Marele Recif de Corali nu este o 

structură unitară, ci este alcătuit dintr-o adevarată re ea de recife, ce se întind pe o 

distan ă mai mare de 2000 de km, paralel cu malul nordic al Australiei, de la 

Insula Lady Elliot, aflată lângă malul Queensland-ul de Sud, până la Papua Noua 

Guinee. Formarea Marelui recif de corali a început acum mai bine de 18 milioane 

de ani. În stadiul actual al cre terii, ce durează 8000 de ani, se formează noi 

straturi ce acoperă structurile mai vechi. Pe toată lungimea lui, reciful se află la 

distan e diferite fa ă de mal (între 15 i 200 km.) i se întinde pe o suprafa ă de 230 

000 de kilometri pătra i. Partea principală a recifului este formată din mai mult de 

2100 de recife separate i înconjoară 540 de insule din apropierea malului. Spre 

deosebire de partea centrală, în care recifele se găsesc relativ dispersate, în partea 

de Sud i de Nord acestea sunt mult mai apropiate. În partea de Nord, unde cresc i 

copacii, mangrove, se formează i multe zone mlă tinoase. Între Marele Recif i 

mal se găse te laguna de recif, care numai în pu ine locuri este mai adâncă de 100 

de metri. Pe fundul acesteia se află o câmpie de mal protejată de malul apropiat. 

Marginea dinspre mare a recifului este abruptă pe mai multe mii de metrii, fiind 

astfel supusă furiei valurilor i furtunilor. Cre terea coralilor aici este mai 

pronun ată, cu toate că aici sunt cele mai mari pierderi de corali, pre ul plătit 

valurilor. Mare parte din coralii desprin i se întorc totu i i formează noi stânci, 

astfel reciful se distruge i se clăde te în continuu. 

Formarea recifului de corali. Recifele de corali sunt de fapt stânci vii. Sunt 
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compu i din mii de polipi ancora i în scheletul de var protector, secretat de 

propriile ventuze i forme asemănătoare coarnelor de cerbi. Majoritatea coralilor 

sunt albi. Dacă polipii se înmul esc, reciful cre te de la an la an. Fiecare polip de 

coral se leagă de vecinul sau prin pun i de esuturi vii, contribuind astfel la 

întarirea materiei. Alt formator important al recifului este mu chiul ro u de var, ce 

are aspectul unui smoc roz de vată. Acesta produce piatra de var, care solidifică i 

mai mult reciful. Un alt tip de mu chi, ce trăie te pe creasta recifului, produce un 

fel de rumegu , acesta fixează i mai bine suprafe ele de sedimentare. Cu timpul, 

această popula ie duce la formarea unei structuri complexe, reciful de corali, care 

la nivelul scheletelor goale din piatra 

de var, este reprezentată de doar de 

un strat sub ire de coral viu. Fiecare 

specie de coral are un model propriu 

de cre tere, astfel încât formează 

structuri variate, de la dâmburi i 

suprafe e plane până la forme de 

evantai i forme asemănătoare 

coarnelor de cerbi.  

 

Profesor, 

                                                 ONEL LILIANA 
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Dependența de calculator 

 

Ce este o dependen ă ? 

Este necesitatea de ordin psihologic de a folosi un anumit lucru, in cazul nostru 

vorbim de necesitatea de a avea anumite activită i ce sunt legate de calculator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar: Află dacă e ti dependent de calculator. 
 

1. Ai un sentiment de euforie când e ti la calculator ? DA/NU 

 

2. Performan a ta la serviciu sau la coală a scăzut din cauza timpului petrecut 

online? DA/NU 

 

3. Joci mai mult de 2 jocuri online ? DA/NU 

 

4. Ai întârziat la o întâlnire pentru că erai implicat/ă într-o activitate la computer? 

DA/NU 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dependenţă
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5. i se pare ca î i este mai u or să comunici online? DA/NU 

 

6. Te sim i "fără rost", deprimat/ă sau iritabil/ă când nu e ti la calculator? DA/NU 

 

7. Suferi de insomnii sau schimbări ale bioritmului de când ai început să folose ti 

calculatorul zilnic? DA/NU 

 

8. Sări peste mese sau mănânci la calculator pentru a nu pierde legătura online? 

DA/NU 

 

9. Suferi de dureri de spate?  DA/NU 

 

10. i s-a spus de către familie sau prieteni că petreci prea mult timp online? 

DA/NU 

 

11. Ai probleme cu ochii? DA/NU 

 

12. Ai încercat vreodată i nu ai reu it să limitezi timpul tău online? DA/NU 

 

13. Min i în legătură cu timpul petrecut la calculator sau activită ile ce implică 

PC-ul? DA/NU 

 

14. Petreci mult timp pe diferite site-uri de socializare (Facebook, Twitter, Hi5) ? 

DA/NU 

 

15. Ai făcut un obicei din a descărca  filme/ muzică de pe internet ? DA/NU 

 

16. i-ai neglijat vreodată igiena personală (du  zilnic, periajul din ilor etc. ) 



       

         PRIETENII NATURII           ISSN 2601 – 0917               ISSN-L 2601 - 0917 

 

 

25 

pentru a petrece mai mult timp la calculator? DA/NU 

 

17. i se întâmplă să î i sim i degetele amor ite după ce tastezi? DA/NU 

 

18. Î i petreci mai mult de 3 ore în fa a calculatorului ? DA/NU 

 

19. Î i dore ti să petreci mai mult timp online? DA/NU 

 

20. Sindromul tunelului carpian constă în îngustarea spa iului dintre ligamente i 

oase care duce la amor irea mâinilor. Suferi i de acest sindrom? DA/NU 

 

Răspunsuri: 
Fiecare întrebare la care a i răspuns cu DA valorează 1 Punct 

 

1~3 Puncte: Nu e ti dependent de calculator deloc. 

 

3~9 Puncte: Uneori navigatul pe internet te cuprinde, nu trebuie să î i faci griji, 

asta nu te face un dependent. Dacă ai impresia ca î i petreci prea mult timp în 

spa iul virtual acum ar fi un moment bun să î i stabile ti unele limite. 

 

10~15 Puncte: Nu este prea bine, încearcă să reduci timpul petrecut la calculator. 

Fă un efort i nu sări peste mese i nu î i neglija igiena personală. Ia în considerare 

ajutorul profesionist de la un terapeut specializat în comportamentul compulsiv. 

 

15~20 Puncte: Cu un scor atât de mare cu siguran ă ai nevoie de ajutor specializat 

pentru a- i putea controla simptomele mai ales dacă anterior ai suferit de  depresii, 

dependen ă de jocuri de noroc sau  alcool. 

          Profesor 

ONEL LILIANA 
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