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Sfera vieţii sau biosfera reprezintă învelişul Terrei ocupat de or-
ganismele vii. În continuare este examinată diversitatea organis-
melor unuia dintre învelişurile Planetei noastre – uscatul. Acesta 
cuprinde suprafeţe întinse cu anumite condiţii climatice (numite 
zone climatice), la care s-au adaptat anumite comunităţi de orga-
nisme.

 Comunităţile de organisme ale zonelor climatice împreună cu 
mediul lor de viaţă formează sisteme naturale complexe – tundra, 
taigaua, pădurea de foioase, savana etc. – numite biomuri.

Fiecare biom îşi are diversitatea proprie de plante şi animale, care 
s-a format în funcţie de condiţiile specifice de mediu – temperatu-
ră, precipitaţii, durata zilei, succesiune de anotimpuri etc.

 Examinează principalele biomuri din lume pornind de la schema din fi-
gura 1. Memorează condiţiile climatice caracteristice acestor biomuri.

Tundra. Vegetaţia constă din plante de talie mică, rezistente la în-
gheţuri şi la vânturi puternice: licheni, muşchi, ierburi multianuale 
(floarea-de-piatră, guşa-porumbarului), arbuşti (afin-negru, afin-vâ-
năt, mesteacăn-pitic, salcie-pitică). Lumea animală constă din ma-
mifere erbivore (ren, leming), carnivore (lup, vulpe-polară, urs-alb), 

Am i n t e ș t e - ț i

 Adu-ţi aminte de la lecţiile de geografie din cl. a 5-a ce este biosfera.
 Ce zone climatice cunoști?
 Cum sunt repartizate organismele pe Terra? De ce?

i

 biosferă

 biom

 vegetaţie

 lumea animalăN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

Diversitatea 
lumii  vii

Diversitatea 
organismelor 

pe  terra

 Pentru a capta mai eficient căl-
du ra soarelui, macul din tundră  
(fig. 2) își îndreaptă floarea spre 
soare. Acest fenomen se numeș-
te heliotropism (helios – soare; 
tropos – a se mișca). Floarea ma-
cului acţionează ca o antenă pa-
rabolică ce reflectă razele solare 
de pe pereţii interni ai florii spre 
centrul ei – adică spre seminţe, 
pentru ca ele să se coacă mai re-
pede. Altfel, această plantă nu ar 
reuși să fructifice în decursul verii 
foarte scurte din tundră.

 Unele insecte s-au adaptat să se 
încălzească așezându-se în cen-
trul acestor flori și, astfel, reali-
zează polenizarea lor.

Află mai mult

1
tema
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lumii vii

 numeroase păsări ce se hrănesc cu nevertebratele lacurilor (raţe, gâş-
te, fundac-polar, rândunică-polară), cu seminţe şi pomuşoare (potâr-
niche-polară) sau cu rozătoare (bufniţă-polară). Tundra este domi-
nată şi de „nori” enormi de ţânţari, sugători ai sângelui animalelor.

Pădurea de conifere (taigaua). Vegetaţia este alcătuită din molid-ne-
gru (pe pantele nordice reci sau locurile mlăştinoase), molid-alb 
(pe terenurile nisipoase, umede şi mai calde), pin (pe terenurile 
uscate şi calde), zadă, cea mai rezistentă plantă la frig, care creşte 
chiar şi la hotarele sudice ale tundrei.

Dintre animale se întâlnesc erbivore mari (cerb, elan), mamifere 
de pradă (râs, lup, tigru, vulpe), rozătoare (şoarece, burunduc, ve-
veriţă, castor), păsări arboricole (ciocănitoare, forfecuţă) şi păsări 
răpitoare (uliu, şoim), reptile (viperă) şi broaşte (broască-de-iarbă).

Pădurea de foioase. Vegetaţia include diverşi arbori (stejar, fag, 
carpen, ulm, arţar), arbuşti (alun, scumpie, mur, păducel), nume-
roase plante ierboase cu flori (lăcrămioară, brebenel, floarea-vân-
tului, viorea, dediţel, nemţişor), ferigi, muşchi şi licheni. Diversă 
este şi lumea animală: insecte (furnici, fluturi, gândaci, bondari, 
viespi, albine), broaşte (brotăcel, broască-roşie-de-pădure), reptile 
(şopârlă-verde, viperă, şarpe-de-alun), păsări (piţigoi, ciocănitoare, 
mierlă, gaiţă, corb, uliu, bufniţă ş.a.), mamifere erbivore (cerb, că-
prioară ş.a.) şi mamifere prădătoare (lup, pisică, urs, vulpe).

 Tundra. Foarte rece, cu vânturi con-
tinui. 

 Pădurea de conifere (taigaua). 
Temperaturi scăzute tot anul. 

 Pădurea de foioase. Vara cald, iar-
na frig. 

 Pădurea tropicală. Foarte cald tot 
anul, ploi abundente. 

 Păşunea temperată. Veri fierbinţi, 
ierni reci.

 Savana. Un sezon secetos alternează 
cu unul ploios. 

 Deşertul. Ziua foarte cald, noaptea 
frig, foarte puţine ploi. 

Fig. 2. Fenomenul heliotropismului 
la macul din tundră

Fig. 1. Principalele biomuri și supra- 
feţele ocupate de ele pe Terra

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Pădurea tropicală. După diversitatea de organisme, reprezintă cel 
mai bogat biom de pe Terra. În aceste păduri veşnic verzi, umbroa-
se, calde şi umede vieţuiesc peste 1,5 milioane de specii de plan-
te şi animale (mai mult decât restul speciilor de vieţuitoare din 
întreaga lume). Vegetația este reprezentată de arbori giganţi soli-
tari (araucaria – 50 m), coroanele umbeliforme ale cărora se înalţă 
deasupra pădurii. 

Tulpinile arborilor sunt încolăcite de numeroase liane şi plante 
parazite. Din cauza semiîntunericului arbuştii lipsesc, iar învelişul 
ierbos este foarte sărac. Foarte diversă este lumea animală, consti-
tuită din mamifere (maimuţă, jaguar, leopard), păsări (papagal, tu-
can, colibri, pasărea-paradisului), broaşte arboricole, şerpi şi diver-
se insecte polenizatoare.

Savana. Vegetaţia o formează ierburile de talie medie şi mare, cu 
arbori răzleţi umbeliformi (salcâm, baobab). În sezonul ploios ve-
getaţia devine viguroasă şi verde, servind drept hrană pentru diver-
se animale erbivore (girafă, elefant, zebră, antilopă). Erbivorele ser-
vesc drept sursă de hrană pentru animalele carnivore – leul, ghe-
pardul, leopardul. Cadavrele animalelor sunt devorate şi de şacali, 
hiene, grifoni, condori.

Deşertul. Din cauza vânturilor puternice şi a secetei îndelungate, 
vegetaţia este foarte săracă, fiind alcătuită din plante fără frunze 
(cactus) sau cu frunze puţine. Aceste plante au rădăcini bine dez-
voltate, aşezate fie la adâncimi mici (captează apa de suprafaţă), 
fie pătrunzând la mari adâncimi (spinul-cămilei) pentru a ajunge 
la apele subterane. Lumea animală este constituită, în special, din 
rozătoare (ţistar, iepure-săritor), mamifere erbivore (antilopă), car-
nivore (lup, coiot, vulpe, pisica-caracal), păsări terestre (găinuşa-
de-pustiu, cioara-alergătoare). Se găsesc şi mulţi şerpi, varani, in-
secte şi scorpioni. Pasărea caracteristică taigalei es-

te forfecuţa. Ea are ciocul în for-
mă de foarfece, cele două părţi 
ale ciocului fiind încrucișate la 
vârf. Aceasta îi permite să extra-
gă mai ușor seminţele din conu-
rile coniferelor.

 Fiecare specie de forfecuţe s-a 
specializat în spargerea conurilor 
unor anumite conifere. În funcţie 
de aceasta, forma și mă rimea cio-
curilor lor sunt diferite.

Analizează şi for-
mulează concluzii

 Biosfera este învelișul Terrei ocu-
pat de organismele vii.

 Biosfera constă din biomuri.
 Principalele biomuri sunt: tun-
dra, taigaua, pădurea de fo-
ioase, pădurea tropicală, 
pășunea temperată,  savana  
și deșertul.

Reţine!

Fig. 3. Ciocurile a trei specii de forfecuţă și conurile preferate de ele în hrană

Forfecuţă-gălbuie Forfecuţă-mare Forfecuţă-pătată

conul molidului conul cedrului conul zadei

 Compară ciocurile celor trei 
specii de forfecuţă din imagi-
nile alăturate (fig. 3) şi încear-
că să deduci care conifer are 
conul cel mai dur.
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a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Desenează pe caiet schema. unește prin săgeţi fiecare dintre organismele enumerate cu bi-
omul din care face parte.

Plante Biom Animale

Licheni
Molid-negru
Salcie-pitică

Floare-de-piatră
Pin

Araucaria
Cactus

Mesteacăn-pitic
Molid-alb

Lăcrămioară
Afin-negru

Baobab
Fag

Spinul-cămilei

Tundră

Taiga

Pădure de foioase

Pădure tropicală

Savană

Deşert

Râs
Bufniţă-polară

Papagal
Castor

Scorpion
Bursuc

Maimuţă
Leming

Ciocănitoare
Elan

Şarpe-de-alun
Iepure-săritor

Girafă
Hienă
Colibri
Varan
Grifon

2  Răspunde la întrebări.
  Ce înţelegi prin noţiunile: biosferă, biom, lumea vegetală, lumea animală? Propune exemple.
  De ce în tundră plantele au talie mică?
  Ce adaptări ale plantelor din tundră și deșert cunoști?
  Ce arbori cresc în taiga și pe ce locuri?

3  Completează pe caiet careul alăturat și vei obţine pe verticală denumirea unui biom.
 1. Animal din pădurea de foioase ce consumă ghindă.
 2. Arbore pitic din tundră.
 3. Plantă ierboasă cu flori violete din pădurile noastre,  

care înflorește primăvara devreme.
 4. Arbore gigant din pădurea tropicală.
 5. Animal erbivor mare din taiga.
 6. Rozător acvatic din taiga, care construiește diguri. 5.

6.

2.
3.

1. M R

L
T

i
O

4. a
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Organismul este o fiinţă capabilă să existe independent – să se 
hrănească, să respire, să crească, să se reproducă etc. Toate orga-
nismele sunt alcătuite din celule. Acestea sunt unităţile de bază ale 
vieţii, deoarece îndeplinesc toate procesele vitale ale organismului.

 Cele mai simple organisme sunt alcătuite dintr-o singură ce-
lulă, fiind numite organisme unicelulare.

 Pentru a lua cunoştinţă de unii reprezentanţi ai organismelor unice-
lulare, realizează Lucrarea de laborator de la p. 9.

Principalele grupuri mari de organisme unicelulare existente în 
na tură sunt bacteriile, algele şi protozoarele.

Bacteriile. Primele bacterii descoperite aveau formă de bastonaş 
(din limba greacă bakterion – bastonaş). Ele sunt microorganisme 
(0,5–5 microni) unicelulare, al căror nucleu nu este bine conturat 
(diferenţiat). Celula bacteriană are, ca şi celula vegetală, un perete 
dur, însă acesta nu constă din celuloză ca la plante, ci dintr-o altă 
substanţă organică. Bacteriile au forme diverse: sferică (numită coc),  
de bastonaş (bacil), de spirală (spiril), de virgulă (vibrion) (fig. 1).

Bacteriile se înmulţesc prin diviziunea celulei-mamă în două ce-
lule fizice identice. Sunt răspândite pretutindeni: în apă, sol, aer, pe 
suprafaţa sau în interiorul plantelor, animalelor, omului. După mo-
dul de nutriţie, bacteriile se împart în: parazite (sau patogene), sa-
profite şi simbionte. 

Bacteriile parazite trăiesc în organismul plantelor, animalelor  
şi omului, provocând diverse boli. Cele mai periculoase boli bacteri-
ene pentru om sunt difteria, holera, tuberculoza. Saprofitele (sapros –  
resturi) se hrănesc cu substanţele organice provenite din descom-
punerea organismelor moarte. Aceste bacterii descompun restu-
rile organice din sol şi contribuie la sporirea fertilităţii acestuia. 
Existența bacteriilor simbionte se datorează plantelor, animalelor  

Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce sunt organismele vii?
 Prin ce se aseamănă și se deosebesc plantele și animalele?
 Ce reprezintă organismele unicelulare?

 organisme unicelulare
 bacterii
 euglena-verde
 amibă
 parameciN

o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

 Organismele unicelulare de pe 
Terra au fost clasificate de către 
savanţi în două mari categorii 
sau regnuri: Monere și Protiste.

 Din regnul Monere fac parte 
bacteriile (celulele lor nu au nu-
cleu conturat).

 Regnul Protiste cuprinde algele 
unicelulare și protozoarele (celu-
lele lor au nucleu diferenţiat).

Reţine!

2
tema

organisme 
unicelulare

Fig. 2. Structura euglenei-verzi

Fig. 1. Unele forme ale corpului 
bacteriilor: a – bacili; b – coci; 
c – spirili; d – vibrion

a b

c d

?

?

?

?
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şi omului, în interiorul cărora trăiesc, aducând, totodată, acestora şi 
un mare folos. De exemplu, bacteriile din stomacul animalelor ru-
megătoare (căprioara, cerbul, vaca) participă la digestia celulozei – 
cel mai rezistent component al vegetaţiei păscute. Iar bacteriile din 
intestinul animalelor şi al omului produc unele vitamine importan-
te pentru viaţă sau participă la distrugerea bacteriilor dăunătoare.

Algele verzi unicelulare. Aceste alge sunt considerate strămoşii 
plantelor superioare. 

Unul dintre reprezentanţii grupului este euglena-verde (fig. 3, a).  
Are corpul alungit, dotat în partea anterioară cu flagel – un firişor 
lung cu care euglena-verde înoată în apele dulci. Pentru a se orien-
ta la lumină, la baza flagelului are un „ochişor” primitiv de culoare 
roşie, numit stigmă. În afară de nucleu, în citoplasmă (componen-
tă esențială a celulei, cuprinsă între membrană şi nucleu) se găsesc 
numeroase corpuscule alungite de culoare verde, care conţin cloro-
filă (de aici şi culoarea verde a euglenei). 

Ca şi plantele verzi, euglena se hrăneşte la lumină prin fotosinte-
ză cu ajutorul clorofilei, formând de sine stătător substanţe organi-
ce (glucide) din substanţe neorganice simple (apă şi dioxid de car-
bon). Datorită prezenţei clorofilei şi însuşirii de fotosinteză, eugle-
nele sunt considerate organisme unicelulare vegetale, ca şi clorela, 
diatomeele şi alte alge verzi unicelulare. La întuneric însă, euglena- 
verde se hrăneşte ca un animal veritabil: prinde alte organisme mici  
(bacterii, alge microscopice), din care extrage substanţele organice 
formate. De aceea unii savanţi consideră că aceasta este atât orga-
nism vegetal, cât şi animal.

 În imaginea din figura 2 este reprezentată structura euglenei-verzi. 
Numeşte componentele ei principale notate cu semnul întrebării.

Protozoarele. Primele animale care au trăit pe Terra sunt proto-
zoarele. Din grupul acestora fac parte amiba, parameciul ş.a.

Amiba (fig. 3, b), unul dintre cele mai simple animale unicelu-
lare, este răspândită în apele dulci. Citoplasma ei are aspectul unei 
mase gelatinoase incolore, cu forma corpului mereu schimbătoa-
re. Neavând membrană celulară bine diferenţiată, amiba formea-
ză nişte prelungiri de citoplasmă, numite picioruşe false sau pse-
udopode, cu care se mişcă. Pseudopodele sunt folosite şi la capta-
rea hranei – bacterii, alge unicelulare, particule de resturi organice. 
Hrana întâlnită în cale este înconjurată de pseudopode şi introdusă 
în interior. În jurul ei se formează o veziculă transparentă – vacuola 
digestivă, care o mistuie cu ajutorul sucurilor sale digestive.

Substanţele nutritive obţinute în urma digestiei trec în citoplas-
mă, iar resturile nedigerate sunt evacuate de către vacuola digesti-
vă în exterior.

Aparate și materiale: microscop, lamă, 
lamele, pipetă, apă colectată dintr-o  
băltoacă, lac sau acvariu.
 Turnaţi pe lama de sticlă 1-2 pică-

turi din apa colectată și acoperiţi-o 
cu lamela.

 Examinaţi preparatul respectiv la 
microscop.
– Ce conţin picăturile de apă 

examinate?
– Aţi găsit și organisme repre-

zentate în imaginile de mai jos?
 Folosindu-vă și de aceste ima-

gini, evidenţiaţi forma și părţile 
componente ale organismelor 
observate.

 Desenaţi-le pe caiete.

Lucrare 
de laborator

b

c

Fig. 3. Organisme unicelulare ve-
getale (a – euglena-verde) și ani-
male (b – amiba; c – parameciul) 
care trăiesc în apă

a
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 Analizează imaginile din figura 4 şi descrie procesul nutriţiei amibei. 
Explică cum are loc formarea pseudopodelor.

În citoplasmă se află un nucleu care controlează activităţile vi-
tale ale amibei, inclusiv înmulţirea acesteia. Amiba se înmulţeşte 
prin diviziune directă. Când atinge o anumită mărime, se împarte 
în două amibe noi identice. 

Există diferite specii de amibe. Bunăoară, în apele dulci trăiesc 
amibe parazite (amiba dizenterică) care, pătrunzând în intestinul 
omului, provoacă o boală periculoasă – dizenteria. În mări vie-
ţuiesc amibe ce au corpul acoperit cu o capsulă calcaroasă. După 
moartea lor, aceste capsule se sedimentează pe fund, formând roci 
calcaroase folosite de om în construcţii.

Parameciul (fig. 3, c), ca şi amiba, trăieşte în apele dulci stătătoare, 
hrănindu-se cu organisme mici – bacterii, alge. În apă se mişcă prin vi-
braţia numeroşilor săi cili, aşezaţi des pe membrana celulară. Mişcarea 
este facilitată de corpul alungit în formă de pantof. Mişcarea nu este 
una haotică. Parameciul se îndepărtează, de exemplu, de zonele cu apă 
prea rece sau prea caldă, distinge prezenţa hranei sau a obstacolelor.

Prinde hrana cu orificiul bucal, dispus pe fundul unei adâncituri 
mici în formă de pâlnie, dotată cu cili mai lungi. Digestia hranei se 
face cu ajutorul vacuolei digestive. Resturile nedigerate sunt elimi-
nate printr-un orificiu numit citoproct.

Vacuolele digestive se formează rând pe rând, pe măsura intrării 
hranei în gură. Ele se mişcă lent prin citoplasmă, ajungând la cito-
proct, pe unde se elimină deşeurile nedigerate. Aici activitatea lor 
se încheie, vacuolele dispar şi în locul lor se formează altele noi.

La realizarea excreţiei (eliminării substanţelor dăunătoare) parti-
cipă două vacuole mari, de formă stelată, numite vacuole contractile. 
Ele acumulează, apoi elimină periodic produsele de excreție din cor-
pul parameciului. 

Respiraţia se realizează prin întreaga suprafaţă a corpului. 
Reproducerea are loc, ca şi la amibă, prin diviziune directă, fiind 

coordonată de către nucleul mic. Nucleul mare controlează celelalte 
activităţi vitale ale celulei.

 Examinează structura parameciului din figura 5. Care sunt asemă-
nările şi deosebirile dintre parameci, amibă şi euglenă?

 Protozoarele, în condiţii nepriel-
nice de viaţă, se închistează – se 
acoperă cu un înveliș gros și re-
zistent care este secretat de că-
tre celula lor. Acest înveliș le pro-
tejează de uscăciune și de frig.

 În condiţii favorabile, învelișul 
protector dispare și protozoare-
le își reiau viaţa normală.

Ştiai că…?

a b

a

b

c

Fig. 4. Etapele nutriţiei amibei cu o 
algă verde unicelulară (diatomee): 
a – apropierea de hrană; b, c – în-
conjurarea hranei cu ajutorul pse-
udopodelor

Fig. 5. Parameciul: a – văzut la mi-
croscop; b – schema structurii lui

Nucleul mare

Vacuolă 
contractilă

Cili

Vacuolă 
digestivă

Pâlnia 
orificiului bucal

Nucleul mic
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a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Răspunde la următoarele întrebări:
  Care organisme fac parte din Monere și Protiste?
  Ce înţelegi prin organism unicelular, amibă dizenterică, protozoare?
  Este potabilă apa din lac? Argumentează.
  Cum procedează protozoarele când condiţiile climatice nu sunt favorabile pentru viaţă? Descrie procesul.

2  Completează pe caiet enunțurile cu răspunsul corect din cele trei variante.
  Cocii au formă…
  a) de bastonaş; b) sferică; c) de virgulă.

  Parameciul se mișcă cu ajutorul…
  a) flagelului; b) pseudopodelor; c) cililor.

  Vacuola contractilă a protozoarelor participă la…
  a) digestie; b) excreţie; c) reproducere.

  Saprofitele…
  a) descompun b) parazitează pe c) trăiesc în simbioză 

resturile organice; alte organisme; (ajutor reciproc) cu alte organisme.

  Stigma este…

 a) organ de mişcare; b) organ de văz al amibei; c) „ochişor” primitiv al euglenei-verzi.

3  Copiază pe caiet următorul tabel și completează-l.

Particularităţi Euglena-verde Amiba Parameciul

Dimensiuni

Formă

Părţi componente

Mediu de viaţă

Nutriţie

4  ia cunoștință de informația ce urmează și efectuează o experiență. Răspunde la întrebări.
…Din bacteriile saprofite fac parte şi aşa-numitele bacterii fermentative. Prin fermentarea vinu-

lui sau a laptelui, de exemplu, ele contribuie la obţinerea oţetului sau a iaurtului – produse alimen-
tare importante pentru om. 

Pentru a te convinge de existenţa bacteriilor ce participă la ob-
ţinerea iaurtului, procedează astfel:

– Pune pe o lamelă de sticlă o picătură de apă. 
– Adaugă o picătură de iaurt şi amestecă-le bine.
– Examinează lamela la microscop.

  Ce ai observat?
  Se aseamănă organismele din iaurt cu cele din imaginile din figura 6?
  Identifică organismele observate. Cum se numesc ele?

a

b

Fig. 6. Bacterii: a – bacili; b – coci 
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Organismul unicelular este cea mai simplă fiinţă de pe Terra, în-
să celula din care este alcătuit poate să îndeplinească toate funcţiile 
necesare vieţii: mişcarea, nutriţia, reproducerea etc.

 Consideri că aceste însuşiri sunt caracteristice şi organismelor, al căror 
corp este alcătuit din numeroase celule (ciuperci, plante, animale)?

Celulele acestor organisme s-au asociat şi specializat, îndepli-
nind anumite funcţii. De exemplu, la om celulele sângelui trans-
portă oxigenul şi dioxidul de carbon, iar celulele musculare, con-
tractându-se, asigură mişcarea etc.

 Organismele alcătuite din mai multe celule, care realizează 
anumite funcţii, au fost numite organisme pluricelulare.

Ele au provenit de la organismele unicelulare. Pe parcursul a mi-
lioane de ani organismele pluricelulare s-au perfecţionat treptat, 
obţinând o structură din ce în ce mai complexă. Cu cât mai com-
plexe erau organismele pluricelulare, cu atât mai numeroase deve-
neau şi specializările celulelor lor. Celulele de o anumită speciali-
zare se asociau între ele, formând: ţesuturi, apoi organe, sisteme de 
organe, în final organism integral. Cu timpul, numărul organisme-
lor creştea, deosebindu-se unul de altul prin vastitatea de celule, 
prin cantitatea, varietatea de organe, forma corpului, modul de via-
ţă etc., adică prin nivelul de organizare.

Pornind de la nivelul de organizare, savanţii au clasificat organis-
mele pluricelulare în trei regnuri: Ciuperci, Plante, Animale.

Regnul Ciuperci. Ciupercile nu sunt nici plante, nici animale.  
Ele reprezintă un grup aparte de organisme, care includ ciuperci 
microscopice (ciupercile de mucegai) (fig. 1, a) şi ciuperci mari  
(fig. 1, b), numite ciuperci cu pălărie (pitărcuţa, pălăria-şarpelui etc.). 

Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce sunt organismele monocelulare? Exemplifică.
 Ce știi despre organismele pluricelulare? 
 Ciupercile, plantele și animalele sunt organisme pluricelulare? Ar-

gumentează.

 organisme pluricelulare

 ciuperci

 plante

 animaleN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

organisme 
pluricelulare

 Cele mai variate și numeroase or-
ganisme pluricelulare sunt din 
regnurile: Plante și Animale.

 Plantele:
– Sunt imobile;
– Preiau apa din sol și își produc 

cea mai mare parte a hranei prin 
fotosinteză;

– Fotosinteza utilizează energia 
solară pentru a combina dioxidul 
de carbon din aer cu apa, produ-
când zaharuri și, în același timp, 
eliminând oxigen;

– Ca și animalele, plantele sunt 
constituite din celule, dar aces-
tea au pereţi rigizi care le asigu-
ră susţinerea.

 Animalele:
– Majoritatea animalelor pot să se 

miște;
– Animalele beau apă și se hrănesc 

cu plante sau alte animale pen-
tru a obţine substanţele nutritive 
necesare;

–  Inspiră oxigen din aer și expiră dio-
xid de carbon ca produs rezidual;

– Au nervi și organe de simţ specia-
lizate, cum sunt ochii și urechile.

Află mai mult

3
tema
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Ciupercile cu pălărie au două părţi principale: corpul de fructifica-
ţie şi miceliul (fig. 2).

Corpul de fructificaţie creşte deasupra solului, fiind alcătuit din 
picioruş şi pălărie. Pe partea inferioară a pălăriei se află numeroa-
se tubuşoare sau lamele, pe care se dezvoltă sporii. Duşi de vânt şi 
căzând pe un sol fertil, ei germinează şi formează ciuperci noi. Mi-
celiul se află în sol şi este alcătuit din numeroase filamente albe, 
subţiri şi lungi, numite hife. Hifele absorb substanţele nutritive din 
sol. Neavând clorofilă, ciupercile nu-şi pot produce de sine stătător 
substanţele organice necesare. De aceea majoritatea extrag aceste 
substanţe din resturile organice în descompunere ale plantelor şi 
animalelor moarte. Astfel de ciuperci au fost numite saprotrofe (sa-
pros – resturi, trophos – hrană). Există şi ciuperci parazite, de exem-
plu cornul-secării, care parazitează pe boabele spicului de secară, 
hrănindu-se cu substanţele organice extrase din ţesuturile vii.

Regnul Plante. Este mai evoluat şi foarte divers (circa 400 de mii), 
incluzând algele verzi, muşchii, ferigile, coniferele şi plantele cu flori.

 Plantele sunt organisme pluricelulare autotrofe (trophos –  
hrană, auto – de sine stătător) – pot să-și formeze de sine 
stătător substanţele organice necesare din substanţe neor-
ganice (apă și dioxid de carbon).

Algele verzi – plante inferioare cu corp simplu şi apla-
tizat, nediferenţiat în rădăcini, tulpină şi frunze.

Muşchii – cele mai vechi şi mai simple 
plante terestre de pe Terra, ale căror ţesuturi 
încă nu sunt diferenţiate. Au corp de dimen-
siuni mici, constând din frunzuliţe, tulpiniţă 
şi rizoizi (organe de fixare şi absorbție).

Ferigile – plante dotate cu vase conducătoare, prin care 
sucurile nutritive circulă mult mai operativ spre organe. 
Se reproduc în mod primitiv – prin spori.

Coniferele (Gimnospermele) – arbori înalţi 
cu reproducere realizată de un organ special – floarea. 
Florile lor însă nu sunt perfecte şi au aspect de conuri 
(masculine sau feminine). Seminţele sunt golaşe, nea-
coperite de fruct, de aceea au fost numite şi gimnos-
perme (gymnos – golaş, spermos – sămânţă).

Plantele cu flori (Angiospermele) sunt plantele cu cea 
mai evoluată organizare de pe Terra.

Floarea, ca organ de reproducere, are o structură per-
fectă, sămânţa acoperită, de unde şi denumirea de angi-
osperme (angion – închis; spermos – sămânţă, adică cu 
sămânţa închisă în fruct).

a

b

Fig. 1. Aspectul unor ciuperci:  
a – penicillium (mucegai-auriu);  
b – şampinion

Fig. 2. Structura ciupercii cu pălărie: 
a – corpul de fructificaţie;  
b – sporii; c – miceliul

ab

c
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Pentru plantele superioare (ferigi, conifere, plante cu flori) este 
caracteristică o diferenţiere evidentă a celulelor în diverse ţesuturi 
şi organe, care realizează în mod eficient toate funcţiile necesare 
pentru viaţă. Corpul lor are următoarele organe vegetale:

rădăcină – cu funcţie de fixare a plantei în sol şi de absorbţie a 
apei şi a sărurilor minerale;

tulpină – împreună cu ramurile are funcţie de susţinere. Prin va-
sele lor conducătoare circulă sucurile nutritive de la rădăcini spre 
frunze şi în direcţie inversă;

frunze – conţin clorofilă şi realizează fotosinteza. Prin frunze se 
produc încă două funcţii vitale importante – respiraţia şi transpi-
raţia.

Regnul Animale. Este ultimul şi cel mai numeros (include circa  
1,5 milioane de specii).

 Animalele sunt organisme heterotrofe (folosesc substanţe-
le organice ale vieţuitoarelor consumate), au sensibilitate și 
capacitate de mișcare.

 Examinând rubrica „Află mai mult” de la p. 12, compară animalele cu 
plantele. Ce asemănări şi deosebiri există între ele?

Animalele sunt foarte diverse. După schelet (căruia îi revine ro-
lul principal în realizarea mişcării), deosebim grupurile:

animale nevertebrate – lipsite de coloană vertebrală şi 
de schelet osos intern;

animale vertebrate – dotate cu coloană ver-
tebrală şi schelet cartilaginos sau osos intern.

 Examinează schema de mai jos. Memorează încrengătu-
rile şi clasele principale de animale.

 Din mucegaiul-auriu  (ciupercă 
microscopică din genul Peni-
cillium) se extrage penicilina – un 
antibiotic folosit în combaterea 
bacteriilor patogene. 

 Pentru prima oară penicilina a 
fost obţinută de către savantul 
englez A. Fleming în 1928. Acest 
învățat a observat într-o cultură 
veche de bacterii patogene (ge-
nul Staphylococcus) un mucegai 
de nuanță aurie care oprise creș-
terea bacteriilor.  „S-ar putea să 
aibă importanţă!”  a exclamat el. 

 Acest mucegai, care crește obiș-
nuit pe sol sau pe fructele în pu-
trefacţie, a deschis o eră nouă în 
medicină, salvând de la moarte 
sute de mii de oameni.

Ştiai că…?

Monere

Spongieri Celenterate Viermi 
plaţi

Viermi 
cilindrici

Viermi 
inelaţi Moluşte Artropode

Peşti Amfibieni Reptile Păsări Mamifere

ProtisteCiuperciPlanteAnimale

Încrengături

Clase

N E v E R T E B R A T E

v E R T E B R A T E

Regnuri

Fig. 3. Schema clasificării regnului Animale în cadrul celorlalte regnuri de 
organisme
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a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Completează pe caiet enunţurile cu răspunsul corect din cele trei variante.
  Ciupercile sunt…
  a) plante; b) animale; c) nici plante, nici animale.
  Plantele sunt organisme…
  a) autotrofe; b) heterotrofe; c) saprotrofe.
  Animalele sunt organisme…
  a) care îşi prepară singure b) care nu se mişcă; c) cu sistem nervos

     substanţele nutritive;       şi organe de simţ.

2  Desenează și completează tabelul pe caiet.

Organisme pluricelulare Reprezentanţi tipici Asemănări Deosebiri Alte observaţii

Ciuperci Corp alcătuit din mai 
multe celule

Plante Stejarul, macul

Animale
Cel mai diversificat regn 
de pe Terra (1,5 mil. de 

specii)

3  
Reproducând tabelul pe caiet, unește prin săgeţi denumirile organismelor pluricelulare 
(prima coloană) cu una din trăsăturile caracteristice ale acestora (coloana a doua).

Animale 
vertebrate

Ciuperci 
microscopice

Conifere

Organisme 
pluricelulare

Animale 
nevertebrate

Ciuperci 
cu pălărie

Animale

Angiosperme

lipsite de schelet osos intern

cu numeroase celule specializate în realizarea anumitor funcţii

cu coloană vertebrală

cu sămânţă în interiorul fructului

majoritatea sunt saprofite

din unele se extrag antibiotice

cu flori în formă de conuri masculine sau feminine

cel mai numeros regn de organisme pluricelulare
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Biodiversitatea naturală a ţării noastre este bogată, fiind deter-
minată de poziţia ei geografică. Datorită condiţiilor climatice în re-
publică există două zone naturale – de silvostepă şi de stepă, care 
includ cinci regiuni. Fiecare regiune are ecosistemele sale caracte-
ristice (fig. 1).

Am i n t e ș t e - ţ i

 Din ce zonă climatică face parte Republica Moldova?
 Cât de variată este lumea plantelor și a animalelor din ţara noas-

tră? 
 Numește câteva dintre plantele și animalele pe care le cunoști.

 biodiversitate
 ecosistem
 floră
 faună
 vegetaţieN

o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

Diversitatea  plantelor 
şi  animalelor 

din  republica  moldova

 Biodiversitate – totalitatea plan-
telor, animalelor și microorganis-
melor de pe un anumit teritoriu.

 floră – totalitatea speciilor de 
plan te de pe un anumit teritoriu.

 faună – ansamblul speciilor de 
ani male ale unui anumit teritoriu.

 Vegetaţie – comunităţile de 
plante de pe un anumit teritoriu.

 Ecosistem – sistem alcătuit din 
plan te, animale, microorganis-
me și mediul de viaţă al acestora.

Reţine!

Zona de silvostepă

Regiunea podişurilor de silvo-
stepă

Regiunea câmpiilor din stepa 
Bălţilor

Regiunea codrilor

Zona de stepă

Regiunea de stepă a Nistrului In-
ferior

Regiunea câmpiilor din stepa 
Bugeacului

Ecosistem de silvo-
stepă

Ecosistem acvatic  
şi de baltă

Ecosistem silvic

Ecosistem de stepă

Ecosistem de luncă

Ecosistem de stân-
cării

4
tema

Fig. 1. Zonele naturale și regiunile landșaftice (cu ecosistemele caracteristi-
ce) ale Republicii Moldova
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Ecosistemele silvice. Cea mai bogată floră şi faună o au Codrii 
Moldovei, care ocupă 15% din teritoriul republicii. În Codri se în-
tâlnesc următoarele specii caracteristice de plante: 1) arbori – ste-
jar, gorun şi fag în amestec cu tei, arţar, frasin, cireş; 2) arbuşti – 
alun, corn, măr-pădureţ, porumbar-spinos, jugastru, dracilă, pădu-
cel; 3) plante ierboase – toporaş, clopoţei, floarea-vântului, ruşcu-
ţa-de-primăvară, brebenel, viorea, mierea-ursului, rocoţea, leurdă, 
pecetea-lui-Solomon etc. 

În nordul republicii pădurile ocupă suprafeţe mici, sunt frag-
mentare şi izolate, fiind alcătuite din stejărişuri cu stejar peduncu-
lat, în amestec cu cireş, mesteacăn, arin-alb. Dintre arbuşti se întâl-
nesc scoruşul-de-munte, scumpia, iar din ierburi – dediţelul, turi-
cioara etc.

În sudul Moldovei sunt mai răspândite pădurile de luncă ce cresc 
de-a lungul Nistrului şi Prutului: sălcişurile, plopişurile în amestec 
cu salcie-albă şi stejar, stejărişurile în amestec cu ulm şi plop.

Flora ecosistemelor silvice include 860 de specii. 
Dintre animale sunt numeroase vertebratele terestre – 172 de 

specii (sau 37,3% din numărul total de specii de vertebrate din re-
publică) şi insectele – circa 9 000 de specii. Din vertebratele carac-
teristice se întâlnesc: mamifere – căprioara, cerbul-nobil, bursucul, 
vulpea, jderul-de-pădure; păsări cântătoare – mierla, cinteza, piţi-
goiul, pupăza, privighetoarea; păsări arboricole – ciocănitoarea, co-
joaica, ţoiul; păsări răpitoare – şorecarul, uliul-porumbar, ciuful-
de-pădure; insecte – bondarul, fluturele, viespea ş.a.

Ecosistemele de stepă. S-au păstrat fragmentar (printre terenurile 
agricole) în nordul (stepa Bălţilor) şi sudul republicii (stepa Bugea-
cului) şi ocupă circa 65 mii ha (sau 1,92%) din teritoriul ţării. Pen-
tru vegetaţia de stepă sunt caracteristice: predominarea speciilor 
de negară, perioada scurtă de vegetaţie, prezenţa subarbuştilor re-
zistenţi la secetă.

a b c d e

a b c d e

Fig. 2. Plante și animale de pădure: 
a – toporaş-suav; b – stejar; c – flu-
ture-amiral; d – uliu-porumbar;  
e – cerb-nobil 

Fig. 3. Plante și animale de stepă: 
a – salvie-nutantă; b – vineţică-de-
Ge neva; c – acvilă-de-stepă; 
d – popândău-cu-pete;  
e – dihor-de-stepă
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Flora cuprinde peste 600 de specii. Cele mai caracteristice sunt: 
negara, luntricica-piloasă, salvia-nutantă şi salvia-verticilată. Fau-
na de vertebrate este constituită din 109 specii, dintre care cele mai 
răspândite sunt: păsări – ciocârlia, ciocârlia-de-stepă, ciocârlanul, 
prepeliţa, potârnichea, prigoarea, mărăcinarul, coţofana, vrabia-
de-câmp; mamifere – iepurele-de-câmp, popândăul-cu-pete, po-
pândăul comun, şoarecele-pitic, hârciogul, dihorul-de-stepă; repti-
le – şopârla-ageră, şopârla-multicoloră; amfibieni – broasca-râioa-
să-verde; insecte – lăcusta, fluturele.

Ecosistemele acvatice şi de baltă ocupă terenurile din bazinele râurilor, ia-
zurile, lacurile şi lacurile de baraj (Costeşti-Stânca, Ghidighici, Cuciur-
gan). Râurile constituie circa 95 000 ha (sau 2,8%) din teritoriul repu-
blicii. În Moldova sunt 3 260 de râuri şi râuleţe (lungimea totală –  
16 000 km) şi 3 532 de lacuri (suprafaţa totală – 333 km2).

Există vegetaţie subacvatică (brădişul, cosorul), plutitoare neîn-
rădăcinată (lintiţa, peştişoara) şi plutitoare înrădăcinată (nufărul, 
săgeata-apei). Vegetaţia acvatică şi de luncă include peste 160 de 
specii, inclusiv specii preţioase şi rare ca nufărul-alb, nufărul-gal-
ben. În lacul Manta din sudul republicii se întâlnesc insule plutitoa-
re de stuf, numite plauri. Diversificată este şi fauna acestor ecosis-
teme, care cuprinde peste 2 000 de specii de nevertebrate (viermi, 
moluşte, insecte) şi 205 specii de vertebrate (peşti – 80 de specii, 
vertebrate terestre – 125 de specii). Din punct de vedere faunis-
tic, sunt preţioase ecosistemele Nistrului, Prutului, Răutului, Bot-
nei, Ialpugului, unde vieţuiesc specii rare: vidra, nurca-europeană, 
lebăda-de-vară, cormoranul-mic, ţigănuşul, lopătarul, broasca-ţes-
toasă-de-baltă ş.a.

 Examinează diversitatea plantelor şi animalelor vertebrate din Repu-
blica Moldova (fig. 5).

a b c d e
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Fig. 4. Plante și animale acvatice și 
de baltă: a – peştişoară; b – nufăr-
alb; c – raţă-călifar; d – lebădă-de-
vară;  e – ondatră

Fig. 5. Diversitatea plantelor (a) și 
animalelor vertebrate (b) din Re-
publica Moldova
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a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Examinează harta din figura 1 de la p. 16.
  Din ce zonă naturală a Republicii Moldova face parte localitatea ta?
  Dar din ce regiune?
  Alcătuiește o listă a celor mai răspândite plante din localitate.

2  analizează schema distribuţiei vegetaţiei Republicii Moldova din figura 6.
  Ce tipuri de vegetaţie sunt răspândite în localitatea ta?
  Cum sunt repartizate acestea?
  Ce suprafeţe (mici, medii, mari) ocupă ele în comparaţie cu vegetaţia din regiunile vecine și cu cea 

din alte ţări?

3  a) Copiază pe caiet și analizează tabelul 1.
   b) Calculează procentul pe care îl ocupă principalele grupuri de plante (alge, licheni etc.) 

din Republica Moldova faţă de diversitatea lor în lume. Scrie aceste rezultate într-o coloană 
aparte a tabelului.

  Care grupuri (în %) sunt cele mai numeroase?
  Dar cele mai puţin numeroase?
  Argumentează.  

Grupul
Numărul 
de specii 
în lume

Numărul 
de specii în 
Republica 
Moldova

I. Plante 321 000 5 513

Plante su-
perioare 250 000 1 832

Muşchi 14 000 157

Licheni 17 000 124

Alge 40 000 3 400

II. Ciu-
perci 70 000 1 200

Tabelul 1. Diversitatea speciilor de 
plante și ciuperci în lume și în Re-
publica Moldova

Fig. 6. Vegetaţia Republicii Moldova

Păduri de fag

Păduri de gorun

Păduri de stejar

Păduri de stejar-pufos

Zăvoaie

Stepe

Pajişti halofile (sărături)

Vegetaţie petrofilă (de stâncării)

Pajişti inundabile

Păduri de salcâm
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Importanţa plantelor. Plantele, datorită fotosintezei, produc oxige-
nul care, fiind eliminat prin frunze în exterior, este sursa vitală a 
respiraţiei plantelor, animalelor şi omului. Totodată, plantele sunt 
capabile să-şi formeze de sine stătător substanţele organice care le 
întreţin viaţa – glucidele sau zaharurile. Anual, toate plantele verzi  
de pe Terra produc cca 150 de miliarde tone de zaharuri. Aceste 
substanţe se află în celulele tuturor organelor plantei – frunze, mu-
guri, lăstari, flori, fructe, seminţe, tuberculi, rizomi etc. Dar nu-
mai o anumită parte din zaharuri sunt utilizate pentru întreţinerea 
plantelor înseşi.

 Cealaltă parte a zaharurilor produse de către plante reprezin-
tă hrana principală a tuturor animalelor de pe Terra, inclusiv 
a omului.

Plantele de cultură (plantele cultivate de om pentru folosul pe 
care îl aduc) sunt o sursă alimentară extrem de importantă pen-
tru om. Prima plantă cerealieră a fost obţinută de către om acum 
9 mii de ani în Orientul Mijlociu. În urma selecţiilor ulterioa-
re, omul a obţinut până în prezent sute de soiuri productive şi de 
reală valoare nutritivă de cereale: grâu, secară, ovăz etc. Diverse 
plante de cultură au fost obţinute în întreaga lume: în America – 
porumbul, dovleacul, roşiile, ardeiul, fasolea, floarea-soarelui; în 
Indochina – portocalul, lămâiul; în Etiopia – arborele de cafea; în 
Birmania – ceaiul; în Mexic – arborele de cacao; în Afganistan –  
morcovul etc. În prezent însă principalele necesităţi alimentare 
ale omului sunt asigurate de doar circa 20 de plante de cultură. 
Astfel, numai una singură, orezul, hrăneşte astăzi aproape jumă-
tate din populaţia planetei.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Din ce cauză omul a început să cultive unele plante și să îngrijeas-
că anumite animale?

 Enumeră câteva alimente de origine vegetală și apoi de origine 
animală pe care le consumi zilnic.

 Ce s-ar întâmpla dacă plantele și animalele ar dispărea de pe Ter-
ra? Argumentează.

 oxigen

 zaharuri (glucide)

 plante de cultură

 plante medicinaleN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

importanţa  plantelor 
şi  animalelor 

pentru  om

 În lume există cel puţin 75 000 de 
specii de plante comestibile.

	 Dacă toate ar fi folosite în alimen-
taţie, niciunul din cei cca un mi-
liard de oameni de pe Glob care 
în prezent suferă de foame nu ar 
duce lipsă de hrană.

Află mai mult

 Plantele medicinale se colectea-
ză pe vreme bună.

 Rădăcinile și rizomii se spală sub 
jet rece de apă, se scurg, se taie 
bucăţi mai mici și se pun la uscat.

 Uscarea se face la umbră, în locuri 
deschise sau încăperi bine aerisite.

 Plantele medicinale se folosesc 
numai la recomandarea medicu-
lui.

 Plantele medicinale se colectea-
ză selectiv și parţial, lăsându-le 
să se autoreproducă, pentru a nu 
dispărea complet din natură.

 Se interzice colectarea plantelor 
medicinale rare, incluse în Cartea 
Roşie a Republicii Moldova.

Sfaturi practice

5
tema
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 Luând cunoştinţă de informația din rubrica „Află mai mult” de la  
p. 20, formulează concluziile de rigoare.

Multe plante conţin uleiuri eterice aromate şi preţioase folosite 
ca mirodenii în industria alimentară (vanilia, coriandrul, arbore-
le-de-cuişoare); în parfumerie (menta, trandafirul, salvia, levănţi-
ca); în medicină (eucaliptul, arborele-de-camfor, menta).

Plantele medicinale reprezintă un remediu eficient împotriva 
multor boli umane. Bunăoară, teiul, muşeţelul, valeriana – contra 
astmei, tusei, spasmelor căilor respiratorii; ceapa, umbra-iepurelui, 
cireşul, frasinul, ienupărul – ca diuretice (ameliorează funcţionarea 
rinichilor) etc.

 După imaginile din figura 1 şi din rubrica „Sfaturi practice”, ia cunoş-
tinţă de unele plante medicinale din Republica Moldova şi de regulile 
de colectare a acestora.

Plantele au un rol deosebit ca mediu de recreere şi odihnă (pădu-
rile, parcurile, scuarurile etc.), de reţinere a umezelii în sol (fâşiile 
forestiere de pe câmpurile agricole), ca sursă de fructe şi pomuşoa-
re sălbatice, ca mediu de viaţă al animalelor, pentru reţinerea şi ab-
sorbţia poluanţilor (praf, gaze dăunătoare) etc.

Importanţa animalelor. Ca şi plantele, animalele reprezintă, în pri-
mul rând, o sursă alimentară extrem de importantă.  

Astfel, animalele domestice, precum şi cele sălbatice asigură 
omul cu ouă, carne, grăsimi, lapte şi produse lactate. Bunăoară, în 
ţările Africii Centrale şi de Vest mamiferele şi păsările sălbatice asi-
gură populaţia cu 75% din carnea consumată. 

Peştii, racii şi moluştele de mare asigură anual 20% din necesarul 
de hrană proteică de origine animală al populaţiei. Iar în unele ţări 
peştele şi nevertebratele marine satisfac necesarul de hrană a mai 
mult de cinzeci la sută din populaţie. Este de remarcat că circa 40% 
din peştele pescuit în lume este folosit şi pentru hrănirea animale-
lor domestice.

Un rol important revine animalelor şi ca sursă de substanţe me-
dicamentoase (veninul şerpilor, coarnele cerbilor, ficatul rechini-
lor). Diverse preparate contra hipertoniei, bolilor cardiace şi neu-
rologice au fost obţinute din corpul bureţilor, actiniilor, moluştelor, 
stelelor-de-mare, viermilor marini. Preparatul padan (obţinut din 
viermii marini) este folosit pentru nimicirea dăunătorilor plante-
lor agricole (gândacul-de-Colorado, trombarul-bumbacului, mo-
lia-verde). 

Unele animale microscopice marine au capacitatea de a purifica 
apa de deşeurile radioactive ale uraniului, acumulându-le în corpul 
propriu într-o cantitate de 10 ori mai mare decât cea rămasă în apă. 

Animalele domestice şi sălbatice servesc pentru confecţionarea 
încălţămintei şi hainelor (pielea şi blănurile lor), ca mijloc de trans-
port (renii, câinii, caii), ca animale de poştă (porumbeii, struţii) etc. 

a

b

c

d

e

Fig. 1. Plante medicinale: a – măceş; 
b – sunătoare-perforată; c – fragi-de-
pădure; d – rostopască; e – păducel 
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Să nu uităm şi de faptul că observarea animalelor în natură sau 
grădini zoologice, vânătoarea sau pescuitul sportiv sunt forme 
foarte eficiente de petrecere a timpului liber, reprezentând un izvor 
necesar de emoţii pozitive ce contribuie la refacerea emoţională şi 
fizică a omului.

Nu există animale sau alte fiinţe care să nu aibă un rol pozitiv în 
natură. Acest rol, în mod direct sau indirect, se răsfrânge benefic şi 
asupra omului.

 Citeşte textul de la rubrica „Știai că…?” şi formulează concluziile de 
rigoare.

a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Completează pe caiet tabelul ce urmează.

Denumirea plantei, animalului Importanţa pentru  om

2  Realizează un sondaj de opinie printre colegi, prieteni, rude despre importanţa animalelor 
în viaţa omului conform următorului model:

  Ce animale aveţi pe lângă casă sau în apartament?
  Care este importanţa lor recreativă în familie sau valoarea economică în bugetul familial?
  Cum îţi petreci timpul liber în natură?

 Acum 30 de ani, renumitul bio-
log american Aldo Leopold afir-
ma: „Este cel mai ignorant om 
acela care se întreabă despre un 
animal sau o plantă: dar de ce, mă 
rog, mai este nevoie și de acestea?”

 Odată ce Pământul și Natura sunt 
perfecte în ansamblu, înseamnă 
că sunt perfecte și strict necesare 
și toate fiinţele lor. Și acest adevăr 
indiscutabil este o realitate veșni-
că, indiferent dacă noi conștienti-
zăm aceasta sau nu.

Știai că…?

a b

Fig. 2. Bourul (a), strămoșul bovinelor actuale (b). 
În pădurile Moldovei și în Carpaţi bourul în stare sălbatică a dispărut în se-
colul al XV-lea, iar în captivitate ultimul taur a murit în anul 1627 în Polonia.



23

Diversitatea 
lumii vii

  Ce animale sălbatice cunoști și care au fost cele mai impresionante întâlniri cu ele?
  Ce menajerii ai vizitat și ce părere ţi-a făcut starea îngrijirii acestora?

3  a) Desenează pe caiet și completează schema ce urmează. 

 b) alcătuiește o schemă similară și pentru animale.

4  ia cunoștinţă de informația ce urmează și imaginile însoţitoare. Răspunde la întrebări.       
Băștinașii unui stat african au 

împușcat leoparzii (a), care le 
ata cau cirezile de vite. Nimicind 
leoparzii, oamenii au distrus 
principalii prădători naturali ai 
babuinilor (b), care, în lipsa le-
oparzilor, s-au înmulţit în exces. 
Nemaiajungându-le hrana din 
natură, babuinii au invadat câm-
purile agricole, devastându-le. 

Plante

Plante cerealiere

Comunităţi pentru odihnă şi recreere

Plante etero-
oleaginoase

Plante medi-
cinale

Dacă băștinașii nu ar fi ucis le-
oparzii, dar și-ar fi păzit mai bine 
vitele, atunci leoparzii ar fi ţinut 
în echilibru numărul babuinilor și 
oamenii nu ar fi avut de suferit de 
pe urma acestor maimuţe.
  Din ce cauză culturile agrico-

le au suferit de pe urma ba-
buinilor?

  Ce fel de specii sunt leopar-
dul și babuinul – folositoare 
sau dăunătoare? De ce? Ar-
gumentează.

  Dă alte exemple de acest 
fel, cunoscute din viaţă sau 
citite în cărţi.

ba
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 Citeşte textul de mai jos şi examinează imaginile însoţitoare. Cum 
consideri, pot continua la nesfârşit aceste acţiuni nechibzuite ale 
omului? Argumentează.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Cum procedaţi când veniţi cu prietenii într-o poiană la odihnă și 
o găsiţi plină de murdăriile lăsate de alţi vizitatori: plecaţi în altă 
poiană sau o curăţaţi pe aceasta?

 Dar dacă în pădure nu mai sunt deja locuri de odihnă curate?

 defrişare

 poluare

 diversitate biologicăN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

influenţa  omului 
asupra  mediului 

înconjurător
6
tema

… Omul, din cele mai stră-
vechi timpuri şi până astăzi, s-a 
folosit de Natură ca de o „ma-
gazie” imen să umplută cu bu-
nuri, din care a scos fără chib-
zuială produse vegetale şi ani-
male pentru hrană, piei şi blă-
nuri pentru îmbrăcăminte, 
lemn pentru foc, pentru mobi-
lă, pentru case, poduri etc. Iar 
când acestea se epuizau şi nu 
mai existau în cantităţi sufici-
ente, omul a luat mai întâi se-
curea, apoi cea mai performan-
tă tehnică şi a „recroit” natu-
ra după bunul său plac: a tăiat 
păduri întregi, a desţelenit ste-
pe întinse, a desecat luncile râ-
urilor şi râuleţelor, a diguit şi a 
schimbat cursul unor râuri în-
tregi. Apoi în locurile cele mai 
pitoreşti din luncile râurilor, de 
pe litoralul mărilor şi oceanelor, 
de la poalele munţilor sau de pe 
câmpii  a înălţat oraşe giganti-
ce cu clădiri zgârie-nori. Dar ce 
va urma mai departe…?

 Păduri virgine din Codrii 
Moldovei, Carpaţii și Alpii 
Europei, ce servesc drept 
locuri miraculoase pentru 
odihna și refacerea emoţio-
nală și fizică a omului.

 Stepe spontane cu negară 
și alte peste 9 mii de ierburi 
sălbatice.

 Terenuri agricole provenite prin 
desţelenirea stepelor, care con-
ţin doar o singură plantă cultiva-
tă – grâul.

 Jumătate din pădurile tropicale 
cu o suprafaţă totală de 1,6 mld. ha  
au fost deja tăiate de om. Dacă 
defrişările vor continua în ace-
lași ritm, aceste păduri ar putea 
să dispară deja în următorii 40 de 
ani.
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Viitorul Planetei depinde, în mare măsură, de bunăstarea com-
ponentelor ei vii, în special, a algelor marine şi a pădurilor tropica-
le. S-a stabilit că algele, prin gazele pe care le elimină în atmosferă, 
pot schimba luminozitatea norilor. Iar norii, în funcţie de gradul 
lor de luminozitate, permit trecerea sau, dimpotrivă, reflectă 
înapoi în cosmos razele solare ce vin spre pământ. Prin urmare, de 
funcţionarea normală a algelor marine depinde menţinerea la nivel 
a temperaturii pământului. Dacă poluarea mărilor va continua şi 
în viitor, atunci algele vor pieri şi acest echilibru termic al Terrei se 
va deregla. În consecinţă, după alge aceeaşi soartă o pot avea şi res-
tul vieţuitoarelor de pe Terra. 

O importanţă considerabilă pentru conservarea vieţii pe plane-
ta noastră o au şi pădurile tropicale. Savanţii explică aceasta prin 
următorul exemplu sugestiv: „Dacă ne tăiem un deget şi nu putem 
apela la medic, atunci am putea să pierdem tot sângele şi să pie-
rim”. Aceeaşi situaţie se poate întâmpla şi în cazul pădurilor tropi-
cale: defrişându-le totalmente, noi de asemenea provocăm „sânge-
rarea mortală a Planetei”, fiindcă lipsa pădurilor va cauza schimba-
rea bruscă a climei, poluarea mediului natural de viaţă şi, implicit, 
reducerea vertiginoasă a diversităţii biologice (fig. 1).

Aceste previziuni ale savanţilor sunt doar nişte ipoteze ştiinţifice 
şi nu trebuie considerate drept un adevăr absolut. Ele însă ne deter-
mină să cugetăm în modul cel mai serios la responsabilitatea ce-o 
purtăm faţă de planeta noastră şi fiinţele ei.

Evident că acţiunile abuzive ale omului asupra Naturii trebuie 
oprite (fig. 2). În caz contrar, omul poate ajunge în pragul unei ca-
tastrofe globale, cu urmări imprevizibile. Omenirea şi-a dat deja 
seama despre acest pericol şi a început să întreprindă măsuri ur-
gente de îmbunătăţire a stării Naturii.

Astfel, în anul 1992 Organizaţia Naţiunilor Unite a convocat la 
Rio de Janeiro (Brazilia) o conferinţă internaţională, supranumită 
„Summitul Lumii”. La această întrunire 150 de ţări, inclusiv Repu-
blica Moldova, au semnat un acord cu privire la protecţia Naturii. 
Conform acestui document, fiecare ţară-membră a ONU este obli-
gată să-şi ocrotească strict lumea vegetală şi animală şi mediul de 
viaţă al acestora. Ţara noastră, în baza acestui acord internaţional,  
a elaborat un şir de legi naţionale care prevăd:

– Protecţia regnului animal (1995);
– Fondul ariilor naturale protejate de stat (1998);
– Restricţiile privind poluarea mediului (1998);  
– Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până  

în anul 2030.
Aceste şi alte legi elaborate permit organelor de stat şi societăţii 

să stopeze acţiunile nechibzuite ale unor oameni de prejudiciere a 
bogăţiilor naturii. Or, de aceste bunuri nealterate – sol, ape, aer şi 
diversitate biologică – nu au nevoie numai generaţiile actuale, ci şi 
cele viitoare.

Fig. 1. Pisica sălbatică (a) și bujorul- 
de-pădure (b) – adevărate perle 
ale faunei și florei pădurilor noas-
tre. Dacă în trecut ele erau specii 
comune, în prezent (nu fără „con-
tribuţia” omului) au devenit rare și 
sunt incluse în Cartea Roşie a Repu-
blicii Moldova.

Fig. 2. Pescăruşii aduc un mare fo-
los consumând resturile alimenta-
re aruncate de om. Totodată însă,  
ei infectează lacurile cu aceste re-
sturi alimentare otrăvitoare, pe care 
le transportă pe ciocuri și picioare. 

Cum ar trebui să procedăm cu 
res-turile alimentare pentru a nu 
le arunca în natură?

a

b
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 Probabil, îţi pui întrebarea în ce mod ai putea să ajuţi Natura. Există 
mai multe soluţii în acest sens. Câteva dintre acestea sunt expuse mai 
jos.

 Indiferent de locul de trai,  
fiecare poate ajuta natura.  
Cel mai simplu e să începi 
cu a da hrană păsărilor săl-
batice. Dacă trăiești la bloc, 
poţi așeza o farfurioară pe 
pervazul extern al geamu-
lui, în care vei pune semin-
ţe, fructe, diverse resturi ali-
mentare. Farfuria trebuie 
amplasată în așa fel încât pă-
sările să nu cadă pradă pisi-
cilor. Și mai mult le vei aju-
ta dacă le vei pune, pe vre-
me geroasă, un vas cu apă 
proaspătă, neîngheţată.

Pentru a oferi hrană natu-
rală păsărilor, sădește arbori 
și arbuști ce dau seminţe și 
fructe: păducel, cătină-albă, 
vișin, mesteacăn, sorb, po-
rumbrel.

 Amenajând un 
iaz pe secto-
rul din preajma 
școlii, veţi crea 
condiţii favora-
bile de trai pen-
tru multe vieţu-
itoare. Cu tim-
pul își vor face 
apariţia aici și 
broaște de lac, 
iar dacă vreţi să 
urgentaţi acest 
lucru, puteţi 
aduce ouă sau 
mormoloci din-
tr-un lac natu-
ral.

Pentru atra-
gerea fluturilor, 

albinelor, viespilor, bonda-
rilor, sădiţi în preajma iazu-
lui plante bogate în nectar – 
chimen, ochiul-boului, tran-
dafiri etc. Plantele cu flori vor 
ademeni și fluturele ochi-de-
păun-de-zi, considerat una 
dintre cele mai frumoase in-
secte ale faunei noastre. 
Locul va fi atractiv și 
pentru diverse li-
belule, gândaci 
de apă, mă-
surătoare, 
broaște ș.a.

În acest 
colţișor 
viu al na-
turii, pe 
lângă vie-
ţuitoarele 

enumerate, ar putea „locui” 
și unele vertebrate terestre – 
șopârle, arici, broaște-râioa-
se –, dacă le vei improviza o 
stivă de lemne sau o movilă 
de pietre, unde să-și găseas-
că un loc potrivit pentru re-
fugiu și odihnă.
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Diversitatea 
lumii vii

a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Transcrie enunțurile pe caiet și completează spațiile punctate.

Savanţii înaintează            …             referitoare la soarta de mai departe a            …              .
Bunăstarea planetei noastre depinde de            …             şi            …             .
Astfel,            …             determină            …             norilor, iar de aici şi            …             al 

planetei noastre. Dereglarea            …             termic al Terrei va provoca            …             .
Iar dacă            …             pădurile tropicale, atunci va suferi grav            …             , prin schim-

barea            …             , poluarea            …             şi            …             diversităţii biologice.

2  Reproducând schema pe caiet, unește prin săgeţi termenii din prima coloniţă cu expresia 
corespunzătoare din coloniţa a doua.

3  Examinează schema, apoi:
  Enumeră beneficiile oferi-

te omului de către aceste 
componente importante ale 
Naturii.

  Fă abstracție de fiecare din-
tre aceste componente, pe 
rând, con siderându-l dis-
părut, și încearcă să deduci 
care ar fi urmările negative 
asupra Naturii și omului.

  Elaborează un plan concret 
de protecţie a fiecăruia din-
tre componentele naturale 
ale schemei.

pădurilor în scopuri gospodăreşti

plantă silvică rară, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova

specie rară de animale, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova

în scopul obţinerii terenurilor pentru cerealiere

reglează echilibrul termic al Terrei

Omul

 Plantele

 Lacul Râul

 Parcul

 Pădurea

 Animalele

Desţelenirea stepelor

Pisica sălbatică

Defrişarea

Bujorul-de-pădure

Algele marine
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În natură, procesele şi fenomenele biologice (bunăoară, divi-
ziunea celulelor, deschiderea şi închiderea florilor în decursul a  
24 de ore, migraţia păsărilor pe parcursul anului etc.) nu se produc 
în mod haotic, ci într-un anumit ritm, numit ritm biologic sau bioritm. 
Organismele au simţul timpului, o capacitate numită ceas biologic. 
Acesta le ajută să-şi coordoneze activităţile (hrănirea, reproduce-
rea, schimbarea locului de trai, odihna etc.) în armonie cu schim-
bările ciclice din natură – alternarea zilei cu noaptea, sosirea sezo-
nului ploios sau secetos, începerea fluxului marin etc. Există biorit
muri anuale, sezoniere, lunare, diurne (de 24 de ore).

 După activitatea manifestată în decursul a 24 de ore, toate or-
ganismele de pe Terra se împart în organisme diurne (active 
ziua) şi organisme nocturne (active noaptea).

Animalele diurne. Sunt cele mai numeroase, alcătuind majoritatea 
principalelor grupuri sistematice – viermii, moluştele, insectele, 
amfibienii, reptilele, păsările, mamiferele.

În cadrul acestei teme se examinează animalele diurne pe exem-
plul păsărilor.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Organismele sunt active pe întreg parcursul celor 24 de ore? De 
ce?

 Depinde oare gradul de activitate al organismelor de anumiţi fac-
tori ai mediului?

 Ce organisme active numai în timpul zilei cunoşti?

II

 bioritm

 organisme diurne

 animale diurne 

 plante diurneN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

BIorItmurI

organisme 
diurne 1

tema

 Bioritmurile sunt schimbările cu 
caracter periodic ce au loc în via-
ţa organismelor.

 Mişcarea frunzelor de-a lungul a 
24 de ore sau căderea lor toam-
na, lemnificarea lăstarilor în pe-
rioada caldă a anului sunt exem-
ple de bioritmuri la plante.

 Cântecul păsărilor în anumite ore 
ale zilei sau nopţii, naşterea pui-
lor într-un anumit sezon al anu-
lui, migraţiile periodice ale lăcus-
telor, cocostârcilor sau bizoni-
lor sunt exemple de bioritmuri la 
animale.

Reţine!
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Bioritmuri

Păsările diurne reprezintă majoritatea clasei păsărilor, atât din 
lume, cât şi din Republica Moldova. Din cele circa 260 de specii ale 
faunei noastre, incluse în 17 ordine, păsările diurne alcătuiesc ma-
joritatea (97%) şi doar ordinul bufniţelor (8 specii, sau 3%) îl con-
stituie păsările nocturne.

Lumina, temperatura ridicată din timpul zilei sunt factori impor-
tanţi care au determinat apariţia păsărilor diurne. Astfel, ele au or-
gan al vederii, penaj suficient de gros, umplut cu aer, care este un 
bun izolator şi le protejează atât de frigul dimineţii, cât şi de căldu-
ra după-amiezii. Factorul principal al modului de viaţă diurn este 
hrana – fie animală, fie vegetală. Hrana animală a păsărilor diurne 
o constituie, de asemenea, speciile active ziua – insectele, broaştele, 
şopârlele şi şerpii, rozătoarele mici ş.a. Pentru a vedea hrana vege-
tală (rădăcini, tulpini, fructe, flori, frunze), a se apropia de ea şi a o 
consuma mai uşor, păsările au nevoie de lumină suficientă.

Fiind numeroase, păsările diurne, pentru a nu duce lipsă de hra-
nă, s-au adaptat la diverse condiţii de mediu, de nutriţie, vieţuind, 
de regulă, în locurile unde hrana preferată există în cantităţi mari.

 Speciile cu acelaşi mod de nutriţie şi loc de trai au format gru-
puri aparte, numite de biologi grupuri ecologice.

Păsările diurne acvatice  consumă fie hrană animală – peşti, ne-
vertebrate acvatice (pelicanul, pescăruşul, cufundacul, buhaiul-de-
baltă), fie hrană vegetală – plante acvatice (gâsca, lebăda), fie ambele 
(raţa, lişiţa, găinuşa-de-baltă). Au penajul des, uns cu grăsime, care 
le protejează de umezeală, picioarele cu membrane înotătoare, cio-
cul lung sau plat pentru prinderea ori apucarea hranei. Unele păsări 
(pelicanii) sub cioc au sac pielos pentru a păstra peştele prins.

Păsările diurne arboricole se hrănesc în cursul zilei cu insecte din 
coroana arborilor (piţigoiul, muscarul, cinteza, codroşul). Au ve-
dere ageră, cioc ascuţit şi subţire, corp uşor şi picioare agăţătoare, 
datorită cărora pot sta în orice poziţie, toate acestea permiţân- 
du-le să descopere uşor hrana. Alte păsări arboricole sunt căţă-
rătoare (ciocănitorile) şi se hrănesc doar de pe tulpina arborilor. 
Corpul lor este alungit, au coadă rigidă în care se sprijină, degete  

b c

d

e

f

Fig. 1. Păsări diurne din diverse 
grupuri ecologice: păsări acvati-
ce – pelicanul comun (a); lebăda-
de-vară (b); păsări arboricole –  
piţigoiul-albastru (c); păsări ce 
vânează în aer – rândunica (d) şi 
lăstunul-de-casă (e); păsări ce se 
hrănesc pe sol – fazanul (f)

a
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cu gheare curbate şi ascuţite pentru fixarea sigură de scoarţă, ciocul 
puternic, ascuţit şi lung pentru a putea pătrunde sub scoarţă sau în 
lemnul putred în căutarea insectelor.

Păsările diurne ce vânează în aer  se hrănesc cu insecte zburătoa-
re, prinse atât la înălţimi mari (lăstunul), cât şi aproape de sol (rân-
dunica, lăstunul-de-casă, rândunica-de-mal). Au zborul vertiginos 
şi manevrabil, ochii ageri şi gura largă.

Păsările diurne ce se hrănesc pe sol  folosesc atât hrană vegetală, 
cât şi hrană animală (fazanul, potârnichea, prepeliţa ş.a.). Au ciocul 
puternic, puţin curbat la vârf, adaptat la ciupit şi ciugulit, picioare 
alergătoare, cu degete adaptate la scurmat, culoare ruginie-pestriţă 
asemănătoare cu vegetaţia câmpiilor unde se hrănesc.

 Analizează reprezentanţii acestor grupuri ecologice de păsări diurne 
conform imaginilor din figura 1.

Plante diurne. Spre deosebire de animale, majoritatea plantelor 
sunt organisme cu activitate prioritar diurnă.

 De ce majoritatea plantelor sunt organisme diurne? Argumentează.
Plantele, pentru a-şi sintetiza substanţele organice necesare vie-

ţii (folosind în acest scop apa şi dioxidul de carbon), au nevoie de 
lumină solară. Energia Soarelui este captată de pigmentul verde – 
clorofila, de aceea majoritatea plantelor sunt verzi. Prin urmare, 
anume pe parcursul zilei plantele activează mai intens – fotosinte-
tizează, elimină oxigen în atmosferă, respiră, realizează transpira-
ţia, cresc, se dezvoltă, înfloresc şi fructifică. Noaptea însă ele sunt 
mai puţin active. Aceasta o confirmă şi raportul dintre cantitatea 
de oxigen produs în urma fotosintezei şi cea de oxigen consumat 
în urma respiraţiei plantelor – ziua cantitatea de oxigen produs es-
te mult mai mare decât cea consumată, pe când noaptea – invers. 

Activitatea diurnă a plantelor este condiţionată, în măsură consi-
derabilă, de prezenţa insectelor polenizatoare diurne – albine, bon-
dari, fluturi. Ştii deja că reproducerea la majoritatea plantelor cu 
flori are loc prin polenizare (transmiterea polenului de la o floare la 
alta). Dar cea mai mare parte dintre insectele polenizatoare numai 
ziua pot descoperi (cu ajutorul văzului de la distanţe mari) prezen-
ţa florilor viu colorate.

 Examinează plantele diurne din flora Republicii Moldova din imagi-
nile alăturate (fig. 2). Atrage atenţia la dispunerea florilor, la forma, 
culoarea şi dimensiunile lor.

Informaţii referitoare la ritmul activităţii unei plante cu flori pe 
parcursul zilei poți citi în rubrica „Află mai mult” (p. 31).

a

b

c

d

e

Fig. 2. Specii diurne de plante: 
măceşul-spinos (a); macul-roşu- 
de-câmp (b); brebenelul-bulbos (c);  
păpădia (d); cicoarea (e)
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Studiază informaţia și examinează figura 3 de la rubrica 
„Află mai mult”, apoi răspunde la următoarele în trebări:

  Din ce cauză planta mierea-ursului are două tipuri de rezervoare cu 
nectar?

  Cum floarea secretă nectarul în aceste rezervoare: în acelaşi 
timp sau pe rând?

  În ce mod planta „cointeresează”   bondarul să-i „viziteze” florile: 
a) o singură dată; b) de mai multe ori; c) un timp scurt doar di-
mineaţa sau seara; d) pe întreg parcursul zilei? Argumentează.

2  Completează careul pe caiet și vei obţine pe verticală de-
numirea unui termen-cheie al temei.

 1. Grupă ecologică de păsări diurne ce se hrănesc pe arbori.
 2. Pasăre diurnă acvatică, cu 

sac pielos în zona gâtului.
 3. Pasăre diurnă arbo-

ricolă ce poate atâr-
na cu capul în jos.

 4. Insectă poleniza-
toare a plantei 
mie rea-ursului.

 5. Organism cu activitate manifestată doar în timpul zilei.
 6. Pasăre arboricolă căţărătoare.
 7. Pasăre arboricolă ce se hrăneşte cu muşte.

3  a) Selectează din surse suplimentare informaţie referi-
toare la hrana următoarelor păsări diurne:

 Barza-albă, raţa sălbatică, struţul-african, şoimul-rândunelelor, 
cioara-de-semănătură, pupăza, cucul, prigoarea.

 b) Trece schema pe caiet, apoi plasează speciile de păsări 
la grupa ecologică caracteristică.

 Pentru ca planta mierea-ursului 
să-şi realizeze polenizarea pe în-
treg parcursul zilei, ea trebuie să 
atragă bondarul, polenizatorul 
său. Cu cât bondarii vor „vizita” 
mai des planta, cu atât mai mult 
polen ei vor transporta şi deci vor 
face mai bine polenizarea florilor.

	 Floarea secretă nectarul în tim-
pul zilei în două faze: în prima ju-
mătate a zilei (9oo–13oo) şi după-
amiază (15oo–18oo).

	 În prima fază de activitate, nec-
tarul este secretat de rezervorul 
central al florii (situat la fundul 
florii), iar în cea de-a doua – de re-
zervoarele laterale.

 Până la amiază bondarii se ali-
mentează cu nectarul din rezer-
vorul central; după-amiază – din 
cele laterale, care au nectar mai 
puţin. Astfel, florile sunt „vizita-
te“ mai rar, iar spre seară bondarii 
îşi încetează „vizitele”. Între timp 
planta îşi pregăteşte rezervele de 
nectar pentru următoarea zi.

Află mai mult
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Fig. 3. Activitatea de producere 
a nectarului de către florile de 
mierea-ursului pe parcursul zilei
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 Cum consideri, de ce numărul organismelor nocturne este limitat?  
Ce cauze determină apariţia organismelor nocturne?

Animalele nocturne. Din categoria acestora fac parte fluturii de 
noapte, liliecii, bufniţele, pisica sălbatică, hiena, pantera, jaguarul, 
bursucul. Principalele cauze care au determinat apariţia speciilor 
nocturne sunt:

– Existenţa unor surse bogate de hrană în timpul nopţii. De exem-
plu, nectarul florilor nocturne folosit de către fluturii nocturni şi li-
lieci; rozătoarele nocturne mici cu care se hrănesc bufniţele etc. 

– Concurenţa dintre speciile diurne, pentru dobândirea hranei. 
Din această cauză unele s-au adaptat la modul de viaţă nocturn. 
De exemplu, caprimulgul nu duce lipsă de hrană, fiindcă vânează 
în amurg şi noaptea, când prada sa nu este accesibilă păsărilor di-
urne insectivore.

– Condiţiile mai favorabile de temperatură, umiditate, lipsa vântu
lui etc. De exemplu, multe animale de deşert (reptile, mamifere), 
pentru a evita căldura şi arşiţa din timpul zilei, activează noaptea.

Din clasa păsărilor, la modul nocturn de viaţă s-au adaptat integral 
doar cele din ordinul Bufniţe, numite şi răpitoare de noapte.

Bufniţele au următoarele adaptări la modul nocturn de viaţă:
– Ochi mari şi foarte ageri, observând în întuneric fără dificulta-

te prăzile şi obstacolele. Ochii sunt rotunzi ca la celelalte animale, 
dar au formă de pară, mărind puternic dimensiunile prăzii şi ast-
fel depistând-o mai uşor. Totodată, ochii bufniţei au un câmp vizu-
al larg (110o), din care 2/3 (sau 70o) îl ocupă câmpul de vedere cu 
ambii ochi (fig. 2), ceea ce permite să stabilească cu exactitate lo-
cul aflării prăzii. Datorită auzului foarte fin, determină locul află-
rii unui şoarece de la câteva zeci de metri doar după sunetul slab 
emis de acesta. În partea anterioară capul este plat şi tivit cu pene fi-
ne, având forma unui disc facial, care funcţionează după principiul 

Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce reprezintă bioritmurile? Dar ceasul biologic? Argumentează 
necesitatea lor.

 Care sunt organismele diurne? Numeşte factorii ce au determinat 
apariţia lor.

 Ce ştii despre organismele nocturne?

 organisme nocturne

 animale nocturne

 plante nocturneN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

organisme 
nocturne2

tema

 Conform unei legende populare, 
o pasăre se apropie în amurg de 
turma de capre şi le suge lapte-
le cu gura sa foarte mare, de ace-
ea ea a fost denumită caprimulg.
Această pasăre, într-adevăr, „vizi-
tează” seara turmele, însă cu totul 
în alt scop – pentru a prinde in-
sectele din iarbă stârnite de către 
aceste animale. 

 Gura mare îi permite caprimulgu-
lui să prindă mai uşor, din zbor, 
insectele.

Află mai mult

Fig. 1. Caprimulgul – pasăre noctur-
nă insectivoră
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 antenei parabolice: adună undele sonore şi le îndreaptă spre orga-
nele de auz, care se deschid sub penele discului facial.

– Gâtul este constituit din vertebre (elemente osoase ale coloanei 
vertebrale) extrem de mobile care asigură rotirea capului la aproa-
pe 320o, ceea ce îi permite să determine direcţia de unde vine zgo-
motul produs de pradă.

– Are penajul înfoiat şi moale, asigurându-i un zbor lin şi fără 
zgomot, care îi permite să se apropie de pradă fără a fi descoperită. 
Puful dens reţine căldura corpului în timpul nopţilor răcoroase de 
vară şi în cele geroase de iarnă.

– Picioarele sunt de tip apucător, cu două degete îndreptate îna-
inte şi două înapoi. Are gheare puternice, arcuite şi foarte ascuţite, 
cu care înşfacă şi ţine cu siguranţă prada.

– Coada, cu pene puternice, are rol de cârmă în timpul urmăririi 
şi de frână la apropierea de pradă.

 Cum crezi, bioritmul bufniţei diferă în timpul nopţii? Argumentează.
Bioritmul bufniţei nu este acelaşi şi depinde, în primul rând, de 

bioritmul nocturn al prăzilor sale. Pentru speciile de bufniţe din 
fauna republicii sunt caracteristice două tipuri de bioritmuri noc-
turne: uniform, când bufniţa vânează pe întreg parcursul nopţii, 
cum procedează, bunăoară, ciuful-de-pădure; neuniform, cu do-
uă faze mai intense de activitate, în amurg şi în zori – aşa vânea-
ză cucuveaua.

Plantele nocturne. Numărul speciilor de plante nocturne este cu 
mult mai mic decât cel al speciilor de animale nocturne. Totuşi 
unele plante îşi realizează anumite funcţii importante în timpul nop-
ţii. De exemplu, metiola, regina-nopţii, plantele din genul Nicotiana 
etc., la care deschiderea florilor şi polenizarea se efectuează noap-
tea. Florile majorităţii plantelor nocturne sunt mici şi mai puţin co-
lorate, deoarece mărimea şi culorile vii nu joacă niciun rol în atra-
gerea polenizatorilor. Şi doar unele dintre ele au culoare deschisă, 
pentru a fi mai bine observate de polenizatori în amurg şi în zori. 
Cea mai importantă caracteristică a acestor plante este emanarea 
de către flori a unor arome puternice, capabile să atragă fluturii şi 
alte insecte polenizatoare de la distanţe considerabile.

Plantele nocturne din regiunile tropicale care sunt polenizate de 
către lilieci au şi alte adaptări originale: florile sunt albe şi mult mai 
mari. Astfel ele sunt observate de departe de polenizatori şi rezis-
tă la greutatea acestora. Florile sunt aşezate pe crengi solitar şi rar, 
ceea ce facilitează accesul la ele. Produc cantităţi mari nu numai de 
nectar, dar şi de polen, o parte din care, de asemenea, este consu-
mată de lilieci.

 Cum crezi, din ce cauză numărul speciilor de plante nocturne este cu 
mult mai mic decât cel al plantelor diurne? Propune una-două ipote-
ze plauzibile la acest subiect.

 Există o superstiţie că bufniţa 
pre vesteşte moartea omului. Su-
perstiţia poate fi explicată numai 
cunoscând bine modul de viaţă 
al acestor păsări nocturne.

 Bufniţa, pentru a observa mai 
bine prada, noaptea preferă să 
se aşeze în apropierea unei sur-
se de lumină (lumânare, candelă 
sau lampă de birou), care străba-
te prin geamul casei.

 În Antichitate, când sursele de lu-
mină erau foarte costisitoare, de 
obicei, lumânarea sau candela 
era ţinută aprinsă doar la căpă-
tâiul muribundului. Oamenii ca-
re stăteau de veghe la patul mu-
ribundului, auzind strigătul buf-
niţei, credeau că aceasta aduce 
moarte sau nenorocire.

 De fapt, strigătul periodic nu este 
altceva decât un semn de averti-
zare pentru alte bufniţe că acest 
teritoriu de vânătoare este deja 
ocupat.

Ştiai că…?

70°

110°

Fig. 2. Câmpul vizual total (110o) şi 
cel al vederii cu ambii ochi (70o) la 
bufniţă
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Explică noţiunile: organisme nocturne, animale nocturne, plante nocturne. Dă exemple.

2  Transcrie pe caiet și completează enunțurile: 

După activitatea în decursul celor 24 de ore, deosebim organisme        …        şi        …      .  
Organismele         …        sunt acele ce activează ziua, pe când organismele        …        activează 
noaptea. Dintre animalele        …        fac parte liliecii,        …        , iar din plantele nocturne – 
        … . Apariţia animalelor nocturne se datorează următorilor trei factori:        …        ,    …   ,         
…        .

3  Examinează imaginile cu speciile de răpitoare nocturne (bufnițele) și răspunde la întrebări.

  Care sunt particularităţile de culoare, formă, dimensiuni corporale, ochi, disc facial şi gheare? Argu-
mentează răspunsul. 

  Din ce cauză striga în timpul zilei îşi modifică forma discului facial?
  De ce bufniţele au un colorit divers?
  Ar putea să vieţuiască bufniţa-polară pe meleagurile noastre? Argumentează răspunsul.

4  a) Examinează și explică 
bioritmurile celor două 
specii de bufniţe (fig. 3).

 b) Răspunde la întrebă-
rile:

  Prin ce se deosebesc biorit-
murile acestor două specii?

  În ce perioadă a nopţii 
vânea ză mai intens cucu-
veaua?

  Intensitatea vânătorii ciufu-
lui-de-pădure pe parcursul 
nopţii este relativ uniformă 
sau neuniformă?

  Dacă aceste bufniţe ar trăi în 
unul şi acelaşi loc, ar concu-
ra ele aprig pentru dobândi-
rea hranei? Argumentează.

Buha Striga (noaptea) Striga (ziua) Cucuveaua Bufniţa-polară
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Orice animal se hrăneşte în mediul în care trăieşte – râu, pădu-
re, luncă, munte etc. Hrana animalelor,  foarte diversă, constă din 
plante (căprioara),  animale (râsul) sau din plante şi animale (mis-
treţul).

Fluturii, lăcustele şi cerbii sunt numite animale fitofage (de la 
phiton – plantă, phagein – a mânca), întrucât consumă hrană vege-
tală. Pentru a-şi dobândi hrana, animalele fitofage întreprind anu-
mite acţiuni: sug nectar (fluturele), ciupesc frunze (cerbul), ciugu-
lesc boabe (porumbelul), sparg nuci (veveriţa).

 Acţiunile întreprinse de animale pentru dobândirea hranei 
sunt numite comportamente alimentare.

Să examinăm comportamentul alimentar al fluturelui-ochi-de-
păun-de-zi şi al cerbului-lopătar.

Fluturele-ochi-de-păun-de-zi (fig.1) se hrăneşte cu nectarul florilor.  
El manifestă următorul comportament alimentar:

1. Văzul ager îi permite să descopere de la depărtare locul florilor 
după culoare. Fiind mai aproape, se orientează spre flori după mi-
ros, care este determinat cu ajutorul antenelor;

 animale fitofage

 comportament alimentar

 animale erbivore

 erbivore rumegătoare

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:Amintește-ţi

 Cu ce se hrănesc animalele?
 Ce mănâncă vara şi iarna oaia, vaca, cerbul? Dar fluturele şi lăcus-

ta?
 Ai auzit de animale erbivore? Ce reprezintă ele?

III

Fig. 1. Fluturele-ochi-de-păun-de-zi 
colectând nectar

SISteme 
vItale

Comportamentul 
alimentar 
al  animalelor  fitofage

1
tema
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2. Zborul spre floare nu este efectuat pe linie dreaptă, ci în zig-
zag, pentru a nu fi observat de prădătorii săi – păsările;

3. Aşezându-se pe floare, îşi desface trompa lungă strânsă în spi-
rală şi o introduce în interiorul florii pentru a suge nectar;

4. În caz de pericol, îşi desface brusc aripile, speriindu-şi prădă-
torul (păsările mici) cu cei patru „ochi” de pe aripi care se aseamă-
nă cu ochii bufniţei.

Comportamentul alimentar al fluturelui nu este acelaşi pe tot 
parcursul zilei. Cei mai activi fluturi se hrănesc între orele 1100 şi 
1300 şi  1600 şi 1800, deoarece anume în aceste perioade florile secre-
tă cel mai mult nectar. 

Cerbul-lopătar (fig. 2) face parte din animalele erbivore care consu-
mă în special ierburi (60%). Restul hranei constă din frunze, muguri, 
lăstari, pomuşoare, fructe şi ciuperci. Fiind de dimensiuni mari (1,8 m 
lungime şi masa de 90 kg), el are nevoie de multă hrană. Hrana este 
apucată cu buzele şi limba, tăiată cu cei şase dinţi tăietori (incisivi) 
de pe maxilarul inferior şi îndreptată în stomac. 

Stomacul cerbului este alcătuit din patru camere: ierbar, ciur, fo-
ios, cheag. Prima, ierbarul, este cea mai voluminoasă, fiindcă în ea 
se acumulează iarba păscută. După ce a ingerat hrana, animalul se 
culcă. În acest timp iarba pe care a înghiţit-o este adusă pe cale na-
turală din stomac în gură, unde este mărunţită. Procesul de mărun-
ţire a ierbii se numeşte rumegare, iar animalele care se hrănesc în 
felul acesta sunt numite rumegătoare.

Având ierbar, rumegătoarele nu sunt nevoite să pască încontinuu 
şi, implicit, să stea ore întregi în văzul prădătorilor. Umplându-şi 
rapid ierbarul, ele se retrag în locuri ferite pentru a rumega în sigu-
ranţă vegetaţia păscută.

 Numai animalele au comportamente, deoarece ele au or-
gane de simţ şi sistem nervos, care coordonează realizarea 
comportamentelor.

 Cerbul- lopătar, după ce a consu-
mat hrana, se culcă într-un loc li-
niştit, în pădure.

 În timpul somnului cerbul se face 
„ghem” ca şi câinele.

 Când este urmărit de duşmani, 
el se ascunde: se culcă, îşi întin-
de capul şi gâtul înainte, lipindu-se 
strâns de sol şi stând nemişcat. 

 Culoarea asemănă toare frunzi-
şului uscat şi poziţia nemişcată 
îl fac practic neobservat de duş-
mani.

Află mai mult

A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1
 
a) Completează pe caiet tabelul de mai jos.

Denumirea animalului Hrana folosită Comportamentul  
alimentar

1. Fluturele-ochi-de- 
 păun-de-zi
2. Cerbul-lopătar
3. Oaia
4. Capra
5. Albina

Nectarul florilor
…
…
…
…

Animal fitofag sugător
…
…
…
…

Fig. 2. Cerbul-lopătar – erbivor din pă-
durile Republicii Moldova

 Cerbul-lopătar, căprioara, cer-
bul-nobil, cerbul-cu-pete şi ela-
nul sunt unicele specii de erbivo-
re rumegătoare din pădurile Re-
publicii Moldova.

Reţine!
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 b) Enumeră asemănările şi deosebirile în nutriţia şi com-
portamentul alimentar al acestor animale.

2
 
Răspunde la următoarele întrebări:

  Cum explici noţiunile: animal fitofag, comportament alimentar, 
erbivore rumegătoare?

  De ce rumegătoarele au ierbar? 
  Din ce cauză plantele nu manifestă anumite comportamente?
  În baza cunoştinţelor acumulate la această temă, cum vei în-

treţine mai bine un animal domestic?

3  
a) Analizează diagramele din figura 3 luând cunoştință 
de textul explicativ de mai jos.

În Europa, cerbul-lopătar preferă să se hrănească în pădurile 
de foioase, de conifere (fig. 4), în poiene, lunci. Trecerea de la 
un loc de viaţă la altul depinde de cantitatea de hrană a acesto-
ra în cele patru anotimpuri. Astfel, primăvara cerbii îşi dobân-
desc hrana în pădurile de foioase, unde se află mult timp (50%). 
Iarna însă cerbii se află mai mult în pădurile de conifere (37%). 
Schimbându-şi periodic locul de nutriţie, cerbii nu distrug 
complet vegetaţia, dându-i un anumit răgaz pentru a se reface.
 b) Completează pe caiet tabelul de mai jos cu datele diagra-

melor în ordine descrescândă. Formulează o concluzie.

Primăvara Iarna

1. Pădurile de foioase (50%)

2. …

3. … 

4. …

1. Pădurile de conifere (37%)

2. …

3. … 

4. …

 c) Argumentează impor-
tanţa fiecărui loc de nutri-
ţie în viaţa cerbului în cele 
două sezoane ale anului.

4
 
Răspunde la întrebările:

  Ce avantaje au erbivorele 
schimbându-şi periodic lo-
cul de nutriţie?

  De ce avantaje beneficiază 
natura în acest caz? 

  Care sunt speciile de erbi-
vore rumegătoare sălbatice 
din Republica Moldova?

Primăvara

20%
Pădurile

de conifere

50%
Pădurile

de foioase

27%
Poiene

3% Lunci

37%
Pădurile

de conifere

20%
Pădurile

de foioase

33%
Poiene

10% Lunci
Iarna

Fig. 3. Timpul (în %) aflării cer-
bului-lopătar în diferite locuri de 
nutriţie

Fig. 4. Pădurea de conifere – loc de 
nutriţie al cerbului-lopătar 
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Pe lângă erbivore, există o categorie de animale ce se hrănesc cu car-
nea altor animale.

 Animalele care vânează alte animale şi se hrănesc cu carnea lor 
sunt numite prădătoare, iar animalele vânate de ele – prăzi.

Printre prădători se numără păianjenul, libelula, călugăriţa, buf-
niţa, lupul. Primii trei vânează insecte, bufniţa preponderent şoa-
reci, pe când lupul atacă prăzi mari – căpriori, cerbi, elani. 

Prădătorii dispun de organe de văz, auz, miros bine dezvoltate, 
de organe puternice de prindere, sfâşiere şi ingerare a prăzilor.  

Pentru capturarea prăzii, aceste animale au nevoie de varia-
te tehnici de vânătoare: urmărirea, pânda, explorarea teritoriului 
propriu. Câinele şi lupul urmăresc şi prind prada din fugă. Pisica, 
bufniţa, ştiuca, păianjenul pândesc prăzile şi le atacă prin surprin-
dere. Vulturii, corbii, pescăruşii explorează zilnic teritorii mari în 
căutarea prăzilor. Observându-le, se aruncă de la înălţime asupra 
lor şi le prind.

Prădătorii care se hrănesc cu carne se numesc carnivori. Leul, de 
exemplu, pentru a se întreţine, are nevoie zilnic de 12–15 kg de carne 
proaspătă.

Majoritatea prădătorilor îşi vânează prada de unii singuri (râsul, ti-
grul, ghepardul, pisica, păianjenul). De aceea ei nu-şi împart hrana cu 
alţi semeni. Alţii însă (lupii (fig. 4), leii, hienele), pentru a putea prin-
de prăzi mari şi puternice (elani, zebre, bivoli ş.a.) vânează în grup.  
Iar prada capturată este  apoi consumată în comun. 

Comportamentul prădătorilor în timpul vânării este foarte di-
vers. 

Libelula (fig. 2, a) este un prădător iscusit de insecte. Corpul uşor, 
zborul iute şi manevrabil, vederea ageră şi aparatul bucal de tip ro-
zător ce sfâşie rapid hrana îi asigură succesul vânatului.

 prădător

 pradă

 carnivorN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e: Amintește-ţi

 Numeşte unele animale care se hrănesc cu carnea altor animale.
 Cu ce sfâşie ele prada?
 Ai auzit de animale prădătoare?

 Denumirea insectei Călugăriţa 
provine de la poziţia corpului în 
timpul vânării – membrele ante-
rioare strânse la piept şi capul pu-
ţin aplecat.

 Această poziţie a insectei este foar-
te asemănătoare cu cea a călugări-
ţelor în timpul rugăciunilor.  

Ştiai că…?

Comportamentul 
alimentar 

al  animalelor  prădătoare
2
tema

Fig. 1.  Călugăriţe în aşteptarea 
prăzii
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Călugăriţa (fig. 2,  b) este un prădător de insecte polenizatoare – flu-
turi, albine, muşte. Ea stă la pândă pe florile pe care se aşază insec-
tele pentru a culege nectarul. Atacându-le prin surprindere, le în-
şfacă cu cele două picioare anterioare puternice, dotate cu ţepi as-
cuţiţi. Prada este sfâşiată cu aparatul bucal de tip rozător. 

Păianjenul (fig. 2, c) îşi omoară prada (insectele) nimerită în plasă, 
injectându-i venin în corp. Veninul descompune şi transformă or-
ganele interne ale prăzii într-un lichid nutritiv, care este supt de pă-
ianjen. Aparatul bucal al păianjenului este de tip sugător. În cazul în 
care insecta este mare şi opune rezistenţă, păianjenul o „înveleşte” 
cu fire  de plasă, imobilizând-o.

Bufniţa (fig. 2, d) este un prădător nocturn, care vânează şoareci şi 
păsări mici, stând la pândă. Ea descoperă prada cu ajutorul auzu-
lui său foarte fin şi o atacă prin surprindere zburând spre ea lin, fă-
ră zgomot. Capturând-o cu ghearele, o sfâşie cu ciocul încovoiat şi 
ascuţit.

ba c d

A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  
a) Citeşte textul despre comportamentul alimentar al şarpelui.

… Şarpele-de-casă a ieşit la vânat broaşte. Stă la pândă nemiş-
cat pe malul apei, iar culoarea sa protectoare îl face neobservat 
printre ierburile uscate. Vibrează doar limba sa, care se aseamă-
nă întocmai cu un vierme – prada preferată a broaştelor. Broasca, 
confundând limba şarpelui cu un vierme, sare să-l înhaţe, dar, de 
fapt, nimereşte în gura şarpelui şi, astfel, din „prădător de viermi” 
devine „pradă a şarpelui” (fig. 3). Un ţipăt disperat – atât mai re-
uşeşte să scoată biata broscuţă înainte de a fi înghiţită…
 b) Determină etapele vânătorii şarpelui.
  Ce trăsătură specifică broaştelor utilizează şarpele în timpul 

vânatului?
 c) Explică zicătoarea: A ţipa ca din gură de şarpe.

1. Aflându-te în natură, extrage cu 
atenţie din plasa păianjenului 
(fără a o distruge) insectele deja 
consumate. 
	 •	 De	ce	acestea	îşi	păstrează	for-

ma chiar şi după pieire?
	 •	 Ce	s-ar	 întâmpla	dacă	veninul	

ar descom pune şi membrana 
externă a insectei?

2. După imaginea din figura 2, c de-
scrie actul de vânare al păianje-
nului.
	 •	 De	ce	păianjenul,	după	prinde-

rea insectei în plasă, îi injectea-
ză în corp venin, apoi se înde-
părtează de pradă pentru un 
anumit timp?

Analizează şi for-
mulează concluzii

Fig. 2. Animale prădătoare: a – libelu lă; b – călugăriţă; c – păianjen;  d – bufniţă

Fig. 3. Şarpele-de-casă în momen-
tul prinderii  unei broaşte
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2
 
Răspunde la următoarele întrebări:

  Cum explici termenii-cheie: prădător, pradă, carnivor?
  Din ce cauză unii prădători folosesc vânatul în grup, iar alţii vâ-

natul individual? Exemplifică.

3  
Copiind pe caiet şi completând careul de mai jos, vei citi pe 
verticală denumirea unuia dintre termenii-cheie ai temei.

 1. Animal carnivor devenit rar în pădurile noastre.
 2. Tip de aparat bucal la libelulă.
 3. Comportament alimentar utilizat de călugăriţă.
 4. Animal folosit drept hrană de alt animal.
 5. Lupii îşi prind hrana prin … .
 6. Cum se mai numesc animalele carnivore?
 7. De ce tip este aparatul bucal al păianjenului?
 8. Cum se numeşte animalul care se hrăneşte cu carne?

4
 
Examinează imaginea din figura 5.

  Din ce cauză şarpele-de-casă a scos limba din gură?
	 Argumentează care este scopul vibraţiei limbii şarpelui.
	 De ce acest şarpe are ochi mari care au pierdut capacitatea de a 

mai clipi?
	 Cum este culoarea şarpelui-de-casă: protectoare sau expresivă? 

Argumentează.
	 Ce modalitate de vânătoare a ales acest şarpe: de urmărire sau 

de pândire a prăzii? De ce?

5
 
Trece pe caiet şi completează următorul tabel:

Animalul Hrana folosită Comportamentul alimentar

Libelula Insecte Vânează prada prin urmărire.

Călugăriţa

Păianjenul

Bufniţa
Fig. 5. Şarpele-de-casă în timpul 
vânătorii

1.
2.

5.

7.
8.

6.

4.
3.

T
D

Ă
R

Ă
I

Fig. 4. Lupul – prădător ce trăieşte şi 
vânează în haite
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Comportamentul 
alimentar 
al  animalelor  omnivore

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce numim animale erbivore? Dar prădătoare?
 Cunoşti animale care consumă şi plante, şi animale?
 Ce este mai avantajos de consumat: hrană vegetală, animală sau 

ambele tipuri?

Pe lângă animalele erbivore şi  cele prădătoare specializate în fo-
losirea unui singur tip de hrană (vegetală sau animală), există şi 
animale care au nutriţie mixtă.

 Animalele care consumă atât hrană vegetală, cât şi  hrană 
animală se numesc  omnivore.

Carasul, ariciul, bursucul, unele maimuţe, de exemplu, sunt om-
nivore.

 Analizează tabelul şi formulează concluzii cu privire la comportamentul 
alimentar al animalelor omnivore (fig. 1).

Animalul Hrană vegetală Hrană animală

Crapul alge, 
plante superioare acvatice

larve de ţânţari,  de libelule, 
moluşte acvatice, viermi

Broasca-ţestoa- 
să-de-baltă

alge,
plante acvatice,
plante terestre 

insecte,
melci,

mormoloci,
broaşte,

peşti

Cioara-grivă
boabe,

seminţe,
fructe

viermi,
melci,

pui şi păsări mature,
rozătoare,

cadavre

Ursul-brun
alune,

zmeură,
rădăcini de plante

peşti,
larve de albine,

cadavre

 Cum consideri, modul de hrănire omnivor este mai avantajos decât cel 
erbivor sau carnivor? De ce?

3
tema

 animale omnivore

 hibernare

 sursă de hrană

Fig. 1. Animale omnivore: crap (a); 
broască-țestoasă-de-baltă (b);  
cioară-grivă (c); urs-brun (d)

b

c
d

a
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Omnivorele nu folosesc în decursul anului aceeaşi cantitate de 
hrană. Necesarul de hrană depinde de cantitatea de energie cheltui-
tă zilnic de către animale. În timpul iernii consumul de energie este 
mai mare din cauza frigului. Pentru a evita supraconsumul de ener-
gie, unele omnivore (urşii, aricii, bursucii) cad iarna în hibernare. 
Pe când gaiţele îşi fac rezerve de hrană de cu toamnă. În căutare de 
hrană mai nutritivă, corbii se hrănesc cu cadavre, deoarece acestea 
sunt mai bogate în asemenea substanţe decât hrana vegetală. 

În zonele naturale, unde sursele de hrană variază de la sezon la 
sezon (ca în zonele ţării noastre), animalele omnivore au avantaje 
faţă de cele erbivore sau prădătoare, fiindcă în caz de necesitate ele 
pot trece de la nutriţia vegetală la cea animală sau invers. Toam-
na, unele omnivore consumă ghinde, alune, nuci, care conţin mul-
te substanţe nutritive (ciorile, mistreţii, urşii). Surplusul de energie 
se depune sub formă de grăsimi, care sunt utilizate  apoi în condiţii 
nefavorabile iarna sau în perioada hrănirii puilor (ursul). 

Substanțele de rezervă ce sunt acumulate în organism de cu toam-
nă sunt folosite pentru menținerea principalelor funcții vitale în tim-
pul hibernării: a respirației, ritmului cardiac, temperaturii corpului.

 Pentru a digera mai bine hrana, 
omnivorele au nevoie de multă 
apă.

 Cantitatea de apă necesară veveri-
ţei depinde de hrana consumată.

 Ghindele, alunele şi nucile conţin 
multe grăsimi, dar puţină apă, de 
aceea după astfel de „mâncare” ve-
veriţa caută să se adape într-un pâ-
râiaş din apropiere.

 Cantitatea de apă consumată de 
veveriţe creşte în timpul căldu-
rilor de vară, când pierderea de 
apă este mai mare.

Află mai mult

Cum poţi ajuta păsările în timpul 
iernii?

 Alege un loc ferit şi comod pen-
tru observaţii în apropierea ca-
sei. 

 Pe un arbore, la înălţimea de 
2–3 m, improvizează o farfurie de 
lemn.

 Presoară pe ea seminţe (mălai, 
grâu, floarea-soarelui, orz etc.), 
bucățele de fructe (mere, măceş), 
porumbrele pregătite de cu vară. 

 Peste 1-2 zile adaugă altă hrană. 
 Observă ce păsări vizitează farfuria 
şi care este hrana lor preferată.

 Alcătuieşte un calendar al regi-
mului lor zilnic de nutriţie.

Sfaturi practice

A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1
 
Răspunde la următoarele întrebări:

  Care animale se numesc omnivore? Exemplifică.
  În condiţii cu surse variate de hrană, ce tip de nutriţie este mai 

avantajos? De ce?
  Ce tipuri de comportamente de nutriţie omnivoră cunoşti la 

animalele sălbatice şi cele domestice?
  De ce unele omnivore cad în hibernare?
  Cum se pregătesc ele pentru aceasta?

2
 
Selectează şi scrie pe caiet doar enunţurile corecte.

  Nutriţia cu plante este caracteristică prădătorilor.
  Nutriţia cu carnea altor animale este caracteristică erbivore-

lor.
  Omnivorelor le este caracteristică nutriţia mixtă. 
		Cioara-grivă consumă hrană vegetală şi animală.

3  
Transcrie textul pe caiet, completând spațiile punctate.

Ciocănitoarea este un animal      …     , fiindcă consumă atât 
hrană      …     , cât şi hrană       …      . Ursul-brun cade în hi-
bernare, întrucât       …     . Ciocul piţigoiului are forma unei       
…     cu care consumă      …     şi       …      . Din categoria ani-
malelor omnivore fac parte următoarele specii:     … , … , …  .

Fig. 2. Veveriţa colectând nuci
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4
 
Analizează imaginile utilizând informaţia alăturată.

  Realizează pe caiet o listă a surselor de hrană ale acestor animale.
  Numeşte organele implicate în hrănirea lor.
  Enumeră adaptările unor organe la nutriţia omnivoră.

5  
a) Examinează sche-
ma raţiei alimenta-
re anuale a ursu lui-
brun. 

 b) După hrana con-
sumată, din ce cate-
gorie de animale fa-
ce parte ursul-brun? 

 c) Ce hrană prevalea-
ză în nutriţia ursului-
brun – cea vegeta-
lă sau cea animală?  
Argumentează.

Cioc – scurt şi subţire, asemănător cu o pen
setă, adaptat la prinderea şi fixarea diverse
lor boabe, a insectelor.

Picioare – scurte, puternice, cu gheare în
covoiate şi ascuţite, adaptate la căţărare şi 
atârnare.

Cioc – conic, lung, puternic, asemănător cu 
o daltă, adaptat la scobitul lemnului şi lăr
girea galeriilor cariilor făcute în lemnul ar
borilor. 
Limbă – lungă, lipicioasă, cu ţepi pentru li
pirea şi fixarea prăzilor.
Picioare – cu două degete orientate înainte 
şi două în urmă, gheare ascuţite ce asigură 
căţăratul pe arbori.

Rât – conic, puternic, adaptat la râmat. Or
gan de pipăit foarte sensibil cu care este tes
tată hrana. 
Craniu – cu maxilare puternice şi dinţi spe
cializaţi în tăierea, mărunţirea şi mestecarea 
hranei vegetale şi animale.

Alte plante
39 %

Insecte
9,4 %

Animale
sălbatice

8,1 %

Animale
domestice

7,5 %

Fructe
și pomușoare

36 %

Piţigoi-mare

Ciocănitoare-pestriţă-mare

Mistreţ
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Cunoşti deja că animalele se hrănesc fie cu alte animale, fie cu 
plante: prădătorii se hrănesc cu erbivore, iar erbivorele cu plante.

Ca orice organism viu, plantele, pentru a exista, au nevoie de 
substanţe nutritive şi energie. Astfel, ele folosesc ca hrană: substan-
ţe organice (glucide), săruri minerale şi apă. 

Substanţele organice sunt obţinute din substanţe mai simple – 
apă şi dioxid de carbon. 

 Examinează figura 1: cum pătrund în plantă apa, sărurile minerale, 
dioxidul de carbon şi cum se formează substanţele organice.

Planta absoarbe din sol apa şi sărurile minerale, iar din aer cap-
tează dioxidul de carbon (vezi schema de la p. 45).

Apa şi sărurile minerale ( 1 ) sunt absorbite prin rădăcini cu aju-
torul unor perişori subţiri şi numeroşi, numiţi perişori absorbanţi 
( 2 ). Aceştia pornesc de la vârful rădăcinilor, pătrund printre par-
ticulele de sol, de unde absorb apa şi sărurile minerale. Absorbţia 
decurge rapid, deoarece suprafaţa totală de absorbţie a perişorilor 
absorbanţi este enormă, iar pereţii lor sunt subţiri şi nu împiedică 
pătrunderea în interior a apei şi a sărurilor minerale dizolvate în ea. 
Nimerind în plantă, apa şi sărurile minerale, prin rădăcini ( 3 ) şi 
tulpină ( 4 ), se ridică în sus ajungând la frunze ( 5 ). 

Dioxidul de carbon este preluat din aer ( 6 ). Acesta pătrunde 
în frunze prin mici orificii, numite stomate. Frunzele, ca şi cele-
lalte organe ale plantei, constau din celule. Acestea sunt prevăzute 
cu numeroase cloroplaste ce conţin clorofilă – un pigment verde 
ce conferă plantelor culoarea verde şi are proprietatea de a absorbi 
energia solară.

 Energia solară absorbită de clorofilă este utilizată pentru a 
transforma dioxidul de carbon şi apa în substanţe organice. 
Acest proces este numit fotosinteză.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Cum consideri, plantele se hrănesc la fel ca animalele? De ce?
 De unde iau ele hrană?
 Ai auzit de fotosinteză? Ce cunoşti despre ea?

Circulaţia apei şi sărurilor mi
nerale spre frunze

1

2

3

4 5

Oxigen

Dioxid 
de carbon

8

9

10

Nutriţia  la  plante.
Fotosinteza

 apă
 săruri minerale
 dioxid de carbon
 stomate 
 clorofilă
 fotosinteză
 substanţe organice

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

4
tema

Fig. 1. Schema nutriţiei la plante

Circulaţia substanţelor organi
ce spre organe

6
7



45

Sisteme vitale

Substanţele organice nu sunt preluate din mediu (aer sau sol), ci 
se formează în frunzele plantelor din substanţele neorganice (apă şi 
dioxid de carbon în procesul de fotosinteză).

În urma fotosintezei, pe lângă substanţele organice se mai for-
mează un produs foarte important – oxigenul. Eliminat din frun-
zele plantelor, el trece în aer ( 7 ). 

Oxigenul eliberat în atmosferă serveşte respiraţiei animalelor şi 
omului. În cantităţi mai mici el este utilizat şi de către plante.

Schema procesului de fotosinteză:

Dioxid de 
carbon din 

aer

Apă 
din 
sol

+
 Energie solară ab
sorbită de clorofilă 

Substanţe 
organice 
(glucide)

Oxigen eli
berat în at

mosferă
+

Substanțele organice (glucidele/zaharurile) din frunze sunt di-
zolvate în apă, formând un lichid nutritiv, care este distribuit ( 8 ) 
către toate celulele. Glucidele conţin multă energie, care este utili-
zată pentru creşterea şi dezvoltarea plantei. Ele sunt consumate de 
plante treptat, pe măsura necesităţii.

O parte din zaharuri, neconsumată, este depozitată în organe 
speciale: de exemplu, în fructe ( 9 ) sau în tuberculi ( 10 ), care se 
dezvoltă în sol.

 1. De ce plantulele-răsad nu se 
smulg, dar se sapă împreună cu 
solul din jurul rădăcinilor?

 R. Perişorii absorbanţi de pe ră-
dăcini nu se distrug şi plantula se 
prinde mult mai repede.

 2. Din ce cauză legumicultorii, 
înainte de a răsădi plantulele de 
varză, roşii sau ardei, le ciupesc 
frunzele mai mari?

 R. În caz contrar, perişorii absor-
banţi, în faza iniţială de creştere, 
nu vor reuşi să îndestuleze toate 
frunzele cu apă şi săruri minerale, 
iar plantula se va ofili şi va pieri.

 3. De ce nu se recomandă să ţi-
nem plante de cameră în dormi-
tor?

 R. Plantele, ca şi animalele, respi-
ră oxigen. Noaptea plantele nu 
fotosintetizează. De aceea ele nu 
produc, ci numai consumă oxige-
nul – atât de necesar omului pen-
tru un somn liniştit şi profund.

A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  
Analizează imaginile care reprezintă nişte ferigi din pădurile 
noastre în timpul verii şi în cel al toamnei:

  Ce legătură există între culoarea ferigilor şi cantitatea de clorofi-
lă din frunzele lor?

  Când ferigile fotosintetizează şi produc oxigen mai intens: vara 
sau toamna? Argumentează.

ba

Fig. 2. Aspectul ferigilor vara (a)  
şi toamna (b). 
Vara, când temperatura este ridica-
tă şi lumina solară intensă, ferigile 
produc clorofilă încontinuu. Spre 
toamnă însă cantitatea de clorofilă 
se reduce, frunzele devenind gal-
bene.

 În baza întrebărilor şi răspun-
surilor de mai sus, formulează 
pe caiet câteva sfaturi practice.
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2
 
Analizează experimentul reprezentat în schema de mai jos:

Plante de tradescanţie 
de aceeaşi mărime Condiţii de creştere Rezultatele obţinute 

după 3 săptămâni

Crescută în sol de grădină 
bine afânat şi umezit

Crescută în apă distilată

ExPERImEnt: Creşterea plantelor de 
cameră în condiţii diferite 

 1. S-au luat două plante de ca-
meră (de ghiveci) de aceeaşi mă-
rime.

 2. Prima plantă (a) s-a plasat în-
tr-un vas umplut cu sol. 

 3. Planta a doua (b) a fost plasa-
tă într-un vas cu apă distilată.

 4. Plantele au fost ţinute trei 
săptămâni în aceleaşi condiţii 
de lumină şi temperatură.

 5. Analizează rezultatele obţi-
nute. Mă soară înălţimea plan-
telor şi numără frunzele nou-
apărute.

b

a

  Care din plante a crescut mai mult?
  Ce a utilizat din sol pentru creştere planta a?
  Dar planta b?
  Ce component nutritiv nu i-a ajuns plantei b 

pentru creştere?

  De ce substanţe au nevoie plantele pentru 
creştere: de substanţe minerale (neorganice) 
sau de substanţe organice? Argumentează.

  Repetă acest experiment acasă cu două specii 
de plante diferite (muşcată şi aloe, de exem-
plu) şi analizează rezultatele obţinute. Formu-
lează concluzii.

3  
Transcrie pe caiet doar afirmaţiile corec-
te. Argumentează-ți opțiunea.

  Plantele se hrănesc numai cu substanţe mine-
rale. 

  Energia solară este absorbită de clorofilă în 
procesul fotosintezei.

  Fotosinteza se produce atât în condiţii de lu-
mină, cât şi de întuneric.

  Clorofila nu se sintetizează în plante.
  Pentru viaţă plantele au nevoie doar de sub-

stanţe organice.
  Plantele nu numai produc, dar şi consumă 

oxigen.
  Plantele nu-şi produc hrana, dar o iau din me-

diul înconjurător.

  Pentru creşterea plantelor nu este necesar di-
oxidul de carbon.

4  
Trece textul de mai jos pe caiet şi comple-
tează spațiile punctate.

     …      dobândesc hrana din mediul încon-
jurător, pe când      …       şi-o produc de sine 
stătător. 

Transformarea      …       şi a      …       în sub-
stanţe organice (zaharuri) se numeşte      …     . 
Acest proces se realizează în      …       plantei da-
torită pigmentului      …       şi energiei      …    .  
În urma acestui proces, planta produce şi mult     …     ,  
folosit în respiraţie atât de  … , cât şi de   …   .
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Ştii deja că animalele, spre deosebire de plante, nu-şi produc 
singure hrana, ci o preiau de-a gata din mediul înconjurător. Din 
această cauză nutriţia animalelor mai este numită nutriţie hetero-
trofă (în traducere din limba greacă înseamnă „pe contul altora”, 
adică pe seama altor animale sau plante), pe când cea a plantelor – 
nutriţie autotrofă (cu sensul „pe cont propriu”). 

Nu toate animalele se hrănesc la fel. Cum se poate afla cu ce se 
hrăneşte un animal?

 Analizează imaginile din figura 1. Cu ce se hrănesc aceste animale? 
De ce  animalele nu se hrănesc la fel? Argumentează.

Sfrânciocul (a) (pasăre a pădurilor noastre) îşi înfige prada (şoarece-
le) într-un spin, apoi îl rupe în bucăţi cu ciocul. Căprioara (b) ciupeş-
te pe ici, pe colo frunze, muguri, iarbă, lăstari sau roade coaja copaci-
lor tineri. Mistreţul (c), râmând, mănâncă rădăcini comestibile, fructe 
căzute, ghindă, dar şi viermi, insecte, ouă de păsări. Vrabia (d) este un 
consumator activ de omizi şi insecte mature, dar şi de hrană vegetală.

Modul de nutriţie al animalelor enumerate poate fi cunoscut prin 
observaţii directe. În cazul în care animalele duc un mod ascuns de 
viaţă şi observaţiile directe nu sunt posibile, apelăm la alte meto-
de de cercetare. De exemplu, analizăm resturile de hrană nedige-
rate. Astfel, bufniţele elimină din stomac prin gură nişte cocoloa-
şe (numite ingluvii) compuse din resturi de alimente nedigerate –  
păr, pene, oase, resturi de insecte.

 Examinează conţinutul ingluviului ciufului-de-pădure şi raţia ali-
mentară de-a lungul anului (fig. 2, p. 48).

Vieţuind în medii de viaţă diferite – în sol, în ape, pe uscat sau în 
aer – animalele folosesc hrană diferită şi în cantităţi diverse.

Nutriţia 
la  animale

 nutriţie heterotrofă
 dobândire a hranei
 înghițire a hranei
 digestie
 absorbţie
 eliminare a resturilor

 nedigerate
 sistem digestiv

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:Am i n t e ș t e - ţ i

 Cum se hrănesc plantele?
 Care sunt cele trei categorii de animale după tipul de nutriţie?
 Ce deosebire esenţială există între nutriţia animalelor şi cea a 

plantelor?

b

c

d

a

5
tema

Fig. 1.  Animale ce au moduri  
de nutriţie diferite: a – sfrâncioc;  
b – căprioară; c – mistreţ; d – vrabie
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Cu toate acestea însă, nutriţia lor include aceleaşi etape esenţiale:
dobândirea şi înghiţirea hranei; digestia; absorbţia; eliminarea 

resturilor nedigerate.
Dobândirea şi înghiţirea hranei se realizează pe cele mai diver-

se căi. 
Balenele (fig. 3, c) au în gură fanoane (nişte plăci subţiri) prin 

care filtrează tone de apă şi extrag din ea răcuşorii comestibili. La-
melele de pe ciocul raţelor filtrează apa şi mâlul şi reţin doar hrana 
(viermi, insecte, moluşte). Cameleonii şi broaştele (fig. 3, a) pân-
desc şi prind prada cu ajutorul limbii. Şerpii (fig. 3, b) îşi capturea-
ză prăzile şi le înghit întregi. 

Melcii se hrănesc rozând plante cu tulpină moale, albinele şi 
muştele – sugând nectar, iar racii – apucând prada cu cleştii puter-
nici. Păsările au ciocuri în funcţie de hrana consumată: în formă de 
pensetă (cojoaică, piţigoi), de cleşte (barza-albă), de ciocan (bot-
gros), dotat cu sac pielos (pelican).

Celelalte etape ale nutriţiei – digestia, absorbţia şi eliminarea resturi-
lor nedigerate – au loc în diferite segmente ale tubului digestiv.

La mamifere (câine, pisică, cerb), ca şi la om, tubul digestiv con-
stă din:

– porţiunea (regiunea) anterioară – cavitatea bucală, faringele, 
esofagul şi stomacul;

– porţiunea medie – intestinul subţire;
– porţiunea posterioară – intestinul gros, care se deschide spre exte-

rior cu un orificiu – anusul.

 Tubul digestiv împreună cu glandele digestive (ficatul, pan-
creasul) formează sistemul digestiv.

Astfel, în stomac se produce digestia, adică descompunerea par-
ţială a hranei consumate, în substanţe mai simple, care pot fi absor-
bite şi utilizate de organism după necesităţi.

Absorbţia acestor substanţe are loc în intestinul subţire: traver-
sează pereţii intestinului şi nimeresc în sânge, care le transportă  
apoi către toate organele.

Resturile de hrană nedigerate în stomac şi intestinul subţire trec 
în intestinul gros pentru a fi evacuate în exterior prin anus.

Şoarecidecâmp 48%

Şoareci  
depădure 4,7%

Chiţcani 46,1%

Cârtiţe 0,4%

Păsări 0,8%

c

c

b

a

a

Fig. 2.  Ciuful-de-pădure – prădător 
nocturn în Codrii Moldovei: a – in-
gluviu; b – conţinutul ingluviului; 
c – raţia alimentară anuală

Fig. 3. Broasca (a), şarpele (b) şi ba- 
lena (c) îşi dobândesc hrana în 
mod diferit

b
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  
a) Analizează imaginile şi 
legendele lor. 

 b) Observă cu atenţie  lun-
gimea şi forma ciocului.

  Ce legătură există între for-
ma, lungimea ciocului păsă-
rilor şi hrana consumată?

 c) Elaborează o listă cât 
mai completă a nutriţiei 
acestor păsări.

 d) Observă în natură şi al-
te forme de ciocuri la pă-
sări. Concluzionează.

2
 
a) Examinează imaginile (fig. 4) luând cunoştință de 
textul explicativ.

Fiindcă iarba este un aliment greu de asimilat, unele erbi-
vore (oaia, capra, vaca, cerbul, antilopa) sunt nevoite s-o pre-
lucreze adăugător, prin rumegare. Ele au fost numite erbivore 
rumegătoare. Stomacul acestor animale are 4 camere: ierbar, 
ciur, foios, cheag. Iniţial iarba păscută nimereşte în ierbar. Din 
ierbar, în porţii mici de forma unor cocoloaşe, masa ingerată 
nimereşte în ciur. Apoi cocoloaşele sunt readuse prin esofag 
în gură, bine rumegate şi întoarse în celelalte două camere ale 
stomacului (foios şi cheag), unde hrana este digerată definitiv.
  În ce succesiune sunt aranjate cele patru camere ale sto-

macului indicate prin semn de întrebare în figura 4, a?
  Din ce cauză s-a complicat structura stomacului la erbivo-

rele rumegătoare?
 b) Desenează pe caiet calea parcursă de hrană prin tu-

bul digestiv al rumegătoarelor şi notează rolul fiecărui 
organ digestiv: cavitatea bucală, esofagul, stomacul 
(ierbarul, ciurul, foiosul, cheagul), intestinul subţire.

3  
Copiază pe caiet coloanele ce urmează. Corelează, unind prin săgeţi, fiecare termen din pri-
ma coloană cu explicaţia  corespunzătoare din coloana a doua.

Ciocul – or-
gan eficient 
de nutriţie

Cojoaică: cioc-pensetă
(Hrana: insecte din scoarţa 

arborilor)

Cocostârc: cioc-cleşte 
(Hrana: broaşte, şerpi, peşti)

Botgros: cioc-ciocan
(Hrana: sâmburi, nuci)

Pelican: cioc cu sac pielos
(Hrana: peşte)

Mierlă: cioc universal
(Hrana: animală şi vegetală)

Prima tură 
A doua tură 

? ?

? ?

Ingluviu

Ierbar

Foios şi cheag

tub digestiv

Sistem digestiv

alcătuit din cavitate bucală, esofag, stomac, intestin subţire, intestin gros, anus

alcătuit din tubul digestiv şi glandele digestive

cameră a erbivorelor rumegătoare, unde este depozitată iarba păscută

camere ale stomacului erbivorelor rumegătoare, în care are loc digestia finală

resturile nedigerate ale bufniţei eliminate în exterior prin gură

Fig. 4.  Sistemul digestiv (a) şi calea parcur-
să de hrană prin stomacul (b) unui erbivor 
rumegător

Foios
Ierbar

Cheag

Ciur

a

b
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Nutriţia este o condiţie absolut necesară pentru dezvoltarea or-
ganismului uman. Omul cheltuie cel puţin 15% din timpul său pen-
tru a mânca. Cunoaştem diverse reţete alimentare, dar nu şi con-
ţinutul în substanţe nutritive al alimentelor consumate. Studiind 
această temă, vei putea adăuga la plăcerea de a mânca şi priceperea 
folosirii unei alimentaţii corecte.

Omul, ca şi animalele, nu este capabil să-şi sintetizeze (creeze) 
substanţele nutritive necesare. De aceea el le preia din natură. Plan-
tele şi animalele sunt sursele principale de hrană ale omului.

 Produsele (în stare naturală sau prelucrată) care conţin sub-
stanţe nutritive necesare pentru dezvoltarea organismului 
uman sunt numite alimente.

Alimentele în sistemul digestiv (fig. 1) se transformă în substan-
ţe nutritive. Substanţele nutritive se împart în substanţe anorganice 
(apă, săruri minerale) şi substanţe organice (proteine, glucide,  lipi-
de, vitamine).

Apa alcătuieşte până la 75% din corpul omului şi se conţine în 
toate celulele. Ea constituie mediul lichid în care se produc toate 
reacţiile chimice din organism. 

Sărurile minerale conţin elemente foarte importante (sodiu, pota-
siu, calciu, fier, iod) care intră în compoziţia sângelui, oaselor, orga-
nelor interne. Bogate în săruri minerale sunt următoarele alimente: 
ouăle, laptele, brânzeturile, legumele, carnea.

Proteinele sunt cele mai importante substanţe organice, din care 
sunt formate toate celulele din organism. Funcţia principală a pro-
teinelor este cea de constituire: când organismul creşte sau celulele 
bătrâne mor, proteinele participă la formarea altor celule. Omul es-
te asigurat cu proteine consumând ouă, carne, peşte, lapte, produ-
se făinoase.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce folosesc plantele în procesul de nutriţie? Dar animalele?
 Prin ce se deosebeşte nutriţia omului de cea a animalelor?
 Ce oferă alimentele organismului uman?

 alimente
 apă
 săruri minerale
 proteine
 glucide
 lipide
 vitamine
 regim alimentar

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

 Substanţele nutritive realizează 
următoarele funcţii:

 de constituire (conţin multe pro-
teine, grăsimi şi săruri minerale);

 energetică (predomină glucide-
le şi lipidele);

 de reglare (conţin cantităţi mari 
de vitamine).

Reţine!

Nutriţia  la  om.
Rolul  alimentelor  6

tema

Fig. 1. Sistemul digestiv al omului
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Glucidele (numite şi zaharuri sau hidraţi de carbon) sunt substanţe 
organice, la  descompunerea cărora se degajă energie, necesară orga-
nismului uman pentru creştere, dezvoltare, deplasare, muncă fizică şi 
intelectuală. Fructoza şi glucoza sunt glucide simple, care se găsesc în 
fructe, în mierea de albine. Amidonul este o glucidă complexă, boga-
tă în energie, care se află în tuberculii de cartofi,  napi şi în produsele 
făinoase.

Lipidele (grăsimile) sunt, de asemenea, substanţe organice care de-
pozitează energia în corp. Ele se clasifică în: grăsimi vegetale (ulei 
de floarea-soarelui, de porumb, de măsline) şi grăsimi animale (unt, 
untură de peşte). Grăsimile de origine vegetală sunt mai uşor asi-
milate de către organism decât cele de origine animală. 

Vitaminele sporesc viteza reacţiilor de sintetizare a substanţelor 
din organism. Lipsa vitaminelor (avitaminoză) sau insuficienţa lor 
(hipovitaminoză) provoacă dereglări serioase în organism. Funcţia 
vitaminelor este cea de reglare, ele asigură creşterea şi dezvoltarea 
normală a organismului.

 Examinează tabelul şi formulează concluzii.

Vita-
minele

necesarul 
zilnic 

Alimentele care conţin vita-
minele respective Consecințe ale avitaminozei

A 1–1,5 mg Spanac, ficat, unt, grăsime de 
peşte, lapte

Afecţiuni ale ochilor şi pielii, 
stagnarea creşterii

B1 14–24 mg Nuci, alune, arahide, cartofi,  
carne, tărâţe, ficat, albuş de ou

Tulburări psihice, slăbire, scă
derea forţei musculare, căderea 

părului

B2 2–3 mg Brânză, ouă, lapte, tărâţe, ficat, 
salată

Dereglări ale văzului, inflamarea 
buzelor, leziuni ale limbii şi pie

lii, stagnarea creşterii 

B6 1,4–3 mg Drojdii, cereale, prune, peşte, 
ouă, ficat

Slăbiciuni, greaţă, scăderea nu
mărului de eritrocite în sânge, 
dereglări ale sistemului nervos

C 50–100 mg Fructe şi legume proaspete, ouă 
Scorbutul:  sângerarea gingii

lor, căderea dinţilor, hemoragii 
ale pielii

D 0,07– 
0,025 mg

Ficat, gălbenuş de ou, legume, 
lapte, fructe, grăsime de peşte

Rahitismul  oaselor,  deforma
rea lor

Pentru menţinerea sănătăţii, este necesar a urma zilnic un re-
gim alimentar corect, alcătuit din cel puţin trei mese: micul dejun, 
prânzul, cina. Se va evita alimentarea neregulată, dintre mese. Es-
te dăunătoare sănătăţii lipsa unei mese, mai ales a micului dejun.

Analizează şi for-
mulează concluzii

Zaharuri
53,4%

Proteine
14,1%

Grăsimi
32,5%

Zaharuri
61%

Grăsimi
27%

Proteine
12%

a

b

Fig. 4.  O modalitate de prevenire a 
obezităţii – practicarea sportului

Fig. 2.  Compoziţia alimentaţiei zilni-
ce (a) şi cea recomandată de Institu-
tul European pentru Alimentare (b)

Fig. 3.  Obezitatea – îngrăşare anor-
mală rezultată din depunerea gră-
simii în ţesuturile şi organele cor-
pului
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1
 
Enumeră principalele categorii de alimente necesare omului.

2
 
Explică importanţa fiecărei substanţe nutritive pentru organismul uman.

3  
Copiază pe caiet schema de mai jos corelând, prin săgeţi, substanţele nutritive cu alimente-
le şi  rolul acestora în organism.

4
 
Ia cunoştinţă de regulile unui regim alimentar sănătos pentru viaţă. Formulează concluziile 
de rigoare.

  Respectă zilnic servirea celor trei mese: micul dejun, prânzul şi cina.
  Renunţă la obiceiul de a mânca „pe apucate” sau între mese.
  Repartizează hrana la cele trei mese conform următoarelor norme:
  – la micul dejun foloseşte alimente calorice care se asimilează uşor;
  – la prânz consumă alimente variate, cu un conţinut bogat de substanţe nutritive şi energie (carne, 

făinoase, legume, fructe);
  – la cină utilizează alimente uşor asimilabile, cu un conţinut moderat de substanţe nutritive.
  Omul este o fiinţă omnivoră, de aceea  trebuie să urmeze o alimentaţie mixtă şi echilibrată: alcătu-

ită  din produse vegetale şi animale.
  Folosirea unei singure diete – de origine vegetală sau animală – este contraindicată, deoarece or-

ganismul nu primeşte toate componentele nutritive necesare vieţii.
  Evită cinele copioase. 
  După consumarea alimentelor, spală-te pe dinţi, pentru a înlătura resturile de hrană.
  Pentru a avea un somn bun, nu te culca imediat după luarea cinei.
  Un pahar de lapte cald băut seara asigură un somn liniştit şi profund.

5
 
Alcătuieşte un regim alimentar propriu.

ALImEntE SUBStAnţE nUtRItIVE FUnCţIILE SUBStAnţELOR 
nUtRItIVE

Proteine

Lipide

Glucide

Săruri mine-
rale

Vitamine

Ouă

Lapte, brânzeturi

Carne

Grăsimi vegetale

Grăsimi animale

Fructe, miere de 
albine

Apă minerală, su
curi de fructe

Legume

De constituire

Energetică

De reglare
(intensificare a reacţiilor chimice)
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Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce ştii despre respiraţie? De ce respiră organismele?
 Cu ce organe respiră peştii? Dar omul?

Modalităţi  
de  

respiraţie
prin piele

a

b

c

g

f

e

h

celulară

pr
in

 s
to

m
at

e

prin
 branhii

pr
in

 b
ra

nh
ii

prin trahei

prin
 plămâni

prin plămâni

Trahei

Branhii

Amibă

Parameci

Stomate

Plămâni Saci 
aerieni

Piele

Plămâni

Oxigen

Dioxid de 
carbon

 respiraţie
 organe respiratorii
 respirație celulară
 respiraţie prin piele
 respiraţie prin branhii
 respiraţie prin trahei
 respiraţie prin plămâni

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

Respiraţia 
organismelor 7

tema

Pentru a exista, toate vieţuitoarele au nevoie de oxigen şi de hrană. 
Oxigenul, asemenea hranei, este preluat din mediul înconjurător.

 Procesul prin care organismele iau din mediul lor de viaţă 
oxigen şi elimină dioxid de carbon se numeşte respiraţie, iar 
organele implicate în acest proces – organe respiratorii.

În urma respiraţiei organismele absorb oxigen şi elimină dioxid de 
carbon. Organismele acvatice (lipitorile, racii, peştii) preiau oxigenul 
din apă, iar cele terestre (insectele, şerpii, păsările, omul) din aer. 

 Cum consideri, ce rol are oxigenul introdus prin respiraţie în orga-
nism? Argumentează.

 Majoritatea animalelor terestre 
care respiră prin plămâni au doi 
plămâni.

 Şerpii însă, având corpul foarte 
lung şi îngust, au doar un singur 
plămân.

Ştiai că…?

Fig.1. Modalităţi de respiraţie la di-
ferite organisme: a – respiraţie ce-
lulară (amibă, parameci); b – respi-
raţie prin piele (râmă); c, d – respi-
raţie prin branhii (rac, peşte);  
e – respiraţie prin trahei (lăcustă); 
f, g – respiraţie prin plămâni (pasă-
re, om); h – respiraţie prin stoma-
tele frunzelor (plante)d Branhii
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 Broaştele respiră prin plămâni, dar 
şi prin piele.

 Scorpionul-de-apă-dulce, deşi este 
o insectă care trăieşte în apă, in-
spiră oxigen atmosferic. Pentru 
aceasta, el foloseşte un tub respi-
rator lung, pe care îl scoate perio-
dic din apă.  Aerul, prin tub, nime-
reşte în trahei.

Află mai mult

 În procesul respiraţiei, între or-
ganism şi mediu se realizează un 
schimb de gaze: în organism

 pătrunde oxigenul; din organism
 se elimină dioxidul de carbon.

Reţine!
Cunoşti deja că în procesul nutriţiei plantele şi animalele captează sub-

stanţe nutritive, utilizate şi ca sursă de energie. În urma descompu nerii 
acestora organismul primeşte energia necesară pentru viaţă: creştere, dez-
voltare, mişcare şi înmulţire. În acest proces de descompunere a substanţe-
lor nutritive este nevoie de oxigenul  obţinut prin respiraţie.

Organismele şi-au format organe de respiraţie, în funcţie de nece-
sarul de oxigen sau de mediul în care trăiesc (acvatic sau terestru).

 După imaginile din figura 1 (p. 53), ia cunoştinţă de principalele mo-
dalităţi de respiraţie existente în natură.

Corpul animalelor inferioare (amiba, parameciul) este alcătuit din-
tr-o singură celulă (animale unicelulare), de aceea ele absorb oxigenul 
din apă direct prin membrana celulei, tot pe aici fiind eliminat dioxidul 
de carbon. Respiraţia lor este numită respiraţie celulară (fig. 1, a). Prin 
urmare, ele nu dispun de organe speciale de respiraţie. 

Unele animale pluricelulare inferioare (râma, lipitoarea, de exem-
plu) nu dispun de organe respiratorii, respirând prin piele (fig. 1, b). 
Respiră prin piele şi unele animale superioare – broaştele, tritonii.

Animalele pluricelulare superioare consumă o cantitate mai mare 
de oxigen, de aceea posedă organe respiratorii bine dezvoltate. Organe-
le respiratorii sunt: branhiile, traheile şi plămânii.

Respiraţia prin branhii. Racii, scoicile, peştii respiră prin branhii (res-
piraţie branhială) (fig. 1, c, d). Branhiile sunt alcătuite din plăcuţe 
subţiri (lamele), care conţin numeroase vase sangvine, de aceea au 
culoare roşie. La raci, scoici oxigenul din apa care spală încontinuu 
branhiile intră în lamele şi nimereşte în sânge. Prin circulaţia sân-
gelui oxigenul este transportat către organele animalului, în schim-
bul oxigenului absorbit branhiile elimină în apă dioxid de carbon.

 Cum are loc respirația prin branhii la peşti dedu din schema de la p. 53.

Respiraţia prin trahei. Majoritatea insectelor trăiesc pe uscat folo-
sind oxigenul atmosferic. Acesta ajunge în corpul lor prin nişte tu-
buşoare subţiri şi lungi, numite trahei (fig. 1, e). Traheile, ramifi-
cându-se, conduc oxigenul către toate organele şi celulele. Prin tra-
hei este eliminat în mediul extern şi dioxidul de carbon.

Respiraţia prin plămâni (fig. 1, f, g). Plămânii au forma unor saci, cu ve-
zicule mici – alveole, aşezaţi în interiorul corpului. Broaştele, şopârle-
le, şerpii, păsările, animalele erbivore, prădătoare şi  omul respiră prin 
plămâni. Pentru a putea asigura animalele cu cantitatea necesară de 
oxigen, plămânii lor au o suprafaţă mare de absorbţie. Păsările, pentru 
a-şi mări suprafaţa organelor respiratorii, au, pe lângă plămâni, nişte 
saci aerieni (fig. 1, f ). Aceştia sunt folosiţi numai în timpul zborului. 

Plantele, în timpul respiraţiei, absorb oxigen din mediul înconju-
rător prin stomatele frunzelor (fig. 1, h) şi elimină dioxidul de carbon. 
Stomatele, fiind foarte numeroase (până la 300 pe 1 mm2 de frunză), 
asigură schimbul rapid de gaze dintre plantă şi mediu.

Fig. 2.  Scorpion-de-apă-dulce
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1
 
Analizează imaginile alăturate:

  Numeşte animalele şi mediile lor de viaţă.
  Prin ce organe respiră ele?
  Cum se realizează respiraţia la aceste animale?

2  
Completează careul pe caiet şi vei obţine  
pe verticală denumirea unui tip de respiraţie.

 1. Gaz ce se elimină în timpul respiraţiei.
 2. Proces prin care organismele preiau oxigenul din mediu.
 3. Organ de respiraţie la viermi, broaşte.
 4. Cea mai mică unitate de structură a organismelor vii.
 5. Organele respiratorii ale omului.
 6. Organe respiratorii la insecte.
 7. Prin ce respiră peştii?
 8. Animal cu plămâni şi saci aerieni.

3  
Examinează imaginile 
alăturate şi explică:

  Care este numărul de acte res-
piratorii (inspiraţie–expiraţie) 
pe minut la om şi la animalele 
prezentate?

  Din ce cauză ritmul de res-
piraţie variază atât de mult 
în lumea animală?

  Care este consumul de oxi-
gen în diverse activităţi ale 
omului?

  În ce activităţi consumul de 
oxigen este mai mare? Ar-
gumentează.

  Cum se schimbă ritmul de 
respiraţie (nou-născut – elev –  
om matur)? De ce? Argumen-
tează.

4  
Trece tabelul pe caiet şi 
corelează (prin săgeţi) fi-
ecare dintre organisme-
le enumerate cu denumi-
rea mediului său de via-
ţă, cu organele proprii de 
respiraţie şi cu mediul de 
preluare a oxigenului.

1.
2.

5.

7.
8.

6.

4.
3.

B
R

N

H
A

E

A

20

130

90

5045

16

12

7

Șade
Scrie Citește

Lucrează
la

calculator

Muncește
�zic

Practică
sport

Numărul de acte respiratorii pe minut la om şi la unele vieţuitoare

Consumul de oxigen în diverse activităţi ale omului

mediul de unde 
este captat oxigenul

Organele  respi-
ratorii Organismele mediul de viaţă

Insectă
Pasăre

Leu, cerb, om
Şopârlă, şarpe

Broască
Râmă

Rac
Peşte
Scoică

Aer

Apă

Te
restru

Acvatic

Trahei

Plămâni

Piele

Branhii
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Cunoşti deja că în urma digestiei alimentele sunt descompuse în 
elemente mai simple, numite substanţe nutritive. Pentru ca acestea 
să fie utilizate de organism, trebuie să fie transportate către toate 
celulele lui. 

 Cum consideri, cine realizează această funcţie de transport? 

transportul substanţelor la animale. Funcţia de transport al substanţe-
lor la animale este realizată de către sânge. Acesta aduce spre celulele 
animalelor substanţe nutritive şi oxigen. Iar de la celule ia substanţele 
nefolositoare şi dioxidul de carbon pentru a le elimina din organism.

Sângele se scurge prin nişte tuburi speciale numite vase sangvi-
ne. Pentru ca el să circule mai repede, o forţă trebuie să-l împingă 
cu putere încontinuu. Acest rol îi revine inimii.

 Circulaţia sângelui se realizează prin sistemul circulator. 
Acesta constă din vase sangvine şi inimă.

 Urmăreşte pe schema alăturată (fig. 1) calea parcursă de sânge în 
corpul câinelui.

Inima câinelui ( 1 ) dispune de patru camere – două auricule 
(care acumulează sângele de la organe) ( 2 ) şi două ventricule (ca-
re pompează (propulsează) sângele spre organele corpului) ( 3 ).  
De la inimă spre organe sângele circulă prin artere ( 4 ), iar de la or-
gane înapoi spre inimă – prin vene ( 5 ). Între artere şi vene se află 
capilarele ( 6 ) – cele mai subţiri şi mai numeroase vase sangvine.

Prin capilare, arterele şi venele realizează legătura cu celulele ( 7 ).  
Prin capilare sângele curge mai încet, pentru a reuşi să facă schim-
bul de substanţe cu celulele: să le ofere substanţe nutritive şi oxigen  
( 8 ) şi să ia substanţele nefolositoare şi dioxidul de carbon ( 9 ).

Peştii, amfibienii, păsările, mamiferele (de exemplu, câinele) 
şi omul au sistem circulator închis (fig. 2, c, d, e), fiindcă sângele  

transportul 
substanţelor 

prin  corpul  organismelor

 sistem circulator  
(deschis şi închis)

 vase sangvine
 inimă
 artere
 vene
 sevă brută
 sevă elaborată

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

Am i n t e ș t e - ţ i

 Cum ajung substanţele nutritive în celulele organismelor?
 Ce cunoşti despre sistemul circulator al omului şi al animalelor?
 Cum crezi, plantele au un asemenea sistem? De ce?

1

2

3

4

4

5
6

7
8

9

Fig. 1.  Sistemul circulator la câine

8
tema

6

5
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circulă numai prin vasele sangvine. Sângele prin aceste vase circulă 
rapid, reuşind să facă la timp schimbul de substanţe. 

Melcii şi insectele, fiind animale inferioare, au un sistem circu-
lator deschis: o parte din cale este parcursă de sânge prin vase, iar 
cealaltă – prin nişte cavităţi („buzunare”) aşezate printre organe-
le corpului (fig. 2, a, b). În aceste cavităţi se realizează schimbul de 
substanţe dintre sânge şi organe. 

Sistemul circulator deschis este imperfect, comparativ cu cel de 
tip închis.

transportul substanţelor la plante. 
Plantele au sistem circulator prin 
care circulă seva – un amestec de 
apă şi substanţe minerale sau or-
ganice. Vasele sistemului circula-
tor se divid în: 

vase ascendente – care por-
nesc de la rădăcini spre frunze 
şi transportă seva brută, adică 
apa şi sărurile minerale;

vase descendente – care por-
nesc (în direcţie inversă) de la 
frunze spre rădăcini şi transpor-
tă seva elaborată, adică apa şi 
substanţele organice formate în 
urma fotosintezei.

 Analizând schema alăturată 
(fig. 3) şi efectuând lucrarea de 
laborator, vei cunoaşte cum 
se realizează transportul sub-
stanţelor la plante.

Melc

Sistem circulator deschis

Muscă

Peşte Broască Pasăre

Fig. 2. Sisteme de circulaţie la animale: deschis (a, b), închis (c, d, e)

a b

c d e

I. Pentru a observa cum se realizea-
ză transportul substanţelor la plan-
te, efectuează următorul experi-
ment:
1) Ia o plantulă de fasole, două sti-

cle, dopuri de plută, lipici, apă, 
cariocă, riglă. 

2) Umple una dintre sticle cu apă 
până la 2/3 din volumul ei.

3) Fă o gaură prin dopul de plută, 
trece prin ea tulpina plantulei şi 
pune planta în sticlă, astfel încât 
rădăcinile să fie scufundate în 
apă.

4) Sigilează dopul sticlei cu lipici şi 
marchează cu carioca nivelul apei 
în sticlă.

5) În sticla a doua toarnă aceeaşi 
cantitate de apă, dar fără plan-
tulă; pune dopul şi sigileaz-o.

6) Aşază ambele sticle la lumină şi 
fă observaţii zilnice.

7) După o săptămână, marchează 
din nou nivelul apei.

II. Răspunde la întrebări: 
•	 Din	 ce	 cauză	 ai	 nevoie	 să	 folo-

seşti în experiment şi sticla care 
nu conţine plantulă de fasole?

•	 Ce	 s-a	 întâmplat	 cu	 apa	 din	 cele	
două sticle?

•	 Cum	explici	cauza	scăderii	nive-
lului apei din sticla cu plantulă 
de fasole? 

•	 Poate	fi	numită	apa	absorbită	de	
plantulă sevă brută? De ce?

III. Formulează o concluzie cu pri-
vire la transportul substanțelor 
la plante.

Lucrare 
de laborator

Fig. 3. Circulaţia sevei prin corpul 
plan tei. 
Prin vasele ascendente (săgeţi albas-
tre) seva brută ajunge de la rădăcini 
la frunze. În urma fotosintezei, seva 
elaborată este orientată de la frunze 
spre toate organele (săgeţi galbene), 
oferindu-le substanţe nutritive.

Sistem circulator închis
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  
Defineşte noţiunile: sistem circulator, artere, vene, capila-
re, vase ascendente, vase descendente.

2  
Confecţionează din hârtie colorată (albastră şi roşie)  
sistemul circulator la peşti.

  Ce hârtie vei folosi pentru reprezentarea arterelor?
  Dar pentru cea a venelor?
  De ce la confecţionarea capilarelor vei folosi atât hârtie roşie, 

cât şi albastră?

3  Examinează schemele a şi b din figura 4. 
  Trece pe caiet aceste scheme şi stabileşte cui aparţin circuitele 

sangvine date.
  Colorează cu roşu vasele care conţin sânge bogat în substanţe 

nutritive şi oxigen şi cu albastru cele având sânge cu dioxid de 
carbon şi substanţe nefolositoare.

  Compară aceste două circuite sangvine cu cel al câinelui. Enu-
meră asemănările şi deosebirile.

4  
Transcrie enunţurile pe caiet completând spaţiile punc-
tate.

Sângele la      …      circulă prin      …      .
La plante circuitul substanţelor se realizează prin vasele      …      

şi      …      . 
Sângele cu substanţe nutritive şi oxigen circulă prin      …      , 

iar prin vene circulă sângele ce conţine      …      şi se întoarce 
de la      …      .

Există două tipuri de sisteme      …      : de tip      …      şi      …      .  
La sistemul circulator de tip      …      este prezentă      …      , 
care propulsează sângele.

Prin      …      al plantelor circulă      …      , care conţine      …      ,        
…       sau       …       .

Vasele       …       la plante pornesc de la       …       spre frunze.
Vasele       …       pornesc în direcţie inversă: de la frunze spre       

…       şi transportă seva       …       .

5  
a) Enumeră funcțiile vaselor ascendente şi ale vaselor 
descendente la plante. 

 b) Ce s-ar întâmpla dacă unul din aceste două sisteme de 
vase ale plantei nu ar funcționa?

Fig. 4. Sisteme de circulaţie la ani-
male

a b
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Până acum ai aflat:
 În urma nutriţiei şi respiraţiei plantele şi animalele se aprovizio-

nează cu substanţe nutritive şi oxigen.
 Prin sistemul circulator substanţele nutritive şi oxigenul sunt trans-

portate către toate celulele pentru a fi utilizate după necesitate.
Un alt sistem de organe este cel care elimină deşeurile din organism.

 Acesta se numeşte sistem excretor, iar procesul de eliminare 
a deşeurilor din organism poartă denumirea de excreţie.

 Examinând imaginile de mai jos, vei cunoaşte care sunt sistemele excre-
toare ale unor organisme şi cum se elimină deşeurile din corpul acestora.

Eliminarea  deşeurilor 
din  corpul 
organismelor

 sistem excretor
 excreţie
 rinichi
 urină
 frunză
 scoarţă 
 lemn

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:Am i n t e ș t e - ţ i

 De ce plantele şi animalele se hrănesc şi respiră?
 Care este rolul sistemului circulator în nutriţie şi respiraţie?
 Ce s-ar întâmpla dacă din corpul organismelor nu ar fi eliminate 

substanţele nefolositoare (deşeurile)?
 Ce organ se ocupă de eliminarea deşeurilor din corpul organismelor?

1. Cercetează imaginea a:
•		 Ce	funcție	are	vacuola	contrac-

tilă din partea de sus a parame-
ciului? 

•	 Dar	vacuola	din	partea	de	jos?	
•	 De	ce	vacuolele	contractile	ale	

parameciului nu au aceeaşi 
mărime?

2. Compară imaginile b,c,d,e,f:
•	 Care	 este	 forma,	 locul	 şi	 mă-

rimea sistemului excretor al 
acestor animale?

•	 Enumeră	şi	scrie	pe	caiet	părţi-
le lor componente.

Vacuolă  
contractilă  
(se goleşte)

Deşeuri

Vacuolă  
contractilă  
(se umple)

Protone
fridii

1

3

1

3

2

2

1

3

2

4

Analizează şi for-
mulează concluzii

1

2

Fig. 1. Diversitatea organelor excre-
toare: a – vacuole contractile (pa-
rameci); b – protonefridii (planarie); 
c , d, e, f – rinichi

9
tema

a b c

d e f
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Excreţia la animale
Parameciul (fig. 1, a) este un organism unicelular care îşi elimină 

deşeurile prin două vacuole contractile, acestea funcţionând ritmic ca 
două pompe: în timp ce una se umple cu deşeuri, cealaltă se goleşte.

Viermii (planaria – fig. 1, b) prezintă un sistem ramificat de tu-
buşoare (numite protonefridii), printre organe, care colectează din 
celule deşeurile şi le elimină în exterior.

Peştii, broaştele, păsările, mamiferele (fig. 1, c–f), inclusiv omul, au or-
gane speciale de excreţie (bine dezvoltate) – rinichii (fig. 1, 1 ).

Produsul de excreţie – urina, prin vasele conducătoare – uretere-
le (fig.1, 2 ), se adună în vezica urinară (fig. 1, 3 ). Din ea urina este 
eliminată apoi prin uretră (fig. 1, 4 ).

Excreţia la plante. Plantele, ca şi celelalte organisme vii, îşi elimi-
nă deşeurile din organism. Ele însă nu dispun de sisteme excre-
toare ca animalele. În procesul excreţiei participă astfel de organe 
ale plantei ca: frunzele, scoarţa şi lemnul. Prin stomatele frunze-
lor, de exemplu, se elimină dioxidul de carbon şi amoniacul – de-
şeu obţinut la descompunerea proteinelor. Spre toamnă, în frunzele 
plantelor terestre se acumulează cantităţi mari de deşeuri ce au fost 
colectate din întreaga plantă. Odată cu căderea frunzelor, plantele 
evacuează aceste deşeuri. Plantele acvatice nu-şi leapădă toamna 
frunzele, ele evacuându-şi deşeurile pe parcursul întregului an, eli-
minându-le prin corp direct în apă. O parte din deşeurile arborilor 
se depozitează în celule pentru toată viaţa, fără a le afecta. Alte de-
şeuri sunt depuse în scoarţă, fiind eliminate odată cu scoarţa ce se 
desprinde treptat de arbore.

La plantele ierboase deşeurile (săruri, acizi) se adună în frun-
ze şi tulpini, care toamna se usucă şi pier. De exemplu, în frunze-
le spanacului conţinutul de substanţe toxice toamna atinge până la 
1% din masa frunzelor. Toamna, substanţele toxice la unele plante 
sunt eliminate nu numai prin frunze, ci şi prin petalele florilor, prin 
fructe şi seminţe.

A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  
Transcrie textul de mai jos pe caiet completând spațiile 
punctate.

     …      este evacuarea deşeurilor din organism.
Această funcţie este realizată de      …      .
Principalul organ al acestui sistem la animale este      …      .
În rinichi se adună      …      , care este transportat prin      …       

la      …      .
     …       nu au sisteme de eliminare a deşeurilor. Acest pro-

ces este realizat de      …   , … , …    .

 Fii precaut:  nu pune în gură frun-
zele sau fructele de cală (plan-
tă decorativă pe larg cultivată la 
noi), întrucât sunt otrăvitoare.

 Ele conţin cristale de oxalat de 
calciu – o toxină care afectează 
grav mucoasa cavităţii bucale şi a 
stomacului.

Află mai mult

Fig. 2. Cala – plantă decorativă cu 
frunzele şi fructele otrăvitoare
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2  
Desenează pe caiet sistemul excretor al iepurelui. Nume-
rotează organele de excreţie în ordinea funcţionării lor şi 
numeşte-le. 

3  
Copiază pe caiet şi uneşte prin săgeţi, în ordinea respec-
tivă, componentele schemei. (Fiecare săgeată va fi nume-
rotată cu numărul de ordine corespunzător.)

Sistemul excretor

Excreţie Urină Uretere

Rinichi Vezică urinară

Uretră

mediul extern

2

4
 
a) Copiază pe caiet şi completează tabelul de mai jos:

ExCREţIA LA PLAntE şI LA AnImALE

Asemănări Deosebiri Concluzii

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

 b) Subliniază asemănarea şi deosebirea principală în ex-
creţia plantelor şi cea a animalelor.

 5
 
Răspunde la întrebările:

  De ce excreţia la animale decurge mai rapid?
  Există deosebire între procesul de excreţie şi cel de eliminare a 

deşeurilor digestive? 

 Foarte des crocodilii plâng…
 Prin lacrimi ei îşi purifică corpul 

de surplusul de săruri pătruns 
odată cu apa în organism.

 La baza ochilor crocodilul are niş-
te glande excretoare specifice, la 
care sângele aduce o parte din 
deşeurile organismului.

 Lacrimile crocodilului nu sunt ve-
ritabile, întrucât ele nu reprezintă 
starea emotivă a animalului.

Ştiai că…?

 Care este sensul şi originea 
zicătoarei: A vărsa lacrimi 
de crocodil?

 Propune alte exemple des-
pre excreţia la plante sau 
animale.

 Ce proverbe cunoşti despre 
modul de viaţă al plantelor 
şi al animalelor. Scrie-le pe 
caiet.
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 După schemele şi explicaţiile de mai jos ia cunoştinţă de sistemele di-
gestiv, respirator, circulator şi excretor ale omului.

Sistemul digestiv este alcătuit din tubul digestiv (fig. 1) şi glandele 
anexe (glandele salivare, ficatul, pancreasul).

Tubul digestiv are următoarea structură:
Orificiul bucal şi cavitatea bucală  ( 1 ) servesc pentru preluarea 

alimentelor, prelucrarea iniţială şi ingerarea lor.
O porţiune de hrană mestecată în gură şi înghiţită reprezintă un 

bol alimentar.
Faringele ( 2 ) – cavitate din spatele gurii care realizează legătura 

între cavitatea bucală şi cavităţile nazale, pe de o parte, şi esofag, pe 
de alta. Prin el trec atât bolul alimentar, cât şi aerul.

Esofagul ( 3 ) – tubul alcătuit din muşchi prin care trece hrana 
spre stomac. 

Stomacul ( 4 ) – un segment muscular sub formă de sac larg al tubu-
lui digestiv în care are loc descompunerea alimentelor în substanţe nu-
tritive. Hrana semidigerată trece apoi în intestinul subţire.

Intestinul subţire ( 5 ) – principalul loc de digestie. Hrana di-
gerată, prin pereţii intestinului, este absorbită în vasele sangvine. 
Amestecul semilichid de substanţe nefolositoare care au rămas tre-
ce în intestinul gros. 

Intestinul gros ( 6 ) – tub gros care primeşte substanţele nefolo-
sitoare din intestinul subţire. Reabsoarbe apa şi transformă deşeu-
rile într-o masă semisolidă (fecale), evacuată în exterior prin anus.

Sistemul respirator (fig. 2)
Orificiile nazale şi căile nazale (respectiv 1  şi 2 ) preiau aerul 

din mediu, îl încălzesc, îl umezesc şi îl purifică. Transmit aerul în 
faringe.

Traheea ( 3 ) – tubul prin care trece aerul din faringe spre plă-
mâni.

Am i n t e ș t e - ţ i

 De ce organismele au nevoie de sistemele digestiv, respirator, cir-
culator şi excretor?

 Pot funcţiona aceste sisteme de organe în mod independent, fără 
a realiza legături între ele? De ce?

4

5

5

31 42

6

7

8

 sistem digestiv 
 sistem respirator
 sistem circulator
 sistem excretorN

o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

Sistemul  digestiv,
respirator,

circulator  şi  excretor  la  om

6

10
tema

Fig. 1.  Tubul digestiv 

Fig. 2. Sistemul respirator 

2 1

3
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Laringele ( 4 ) – „cutia vocii”, din partea de sus a traheii. Cuprin-
de coardele vocale, care produc sunete şi asigură vorbirea.

Bronhiile primare ( 5 ) – cele două ramuri ale traheii, care trans-
portă aerul fiecare la câte un plămân.

Bronhiolele ( 6 ) – milioane de tuburi mici din plămâni, apărute 
în urma ramificărilor ulterioare ale bronhiilor primare. Bronhiole-
le se deschid în alveole.

Alveolele ( 7 ) – milioane de săculeţe înconjurate de capilare sang-
vine ( 8 ), unde ajunge aerul inspirat în plămâni. În alveole are loc 
schimbul de gaze: ele absorb dioxidul de carbon din sângele capila-
relor, iar capilarele preiau oxigenul din alveole.

Sistemul circulator (fig. 3)
Sângele – lichid foarte important pentru corp, care circulă prin 

sistemul circulator. Un adult are circa 5,5 litri de sânge. Sângele dis-
tribuie căldura, transportă substanţele nutritive către celule şi de-
şeurile către rinichi.

Inima ( 1 ) – organ muscular care pompează sângele în vasele 
sangvine. Constă din două camere (auricule 2 ), care primesc sân-
gele de la organe, şi două camere (ventricule 3 ), care pompează 
sângele către organe.

Arterele ( 4 ) – vase de sânge largi, cu pereţi groşi, care alcătuiesc 
sistemul arterial şi transportă sângele de la inimă spre organe.

Venele ( 5 ) – vase de sânge largi, cu pereţi groşi, care alcătuiesc 
sistemul venos şi transportă sângele de la organe către inimă.

Capilarele – vasele cele mai înguste şi cu pereţi subţiri, ultimele 
ramificaţii ale arterelor şi venelor. Prin capilare se realizează schim-
bul de substanţe între sânge şi celulele corpului.

Sistemul excretor (fig. 4)
Rinichii ( 1 ) – două organe de forma unui bob de fasole, în par-

tea de jos a cavităţii abdominale, aflate chiar sub coaste. Rinichii 
sunt organele principale de ex-
creţie care filtrează substanţele 
nefolositoare din sânge. 

Sângele nefiltrat intră în ri-
nichi printr-o arteră renală ( 2 ), 
iar cel filtrat iese printr-o venă 
renală ( 3 ).

Ureterele ( 4 ) – două tuburi 
care transportă urina de la ri-
nichi la vezica urinară.

Vezica urinară ( 5 ) – un sac 
în care se adună urina.

Uretră ( 6 ) – tubul care trans-
portă urina de la vezica urina-
ră în exteriorul corpului. Elimi-
narea urinei se numeşte urinare 
sau micţiune.

2

3

4

5

12

3

4
5

6

2

3

1

Fig. 4.  Sistemul excretor 

Fig. 3.  Sistemul circulator 

1
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 Examinează schema şi formulează concluzii referitoare la legăturile 
reciproce dintre cele patru sisteme de organe.

 Ureea este substanţă nefolosi-
toare care conţine azot şi se obţi-
ne în urma descompunerii prote-
inelor în celule. 

 Din celule ureea ajunge prin sân-
ge la rinichi.

 Urina este deşeul lichid care din 
rinichi este eliminat în exterior.

 Componenţii urinei sunt apa ex-
cesivă, ureea şi mineralele.

A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  
Transcrie enunțurile pe caiet completând spaţiile punc-
tate.

Funcţia      …      este de a colecta urina, care se scurge prin       …       .
Sistemul       …       asigură legătura dintre sistemul       …      , sis-

temul       …       şi sistemul       …       .
În       …       se întâlnesc cavitatea       …       şi cavităţile       …       .
Sângele spre organe curge prin       …      , iar de la organe se în-

toarce la inimă prin       …       .
Sângele din organismul uman se acumulează în  …    .
Sângele din   …  este pompat prin vasele sangvine în organism.

 Datorită realizării legăturilor ar-
monioase dintre sistemele di-
gestiv, respirator, circulator şi 
excretor, organismul uman poa-
te să funcţioneze şi să se integre-
ze în mediul său de viaţă.

Reţine!

O
Rg

ANISM

U M A N

Ştiai că…?

SISTEMUl 
DIgESTIv
Asigură organismul cu substanţe nu
tritive.

SISTEMUl  
CIRCU lATOR 
Preia substanţele nutritive de la sistemul 
digestiv şi oxigenul de la sistemul respira
tor şi le transportă către celule. La întoar
cere, ia deşeurile (ureea şi dioxidul de car
bon) şi le transportă la rinichi (ureea) sau 
la plămâni (dioxidul de carbon).

SISTEMUl 
RESPIRATOR

Asigură organismul cu oxi gen, care este 
folosit la descom punerea substanţelor nu
tritive şi obţinerea energiei necesare pen
tru viaţă (mişcare, creştere, dez voltare).

SISTEMUl 
ExCRETOR

Transformă şi elimină deşeurile din or
ganism aduse la rinichi de către circuitul 
sangvin.
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2
 
Explică ce reprezintă schemele de mai jos:

Plămâni

Sistem circulator

Organe

1

2

4

3

Intestin

Sistem circulator

Organe

1

2

3

Rinichi
4

a b

3  
Completează careul pe caiet, utilizând reperele de mai 
jos şi vei citi pe verticală denumirea unui organ digestiv.

1. Organ al sistemului digestiv prin care se absorb substanţele 
nutritive.

2. Două tuburi care pornesc din rinichi.
3. Organ situat între faringe şi stomac.
4. Organ principal al sistemului circulator.
5. Tub prin care aerul circulă din faringe spre plămâni.
6. Organe de excreţie.

4  
Alege răspunsurile corecte şi completează pe caiet enun-
ţurile de mai jos.

Sistemul excre
tor este alcătuit 
din…

• rinichi; 
• arteră renală; 
• vezică urinară; 
• uretere; 
• venă renală; 
• uretră.

Sistemul circu
lator realizează 
funcţiile de…

• transport al dioxidului de carbon către organe;
• transport al oxigenului către organe;
• transport al deşeurilor către rinichi;
• transport al dioxidului de carbon către plămâni;
• transport al substanţelor folositoare către or

gane.

5
 
Explică:

  cum se realizează asigurarea celulelor organismului uman cu 
oxigen;

  cum are loc eliminarea dioxidului de carbon din organism.

 În digestia alimentelor la om par-
ticipă glandele salivare şi cele do-
uă glande digestive mari – ficatul 
şi pancreasul.

 Prin canale speciale, care se var-
să în intestinul subţire, ficatul se-
cretă bila, iar pancreasul – sucul 
pancreatic. 

 Bila şi sucul pancreatic participă 
la descompunerea lipidelor, pro-
teinelor şi glucidelor.

Află mai mult

E

R
T

M

1.
2.

5.
6.

4.
3. E

I
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Orice organism pluricelular, inclusiv plantele şi animalele, pen-
tru a putea supravieţui, trebuie să posede celule speciale care să re-
alizeze diferite funcţii vitale – de nutriţie, creştere, dezvoltare, re-
producere etc. Una dintre funcţiile importante ale plantei este cea 
de susţinere a corpului, care îi permite să ia o anumită poziţie în 
spaţiu (verticală, pe suprafaţa solului sau pe oglinda apei), favora-
bilă pentru frunze (realizarea fotosintezei), flori (efectuarea poleni-
zării), fructe (coacerea lor şi răspândirea seminţelor). Responsabile 
de funcţia de susţinere a plantei sunt anumite celule, care, asociin-
du-se, formează ţesutul de susţinere, numit şi ţesut mecanic.

Ţesutul mecanic şi cu alte ţesuturi ale plantei (ţesutul conducă-
tor, ţesutul de depozitare etc.) alcătuiesc organul principal de susţi-
nere a plantei – tulpina.

 Tulpina este organul vegetativ al plantei care constituie sis-
temul de susţinere a frunzelor, florilor şi fructelor. 

După mediul în care se dezvoltă, tulpinile se împart în subterane 
(tuberculul de cartof, bulbul de ceapă, rizomul stânjenelului), ca-
re au rol de depozitare a substanţelor nutritive şi de reproducere,  

Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce organe ale plantelor cunoşti? Dă exemple.
 Ce este tulpina şi care este rolul ei în viaţa plantei? Cum este tul-

pina la arbori şi la plantele ierboase? Argumentează.
 Ce ştii despre sistemele de susţinere la plante?

IV

 ţesut mecanic
 sistem de susţinere
 fibre lemnoase
 fascicule mecanice
 turgescenţă celularăN

o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

SISteme 
de  susţinere

Sisteme 
de  susţinere 

la  plante
1

tema

 Ţesutul mecanic este principa-
lul ţesut de susţinere a plantei.

 Tulpina susţine frunzele, florile şi 
fructele plantei.

 După mediul de dezvoltare deo-
sebim tulpini: aeriene, subterane 
şi acvatice.

 Tulpinile aeriene sunt cele mai 
răspândite.

 Turgescenţa celulară este unul 
dintre mecanismele de susţinere 
a plantelor verzi.

Reţine!
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acvatice (la nufăr, lintiţă, troscot-de-apă) şi aeriene (la marea majo-
ritate a plantelor terestre). 

Tulpinilor aeriene le revine rolul principal în susţinerea plantelor, 
fiind cele mai răspândite şi mai diversificate. După aspectul, poziţia 
de creştere şi funcţiile realizate, acestea se împart în:

– tulpini drepte (la arbori, arbuşti, diverse plante ierboase);
– tulpini agăţătoare (la viţa-de-vie, mazăre). Pentru a-şi menţine 

poziţia verticală, plantele din ultima categorie se agaţă cu ajutorul 
unor cârcei de un oarecare suport – pilon, arac, zid etc.;

– tulpini volubile (la fasole, iederă), care se înalţă pe suporturile 
din jur prin răsucire;

– tulpini târâtoare (pepenele-verde, dovleacul, castravetele),  
ce se întind pe sol în diferite direcţii, pentru a nu se umbri reciproc.

 Examinează imaginile alăturate (fig. 1), cu diverse tipuri de tulpini 
ale plantelor din flora republicii. Din ce cauză tulpinile plantelor sunt 
atât de diversificate? Argumentează.

Ţesuturile mecanice, care formează sistemul de susţinere la plan-
tele arboricole şi ierboase, au structură şi aşezare diferite.

La arbori (fig. 2, a), sub scoarţa tulpinii se află lemnul, care,  
pe lângă ţesutul conducător (alcătuit din vase tubulare ce conduc 
seva brută spre frunze), are şi un ţesut mecanic specific. Acest ţesut 
constă din celule cu pereţii îngroşaţi şi impregnaţi cu o substanţă 
rigidă – lignina, care îi conferă lemnului duritate. Ţesutul lemnului 
arborilor de conifere (pin, brad, molid) este mai puţin evoluat decât 
cel al arborilor de foioase, de aceea lignina este conţinută numai în 
pereţii celulelor. Prin urmare, lemnul lor este mai puţin rezistent. 
La arborii de foioase celulele ţesutului mecanic nu au numai pere-
ţii impregnaţi cu lignină, ci şi întreg interiorul celulelor este um-
plut cu această substanţă dură, transformându-se în fibre lemnoa-
se. Aceasta conferă o duritate şi mai mare lemnului.

În tulpinile plantelor ierboase ţesuturile mecanice constau din ce-
lule cu pereţii mai puţin îngroşaţi, care, pentru a-şi mări duritatea, 
 s-au grupat în fascicule mecanice lungi, aşezate în formă de cerc la 
periferia tulpinii (fig. 2, b).

b ca

d

Fig. 1. Tipuri de tulpini: a – dreaptă 
(nemţişor); b – agăţătoare (viţă-
de-pădure); c – volubilă (iederă); 
d – târâtoare (cinci-degete – plantă 
de luncă cu tulpinile până la 80 cm 
lungime); e – acvatică (troscot-de-
apă)

e
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 Are importanţă, în opinia ta, aşezarea în cerc a fasciculelor mecani-
ce? Tulpina unei plante (bunăoară, floarea-soarelui) s-ar frânge mai 
uşor, dacă fasciculele mecanice ale acesteia ar fi aşezate în centru sau 
în cerc (la periferia tulpinii)? Argumentează-ţi răspunsul.

Fiind aşezate în formă de cerc, fasciculele mecanice formează o 
carcasă rigidă, care nu permite îndoirea şi ruperea plantei ierboase.

În centrul tulpinii plantelor ierboase, ca şi la arbori, se află mă-
duva. La unele ierburi însă (graminee: grâu, orz, secară), măduva se 
resoarbe şi tulpina devine goală în interior, fiind numită pai.

Plantele ierboase folosesc şi alt mecanism original de susţinere – 
turgescenţa celulară. În cazul în care planta absoarbe din abunden-
ţă apă, presiunea lichidului din celulele corpului creşte şi membra-
nele celulare se întind atribuind organelor plantei (tulpina, frunze-
le, florile) stabilitate, poziţie fermă în spaţiu (fig. 3, a). Dacă presi-
unea celulară scade, planta îşi pierde starea de stabilitate iniţială şi 
se ofileşte (fig. 3, c).

 Datorită durităţii, elasticităţii, ca-
lităţii igienice şi estetice ale plan-
telor, oamenii folosesc pe larg 
fasciculele mecanice ale acesto-
ra din cele mai vechi timpuri.

 Din fasciculele mecanice ale inu-
lui se obţin fire, din care se ţe-
se pânza de in, foarte apreci-
ată în confecționarea pânzei 
tradiționale, dar şi în industria 
textilă contemporană.

 Din fasciculele mecanice ale teiu-
lui se confecţionează diverse îm-
pletituri, obiecte decorative, în-
călţăminte tradiţională.

Ştiai că…?

a

b

b

Fig. 3. Turgescenţa celulară: a – planta în poziţie firească, care se datorează 
presiunii normale a lichidului celular (b); c – planta ofilită din cauza scăderii 
presiunii lichidului celular (d)

Fig. 2. Aspectul şi aşezarea ţesuturilor mecanice în tulpina unui arbo re (a) şi a 
unei plante ierboase (b)

Măduvă

Lemn

Scoarţă

a

c

d
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Completează pe caiet enunţurile cu răspunsul corect din 
cele două variante propuse:

  Funcţia de susţinere a plantelor este realizată de …
  a) ţesutul mecanic; b) ţesutul conducător.
  Tulpina este un organ de susţinere al …
  a) algelor; b) frunzelor, florilor, fructelor plantelor.
  Turgescenţa celulară este mecanismul de susţinere al …
  a) arborilor şi arbuştilor; b) plantelor ierboase.
  În centrul tulpinilor plantelor ierboase se află… 
  a) măduva; b) fasciculele mecanice.
  Tuberculii, bulbii şi rizomii sunt: a) rădăcini; b) tulpini subterane.

2  Transcrie enunțurile de mai jos completându-le corect.

Tulpinile se împart în tulpini …, tulpini … şi tulpini … . 
Viţa- de-vie are tulpină …, iar planta cinci-degete are tulpină …, 
pe când tulpina … este întâlnită la iederă. Lemnul este ţesutul 
… al arborilor, pe când la plantele … ţesutul mecanic este re-
prezentat prin … , aşezate … .

3  Răspunde la următoarele întrebări:
  Ce substanţă participă la sporirea durităţii celulelor ţesutului 

mecanic la plante?
  Din ce cauză lemnul coniferelor are o duritate mai mică decât 

lemnul arborilor plantelor cu flori?
  De ce nu trebuie distrus lemnul arborilor din păduri şi par-

curi?
  Când se manifestă turgescenţa celulară: pe timp ploios sau se-

cetos? Argumentează.

4  Copiază tabelul pe caiet şi completează-l cu informaţia 
corespunzătoare.

Denumirea plantei Tipul tulpinii Mediul de viaţă

1. Săgeata-apei

2. Ceapă

3. Stejar
4. Pepene-galben 

5. Grâu 

6. Fasole

7. Nufăr

 Arborii cresc în grosime datorită 
celulelor unui ţesut special de la 
periferia lemnului – cambiul.

 Din primăvară până în toamnă, 
cambiul formează straturi noi de 
celule ale lemnului.

 Aceste straturi noi, apărute în de-
cursul unui an, formează inelul 
anual de creştere (fig. 4).

 După grosimea inelelor anuale, 
se pot determina vârsta arbore-
lui şi condiţiile mediului în care a 
crescut (insuficienţa de umezea-
lă, de lumină sau de hrană ).

Află mai mult

Fig. 4. Inelele anuale de creştere 
ale unui arbore
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Precum orice edificiu construit de om trebuie să reziste la diverşi 
factori externi (de exemplu, vânt, ploaie) şi interni (bunăoară, greu-
tatea mobilei), la fel şi organismul animalului trebuie să suporte atât 
acţiuni interne (greutatea organelor proprii), cât şi externe (forţa de 
gravitaţie etc.). Sistemul de susţinere la animale trebuie să asigure şi 
locomoţia – una dintre caracteristicile fundamentale ale corpului ani-
malelor, care a contribuit esenţial la răspândirea acestora pe Terra.

 La animale, sistemul de susţinere se numeşte schelet, care, 
după poziţia sa în corp, se clasifică în exoschelet şi endosche-
let.

Exoscheletul este situat la exteriorul corpului. Este caracteristic 
pentru moluşte, raci, crabi, insecte, păianjeni ş.a., care formează 
grupul animalelor nevertebrate. Prin urmare, este o trăsătură a ani-
malelor al căror schelet nu este osos şi deci nu e constituit din ver-
tebre (fig. 1, a). 

Endoscheletul se află în interiorul corpului (sub piele şi muscu-
latură) şi este caracteristic peştilor, amfibienilor, reptilelor, păsări-
lor şi mamiferelor, care alcătuiesc grupul animalelor vertebrate (cu 
schelet osos, compus din vertebre) (fig. 1, b). 

Ambele tipuri de schelete, într-o măsură mai mică sau mai ma-
re, realizează următoarele funcţii principale: conferă organismului 
o anumită formă (de exemplu, de rac, peşte sau balenă); protejează 
organele interne; constituie un suport sigur de fixare a muşchilor, 
asigurând astfel locomoţia animalelor.

 Încearcă să explici cum se realizează funcţiile scheletului animalelor 
reprezentate în figura 1.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Numai plantele au nevoie de sisteme de susţinere sau acestea 
sunt necesare şi pentru animale? Argumentează.

 Ce sisteme de susţinere la animale cunoşti? 
 Ce reprezintă scheletul unui rac? Dar al unei păsări? De ce schele-

tele sunt atât de diferite?

 exoschelet
 endoschelet
 cochilie
 chitină
 craniu
 coloană vertebrală

N
o
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u
N
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ch
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e:

Sisteme 
de  susţinere 

la  animale
2
tema

Fig. 1. Aspectul exoscheletului la 
lăcustă (animal nevertebrat) (a) şi 
al endoscheletului la pisică (animal 
vertebrat) (b)

a

b



71

Sisteme de susţinere

Unele animale pluricelulare primitive, de exemplu viermii, râ-
mele, ascaridele, lipitorile, nu au schelet. De aceea funcţia de susţi-
nere este realizată de presiunea înaltă a lichidelor din corp, care îl 
menţin în stare rigidă.

Animalele cu exoschelet. Coralul (fig. 2, a) are exoscheletul rami-
ficat şi viu colorat, fiind foarte dur, deoarece constă din săruri de 
calciu. Aglomerările enorme ale scheletelor acestor animale for-
mează în Oceanul Pacific recife coraliere, care prezintă un obsta-
col de netrecut inclusiv pentru navele maritime. Recifele coraliere 
asigură supravieţuirea unei diversităţi unice de peşti şi nevertebra-
te. Moluştele (melcul, scoica-de-râu ş.a.), care au corpul moale ce 
poate fi uşor distrus sau consumat de prădători, şi-au creat o co-
chilie calcaroasă groasă şi dură de formă spiralată (melcul, fig. 2, b)  
sau alcătuită din două jumătăţi, numite valve (scoica). Aceste co-
chilii cresc odată cu corpul moluştei, formând inele de creştere 
anuale (ca arborii). Având funcţie de protecţie, cochilia apără mo-
luştele (speciile terestre) de secetă şi de frig: toamna moluşca îşi 
retrage corpul în cochilie, cimentând orificiul cu o substanţă dură 
şi rezistentă la frig.

 Grupurile de animale menţionate au exoscheletul încă destul de 
imperfect, greu. De aceea moluştele se deplasează lent, distanţele 
parcurse fiind neînsemnate. 

La nevertebratele superioare – racul (fig. 2, c), crabul, păianjenul 
şi, mai ales, insectele – exoscheletul este alcătuit dintr-o substanţă 
foarte rezistentă, chitina, dar cu mult mai subţire şi mai uşoară ca 
cochilia. Aceasta le permite să se deplaseze mai repede. Stratul chi-
tinos nu este integral, dar fragmentat în mai multe segmente. Toate 
segmentele toracelui, abdomenului, antenelor şi picioarelor, în lo-
curile lor de unire, au chitina mai subţire şi mai flexibilă, aceasta per-
miţând îndoirea lor şi asigurându-le o mobilitate mai ridicată. De 
exemplu, datorită mobilităţii antenelor (organe de simţ) este găsită 
rapid hrana, sunt descoperiţi duşmanii sau partenerul pentru repro-
ducere. Segmentarea elementelor bucale ajută la prinderea şi consu-
marea hranei sau este necesară pentru apărare (la rădaşcă, fig. 2, d).  
O importanţă mare au, de asemenea, segmentarea şi specializarea 
picioarelor şi a aripilor (perechea a doua), care le permit insectelor 
să se mişte uşor în apă, pe uscat şi în aer. 

La raci învelişul chitinos este mai gros şi mai rigid decât la insec-
te, pentru că este impregnat cu săruri de calciu. 

Pentru raci şi insecte este caracteristic fenomenul năpârlirii – le-
pădarea periodică a învelişului chitinos. Năpârlirea se întâlneşte la 
nevertebrate şi la unele vertebrate. 

Animalele cu endoschelet. Endoscheletul este caracteristic pen-
tru animalele vertebrate. La strămoşii vertebratelor endoscheletul 
avea forma unei axe rigide, care se întindea de-a lungul întregului 
corp (de la cap la coadă). Treptat acesta s-a transformat într-un 
schelet mai complicat, alcătuit din două componente principale –  

a

Fig. 2. Forme de exoschelet la 
animalele nevertebrate: a – co-
ral; b – melcul-viţei-de-vie; c – rac;  
d – rădaşcă

b

c

d
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craniu şi coloană vertebrală, specifice tuturor claselor de verte-
brate – peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. Particulari-
tăţile de structură şi de funcţie ale scheletului vertebratelor sunt 
prezentate în figura 3.

Toate aceste clase de vertebrate au aceleaşi regiuni ale scheletu-
lui: craniu şi coloană vertebrală, cu care se articulează centura sca-
pulară şi centura pelviană cu membrele lor corespunzătoare – an-
terioare şi posterioare. 

Coloana vertebrală reprezintă axa de susţinere principală, care 
constă dintr-o serie de inele osoase suprapuse, numite vertebre, ce 
înconjoară de jur împrejur şi protejează măduva spinării (sau creie-
rul spinal). În partea anterioară a coloanei vertebrale se găsesc oasele 
care formează craniul, alcătuit din cutia craniană (în care este pro-
tejat creierul mare) şi maxilare (folosite pentru hrănire şi apărare de 
duşmani). Pe laturile coloanei vertebrale se află coastele, care, unin-
du-se în partea de jos prin osul stern, alcătuiesc cutia toracică (prote-
jează organele interne – inima, plămânii, ficatul). Tot de coloana ver-
tebrală se mai articulează încă două structuri osoase: centura scapu-
lară (anterior) şi centura pelviană (posterior), care servesc ca suport 
sigur pentru membrele anterioare şi, respectiv, membrele posterioare.

Diversitatea formelor şi funcţiilor membrelor la aceste clase de 
vertebrate (fig. 4) este condiţionată de adaptările la diverse medii 
de viaţă – acvatic (peştii), acvatic şi terestru (amfibienii), terestru 
(reptilele şi majoritatea mamiferelor) şi aerian (păsările şi unele 
mamifere ca liliecii).

 Vertebratele au endoschelet, 
care include următoarele regiuni 
principale:

 – craniul;
 – coloana vertebrală;
 – două centuri scapulare arti-

culate cu membrele anterioare;
 – două centuri pelviene articu-

late cu membrele posterioare.
 Funcţiile principale ale scheletu-
lui:

 – dă formă corpului;
 – susţine corpul;
 – protejează organele interne;
 – asigură locomoţia şi autoa-

părarea (maxilarele cu dinţi, cio-
cul păsărilor, ghearele păsărilor şi 
mamiferelor).

Reţine!

Fig. 3. Aspectul scheletului claselor 
de vertebrate: a – peşti; b – amfibi-
eni; c – reptile; d – păsări; e – ma-
mifere (în roz e colorat craniul; în 
bleu – coloana vertebrală; în gal-
ben – centurile şi membrele)

a b

c

d e
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Răspunde la următoarele întrebări:
  Ce funcţii îndeplineşte scheletul?
	 Câte tipuri de schelete se întâlnesc la animale?
  Care este cel mai simplu tip de schelet? Argumentează răspunsul.
  Ce este învelişul chitinos? Prin ce se deosebeşte exoscheletul moluştei de cel al racului?

2  Alege răspunsul corect din cele trei variante (a, b, c) propuse şi completează enunțurile pe caiet.
  La raci şi insecte are loc năpârlirea, fiindcă …
  a) exoscheletul cu timpul se deteriorează şi trebuie schimbat;
  b) exoscheletul are funcţie de camuflare şi trebuie schimbat când animalul îşi schimbă locul de trai;
  c) împiedică dezvoltarea animalului.
  La viermi rigiditatea corpului este asigurată de …
  a) presiunea ridicată a lichidului corpului;
  b) presiunea joasă a lichidului;
  c) prezenţa scheletului.
  Faptul că peştii, amfibienii, reptilele, păsările şi mamiferele au endoschelet alcătuit din aceleaşi 

părţi componente demonstrează că ele …
  a) au origine comună şi fac parte din acelaşi grup de animale vertebrate;
  b) nu au origine comună şi nu fac parte din animalele vertebrate;
  c) fac parte din grupul animalelor nevertebrate.

3  Examinează figura 4 luând cunoştință de textul însoţitor. 
  În ce medii de viaţă trăiesc 

organismele indicate în fi-
gură? 

  Compară forma, mărimea 
şi numărul oaselor fiecăreia 
dintre următoarele regiuni 
ale membrelor: braţ, ante-
braţ, labă.

  Ce asemănări şi deosebiri 
există între ele? 

  Care dintre aceste orga-
nisme au oasele membre-
lor mai masive şi care mai 
subţiri şi mai uşoare? Argu-
mentează.

  Regiunile scheletului mâi-
nii la om – braţul, antebra-
ţul şi laba (palma) – sunt 
numerotate, respectiv, cu 
cifrele 1, 2, 3. Numerotează 
(pe caiet) în acelaşi mod şi 
regiunile membrelor celor-
lalte organisme vertebrate.

Fig. 4. Membrele la diverse organisme vertebrate: a – broască; b – broas-
că-ţestoasă acvatică; c – pasăre; d – balenă; e – liliac; f – om (1 – braţ;  
2 – antebraţ; 3 – labă). Aceste membre, deşi au forme şi funcţii diferite,  
sunt alcătuite din aceleaşi oase şi regiuni.
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Plantele şi animalele, precum toate organismele de pe Terra, pen-
tru a supravieţui şi a se răspândi în diverse medii de viaţă, trebuie 
să se reproducă – să formeze noi indivizi.

Reproducerea la plante. Plantele cu flori au două tipuri de reprodu-
cere: sexuată şi asexuată (sau vegetativă).

 Reproducerea sexuată constă în unirea (contopirea) a doi 
gameţi (celule sexuate), unul masculin (bărbătesc) şi altul fe-
minin, proces care duce la formarea unui nou individ.

La plantele cu flori (fig. 1) gameţii masculini se află în polen ( 1 ), 
iar gameţii feminini – în ovule ( 2 ). Polenul şi ovulele se formează 
în organele de reproducere ale florii: stamine ( 3 ) şi, respectiv, ova-
rul  ( 4 ) pistilului ( 5 ).

 Examinează structura florii (fig. 1). Descrie aspectul şi aşezarea stami-
nelor, polenului şi a pistilului, în ovarul căruia sunt situate ovulele.

Polenul este alcătuit din mii de grăuncioare, care se formează 
într-un organ special de la vârful staminei – antera ( 6 ).

Când anterele au format cantitatea de polen necesară, ele crapă şi 
pun în libertate polenul. Grăuncioarele de polen de pe floarea unei 
plante sunt transportate de vânt sau de insecte pe pistilul altei flori 
din aceeaşi specie, acest proces fiind numit polenizare.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Cum se reproduc plantele?
 Ce rol joacă floarea în reproducerea plantelor cu flori?
 Cum se realizează reproducerea la animale? Dă exemple.

V

 reproducere sexuată
 reproducere asexuată
 polen
 polenizare
 spermatozoizi
 ovule
 fecundaţie externă
 fecundaţie internă
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Fig. 1. Floare cu organe masculine –  
stamine 3  şi organ feminin – pis-
til 5 . Grăuncioarele de polen 
din antere sunt reprezentate prin 
puncte cafenii.
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Reproducerea în lumea vie

După polenizare, gameţii masculini din grăunciorul de polen 
ajung la gameţii feminini din ovulele pistilului, unde se contopesc, 
formând sămânţa. 

Pe un sol fertil, sămânţa germinează şi formează o nouă plantă. 

 Reproducerea asexuată este procesul prin care o parte a 
plantei (bulbul, rizomul, stolonul sau tuberculul) se dezvoltă 
de la sine într-o nouă plantă.

Cum se realizează reproducerea asexuată sau vegetativă?
Bulbul (fig. 2, a) reprezintă o tulpină scurtă şi groasă, înconjura-

tă de frunze solzoase care conţin substanţe nutritive depozitate. Se 
formează sub pământ dintr-o plantă veche. La începutul următo-
rului sezon de creştere – primăvara – din bulb va ieşi sub formă de 
lăstar o nouă plantă. Prin bulbi se reproduc vegetativ laleaua, ceapa, 
vioreaua, brebenelul etc.

Rizomul (fig. 2, b) – tulpină groasă care are frunze solzoase şi 
creşte orizontal sub pământ. Produce rădăcini pe toată lungimea şi 
muguri din care vor creşte plante noi. Prin rizomi se înmulţesc ast-
fel de plante ierboase ca menta, irisul, pirul etc. 

Stolonul (vlăstarul) (fig. 2, c) este tulpina care creşte orizontal 
aproape de baza plantei, de exemplu, la căpşun. Din nodurile afla-
te la anumite intervale (internoduri) de-a lungul tulpinii pe stolon 
apar rădăcini. 

Tuberculul (fig. 2, d) – tulpină subterană scurtă şi umflată, de 
formă ovală, ce conţine substanţe nutritive depozitate şi produce 
muguri, din care vor creşte noi plante, de exemplu, la cartof.

Reproducerea la animale. La animale, ca şi la plante, este răspândită 
atât reproducerea asexuată, cât şi cea sexuată.

Reproducerea asexuată are loc în acelaşi organism, fără partici-
parea a doi indivizi de sex opus – a masculului şi femelei. Se rea-
lizează prin: diviziune directă a celulei-mamă în două celule-fiice 
(protozoarele); înmugurire (hidra); regenerare (râma şi alţi viermi, 
hidra); spori (protozoarele). 

Cel mai răspândit tip de reproducere la animale este reproducerea 
sexuată, care se realizează de către individul masculin şi cel feminin. 
Ea este desăvârşită, deoarece indivizii nou-formaţi moştenesc de la 
ambii părinţi trăsături noi ce îi ajută să supravieţuiască. Pe cale se-
xuată se reproduc majoritatea animalelor nevertebrate (unii viermi, 
moluştele, racii, insectele) şi toate animalele vertebrate.

Spermatozoizii, gameţii masculini, se formează în testiculele 
masculilor, iar celulele-ou sau ovulele – în ovarele femelelor.

 Contopirea spermatozoizilor cu ovulele se numeşte fecunda-
ţie, care, la animale, este de tip extern şi intern.

a

b

c

d

Fig. 2. Reproducerea vegetativă 
la plantele cu flori: a – prin bulbi;  
b – prin rizomi; c – prin stoloni;  
d – prin tuberculi
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Fecundaţia externă constă în eliminarea spermatozoizilor şi a 
ovulelor în mediul extern – în apă, unde are loc contopirea lor şi 
for marea unei celule iniţiale unice – zigotul (din care apare noul 
individ). Este răspândită la unele nevertebrate (moluşte, raci) şi la 
vertebratele inferioare (peşti, amfibieni, fig. 3). Pentru acest tip de 
fecundaţie este favorabil mediul acvatic, întrucât permite mişcarea 
spermatozoizilor spre ovule. În apă condiţiile de mediu (tempera-
tura, cantitatea de oxigen) sunt mai bune pentru dezvoltarea oului 
fecundat într-un nou individ. 

Fecundația externă este considerată primitivă, nedesăvârşită, de-
oarece o parte dintre gameţi pier, fără a da naştere unor noi indivizi.

 Fecundaţia internă este desăvârşită, deoarece contopirea game-
ţilor are loc în interiorul corpului femelei, ceea ce garantează 
forma rea unor noi indivizi. Este caracteristică animalelor terestre –  
insecte (fig. 4, a), reptile, păsări şi mamifere. În interiorul organis-
mului femelei există condiţii optime pentru supravieţuirea ovule-
lor şi un mediu lichid suficient pentru deplasarea spermatozoizilor 
spre ovule şi realizarea fecundaţiei interne. Aceste animale mani-
festă o mare grijă pentru urmaşi. Insectele îşi ascund ouăle în sol, 
apă, în corpul plantelor sau chiar le protejează. Reptilele depun ouă 
mari pe care le protejează (bunăoară, femelele unor şerpi se înco-
lăcesc în jurul lor). Din aceste ouă ies indivizi complet dezvoltați.  
Păsările depun ouă relativ mari în cuiburi speciale (ce le apără de 
frig, arşiţă şi duşmani), pe care le clocesc (fig. 4, c).

a b c

a b

 Cele mai răspândite metode ar-
tificiale de reproducere vegeta-
tivă, pe care le poţi aplica şi tu la 
plantele de cameră sau în livada 
proprie, sunt butăşirea şi altoi-
rea.

 Butăşirea – se taie o bucată din-
tr-o tulpină (butaşul) de pe plan-
ta-mamă şi se plantează în sol. 
Aici butaşul creşte, transformân-
du-se într-o nouă plantă. Uneori 
butaşul este lăsat pentru un timp 
în apă, ca să dea rădăcini.

 Altoirea – se ia o bucată din tulpi-
na unei plante şi se introduce la-
teral în ţesutul altei plante. Buca-
ta alăturată se numeşte altoi, iar 
planta la care este ataşată – port-
altoi. 

 Altoirea cu muguri este un tip de 
alto ire în care un mugure cu o bu-
cată de tulpină a unei plante se in-
troduce în ţesutul altei plante.

Sfaturi practice

Fig. 4. Reproducerea la animale: a – fluturele-Mahaon în timpul realizării fecundaţiei interne; b – din ouăle mari ale 
broaştei-ţestoase-de-baltă ies pui complet dezvoltaţi; c – femela de piţigoi-mare clocind ouăle

Fig. 3. Fecundaţia externă la broasca-râioasă-verde din Republica Moldova (a) 
şi protecţia ouălor fecundate la broasca-râioasă din vestul Europei (b)



77

Reproducerea în lumea vie

A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Copiază tabelul pe caiet şi corelează termenii din prima coloană cu explicația corespunză-
toare din coloana a doua. 

 2  a) Selectează din diferite surse informaţii despre reproducerea peştilor, broaştelor, şopâr-
lelor, şerpilor, păsărilor, pentru a răspunde la următoarele întrebări: 

  Care dintre animalele enumerate se reproduc prin fecundaţie externă şi care prin fecundaţie inter-
nă?

  Din ce cauză animalele cu fecundaţie externă depun mai multe ouă (crapul – 100 mii de ouă) față 
de animalele cu fecundaţie internă (piţigoiul – 9-14 ouă)?

  Este posibilă fecundaţia externă la animalele care produc ouă cu coaja rigidă (şopârla, şarpele, 
broasca-ţestoasă, păsările)? Argumentează.

  Din ce cauză fecundaţia externă are loc, de regulă, în mediul acvatic?
 b) Dă exemple de animale care se înmulţesc prin fecundaţie externă şi prin fecundaţie internă.

3  Rezolvă următorul careu pe caiet şi vei obţine pe verticală denumirea unei metode de re-
producere a plantelor.

 1. Cea mai evoluată modalitate de reproducere la plante şi la animale.
 2. Organ de reproducere vegetativă la ceapă.
 3. Organ de reproducere vegetativă la frag.
 4. Organ de reproducere al plantelor în care sunt situate staminele şi 

pistilul.
 5. Reproducere prin împărţirea în două a celulei-mamă la protozoare.
 6. Organ vegetativ de reproducere la mentă.
 7. Organ de reproducere vegetativă la topinambur.

organul sexual masculin al florii

organ în care se găsesc ovulele

obţinerea unui individ nou prin contopirea unui gamet masculin şi a unui gamet feminin

organ în care se găsesc grăuncioarele de polen

celulă masculină la plante şi animale

Gamet masculin

Gamet feminin

Stamină

Pistil

Ovar

Anteră

Reproducere asexuată la plante

Reproducere sexuată

Polenizare

care poate fi încrucişată sau directă

celulă feminină la plante şi animale

procesul în care din una dintre părţile plantei (bulb, rizom) se dezvoltă o nouă plantă

organul sexual feminin al florii

5.

T

I

1. X
B

L

U
L

7.
6.

2.
3.

4.

U



78

Vc a p i t o l u l

Doar animalele cu sistem nervos manifestă comportamente, de-
oarece numai sistemul nervos este capabil să recepţioneze şi să ana-
lizeze factorii mediului (temperatura, umiditatea, prezenţa duşma-
nilor etc.), pentru a elabora reacţiile adecvate ale animalului în si-
tuaţiile concrete din mediul său de trai. De exemplu, iepurele, per-
cepând cu organele de simţ (ochii, urechile) apariţia vulpii, elabo-
rează prin sistemul nervos singura „comandă” adecvată situaţiei 
create – să fugă de vulpe. Pentru a supravieţui şi lăsa urmaşi, ani-
malele manifestă cele mai diverse comportamente: de nutriţie,de 
protecţie împotriva duşmanilor, de migraţie, de reproducere etc.

 Comportamentul de reproducere reprezintă totalitatea ac-
ţiunilor întreprinse de animal pentru crearea unei noi gene-
raţii: alegerea locului de reproducere, căutarea şi „curtarea” 
partenerului sexual, împerecherea şi fecundaţia, amenaja-
rea locului de creştere a puilor (cuib, vizuină etc.), îngrijirea 
generaţiei noi.

Să analizăm comportamentele de reproducere şi importanţa acestora 
la o specie de nevertebrate din fauna noastră – libelula-imperială.

Libelula-imperială (fig.1) este o specie de insecte cu comportament 
reproductiv original, care include trei faze: alegerea teritoriului, 
acuplarea şi fecundaţia, depunerea ouălor.

Faza întâi – alegerea teritoriului. În luna iunie, când apa lacului 
este suficient de caldă pentru depunerea ouălor, masculul îşi alege 
un teritoriu întins (90–150 m2) pe oglinda apei. Apoi îl protejează 
de alţi masculi concurenţi. La apariţia acestora, îi atacă din zbor, lo-
vindu-i cu aripile. Dacă apare o femelă, el se apropie şi începe s-o 
„curteze”, executând zboruri spectaculoase de la înălţime, vertical 

Am i n t e ș t e - ţ i

 De ce păsările cântă primăvara? 
 Ce semnificaţie are cântecul lor?
 Prin ce se manifestă comportamentul de reproducere al păsări-

lor?
 Se încadrează cântecul păsărilor în noţiunea de comportament 

de reproducere? Argumentează.

 comportament

 comportament  de 
repro ducere

 libelulă-imperialăN
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

Comportamente 
de  reproducere 

la  animale
2
Tema

 Aripile libelulei par destul de fira-
ve, însă între insecte ea este una 
dintre cele mai bune şi mai iscusi-
te zburătoare.

 Libelula poate să zboare ore în-
tregi cu o viteză de 4–9 m/sec., 
realizând câte 20 de bătăi din 
aripi pe secundă.

Ştiai că…?

Fig. 1. Libelula-imperială în timpul 
odihnei
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şi în cerc. Corpul viu colorat al masculului în bătaia razelor sola-
re capătă cele mai neobişnuite nuanţe cromatice. Spre deosebire de 
mascul, femela are un comportament reproductiv mult mai mo-
derat: zboară rapid deasupra apei sau se aşază pe plantele acvatice 
pentru a nu fi observată de prădători. 

Faza a doua – acuplarea şi fecundaţia. Fiind influenţată de com-
portamentul masculului, găsind un teritoriu favorabil pentru de-
punerea ouălor, femela acceptă acuplarea. Masculul se fixează de 
capul femelei cu ajutorul cârligelor de la vârful abdomenului şi ast-
fel se formează un cuplu (fig. 2), care se numeşte tandem. Partenerii 
rămân fixaţi unul de altul până la fecundarea ouălor. 

Înainte de fecundaţie, masculul verifică dacă femela nu are deja 
spermatozoizi ai altui mascul, cu care ar fi putut să se împerecheze 
anterior. Cu un organ special în formă de periuţă înlătură sperma-
tozoizii străini din căile genitale ale femelei. Urmează apoi fecun-
daţia: corpurile partenerilor se articulează în formă de 
arc, cerc, pentru ca orificiile genitale ale lor să se suprapu-
nă, masculul elimină spermatozoizi, care pătrund în căile 
genitale ale femelei. Această fecundaţie este de tip intern.

După fecundaţie, masculul încearcă să formeze un nou 
cuplu, cu altă femelă.

Faza a treia – depunerea ouălor. Spre deosebire de mas-
cul, femela îşi încheie deja procesul de reproducere, por-
nind în căutarea unui loc favorabil pentru depunerea 
ouălor. Pentru a depune ouăle în apă, femela rămâne pe 
oglinda apei şi îşi afundă parţial sau aproape complet ab-
domenul (fig. 3).

Ouăle sunt depuse pe plante subacvatice moarte. Din 
ouă ies larve, care se hrănesc cu nevertebrate acvatice, 
mormoloci (fig. 4) şi chiar peştişori mici. Larva creşte şi 
se dezvoltă rapid, năpârlind de 10-13 ori, apoi se transfor-
mă într-o libelulă nouă (fig. 5).

Fig. 3. Femela libelulei-imperiale de-
punând ouăle în apă

Fig. 4. Larva libelulei-imperiale, 
prinzând un mormoloc

Fig. 5. Libelulă nou-formată

a

b

Fig. 2. Libelula-imperială în timpul acu-
plării: a – mascul; b – femelă
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A c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Transcrie enunțurile de mai jos pe caiet completând 
spațiile punctate.

  Comportamentele se manifestă numai la      …     , fiindcă numai       
acestea dispun de       …     .

  Libelulele în timpul       …      formează un       …     , numit       …     .  
Masculul       …      se fixează cu       …      de capul       …      şi re-
alizează fecundaţia de tip       …      prin suprapunerea       …      .

  La lăstuni acuplarea se produce în       …     , iar fecundaţia este 
de tip       …     , pentru ca       …     eliberaţi de mascul să nu se 
piardă în aer.

2  Copiază tabelul pe caiet şi completează-l, caracterizând 
pe scurt fiecare dintre cele trei faze de reproducere a li-
belulei-imperiale:

Fazele 
reproducerii

Comportamentele de reproducere 
a libelulei-imperiale

Faza întâi

Faza a doua

Faza a treia

3  Argumentează care dintre modalitățile de fecundație – 
cea externă sau cea internă – este mai desăvârşită. 

4  Răspunde la următoarele întrebări:
  De ce acuplarea la lăstuni are loc în aer, şi nu pe sol?
  De ce orificiile genitale ale lăstunilor în timpul acuplării sunt 

strâns alipite?
  Care sunt comportamentele lăstunului mascul de „curtare” a 

femelei?
  Dar ale libelulei-imperiale?
  Care este importanţa acestor comportamente?
  Ce comportamente reproductive mai cunoşti la alte animale?

5  Selectează informaţie din surse suplimentare şi 
alcătuieşte un text despre comportamentul de reprodu-
cere al unui animal din fauna locală (de exemplu, brotă-
cel, rândunică-de-sat, vulpe, lup).

 Lăstunul îşi caută perechea pen-
tru a se acupla cu ea din zbor pe 
timp bun şi însorit.

	 Masculul zboară în faţa femelei, 
„curtând-o” prin ţipete răsună-
toare şi ridicând aripile în formă 
de litera „V”, poziţie caracteristică 
împerecherii. Femela, acceptând 
invitaţia de împerechere, ia ace-
eaşi poziţie.

 Cuplul format se lansează într-un 
zbor vertiginos, care, în picaj, 
atinge o viteză de 200 km/oră. 

 În timpul zborului masculul ur-
că pe spatele femelei, îşi alipeşte 
orificiul genital de cel al femelei şi 
elimină spermatozoizii.

 Fecundaţia ovulelor este internă. 
În timpul acuplării orificiile geni-
tale ale partenerilor sunt supra-
puse exact, încât niciun sperma-
tozoid nu este pierdut în aer. 

 După fecundaţie, femela depune 
trei ouă în cuib, pe care le clocesc 
ambii părinţi.

 Lăstunul, fiind un zburător exce-
lent, are aripile foarte lungi, care 
nu-i permit să se aşeze pe sol. Da-
că ar face-o, nu şi-ar putea lua ni-
ciodată zborul de la pământ.

 Această pasăre se aşază, de regu-
lă, pe stânci înalte, pe arbori sau 
clădiri, de unde îşi ia zborul, lan-
sându-se în cădere liberă.

 În faza îngrijirii puilor, lăstunul 
prinde în aer până la 20 mii de in-
secte pe zi. 

 Cerând hrană, puii ciugulesc pe-
nele din colţul gurii părinţilor, 
iar aceştia le introduc în gură un 
„ghem” format din zeci de insec-
te amestecate cu salivă.

Ştiai că…?
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Plantele, ca toate organismele vii, sunt influenţate în permanen-
ţă de anumiţi factori ai mediului – lumina, temperatura, umidita-
tea, oxigenul, insectele polenizatoare, animalele erbivore (vezi rubri-
ca „Reţine!”). La acţiunea acestora plantele îşi elaborează reacţii de 
răspuns adecvate.

Reacţia plantelor la lumină. În viaţa plantelor, lumina reprezintă un 
factor abiotic determinant, deoarece în lipsa ei plantele nu-şi pot 
crea substanţele nutritive organice prin fotosinteză. După reacţia 
plantelor la lumină, deosebim plante iubitoare de lumină şi plan-
te rezistente la umbrire. Primele (ierburile stepelor şi câmpiilor) 
cresc în locuri deschise, cu multă lumină, formând un covor vege-
tal rar şi nu prea înalt, pentru a nu se umbri reciproc. Au tulpină 
relativ scurtă, frunzele pot forma cercuri concentrice (rozete), pen-
tru a absorbi lumina în egală măsură (fig. 1), iar lăstarii sunt scurţi 
şi aşezaţi rar pentru a nu se umbri reciproc. În insuficienţă de lu-
mină aceste plante îşi pierd culoarea verde (devin albicioase), lăsta-
rii se subţiază şi se alungesc sau se curbează pentru a ajunge la sur-
sa de lumină. Ţinute la întuneric, cu timpul îşi pierd complet pig-
mentul verde – clorofila – şi pier. Există plante iubitoare de lumi-
nă (floarea-soarelui, macul) care manifestă fototropism pentru  a-şi 

Am i n t e ș t e - ţ i

 De ce unele plante în zilele de vară cu arşiţă se ofilesc?
 Din ce cauză planta de floarea-soarelui îşi roteşte inflorescenţa 

după soare?
 De ce plantele manifestă anumite reacţii de răspuns la acţiunea 

mediului înconjurător?

VI

 plante iubitoare de lu-
mină 

 plante rezistente la um-
brire

 plante iubitoare de umi-
ditate

 plante rezistente la umi-
ditate scăzută
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a  organismelor
reacţia  plantelor 
la  factorii 
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1
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 Lumina, temperatura, umidi-
tatea, oxigenul şi alţi factori de 
mediu provin din natura nevie, 
de aceea au fost numiţi abiotici 
(a – fără, bios –  viaţă).

 Insectele polenizatoare, anima-
lele erbivore fac parte din factorii 
vii ai mediului, fiind numiţi factori 
biotici (bios – viaţă, organisme vii).

Reţine!

Fig. 1. Lumânărica – plantă iubi-
toare de lumină, cu frunzele aşe-
zate în rozetă
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 satisface necesităţile de lumină. Altele, dimpotrivă, sunt capabile 
să-şi obţină lumina necesară şi în condiţiile vieţuirii lor în păduri.

 Examinaţi imaginea din figura 2. De ce aceste plante formează un 
covor des şi viu colorat al pădurii anume primăvara devreme, şi nu în 
timpul verii?

Brebeneii cresc, înfloresc şi fructifică la începutul primăverii, 
când frunzele arborilor sunt încă mici şi nu împiedică pătrunderea 
luminii până la sol. Dacă ciclul de viaţă al acestor plante nu ar fi atât 
de scurt, ele ar pieri din cauza umbririi. 

La plantele rezistente la umbrire frunzele sunt mari şi conţin 
multă clorofilă (de aceea au culoarea verde-închis) pentru a putea 
absorbi (capta) mai eficient lumina slabă ce ajunge la ele. 

Pentru a nu se umbri reciproc, frunzele sunt aşezate răzleţ. 
Această aşezare se numeşte mozaic al frunzelor (fig. 3).

Uneori reacţiile unor plante la insuficienţa de lumină, exprima-
te prin adaptări, sunt foarte originale, de exemplu, la orhideea-va-
gă (fig. 5). 

Reacţia plantelor la temperatură. În condiţii favorabile de tempera-
tură, plantele realizează în mod eficient fotosinteza, cresc şi se dez-
voltă normal, se reproduc şi se răspândesc larg în diverse medii de 
trai – de la şes până la munte. Aflându-se în condiţii variate de tem-
peratură, ele reacţionează în mod diferit, dar eficient. Astfel, arborii 
pădurilor de foioase în sezonul rece al anului îşi leapădă frunzele 
şi întrerup circulaţia lichidelor prin corp pentru a evita îngheţarea 
şi distrugerea ţesuturilor vii. Coniferele, dimpotrivă, nu-şi leapădă 
frunzele (plante veşnic verzi), care sunt mici, groase şi acoperite cu 
ceară, astfel rezistând la temperaturi joase. 

Cea mai timpurie plantă ierboasă de la noi, ghiocelul-nival (fig. 4), 
înainte de a înflori îşi sporeşte conţinutul zaharurilor şi al altor 
substanţe din celule, care nu permit îngheţarea lichidului corpului.  
De aceea poate înflori încă în zăpadă. 

 Cele mai neobişnuite reacţii la 
umbrire le manifestă orhideea-
vagă, plantă miraculoasă din pă-
durile Europei (fig. 5, a). Are tul-
pina aproape transparentă, iar 
frunzele – de mărimea unor sol-
zişori mici. 

 Deoarece creşte în semiîntuneri-
cul pădurii dese, toată planta este 
roz, şi nu verde, fiindcă nu conţine 
clorofilă şi nu fotosintetizează. 

 În rădăcinile plantei trăiesc niş-
te ciuperci (fig. 5, b), care o ajută 
să descompună şi să extragă din 
frunzele moarte de pe sol sub-
stanţele nutritive de care are ne-
voie. 

Ştiai că…?

Fig. 5. Orhideea-vagă – plantă adap-
tată perfect la viaţă în lipsa luminii

Fig. 2. Brebeneii din Codrii Moldo- 
vei – plante cu perioadă scurtă de ve-
getaţie

Fig. 3. Mozaicul frunzelor la arţar –  
adaptare pentru a capta eficient lu-
mina

a

b

Fig. 4. Ghiocel-nival (nival – „de ză-
padă”) – plantă care înfloreşte la 
temperaturi scăzute
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În zonele cu temperaturi ridicate (deşerturile), unele plante îşi 
leapădă o parte din frunze sau, în genere, sunt lipsite de ele (saxa-
ulul).

La căldură, plantele îşi intensifică transpiraţia, adică elimină o 
parte din apa pe care o conţin şi, în felul acesta, îşi răcoresc corpul. 
Dacă se depăşeşte o anumită temperatură la care plantele pot rezis-
ta, atunci ele se ofilesc şi chiar pot să piară.

 Ia cunoştinţă de unele reacţii ale plantelor la factorul termic descrise 
în rubrica „Află mai mult”.

Reacţia plantelor la umiditate. O bună parte a corpului plantei es-
te alcătuit din apă şi niciunul dintre procesele ei vitale (fotosinte-
za, dezvoltarea, înflorirea, fructificarea etc.) nu are loc fără parti-
ciparea acesteia. Plantele absorb, iau apa din sol şi, după gradul de 
adaptare la umiditatea acestuia, se împart în plante iubitoare de 
umiditate şi plante rezistente la umiditate scăzută.

Plantele iubitoare de umiditate (plantele pădurilor tropicale, ac-
vatice, de baltă) nu au adaptare de depozitarea apei în corp. Ele ab-
sorb apa în cantităţi nelimitate prin întreg corpul ori numai prin 
frunze sau rădăcini, dar tot atât de rapid o elimină în exterior prin 
transpiraţie. Tulpinile lor sunt lungi. Iar cele ce viețuiesc pe apă nu 
au sisteme de susţinere, rădăcinile lor fiind slab dezvoltate. La cea 
mai neînsemnată insuficienţă de apă aceste plante se ofilesc, îşi în-
cetează creşterea şi dezvoltarea, iar variaţia bruscă a umidităţii poa-
te duce la pieirea lor.

Cele mai rezistente plante la umiditatea scăzută sunt plantele de 
deşert. Unele îşi păstrează cantitatea necesară de apă,  depozitând-o 
în tulpinile şi frunzele cărnoase (de exemplu, agavele). Altele au 
rădăcini lungi, capabile să ajungă la apele de la adâncime (spinul-
cămilei). Rădăcinile unora, dimpotrivă, cresc la suprafaţa solului 
pentru a putea absorbi roua sau apa ploilor. Velvicea din deşertul 
Namibiei s-a adaptat la absorbţia din ceaţă: apa este absorbită prin 
ostiolele stomatelor numeroase (orificii speci-
ale caracteristice frunzelor tuturor plantelor) 
ale celor două frunze şi depozitată în ţesutul 
lor, care o îmbibă ca buretele. Plantele din ge-
nul Cistus cresc în zonele secetoase din sudul 
Europei. Ele elimină vapori de substanţe ule-
ioase, care învăluie frunzele de jur împrejur şi 
nu permit evaporarea apei din corp. 

Multe plante de deşert îşi opresc creşterea 
odată cu scăderea rezervelor de apă. Seminţe-
le lor germinează doar atunci când plouă sufi-
cient, plantele producând frunze, flori şi fruc-
te înainte de uscarea pământului. Când încep 
ploile, aceste plante germinează rapid, trans-
formând deşertul într-o „mare de flori” (fig. 6). 

Fig. 6. Reacţia plantelor de deşert 
la creşterea umidităţii după sezo-
nul ploios

 Plantele se dezvoltă normal la 
anumite temperaturi favorabile, 
numite optime. Acestea însă, la 
diferite faze de viaţă a plantelor, 
pot fi diferite.

 Germinarea seminţelor de trifoi, 
lucernă şi cânepă are loc la 1–2 oC,  
însă răsărirea plantelor – la 2–3 oC;  
de secară, grâu, orz, ovăz la 1–2 oC  
şi, respectiv, 4–5 oC, iar de hrişcă – 
la 3–4 oC şi, respectiv, 6–7 oC.

 Există plante care, pentru dezvol-
tarea lor, au nevoie şi de anumite 
schimbări periodice ale tempe-
raturii: de exemplu, roşiile cresc 
mai bine când temperatura me-
die a zilei este de 26 oC, iar cea a 
nopţii de 17–18 oC.

Află mai mult
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a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Completează pe caiet tabelul de mai jos:

Factori abiotici Reacţiile de răspuns ale plantelor Denumirea plantelor

Lumină

Temperatură

Umiditate 

2  a) Citeşte textul de mai jos şi examinează imaginile alătu-
rate. Răspunde la întrebări.

Cactuşii sunt plantele cu adaptări perfecte la secetă. Ei şi-au 
pierdut frunzele, care s-au transformat în spini, pentru a evi-
ta evaporarea apei din corp. Tulpinile lor, în schimb, au deve-
nit groase şi suculente pentru a depozita cantităţi mari de apă. 
Cactuşii gigantici (cu înălţimea de 15 m) din America de Sud, de 
exemplu, conţin în tulpinile lor până la o tonă de apă. 

Aceste plante la exterior au o cuticulă groasă acoperită cu ceară, 
care împiedică evaporarea apei. Având rădăcini puternic ramificate 
aproape de suprafaţa solului, cactuşii absorb eficient apa de ploaie, 
refăcându-şi rezervele de apă inclusiv în timpul celor mai mici ploi. 
  Ce organe ale cactusului au suferit modificări?
  Ce s-ar întâmpla dacă tulpina cactusului nu ar fi groasă şi căr-

noasă?
  Din ce cauză cactusul din figura 7, b are forma corpului neobiş-

nuită?
 b) Enumeră adaptările cactusului la secetă. Notează pe ca-

iet aceste adaptări şi argumentează importanţa lor.

3  Trece tabelul pe caiet. Corelează (prin săgeţi) denumirea 
plantei din prima coloană cu explicația corespunzătoare 
din coloana a doua.

Pătlăgeaua-roşie

Genul Cistus

Ghiocelul-nival

Floarea-soarelui

Lumânărica

plantă care are nevoie de anumite schimbări periodice ale temperaturii

plantă iubitoare de lumină din flora noastră

plantă acomodată la viaţă în lipsa luminii

plantă care manifestă fototropism

plantă la care frunzele nu se umbresc reciproc, fiind aşezate răzleţ

plantă care înfloreşte sub zăpadă

frunzele elimină vapori de substanţe uleioase care nu permit evaporarea apei din corp

Arţarul

Orhideea-vagă

a

b

Fig. 7. Cactuşii (a, b) – rezervoare vii 
de apă
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Animalele, ca şi plantele, sunt influenţate de aceiaşi factori de me-
diu – abiotici şi biotici. De aceea pe parcursul dezvoltării lor istori-
ce (evoluţiei) şi-au elaborat diverse comportamente de reacţionare 
adecvată la factorii mediului. De exemplu, şi-au acoperit corpul cu 
o blană călduroasă şi şi-au format sub piele un strat gros de grăsime 
(vulpea-polară, ursul, renul, boul-moscat), migrează toamna în ţări-
le calde (păsările călătoare), îşi amenajează o vizuină subterană căl-
duroasă (bursucul, vulpea, pisica sălbatică), pândesc prada stând as-
cunse în iarba înaltă (leul, ghepardul) sau pe arbori (râsul, jaguarul), 
se asociază în grupuri pentru a vâna în comun prăzile (hiena, lupul), 
se camuflează de duşmani (iepurele, potârnichea) ş.a.

 Comportamentele ce asigură adaptarea armonioasă a ani-
malelor la mediul lor de trai pentru a supravieţui se numesc 
comportamente de integrare în mediu.

 Examinează unele comportamente de integrare în mediu a animale-
lor din imagini (fig. 1) şi ia cunoştinţă de textele explicative. Numeşte 
modalităţile de realizare a acestor comportamente.

Comportamente de integrare în mediu determinate de factorii abiotici. În 
condiţiile extreme de temperatură ale zonei arctice pot supravieţui 
mai uşor doar animalele cu temperatură înaltă şi stabilă a corpu-
lui (≈+37oC). Pentru a-şi menţine constantă temperatura, animalul 
trebuie să fie adaptat la aceste condiţii. 

Astfel, vulpea-polară (fig. 1, a) are blana groasă şi deasă şi un strat 
dezvoltat de grăsime sub piele, care îi permit să reziste cu uşurinţă 
la temperaturi mai joase de –40oC fără a-şi epuiza rezervele de gră-
sime. Acestea sunt folosite doar în caz de extremă necesitate – pen-
tru a supravieţui, dacă timp îndelungat nu găseşte pradă. 

Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce reprezintă factorii de mediu abiotici şi biotici?
 Cum reacţionează păsările călătoare la venirea toamnei?
 De ce toamna veveriţa îşi face rezerve de nuci pentru iarnă?
 Ce s-ar întâmpla cu animalele enumerate dacă ele nu s-ar adapta 

la acţiunea factorilor de mediu (scăderea temperaturii sau lipsa 
hranei)?

 factori abiotici
 factori biotici
 adaptare
 comportamente de inte-
grare în mediu N

o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

Comportamente 
de  integrare 
a  organismelor  în  mediu

2
tema

 Numai însuşirile unice ale siste-
mului nervos îi permit animalu-
lui să conducă şi să coordoneze 
în mod perfect cele mai compli-
cate procese din organism, inclu-
siv comportamentele de integra-
re în mediu.

 Numărul total de neuroni (celule 
nervoase) este de circa 100 mld., 
lungimea lor totală fiind impre-
sionantă (la om este de 145 mii 
km). 

 Viteza excitaţiei nervoase prin 
nervi este de 70 m/sec.

 Şaptezeci la sută din terminaţi-
ile nervoase se sfârşesc pe reti-
na ochilor. De aceea ochii sunt 
principalele organe de simţ care 
primesc cea mai vastă informa-
ţie din mediul înconjurător. Ast-
fel, ajută animalul să realizeze în 
mod eficient comportamentele 
sale de integrare în mediu.

Află mai mult
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Pârşul comun (fig. 1, b) este în Codrii Moldovei o specie comună 
care, odată cu sosirea timpului rece şi epuizarea hranei (fructe, po-
muşoare, nuci), cade în hibernare. Pentru a-şi păstra căldura cor-
pului, îşi încolăceşte strâns corpul şi cade într-un somn atât de pro-
fund, încât nu se trezeşte nici atunci când este luat în mână. 

Şobolanul-de-nisip (fig. 1, c) are culoare deschisă, ce reflectă raze-
le solare. Aceasta îi permite să reziste la temperatura înaltă a deşer-

a

b

c

d

h

D e t e R m i n A t e  D e  F A C t O R i i  A b i O t i C i

D e t e R m i n A t e   D e   F A C t O R i i   b i O t i C i

COmPORtAmente 
De inteGRARe 

în meDiu

e g

Fig. 1. Diversitatea comportamen-
telor de integrare în mediu a ani-
malelor, determinate de factorii 
abiotici (a–e) şi de factorii biotici 
(f–j) la speciile: a – vulpe-polară, 
b – pârş comun; c – şobolan-de-
nisip; d – iepure sud-american; 
e – barză-albă; f – fluture-ochi-
de-păun-de-noapte; g – peşte-
anemonă; h – dragon-de-mare;  
i – pasărea Colibri; j – şopârla Kingi 
din Australia

f j

i
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tului. Labele îi sunt acoperite cu blană, care le protejează de nisipul 
fierbinte (de +60 oC). 

Urechile foarte mari ale iepurelui din deşertul Americii de Sud 
(fig. 1, d) iradiază surplusul de căldură din corp, răcindu-l. Astfel, 
el supravieţuieşte în condiţii extreme de temperatură.

Barza-albă (fig. 1, e) de pe meleagurile noastre, când i se epuizea-
ză resursele de hrană şi soseşte timpul rece, migrează spre locuri-
le calde de iernare ale Africii, bogate în hrană. Toamna, zilnic, sto-
luri enorme de până la 12 000 de berze părăsesc Europa, traversând 
Marea Mediterană prin cele mai înguste locuri ale ei – strâmtorile 
Bosfor şi Gibraltar.

Comportamente de integrare în mediu determinate de factorii biotici. 
Unii fluturi, ca fluturele-ochi-de-păun-de-noapte (fig. 1, f), pentru a 
se salva de prădătorii lor naturali – păsările –, în caz de pericol, pun 
în evidenţă şi cea de a doua pereche de ochi falşi de pe aripi, care 
se aseamănă întocmai cu ochii expresivi ai bufniţelor. Păsările con-
sumatoare de fluturi, intimidate de apariţia neaşteptată a acestor 
„ochi de bufniţă”, lasă fluturele în pace şi se retrag. Întrucât anume 
bufniţele sunt unii dintre principalii prădători ai păsărilor consu-
matoare de fluturi. 

Peştele-anemonă (fig. 1, g) a format un tandem reciproc avanta-
jos cu anemona-de-mare (animal nevertebrat). Anemona îi oferă 
peştelui un loc sigur de ascundere de peştii prădători printre tenta-
culele sale extrem de veninoase, capabile să omoare orice alt peşte. 
Peştele-anemonă însă se simte bine, deoarece corpul lui este aco-
perit cu un mucus protector contra veninului anemonei. În acelaşi 
timp, şi anemona trage foloase de la peştele luat sub protecţie – se 
hrăneşte cu resturile alimentare rămase după consumarea de către 
acesta a altor peştişori mai mici.

Dragonul-de-mare (calul-Pegas) (fig. 1, h) este un peşte de lito-
ral din Australia, care stă fără teamă la suprafaţa apei, chiar în faţa 
prădătorilor săi – peştii răpitori. Aspectul său „frunzos” neobişnuit, 
asemănător cu o plantă, îi permite să se camufleze de minune prin-
tre algele marine.

Pasărea Colibri (fig. 1, i) este atrasă de nectarul florilor tropica-
le. (Obţinând această hrană preţioasă, pasărea, totodată, transportă 
polenul lipit de corp pe alte flori, polenizându-le.) Această pasăre 
are cioc subţire, curbat şi lung, care îi permite să ajungă la necta-
rul de pe fundul florii tubulare şi lungi. Având corp uşor, când suge 
nectarul, stă („atârnă”) în faţa florii cu ajutorul aripilor lungi ce bat 
frenetic pe o traiectorie în formă de cifra „8”. 

Şopârla Kingi (fig. 1, j) din deşertul Australiei poate să-l alun-
ge chiar şi pe cel mai îndrăzneţ prădător. Şuieră puternic, bate din 
coadă, îşi desface larg în părţi nişte cute pieloase din jurul gâtului, 
care o arată de câteva ori mai mare decât este în realitate – toate 
acestea făcându-l pe prădător să bată în retragere.

 Caprimulgul nord-american este 
unica pasăre de pe pământ care 
cade în hibernare (fig. 2).

 El poate să se afle în hibernare pâ-
nă la 100 de zile, cheltuind pentru  
a-şi menţine viaţa doar 10 g de 
grăsime.

Ştiai că…?

Fig. 2. Caprimulgul nord-american –  
unica pasăre care hibernează



VI

88

c a p i t o l u l

a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Examinează imaginile din figura 3 şi răspunde la următoa-
rele întrebări:

  De ce broasca a luat o poziţie neobişnuită la apariţia duşmanu-
lui? În ce scop?

  Din ce cauză şopârla şi-a lipit strâns corpul de această piatră în-
fierbântată la soare?

  De ce în Antarctida pinguinii stau strâns lipiţi unii de alţii?  
Ce adaptări mai au aceste animale la factorii mediului?

  Cu ce parte a plantei se aseamănă călugăriţa, care stă în aştepta-
rea prăzii?

2  Rezolvând următorul careu pe caiet, vei obţine pe verticală 
unul dintre termenii-cheie ai temei.

 1. Animal nevertebrat ce ser-
veşte ca gazdă pentru peşte-
le-anemonă.

 2. Nume sinonim al peştelui  
calul-Pegas. 

 3. Cea mai îndrăgită pasăre că-
lătoare din Moldova.

 4. Unica pasăre din lume care 
hibernează.

 5. Denumirea factorilor nevii ai 
naturii.

 6. Cel mai iute mamifer din Africa.
 7. Mamifer din Moldova care hi-

bernează. 
 8. Considerat cel mai fricos ma-

mifer din fauna Moldovei.

3  Transcrie textul pe caiet completând spaţiile punctate.

    …      sunt influenţate de factori      …      şi factori      …      . Ani-
malele, pentru a      …     , îşi elaborează      …      de integrare în mediu. 
Unele animale –      …       – au blană deasă şi groasă, altele –      …      –  
cad în hibernare, iar      …      pleacă în ţările calde.      …      pentru a se 
apăra de       …      se alipesc strâns unul de altul. Iar       …       are bla-
nă       …       pentru a reflecta       …       şi labe acoperite cu       …       .

4  Explică din ce cauză unele animale (iepurele, vulpea ş.a.)  
îşi schimbă iarna culoarea blănii.

a

c

b

d

Fig. 3. Unele modalităţi de integrare în mediu la animale: a – broască;  
b – şopârlă; c – pinguin; d – călugăriţă
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În natură există un echilibru armonios între vieţuitoare şi me-
diul lor de trai (subsolul, solul, apa şi aerul), care este foarte vul-
nerabil şi poate fi uşor dereglat. Rupând o floare, tăind un arbore, 
incendiind o mirişte sau aruncând gunoaie într-un lac, afectăm 
grav natura şi vieţuitoarele ei, punându-ne totodată în pericol şi 
propria viaţă. În prezent pe Terra multe specii de plante şi animale 
sunt ameninţate cu dispariţia. Aceasta are loc din cauza compor-
tamentului şi atitudinii iraţionale a omului – colectarea abuzivă, 
vânătoarea ilicită, distrugerea parţială sau totală a habitatelor na-
turale. Unele specii devin extrem de rare. Toate acestea au deter-
minat mai multe ţări să ia măsuri în vederea salvării plantelor şi 
animalelor aflate în pericol.

Statul nostru, de asemenea, depune  eforturi considerabile pen-
tru a proteja lumea vegetală şi animală. Astfel, a fost alcătuită o listă 
a plantelor şi animalelor care necesită ocrotire din partea statului, 
ele fiind incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

 Cartea Roşie este un document oficial ce are formă de carte 
(fig. 1), în care sunt incluse speciile de plante şi de animale 
aflate în pericol de dispariţie şi luate sub protecţia statului.

Am i n t e ș t e - ţ i

 Cum crezi, este real pericolul dispariţiei unor plante şi animale de 
pe Terra?

 Ce consecinţe ar avea dispariţia lor asupra celorlalte organisme şi 
asupra omului?

 Cum poate fi evitată dispariţia plantelor şi animalelor?

VII

 Cartea Roşie 
 specii protejate
 specii critic periclitate
 specii periclitate
 specii vulnerabile N

o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

protecţia 
medIuluI 
înconjurător

plante  şi  animale 
protejate  prin  lege 1

tema

Fig. 1. Cartea Roşie a Republicii 
Moldova (ediția a 3-a, 2015)
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În Cartea Roşie este făcută descrierea succintă a fiecărei specii, 
indicându-se categoria de raritate, răspândirea, habitatul, numărul 
existent în natură, factorii ce au provocat afectarea speciei, metode-
le de protecţie şi de restabilire a ei.

Speciile protejate, după gradul lor de raritate în natură, se împart 
în următoarele categorii principale: critic periclitate, periclitate şi 
vulnerabile (vezi rubrica „Reţine!”).

Astfel, în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ediţia 2015) au fost in-
cluse 427 de specii: 208 specii de plante şi ciuperci şi 219 specii de ani-
male. Numărul mare de specii pe cale de dispariţie trezeşte îngrijora-
rea populaţiei care deja a început să întreprindă unele măsuri concre-
te de protecţie a acestora (stoparea colectării ilicite a plantelor, a bra-
conajului, distrugerii locurilor de trai ale speciilor etc.).

Specii de plante protejate. Dintre cele 208 specii de plante şi ciu-
perci luate sub ocrotire, 99 (47,59%) sunt specii critic periclitate,  
55 (26,45%) – periclitate şi 54 (25,96%) – vulnerabile. Deci circa 
o jumătate din plante (47,593%) în timpul apropiat pot să dispară 
din flora Republicii Moldova, dacă nu vor fi luate măsurile necesa-
re de perpetuare a lor. De acest pericol sunt ameninţate şi celelalte 

 Specie critic periclitată (CP) – 
specie ameninţată cu dispariţia 
în viitorul apropiat.

 Specie periclitată (P) – specie 
ameninţată cu dispariţia într-un 
viitor mai îndepărtat, dacă factorii 
care o afectează nu vor fi înlăturaţi.

 Specie vulnerabilă (V) – specie 
care în timpul apropiat ar putea 
trece în categoria speciilor pe-
riclitate, dacă nu vor fi înlăturaţi 
factorii ce provoacă afectarea ei.

Reţine!

Trifoi-panonian (V)
(pădure)

Nevăstuică-rusească (P)
(pantele râurilor)

Bibilică-montană (V)
(pădure)

Dediţel-mare (P)
(pădure)

Papucul-doamnei (CP)
(pădure)

Viţă-de-pădure (P)
(pădure de luncă)

Nimfă-albă (P)
(lacuri)

Ghiocel-nival (V)
(pădure)

Albăstriță-Angelescu 
(CP) (pădure)

Bujor-străin (CP)
(pădure)

Vonicer-pitic (V)
(pădure)

Bumbăcăriță-latifolie  
(P) (luncă)

Cărpiniţă (P)
(pădure)

Nemţişor-fisurat (CP)
(pădure)

Volbură-liniată (P)
(pantele râurilor)

Fig. 2. Specii de plante protejate în 
Republica Moldova: critic pericli-
tate (CP); periclitate (P); vulnera-
bile (V)

Arin-alb (CP)
(luncă)
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Protecţia mediului 
înconjurător

categorii. Pentru ca iubitorii naturii, inclusiv elevii, să întreprindă 
măsuri eficiente de protecţie a lumii vegetale, trebuie să cunoască:

– speciile protejate pentru a le putea recunoaşte în natură;
– teritoriile unde cresc aceste specii pentru a le lua sub ocrotire.

 Examinează imaginile din figura 2. Evidenţiază răspândirea plantelor 
protejate în republică, categoria de raritate (critic periclitată – CP, peri-
clitată – P, vulnerabilă – V) şi locul de trai caracteristic.

Specii de animale protejate. În Cartea Roşie a Republicii Moldova au fost 
incluse 219 specii de animale, inclusiv 85 de specii de animale neverte-
brate şi 134 de specii de animale vertebrate. Animalele vertebrate sunt 
mai afectate, pentru că în natură numărul lor este mai mic decât cel al 
nevertebratelor, totodată, omul le foloseşte frecvent ca surse de hrană 
(peştii, păsările, mamiferele) şi în alte scopuri. Cele mai afectate sunt 
păsările (62), urmate de mamifere (30) şi de peşti (23). Factorii princi-
pali care influenţează distructiv asupra animalelor sunt: vânarea, afecta-
rea sau distrugerea locurilor de trai, uscarea bălţilor, desţelenirea stepe-
lor şi a câmpiilor, folosirea chimicalelor, poluarea mediului etc.

 Pentru a lua cunoştinţă de unele specii de animale protejate, exami-
nează imaginile din figura 3.

Şoim-dunărean (CP)
(pantele râurilor, câmpie)

Şarpe-de-alun (P)
(pădure)

Ciocănitoare-neagră 
(P)           (pădure)

Barză-neagră (CP)
(pădure, luncă)

Hermelină (V)
(luncă, pădure)

Jder-de-pădure (V)
(pădure)

Vidră (V)
(râuri)

Viperă-de-stepă 
(CP) (stepă)

Broască-ţestoasă-de-baltă (P)
(lacuri, bălţi)

Pelican comun (P)
(lacuri, bălţi) Lebădă-de-iarnă (V)

(lacuri)

Dihor-de-stepă (CP)
(stepă)

Pisică sălbatică (V)
(pădure, bălţi)

Viespar (P)
(pădure)

Fluture-Mahaon (V) 
(pădure)

Buhă (CP)
(pantele râurilor)

Fig. 3. Specii de animale protejate 
în Republica Moldova: critic peri-
clitate (CP); periclitate (P); vulne-
rabile (V)

 Plantele protejate din Republica 
Moldova sunt răspândite în ur-
mătoarele ecosisteme:

– de pădure (48 de specii);
–  de silvostepă (32 de specii);
– de stâncărie (pantele râurilor)  

(15 specii);
– de luncă (18 specii); 
– acvatice şi de baltă (4 specii).

Porumbel-de-scorbură (CP) 
(pădure)

Ştiai că…?
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a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Trece tabelul pe caiet şi corelează (prin săgeţi) denumirea speciilor de plante protejate (co-
loana I) şi animale protejate (coloana a III-a) cu locul lor caracteristic de trai (coloana a II-a):

2  Răspunde la următoarele întrebări:
  Ce este Cartea Roşie?
  Ce categorii de plante şi animale cunoşti după gradul lor de raritate în natură?
  Numeşte câte trei specii de plante şi animale din fiecare categorie de raritate.
  În ce ecosisteme ale Republicii Moldova sunt răspândite cele mai multe specii de plante protejate? 

Argumentează.

3  Rezolvând careul pe caiet, vei citi pe verticală denumirea unui document oficial care conţi-
ne speciile de plante şi animale protejate de stat.

 1. Pasăre acvatică albă ce are sub cioc un sac pielos în care depozitează peştele prins.
 2. Fluture-de-pădure protejat de stat.
 3. Plantă acvatică ale cărei flori albe şi mari plutesc pe apă.
 4. Pasăre cu cioc puternic ce scobeşte lemnul copacilor în cău-

tarea insectelor.
 5. Cea mai graţioasă pasăre acvatică din Moldova. 
 6. Mamifer acvatic, asemănător cu ondatra, dar mai mare. 
 7. Pasăre răpitoare de pădure care consumă viespi.
 8. Plantă de pădure cu flori mari şi roşii.
 9. Gândac cu „coarne” mari asemănătoare cu ale cerbului.
 10. Plantă de pădure de culoare albă, care înfloreşte primăvara 

devreme.
 11. Şarpe veninos.

5.

1.

Ă

Ă

R7.
6.

2.
3.

4.

M
L

C

V

8. U
C9.

10.
E11. 

E

1.

Plante Protejate locul caracteriStic de trai animale Protejate

Papucul-doamnei
Ecosisteme acvatice şi de luncă

Broască-ţestoasă

Lalea-pestriţă

Ecosisteme de pădure

Viperă-de-stepă

Nufăr-alb

Ecosisteme de stâncărie 
(pantele râurilor)

Şoim-dunărean

Volbură-liniată

Ecosisteme de stepă

Hermelină

Dediţel-mare

Ecosisteme de luncă

Vidră

Stevie-turcească Dihor-de-stepă

Urechelniţă Barză-neagră

Arin-alb Jder-de-pădure
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Protecţia mediului 
înconjurător

Omul desfăşoară activităţi intense de gospodărire în toate medi-
ile de viaţă ale organismelor (subteran, acvatic, terestru, aerian) şi 
în natură rămân tot mai puţine locuri adecvate pentru vieţuirea lor. 
Unele plante şi animale au devenit atât de rare, încât au fost incluse 
în Cartea Roşie. Procesul de sărăcire progresivă a diversităţii biolo-
gice este în continuă creştere. Toate acestea se referă şi la Republica 
Moldova, lucru pe care îl confirmă dinamica numărului de specii 
rare de plante şi animale din republică în ultimii 38 de ani (fig. 1).

Statul nostru, pentru a opri procesul de distrugere a naturii, a 
instituit prin legi speciale, în unele zone ale republicii, arii natura-
le protejate de stat, printre care sunt şi rezervaţiile naturale: „Co-
dru”, „Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească”, „Prutul de Jos”, 
„Iagorlâc” (fig. 3).

Aceste rezervaţii au fost numite rezervaţii ştiinţifice, deoarece 
scopul urmărit este nu numai de a proteja anumite ecosisteme na-
turale, ci şi a realiza cercetări pentru a stabili starea ecologică actua-
lă a tuturor comunităţilor floristice şi faunistice şi a elabora măsuri 
concrete de conservare a acestora.

 Examinează repartiţia rezervaţiilor ştiinţifice pe teritoriul republicii. 
Ia cunoştinţă de unele ecosisteme caracteristice lor (fig. 3).

rezervaţia „codru”. A fost creată în 1971. Este amplasată în mij-
locul Codrilor Centrali, la 49 km spre nord de mun. Chişinău, şi 
se întinde pe o suprafaţă de 5 177 ha. Din rezervaţie fac parte pă-
duri de gorun, stejar şi fag ce cresc pe dealuri înalte (300–429 m). 
Acest teritoriu este străbătut de defileuri (văi înguste şi adânci), cu 
pâraiele râului Bâc, care formează un sector caracteristic de lun-
că cu o vegetaţie ierboasă bogată şi diversificată (fig. 3). În rezer-
vaţie există condiţii optime de viaţă pentru circa 950 de specii de 
plante (dintre care 715 plante ierboase), 45 de specii de  mamifere,  

Am i n t e ș t e - ţ i

 Ce plante şi animale rare din Republica Moldova cunoşti?
 Ce importanţă are starea ecologică a locurilor de trai pentru spe-

ciile rare de plante şi animale?
 Ce înţelegi prin noţiunea rezervaţie? În ce scop se creează rezer-

vaţiile?

 rezervaţii naturale
 rezervații ştiințifice
 „Codru”
 „Plaiul Fagului”
 „Pădurea Domnească”
 „Prutul de Jos”
 „Iagorlâc”

N
o
ţi
u
N
i-
ch

ei
e:

rezervaţii  naturale 
din  republica  Moldova 2

tema

Fig. 2. Bumbăcăriţa – una din-
tre speciile relicte care s-a păs-
trat în rezervaţia Codru

Fig. 1. Creşterea numărului de spe-
cii de plante şi animale protejate 
de stat din Republica Moldova în 
perioada 1962–2000
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peste 150 de specii de păsări, 10 specii de 
amfibieni, 8 specii de reptile şi mai mult de  
8 000 de specii de nevertebrate. O parte din 
plante sunt specii rare, incluse în Cartea Ro-
şie a Republicii Moldova, fiind ocrotite cu 
stricteţe (bumbăcăriţa, mlăştiniţa, untul-va-
cii-de-baltă, poroinicul, păducelul-penta-
gin). În rezervaţie trăiesc specii rare de ma-
mifere (jderul-de-pădure, pisica sălbatică), 
de păsări (viesparul, buha, acvila-ţipătoare-
mare, acvila-mică, cristelul, ciocănitoarea-
neagră), de reptile (vipera comună), de amfi-
bieni (broasca-de-câmp).

rezervaţia „Plaiul Fagului”. A fost creată în 
1992 şi cuprinde o suprafaţă de 5,5 mii ha 
cu păduri tipice Codrilor. Teritoriul rezerva-
ţiei este limita estică de răspândire a fagu-
lui în cadrul continentului european. Tezau-
rul floristic şi faunistic silvic se caracterizea-
ză prin diversitate şi un număr mare de spe-
cii de animale. În rezervaţie sunt protejate 
115 specii de plante rare. Cele mai reprezen-
tative sunt: căpşuniţa-roşie, poroinicul-de-
mai, papucul-doamnei, sugătoarea, lăcrimi-

ţa, mălinul comun, scoruşul, creasta-cocoşului, poroinicul-palus-
tru, poroinicul-purpuriu. Dintre speciile rare de animale se întâl-
nesc: două specii de mamifere (orbetele şi pisica sălbatică); 15 spe-
cii de păsări (barza-neagră, viesparul, acvila-ţipătoare-mare, criste-
lul-de-câmp, porumbelul-de-scorbură, ciocănitoarea-neagră ş.a.).

rezervaţia „Pădurea domnească”. A fost creată în 1993, în scopul 
protejării celor mai caracteristice şi mai valoroase păduri de lun-
că (zăvoaie) şi a florei şi faunei lor tipice. Are o suprafaţă de 6 032 ha. 
Pădurile rezervaţiei sunt alcătuite din stejar, plop-alb şi salcie-albă. 
Aici se află o colonie mare de stârci (regiune numită de localnici 
„Ţara Bâtlanilor”), se întâlneşte zimbrul, adus din Polonia în scopul 
repopulării pădurilor.

rezervaţia „Prutul de jos”. Cuprinde o suprafaţă de 1 691 ha. A fost 
creată în 1991 în scopul protecţiei florei şi faunei acvatice şi de bal-
tă. Include lacul Beleu, păduri de luncă alcătuite din răchitişuri şi 
sălcişuri, pajişti de luncă inundabilă, stufărişuri şi suprafeţe cu ve-
getaţie acvatică. Fauna rezervaţiei este reprezentată de diverse pă-
sări acvatice – pelicani, lebede, stârci, gâşte, raţe. Dintre păsările 
rare aici vieţuiesc: cormoranul-mic, pelicanul comun, pelicanul-
creţ, stârcul-galben, egreta-albă, lopătarul, lebăda-de-vară.

rezervaţia „iagorlâc”. A fost înfiinţată în anul 1988. Pe o suprafaţă 
de 836 ha sunt protejate ecosisteme acvatice, păduri de luncă, eco-
sisteme de stepă şi păduri naturale de stejar.

 Teritoriul Rezervaţiei „Plaiul Fagu-
lui” se află în bazinele hidrografice 
ale fluviului Nistru şi râului Prut.

 Din rezervaţie îşi are începutul râ-
ul Bâc, unul dintre afluenţii prin-
cipali ai Nistrului.

 Izvorul Bâcului este declarat de 
stat monument al naturii.

 Ecosistemele silvice ale Rezerva-
ţiei „Plaiul Fagului” se află la alti-
tudinea de 410 m – cea mai mare 
în Republica Moldova.

Află mai mult

Rezervaţia 
„Pădurea Domnească”

Rezervaţia „Codru”

Rezervaţia „Plaiul Fagului”

Rezervaţia „Iagorlâc”Rezervaţia „Prutul de Jos”

Fig. 3. Distribuţia rezervaţiilor ştiin-
ţifice pe teritoriul Republicii Mol-
dova
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a c t i v i t ă ţ i  d e  a u t o e v a l u a r e

1  Completează tabelul pe caiet.

Denumirea 
rezervaţiei

Suprafa-
ţa şi anul 

creării

Ecosiste-
mele ca-
racteris-

tice

Specii protejate:

plante animale

„Codru”

„Plaiul Fagului”

„Pădurea Dom-
nească”

„Prutul de Jos”

2  Examinează diagrama din figura 4:
  În ce ţară din Europa cota ariilor naturale protejate este cea 

mai înaltă?
  Dar în ce ţară este cea mai joasă?
  Care este cota ariilor protejate în Republica Moldova şi ce loc 

ocupă ea după acest criteriu printre ţările europene?
  Ce trebuie să întreprindă ţara noastră pentru a atinge nivelul 

ţărilor europene în domeniul protecţiei tezaurului natural na-
ţional?

3  Transcrie textul pe caiet completând spațiile punctate.

În      …      există următoarele rezervaţii     …     ,      …     ,      
…     ,      …     ,    ...     .

În Rezervaţia „Codru” sunt protejate astfel de specii de plan-
te ca:      …     ,      …     ,      …     ,      …      . În această rezervaţie 
creşte aşa plantă relictă ca       …      . 

Speciile de animale rare caracteristice Rezervaţiei „Plaiul 
Fagului” sunt:       …     ,       …     ,       …     ,       …      . 

Rezervaţia       …      este remarcabilă printr-o colonie de stârci,  
numită       …   ,   şi repopularea pădurilor noastre cu       …    .

4  Desenează pe caiet schema din figura 3 (p. 94), înlocuind 
imaginile cu un pătrat pentru a înscrie în ele:

  speciile caracteristice de plante şi animale;
  speciile incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

5  Alcătuieşte un text-informație despre o rezervaţie (natu-
rală/ştiințifică) a republicii noastre.

6  În opinia ta, este nevoie ca în țara noastră să se mai cree-
ze rezervații naturale? Argumentează răspunsul.

AustriaAustria

0 5 10 15 20 25

Marea BritanieMarea Britanie

GermaniaGermania

CroaţiaCroaţia

FranţaFranţa

UcrainaUcraina

MoldovaMoldova

GreciaGrecia

Fig. 4. Cota ariilor naturale proteja-
te (în %) în unele ţări europene

Fig. 5. Specii rare din rezervaţiile 
„Codru” şi „Plaiul Fagului”: a – po-
roinic-de-mai; b – acvilă-mică;  
c – jder-de-pădure

a

c

b
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Anul de 
folosire Numele de familie şi prenumele elevului Anul şcolar

Aspectul manualului

la primire la restituire

1.

2.

3.

4.

5.

Dirigintele controlează dacă numele elevului este scris corect.
Elevul nu trebuie să facă niciun fel de însemnări în manual.
Aspectul manualului (la primire şi la restituire) se va aprecia folosind termenii: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.
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