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Observă imaginea de mai jos. 
Ce caracteristici are regiunea reprezentată?

Delta Dunării
 Amintește-ți unde se varsă fluviul Dunărea și cum  
se numește regiunea formată la vărsarea Dunării.

Pe baza informaților din manual, stabilește trei lanțuri trofice specifice Deltei Dunării. 
aplicații

Delta Dunării reprezintă un ansamblu complex de ecosisteme. Cuprinde păduri și pajiști care cresc pe 
grinduri (porțiuni de uscat), ape curgătoare, ape stătătoare dulci sau sălcii (foarte slab sărate, formate prin 
amestecul apei dulci din Dunăre cu apa mării). Luncile și pădurile inundabile, stufărișul, plaurii (mase de 
vegetație plutitoare) sunt ecosisteme caracteristice Deltei Dunării.

Cu marea sa diversitate de ecosisteme, Delta Dunării adăpostește o varietate foarte mare de viețuitoare. 

Printre arborii răspândiți în deltă se numără stejarii, plopii, sălciile. Există numeroase specii de plante de 
baltă, precum stuful (trestia), papura, nuferii. 

Delta Dunării are o importanță deosebită pentru păsările din  Europa. Multe iernează sau cuibăresc aici, 
printre ele aflându-se păsări rare, cum sunt pelicanii. În deltă se află cele mai mari colonii de pelicani din Europa. 

Datorită marii varietăți de ecosisteme și bogăției de viețuitoare, Delta Dunării a fost declarată Rezervație a 
Biosferei și este înscrisă pe lista Patrimoniului UNESCO. Rezervația Biosferei Delta Dunării se întinde pe teritoriul 
României și al Ucrainei. În România, are o întindere de aproximativ 5 000 km2. 
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Observă imaginea de mai jos. 
Ce caracteristici are ecosistemul acvatic reprezentat?

Marea Neagră
Amintește-ți cum se numește mediul acvatic din mări și oceane.
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1. Pe baza informaților din această lecție și din lecțiile anterioare, întocmește un tabel cu animale 
care trăiesc în Marea Neagră. Grupează-le în nevertebrate și verte brate, iar în cadrul fiecărei categorii, 
organizează-le pe grupe, cu ajutorul informațiilor din lecțiile despre grupe de viețuitoare.
2.  Pe baza informaților din manual, stabilește două lanțuri trofice specifice ecosistemului Mării Negre. 
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Marea Neagră este un ecosistem marin în care trăiesc numeroase vieţuitoare. Este o mare cu apă puțin sărată, 
a cărei temperatură variază în funcţie de anotimp. În timpul furtunilor, valurile pot ajunge la 4-5 m înălţime. 

În apă cresc alge verzi, brune și roșii, pe care valurile puternice le aruncă deseori pe mal. Există și plante 
supe rioare adaptate la mediul marin, precum iarba-de-mare, care formează „pajiști” submarine, ce adăpostesc 
diverse animale. 

Cele mai numeroase vertebrate care trăiesc în Marea Neagră sunt peștii (peste 100 de specii). Deasupra apei 
și în zona ţărmului zboară păsări care se hrănesc cu viețuitoare marine, iar dintre mamifere, reprezentative 
sunt cele 3 specii de delfini. 

Există, de asemenea, o mare varietate de animale nevertebrate: crustacee, moluște, meduze.
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