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Relaţia animalelor  
cu diferite momente ale zilei

„Tu aduci întunericul, şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare; 
puii de lei mugesc după pradă, şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.” (Psalmii 104:20, 21)

În funcție de perioada în care sunt active, animalele se grupează în : diurne 
(cele care sunt active ziua), nocturne (cele care sunt active toată noaptea) și cre-
pusculare (cele care sunt active la răsăritul sau apusul soarelui). Această alter-
nanţă se numește ritm circadian.

Deoarece majoritatea animalelor sunt diurne, vom încerca să vorbim despre 
o mică parte dintre celelalte animale.

Liliecii pornesc la vânătoare în amurg și vânează toată noaptea insecte aflate 
în zbor. Ei se orientează cu ajutorul ecolocaţiei (percepția obstacolelor cu ajuto-
rul ultrasunetelor). Când soarele se pregătește să răsară, liliecii se întorc la locu-
rile lor de odihnă, unde stau atârnaţi cu capul în jos. 

Tot în aceeași perioadă, sunt activi ţânţarii, moliile, aricii, șoarecii, unele 
păsări de pradă cum ar fi, bufniţa, cucuveaua, striga etc. Prezenţa și comporta-
mentul unora dintre ele au generat superstiţii, printre care cea mai des întâlnită 
este cea care spune că acolo unde cântă o cucuvea va muri un om. Explicaţia este 
următoarea: acolo unde este un bolnav grav se menţine aprinsă o mare parte din 
noapte măcar o lumină. Insectele nocturne atrase de lumină se izbesc de geam și 
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Plantele sunt dependente de lumină

„Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un 
hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întuneri-
cului.” (1 Tesaloniceni 5:4, 5).

Pentru plante lumina este un factor esenţial. Principalele procese fiziologice 
influenţate de lumină sunt: asimilaţia clorofiliană, evacotranspiraţia, fototro-
pismul, fotonastiile etc. 

Asimilaţia clorofiliană este procesul care a asigurat și încă mai asigură, di-
rect sau indirect, hrana tuturor vieţuitoarelor de pe Terra și menţine procentul 
de oxigen și dioxid de carbon în limite acceptabile.

Evacotranspiraţia (procesul care se materializează prin absobţia de către ră-
dăcină a apei din sol și transportul ei spre frunze) este influenţată direct propor-
ţional de intensitatea luminii și de cantitatea de apă din sol.

Prezenţa luminii determină la plante și un alt proces numit fototropism po-
zitiv (tendinţa plantelor de a se îndrepta către zona de unde primesc mai multă 
lumină) care este specific părţilor aeriene ale unei plante și fototropism negativ 
care este întâlnit la rădăcini care se îndepărtează de lumină. 

Este cunoscută tendinţa capitulului de la floarea-soarelui de a urmări traiec-
toria soarelui pe bolta cerească, iar la dediţel, pe lângă această tendinţă, seara, 
noaptea și în zilele noroase, capătul tijei florale îndreaptă floarea spre pământ, 
datorită fenomenului denumit fotonastie.

Răspunsul plantelor la ciclul de lumină din zona în care trăiesc este foarte 
important. Mai mult, plantele se împart în plante matinale (ce înfloresc dimi-
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Circuitul apei în natură
„El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ, şi face să răsară iarba pe 

munţi.” (Psalmii 147:8)

Este unul dintre cele mai importante fenomene ce au loc pe planeta noastră 
pentru întreţinerea vieţii.

Principalii factori care influenţează acest fenomen sunt: radiaţia solară, cu-
renţii de aer și gravitaţia. Pe măsură ce apa trece prin anumite procese fizice  
(evaporarea, condensarea, infiltrarea, scurgerea) și procese fiziologice (respirația, 
transpirația, excreția), ea poate să ajungă în una dintre cele trei stări de agregare 
(solidă, lichidă sau gazoasă). 

Pentru a înţelege mai bine fenomenul ne vom folosi de o cantitate mică de 
apă pe care o vom numi „ Pic-pic”care ne va povesti câteva „întâmplări” din exis-
tenţa sa. 

„Eram foarte mică, dar mândră că, alături de prietenele mele, formam un 
superb fulg de zăpadă care a căzut pe creanga unui brad. Dar nu am stat prea mult 
acolo căci Soarele ne-a transformat într-o picătură de apă ce a căzut pe pământ şi, 
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Vântul - prieten, dar şi duşman
„Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuie-

tul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro 
merge.” (Ioan 3:8 p.p.)

Cauza principală a curenţilor de 
aer este diferenţa de presiune a aeru-
lui dintre o regiune unde aerul cald 
(mai ușor) de la suprafaţa solului se 
ridică la înălţimi mai mari și o altă 
regiune unde aerul rece cu o presi-

une mai mare se deplasează pentru 
a-i lua locul și a egaliza presiunea ae-

rului. Diferenţa de presiune determină 
intensitatea vântului. În mod obișnuit i 

se spune vânt, dar, în funcţie de forţa lui, i 
se mai spune : zefir, briză, furtună, uragan, tai-

fun, tornadă etc.
Direcţia este influenţată în general de rotaţia Pământului (în emisfera nor-

dică vânturile sunt deviate spre vest) și de formele de relief. Pentru măsurarea 
vitezei vântului se folosesc anemometrele iar pentru determinarea direcţiei vân-
tului, giruieta. Pentru determinarea mai puţin precisă a intensităţii vântului se 
folosește o convenţie bazată pe efecte (mișcarea frunzelor, a ramurilor etc.).

Vântul acţionează, în primul rând, asupra microclimatului local, dar și global. 
O altă contribuţie a vântului este acela de transportator atât a pulberilor minerale 
(nisip, praf, cenușă vulcanică etc.), cât și a unor produși biologici: produși care asigură 
fecundarea la plante, cei care asigură înmulţirea și chiar răspândirea unor exemplare 
mature. Nu este de neglijat nici capacitatea de contorsionare realizată de către vânt.

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit forţa vântului. La început l-au 
folosit  pentru a pune în mișcare diferite mecanisme (mori de vânt, pomparea 
apei, tăierea lemnului etc.), sau pentru a se deplasa cu corăbiile, apoi pentru a fo-
losi dirijabilele, planoarele, deltaplanele, parapantele, zmeele etc., iar în prezent 
și pentru a produce electricitate.

Curenţii de aer au însă și efecte negative: distrugeri soldate uneori și cu victi-
me omenești, îmbolnăviri, accentuarea senzaţiei de frig, răspândirea alergenilor 

37Partea a doua: „ ‚... Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape’ 
 ... Dumnezeu a numit întinderea cer.”  Geneza 1:6, 8 p.p.



  Zburătorii vegetali

„...şi zbura, venea plutind pe aripile vântului.” 
(Psalmii 18:10 u.p.)

Numeroși reprezentanţi ai lumii vegetale se folosesc de curenţii de aer în di-
ferite moduri. 

Atât arborii (stejar, mesteacăn, anin, frasin, toate coniferele etc.), cât și unele 
plante ierboase (cerealele păioase, porumbul, trestia, ierburile etc.) își asigură 
polenizarea cu ajutorul curenţilor de aer. Plantele, la care polenizarea se face cu 
ajutorul vântului, produc o cantitate mare de polen care de obicei prezintă ba-
lonașe de aer care asigură o mai ușoară răspândire. Atunci când, în pădurile de 
conifere, polenul a ajuns la maturitate și se răspândește, în lumina soarelui ai 
impresia că este o „ploaie de aur” nume ce a fost dat de altfel fenomenului.

Unele organisme folosesc și ele curenţii de aer pentru a-și răspândi sporii sau 
chiar indivizii adulţi, fapt ce duce la o mai ușoară răspândire a unor boli.

Printre cele mai răspândite metode folosite de plante pentru a-și răspândi 
seminţele, se numără și folosirea curenţilor de aer. Pentru aceasta, unele au di-
ferite tipuri de peri care acoperă sămânţa de jur împrejur, sau numai pe o anu-
mită suprafaţă, altele au o adevărată parașută (păpădie), dar mai variat este însă 
sortimentul de aripioare care fac ca seminţele să plutească în aer, să planeze pe 
distanţe lungi pentru ca să ajungă cât mai departe de planta mamă, să se rotească 
ca niște palete de elicopter etc. Astfel de aripioare întâlnim la conifere, frasin, 
arţar, tei, mesteacăn, ulm etc., dar și la plante ierboase.
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Faceți o colecție de fructe și semințe care se răspândesc 
cu ajutorul vântului.

Confecționați mici tablouri folosind astfel de fructe și 
semințe, frunze, petale de flori etc.

Colecția noastră de „zburători vegetali” și-a pierdut etichetele. 
 Poți să le scri tu? 
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