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 Colegiul Naţional Liceal „Alexandru Odobescu” Piteşti a avut plăcerea de a fi gazda 

unui Simpozion organizat de Muzeul Judeţean Argeş şi dedicat Zilei Internaţionale a 

Animalelor.  

 Data de 4 octombrie, înscrisă în calendarul ecologic, propune să reflectăm asupra lumii 

animalelor care populează Pământul, lume care ne încântă prin diversitatea de forme, culori, 

structuri şi moduri de viaţă, o lume animală atât de diferită şi, totuşi, unitară. 

 Desigur, sunt foarte multe de spus referitor la varietatea animalelor, la ritmurile şi 

comportamentele de viaţă ale acestora, la rolul pe care-l îndeplinesc în circuitul materiei în 

natură şi în activităţile umane, şi de ce nu, la dezechilibrele ecologice provocate de intervenţia 

nechibzuită a noastră, a tuturor, în natură prin activităţile zilnice cu o mare influenţă asupra 

faunei.  

 Mă rezum, doar, la prezentarea activităţilor desfăşurate cu ocazia sărbătoririi acestei zile 

în oraşul nostru, concretizate în: 

 distribuirea de pliante, fluturaşi în şcoală, dar mai ales în centrul oraşului (de către elevii 

claselor a IX-a ) pentru a conştientiza şi sensibiliza în special pe părinţii şi bunicii noştri, 

despre importanţa vieţuitoarelor (a animalelor), în viaţa de zi cu zi; 

 acţiune de birdwatching (de observare a păsărilor în mediul lor natural), desfăşurată pe 

malul râului Argeş, la care au participat şi elevi de la Grupul  Şcolar de Industrializare a 

Lemnului –Piteşti, profil “Ecologie şi protecţia mediului”, care sunt membri ai Societăţii 

Ornitologice din România - o societate non-guvernamentală dedicată studierii şi protecţiei 

păsărilor şi a naturii; Scopul acestei acţiuni a fost de recunoaştere şi descifrare a tainelor ce 

învăluie păsările, de descoperire a adaptărilor privind fenologia, etologia şi ecologia 

acestora, dar mai ales de apropiere a elevilor de natura plină de farmec de care ne înstrăinăm 

tot mai mult şi pe care o înţelegem din ce în ce mai puţin şi mai superficial;  

 vizionarea unui film documentar dedicat universului uriaş şi fascinant al insectelor, 

documentar care a trezit curiozitatea, admiraţia şi a invitat la reconsiderarea concepţiei 

noastre asupra insectelor –“adevăraţii stăpâni ai planetei”, aşa cum nota Tudor Opriş  în una 

din lucrările sale; 

 susţinerea unor referate ştiinţifice de către elevii claselor a X-a; (a fost premiat elevul care a 

elaborat şi prezentat referatul cu titlul “Expresii şi vorbe cu tâlc inspirate din 
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comportamentul animalelor” – expresii, care îşi găsesc ecoul moralizator în faptele şi 

obiceiurile oamenilor, dovedind spiritul ager, acid al înţelepciunii populare). 

 

 Nu închei înainte de a preciza că fauna unei ţări este o bogăţie specifică ei, o bogăţie 

importantă, atât din punct de vedere ştiinţific, cît şi economic, bogăţie care trebuie cautată, 

identificată, popularizată şi protejată ca parte integrantă a frumuseţilor naturale ale minunatei 

noastre ţări. 

 Să mulţumim pleiadei de străluciţi oameni de ştiinţă care au slujit, prin cărţile lor, 

educării ştiinţifice a maselor pentru cunoaşterea şi înţelegerea tabloului complex al lumii 

animalelor. Recomand elevilor care îndrăgesc natura şi caută să-i dezlege tainele, cartea 

“FAUNA ROMÂNIEI” scrisă cu pasiune de Ion Simionescu, ca o preţioasă lectură şcolară 

auxiliară. Considerînd că “abecedarul vine înaintea cărţilor de cetire” subliniez rolul pe care îl 

au familia şi şcoala în 

formarea unei conduite 

ecologice a tinerilor prin 

implicarea activă a acestora 

la îndeplinirea “datoriei” 

faţă de natură, prin 

dezvoltarea interesului şi al 

comportamentului adecvat, 

investigativ, prevenitor în 

spiritul respectării valorilor 

şi a calităţii mediului 

înconjurător,  în deplin acord 

cu spusele lui I. Simionescu: 

“Natura atrage; cunoscută 

mai de-aproape, susţine pe 

om în vâltoarea vieţii”. 

 Totodată, trag un 

semnal de alarmă privind 

animalele în pericol de 

dispariţie şi mă alătur 

părerii biologui român, Ştefan Milcu, care spunea: ”Dacă nu vom gospodări cu 

înţelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti animalele, vom rămâne în cele din 

urmă singuri pe o planetă pustiită”. 
 Cu siguranţă, nu dorim să se întâmple aşa, de aceea trebuie să avem grijă şi respect faţă 

de toate animalele. Să le iubim, să le îngrijim şi să le ocrotim nu doar o singură zi din an, ci in 

fiecare zi a anului. Să rămânem necondiţionat slujitorii şi admiratorii ai faunei României, dar 

mai ales să nu uităm “să învăţăm din natură”! 

 


