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IMPORTANȚA APEI NU RISIPI APA!

Apa este unul dintre cele mai importante 
elemente ale mediului înconjurător, fiind 
prezentă în aer, în sol și în corpul tuturor 
viețuitoarelor.

Apa, sub toate formele ei: lichidă, solidă sau 
gazoasă, reprezintă un element de bază al 
peisajului geografic, fiind necesară pentru 
supraviețuirea plantelor și animalelor.

Apa dulce este principala sursă de apă 
pentru corpul uman, utilizată direct (ca 
apă de băut) şi indirect (pentru pregătirea 
hranei şi ca apă industrială şi menajeră).

Apa reprezintă și o importantă sursă 
energetică, sursă pentru irigaţii cât şi 
pentru consumul uman. Existenţa apelor 
este decisivă pentru apariţia şi extinderea 

teritorială a asezărilor umane, astfel, în funcție de prezenţa 
apelor (curgătoare sau stătătoare) existând posibilitatea 
alimentării cu apă potabilă a aşezărilor respective şi implicit 
dezvoltarea social-economică a localităţilor, prin posibilitatea 
utilizării apei în agricultură şi în industrie.

Nu există aşezare umană pe Glob în 
apropierea căreia să nu se găsească în 
cantităţi mai mici sau mai mari resurse de 
apă, care trebuie cunoscute şi evaluate 
în vederea dezvoltării unei comunităţi 
umane.

Apa este o resursă bogat răspândită în natură, dar în același 
timp vulnerabilă și limitată.

Rezervele existente de apă curată, utilizabilă, înregistrează  o 
scădere mult mai rapidă comparativ cu viteza de regenerare 
a apei.

Pe măsură ce numărul populației crește, tot mai mulți oameni 
utilizează această resursă limitată. Astfel, este important să 
nu risipim apa, să o utilizăm inteligent.
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PĂSTREAZĂ APA CURATĂ!

Poluarea este rezultatul activității oamenilor ce provoacă 
efecte negative asupra mediului înconjurător.

Calitatea apei a început să scadă tot mai mult ca urmare a 
poluării, urmările directe şi indirecte ale poluării apelor fiind 
numeroase, de aceea principala problemă legată de raportul 
dintre om şi hidrosferă o constituie păstrarea caracteristicilor 
naturale a apelor, prin diminuarea poluării acestora şi protecţia 
calităţii lor.

Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o 
poartă omul, poluarea fiind consecința activității acestuia.

La poluarea apei contribuie un număr mare de surse, care sunt 
clasificate în:

surse organizate:
- apele menajere care rezultă din utilizarea apei în locuințe 

și în instituții publice, bogate în microorganisme;
-.apele reziduale industriale, provenite din diferite 

activități industriale (de exemplu: apele utilizate la 
spălarea materiilor prime sau a instalațiilor);

- apele reziduale agrozootehnice, provenite de la crescătorii 
de animale.

surse neorganizate:
- ploile acide;
- reziduurile solide.

ȘTIAȚI CĂ...

dacă toată apa de pe pământ ar fi turnată în 16 pahare, 
15 pahare și jumătate ar conține apa sărată a oceanelor 
și mărilor, în timp de apa bună de consumat ar fi doar 
jumătate de pahar?

apa risipită de un robinet care picură, poate ajunge 
într-o zi la o cantitate suficientă pentru un duș?

70% din corpul omenesc este format din apă?

deși populația lumii a crescut exponențial în ultimele 
secole și crește în continuare, resursele de apă au ramas 
aceleași?

curcubeul este un fenomen optic şi meteorologic 
care apare atunci când razele soarelui se reflectă prin 
picăturile de apă din atmosferă?

Ziua Internațională a Apei se sărbătorește în fiecare an 
în data de 22 martie? 

apa a devenit o resursă rară în anumite zone de pe 
glob și afectează în prezent 4 din 10 persoane din lume?
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