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PROLOG

The consideration of water as life basic resource and as strategic factor
for the development of the population, is a strong reasoning for the claim of
water as a human right, what is being increasingly asked by many
organisations and social movements.

On the other hand, the Millennium Development Goals (MDG) of United
Nations establish a deadline and some quantified challenges to drastically
reduce the rate of population that dies in our world due to the lack of access to
quality water, or as a consequence of different diseases that are transmitted due
to the lack of basic sanitation structures. This United Nations objective, once
considered by many people as unpretentious, wont be fulfilled on time in a
society so technologically advanced that is able to search water in Mars.

Focusing on our European continent, lacking the drama of seeing people
dying every day due to the lack of water (or due to the presence of spoiled bad
water), as it happens in some neighbour continents, the water “radiography”
of the European Union shows also contradictory situations:

• In the European geographical areas in which the resource is scarcer,
more water is consumed and in a more inefficient way.

• The water price (taking into account the implementation of the cost
recovery principle mentioned in the Water Framework Directive) is
lower in those countries in which the resource is scarcer. This situation
is far from the implementation of the basic market rules, based on the
supply and demand relationships. 

• Water is the only natural resource on which humans establish different
prices that exceed the rate 1:1.000. It is possible to pay the same price
for a water cubic meter (1.000 litres) in a domestic water invoice, and
for a bottle of drinking water with a volume lower than 1 litre.

• Water is considered a strategic resource with a high added value, but it
is daily used as its value was nothing. Only its extreme absence during
specific severe droughts raises people awareness about its importance;
but this importance is soon forgotten as soon as the specific problem is
overcome with the arrival of new rains.

In this European context the “Aquanet” project takes place. Submitted
by San Valero Foundation, this project has been approved by the Autonomous
Organism of European Educational Programmes, in the framework of the
European sub-programme Leonardo da Vinci. This is a Transfer of Innovation
project in which 7 expert entities of 5 countries of the European Union have
participated with the aim of designing and validating three key products:

• The first European guide available in seven EU official languages, which
compiles technologies, methodologies and devices with a high added
value to foster water efficient management. Its focus as a training tool is
mainly addressed to workers and professionals of the key sectors
(agriculture, engineering, architecture, urbanism…) professional schools
and public decision-makers.
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• The first European didactic guide, also available in seven languages and
different formats. It is addressed to vocational training and secondary
education teachers and students. Its aim as support material for the
teachers is to educate and train on uses and efficient criteria, as a future
value that should be implemented in those entities and training centres,
and should be reflected in actions based on the learned values.

• The creation of the international observatory of the “Aquanet” project,
with the direct inclusion (or indirect inclusion through different
networks and entities) of more than 200 organisations that assure the
future continuity of the actions and the effective exploitation of the
results, as well as the permanent update of the elaborated contents, once
the lifetime of the project is finished.

For the development of these products, the project has taken into account
the technical and professional experience of the expert entities ADRAT in
Portugal, AGROINSTITUT Nitra in Slovakia, CIPA-AT Toscana in Italy,
HARGHITA COUNTY COUNCIL in Romania, EID and IRMA SL in Spain.
Those entities have been coordinated by Fundación San Valero and have
formed an international partnership optimal for the development of the project.
The council of Zaragoza, through its Environment and Sustainability Agency,
has strategically collaborated with the partnership. This collaboration has
promoted a high international and institutional impact of the project, because
it has taken place at the same time as the International Exposition of Zaragoza
2008, focused on the thematic axis of “Water and Sustainable Development”.

The high participation in the pilot actions developed at international
level for the validation of the manual and guide of the project has been very
remarkable. These actions have been offered through a telematic platform in
which more than 2.000 people have been registered at international level. This
platform has allowed a continuous external quality control and also a high
level of proposals and complementary contributions to be added to the ones
already suggested by the 200 entities included in the observatory of the project.

The managing board of the project would like to thank and highlight
the disinterested effort of the participants that have had an especially active
role in the project. According to this, an annex including their names will be
included in the present publication. The logotypes of the entities included in
the international observatory of the project will be also included in this
publication.

It is important to highlight the high impact of the project on the
communication media and the high number of visits to the website of the
project (www.aquanet-experttraining.eu), from which all materials elaborated
in seven languages can be downloaded, as well as a professional video in
Spanish and English. It is also important to highlight the participation of the
partners in fairs and international events with high dissemination impact, the
success of the European Photographic Contest (from which some pictures have
been selected to be included in this publication, mentioning the author), the
publication in specialised magazines… All these actions agree with the final
objective of valorising and transferring the results.
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OBIECTIVE

Prezentul manual de studiu este un rezultat direct al proiectului

AQUANET, care, între alte studii, a realizat o compilaţie exhaustivă de

metodologii, tehnici, tehnologii şi dispozitive pentru gestionarea eficientă a

apei. Pentru aceasta, manualul pe care îl aveţi în posesie are menirea de a

acoperi următoarele obiective:

• Să ofere soluţii cu aplicare simplă pentru optimizarea diverselor utilizări

ale apei pentru folosirea în cadrul locuinţei şi şcolii care foloseşte

profesorului ca şi material didactic pentru a realiza o campanie de

sensibilizare printre elevii săi.

• Să propună o serie de soluţii şi exerciţii care să fie realizate în clasă.

• Să culeagă informaţii referitoare la apă, ciclul hidrologic şi gestionarea

apei care să poată folosi ca şi material ajutător şi îndrumător pentru

profesor şi elevi

Fără îndoială, profesorul este cel care trebuie să adapteze informaţiile din

acest manual la nivelul vârstei elevilor săi, precum şi exerciţiile propuse în

acesta.
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INTRODUCERE

Proiectul AQUANET are ca subiect transferul efectiv al conceptului că,

în materie de “gestionare eficientă a apei”, a făcut obiectul demonstraţiei din

proiectul LIFE “OPTIMIZAGUA” [LIFE04 ENV/E/000164]; utilizând, pentru

aceasta, metodologia didactică din proiectul pilot Leonardo “Multimedia

Training System for Workers” (1996) pe care se va baza formarea la distanţă

către sectoarele cheie; prin intermediul formării experte a profesioniştilor din

cadrul “gestionării eficiente a apei”, prin modalitatea “E-Learning”. 

Pentru aceasta, proiectul AQUANET a compilat concepte, metodologías,

tehnici, tehnologii şi dispozitive pentru gestionarea eficientă a apei în diferite

medii de consum: domestic-rezidenţial, industria hotelieră, industrial, agricol,

grădinărit ornamental public şi privat, printre altele. Referirile la organizaţii,

întreprinderi sau mărci se realizează numai cu titlu informativ, pentru a acredita

existenţa tehnologiei analizate, neexistând nici un fel de legătură cu proiectul;

datorită tuturor acestora, punerea la dispoziţie a informaţiei acumulate către

public în general, se face în beneficiul mediului ambiant. 

De aceea, acest manual este rezultatul tuturor acestor eforturi şi sperăm

că va conţine informaţii care să reunească utilitatea cu eficienţa.
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1. APA: CONCEPTE, DATE ŞI CIFRE

Informaţiile şi textul din acest capitol provin în cea mai

mare parte din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la

Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în Lume: “Apa, o

responsabilitate împărţită”, şi din pagina Web a U.S.

Geological Survey, USGS. Alte surse de informaţie sunt

indicate, pe larg, în cadrul textului.

1.1. CIRCUITUL HIDROLOGIC SAU CIRCUITUL APEI

Circuitul hidrologic al Terrei este circuitul global care transferă apa din

oceane la suprafaţă şi, de la suprafaţă, sau subteran, şi de la plante în atmosferă,

care învăluie planeta noastră (procesul de circulaţie între compartimentele

distincte ale hidrosferei). Principalele componente naturale ale proceselor din

cadrul circuitului hidrologic sunt: precipitaţiile, infiltraţiile, deşertizarea,

evaporarea şi transpiraţia.

Circuitul hidrologic descrie prezenţa şi mişcarea apei pe Terra şi în

atmosfera acesteia. Apa de pe Terra este în permanentă mişcare, schimbându-

şi constant starea de agregare: lichid, solid şi vapori. Este vorba de un circuit

biogeochimic în care există o intervenţie minimă a reacţiilor chimice, şi apa

doar se transferă din unele locuri în altele sau îşi schimbă starea fizică.

Circuitul a avut loc şi a evoluat cel puţin în ultimii 3.000 milioane de ani.

Viaţa pe planetă depinde de acesta şi Terra ar fi un loc neospitalier dacă

circuitul nu ar avea loc.

Sursa:
U.S. Geological Survey, USGS

Autor: Nieves León
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TEXTUL FIGURII:

El ciclo del agua: 
Ciclul apei

Agua contenida en el hielo y la nieve: 
Apa se depozitează în gheţuri şi în zăpadă

Precipitación: Precipitaţii

Escurrimientos de agua a ríos: 
Scurgerea apei în râuri

Filtraciones: Scurgeri

Manantial: Primăvara

Agua potable almacenada: 
Apă potabilă stocată

Descarga de agua subterránea:
Râuri de apă subterană

Agua subterránea almacenada: 
Apă subterană stocată

Evaporación: Evapotranspiraţia

Corriente del arroyo: Curentul de şuvoaie

Agua contenida en la atmósfera:
Apă din atmosferă

Sublimación: Sublimaţie

Escurrimientos de la superficie: 
Scurgeri de apă

Evapotranspiración: Evapotranspiraţia

Condensación: Condensarea

Evaporación: Evaporarea

Agua contenida en los océanos: 
Apa din oceane



Pentru a facilita explicaţia, vom presupune că circuitul hidrologic începe

în oceane, cu toate că nu începe într-un anumit loc.

Soarele încălzeşte apa oceanelor, o evaporează şi o încorporează în aer

ca vapori de apă. Curenţii ascendenţi de aer ridică vaporii în straturile

superioare ale atmosferei, unde temperatura scăzută face ca aceştia să

condenseze şi să formeze norii, care se deplasează peste planetă datorită

curenţilor de aer. Particulele norilor intră în coliziune, cresc până formează

picături şi se precipită deasupra oceanelor sau continentelor.

Marea parte a precipitaţiilor cade în oceane. Apa care se precipită

deasupra solului, datorită gravitaţiei, se răspândeşte pe suprafaţă ca şi curs

superficial. O parte din acest curs ajunge în râuri în depresiunile de teren. Apa

din curs şi apa subterană care urcă până la suprafaţă, se acumulează şi se

revarsă în lacurile cu apă dulce. 

Nu toată apa de ploaie curge spre râuri, o mare parte este absorbită de sol,

ca infiltraţii. O parte din această apă rămâne în straturile superioare ale solului,

şi se reîntoarce la sursele de apă şi la oceane ca descărcare de ape subterane. O

altă parte a apei subterane se găseşte în crăpăturile de pe suprafaţa terestră şi

formează depozite de apă dulce. Apa subterană care se găseşte la adâncime mică,

este preluată de rădăcinile plantelor şi transpirată prin intermediul suprafeţei

frunzelor, reîntorcându-se în atmosferă. O altă parte a apei infiltrate ajunge în

straturile mai profunde ale solului şi încarcă rocile (roci subsuperficiale saturate),

care depozitează cantităţi mari de apă dulce pentru perioade îndelungate de timp.

Pe termen lung, această apă continuă să se mişte, o parte din aceasta se va

reîntoarce în oceane, unde ciclul apei se “închide”...şi începe din nou.

O parte din precipitaţii cade sub formă de zăpadă, şi se acumulează în

straturi de gheaţă şi gheţari, care vor putea depozita apa congelată timp de
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milioane de ani. În climatele mai calde, zăpada acumulată se topeşte şi curge

când vine primăvara. Zăpada topită curge pe suprafaţa solului ca apă din

dezgheţ şi, uneori, provoacă inundaţii.

• Activităţile umane (localităţile, industria şi zonele agricole) pot modifica

componentele circuitului hidrologic prin intermediul devierii utilizării

solului şi prin intermediul utilizării, reutilizării şi deversării de reziduuri

în rezervoarele naturale ale cursurilor hidrologice superficiale şi

subterane.

U.S. Geological Survey

1

(USGS) a identificat în circuitul apei 15

componente principale:

• Apa acumulată în oceane

• Evaporarea

• Apa în atmosferă

• Condensarea

• Precipitaţiile

• Apa acumulată în gheţuri şi zăpezi

• Apa din dezgheţ

• Acumulări superficiale

• Curent de apă

• Apă dulce acumulată

• Infiltrare

• Descărcare de apă subterană

• Izvoare

• Evapo-transpiraţia şi umiditatea solului

• Apa subterană acumulată

• Distribuirea globală a apei
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1.1.1. APA DIN OCEANE

Cantitatea de apă care este acumulată în oceane pe perioade îndelungate

de timp, este mult mai mare decât cea care se află, de fapt, în mişcare în

circuitul apei. Se estimează că, din cei 1.386.000.000 km

3

de apă care există pe

Terra, aproximativ 1.338.000.000 km

3

sunt acumulaţi în oceane. Asta

înseamnă, aproximativ 96.5%. De asemenea, se estimează, că oceanele asigură

90% din apa care se evaporă către atmosferă.

În timpul perioadelor de climă mai rece, se formează straturi mari de

zăpadă şi gheaţă, în măsura în care o cantitate mai mare de apă se acumulează

sub formă de zăpadă, iar una mai mică va fi apă disponibilă în celelalte

componente ale circuitului. Contrariul are loc în timpul perioadelor mai calde.

În timpul ultimelor glaciaţiuni, gheţurile acopereau aproape o treime din

suprafaţa terestră, şi oceanele erau cu aproximativ 120 m mai puţin adânci

decât sunt astăzi. Acum aproximativ 3 milioane de ani, când Terra era mai

caldă, oceanele ar fi putut să fie cu 50 m deasupra nivelului lor mediu actual.

1.1.1.1. OCEANE ÎN MIŞCARE

Există curenţi în oceane care mişcă mase foarte mari de apă în jurul

Terrei. Aceste mişcări au o influenţă mare asupra circuitului apei şi climei.

Curentul de Golf, este un cunoscut curent cald al Oceanului Atlantic, care

deplasează apa dinspre Golful Mexic prin intermediul Oceanului Atlantic, către
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Marea Britanie. Având o viteză de 97 km / zi, Curentul de Golf deplasează de

100 de ori mai multă apă decât toate râurile de pe Terra. Provenind din

climatele mai calde, Curentul de Golf deplasează apa caldă către Atlanticul de

Nord, care afectează clima în unele zone, de exemplu, partea de vest a Angliei.

• Aproximativ 40% din apa care cade sub formă de precipitaţii pe

suprafaţa terestră provine din vaporii care derivă din oceane. Restul de

60% provin din surse terestre.

1.1.2. EVAPORAREA: APA ÎŞI MODIFICĂ STAREA LICHIDĂ ÎN STARE

GAZOASĂ

1.1.2.1. DE CE ARE LOC EVAPORAREA?

Evaporarea este principalul proces prin intermediul căruia, apa îşi

modifică starea lichidă în stare gazoasă. Evaporarea este procesul prin care apa

lichidă din oceane se ridică în atmosferă, sub formă de vapori, reîntorcându-

se în circuitul apei. Diverse studii au demonstrat că oceanele, mările, lacurile

şi râurile asigură, cu o aproximaţie de 90% din umiditatea din atmosferă, prin

evaporare; restul de 10% provine din transpiraţia plantelor.

Căldura (energia) este necesară pentru a avea loc evaporarea. Energia

este utilizată pentru a rupe lanţurile care păstrează unite moleculele de apă şi,

de aceea, apa se evaporă cu o mai mare eficienţă în punctul său de fierbere

(100ºC), dar se evaporă mai lent în punctul său de congelare. Când umiditatea

relativă a aerului a atins 100%, care este punctul de saturaţie, evaporarea nu mai

poate continua. Procesul de evaporare preia căldura din mediu, motiv pentru

care, apa care se evaporă prin piele în timpul transpiraţiei este răcoritoare.

1.1.2.2. EVAPORAREA CONDIŢIONEAZĂ CIRCUITUL HIDROGRAFIC

Evaporarea provenită din oceane este procesul principal prin care apa se

reîntoarce în atmosferă. Suprafaţa mare a oceanelor (aproximativ 70% din

suprafaţa terestră, este acoperită de oceane) favorizează apariţia evaporării la

scară largă. La nivel global, aceeaşi cantitate de apă care este evaporată, se

reîntoarce pe Terra sub formă de precipitaţii. Fără îndoială, acest fapt variază

din punct de vedere geografic. Deasupra oceanelor, evaporarea este mai

comună decât precipitaţiile; în timp ce, deasupra pământului precipitaţiile

urmează evaporării. Marea parte a apei care se evaporă din oceane, cade din

nou asupra acestora sub formă de precipitaţii. Numai 10% din apa evaporată

din oceane, este transportată spre uscat şi cade sub formă de precipitaţii.

• Odată evaporată, o moleculă de apă rămâne aproximativ zece zile în aer.

1.1.3. DEPOZITAREA DE APĂ ÎN ATMOSFERĂ

Chiar dacă atmosfera nu este un depozit important de apă, este o

modalitate rapidă pe care o utilizează apa pentru a se deplasa de-a lungul
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globului terestru. În permanenţă există apă în atmosferă. Norii sunt forma cea

mai vizibilă a existenţei apei în atmosferă, dar inclusiv aerul pur conţine apă,

particule de apă care sunt foarte mici pentru a fi vizibile. Volumul de apă din

atmosferă, în orice moment, este de aproximativ 12.900 km

3

. Dacă toată apa

din atmosferă ar cădea sub formă de ploaie în acelaşi timp, ar acoperi suprafaţa

terestră cu un strat de apă cu o grosime de 2.5 cm.

• Vaporii circulă în atmosferă cu o “mişcare dinamică globală”, care

conţine un volum anual de apă considerabil, care este estimat între

113.500 km³ şi 120.000 km³. Aceste volume ilustrează rolul esenţial pe

care îl au precipitaţiile la reînnoirea resurselor noastre hidrologice

naturale, în special asupra celor care sunt utilizate pentru a aproviziona

ecosistemele naturale şi suprafeţele de culturi neirigate.

1.1.4. CONDENSAREA: APA ÎŞI MODIFICĂ STAREA GAZOASĂ ÎN

STARE LICHIDĂ

Condensarea este procesul prin care vaporii de apă din aer se transformă

în apă lichidă. Condensarea este importantă pentru circuitul apei deoarece aşa

se formează norii. Aceşti nori pot produce precipitaţii, aceasta fiind principala

formă sub care apa se reîntoarce pe Terra. Fenomenul de condensare este

opusul fenomenului de evaporare. 

Condensarea este responsabilă şi pentru formarea zăpezii, de faptul că se

umezesc papucii atunci când trecem dintr-o cameră în care este mai frig întruna

în care este mai cald, de umiditatea din timpul zilei, de picăturile care se formează

pe partea exterioară a vasului cu o băutură răcoritoare rece şi de picăturile care

se formează pe partea interioară a ferestrelor atunci când afară este frig.

1.1.4.1. CONDENSUL DIN AER

Inclusiv în acele zile în care cerul este complet neacoperit de nori, apa

continuă să fie prezentă sub formă de vapori de apă şi picături minuscule, prea

mici pentru a putea fi văzute. Moleculele de apă se combină cu particule foarte

mici de praf, săruri şi fum pentru a forma particule mai mari, care cresc şi

formează norii. Când particulele se unesc între ele şi cresc în dimensiune,

formând astfel norii, din acel moment sunt posibile precipitaţiile.

1.1.4.2. DE CE ESTE MAI FRIG PE MĂSURĂ CE ÎNAINTĂM ÎN

ALTITUDINE ÎN ATMOSFERĂ?

Norii se formează în atmosferă deoarece aerul care conţine vaporii de

apă se ridică şi se răceşte. Cel mai important punct al acestui proces, este că

aerul din apropierea suprafeţei terestre este încălzit de radiaţiile solare. Motivul

pentru care aerul se răceşte pe suprafaţa terestră, este presiunea aerului. Aerul

are o anumită greutate, şi, de aceea, exercită o anumită presiune care are ca

rezultat cantitatea de aer care există deasupra noastră. Presiunea atmosferică

este forţa exercitată de o coloană de aer, care se extinde de la suprafaţa terestră
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până la limita superioară a atmosferei, pe o unitate de suprafaţă determinată (se

măsoară în hecto Pascali hPa

2

). La o altitudine mai mare, există o cantitate mai

mică de aer, şi de aceea, o cantitate mai mică de aer care exercită presiune. La

o altitudine mai mare, presiunea barometrică este mai mică, şi aerul este mai

puţin dens, ceea ce provoacă răcirea aerului.

Informaţii extrase din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu

privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în Lume:

“Apa, o responsabilitate împărţită”, şi din pagina Web a

U.S. Geological Survey, USGS.

1.1.5. PRECIPITAŢIILE

Precipitaţiile se definesc ca fiind toate formele de particule de apă,

lichidă sau solidă, care cad din atmosferă şi ajung pe sol. Tipurile de precipitaţii

sunt: ploaie, burniţă, zăpadă, fulgi de zăpadă, grindină, piatră şi cristale de

gheaţă, mici bulgări de zăpadă. Este procesul principal prin care apa se

reîntoarce pe Terra. Marea parte a precipitaţiilor cade sub formă de ploaie.

1.1.5.1. CUM SE FORMEAZĂ PICĂTURILE DE PLOAIE?

Norii care plutesc pe deasupra capetelor noastre, conţin vapori şi

particule de apă, care sunt prea mici pentru a putea să cadă sub formă de

precipitaţii, cu toate că sunt suficient de mari pentru a crea nori vizibili. Apa

se evaporă şi se condensează în permanenţă pe cer. Dacă se studiază de aproape

un nor, se va vedea că unele părţi din acesta dispar (se evaporă) şi alte părţi

cresc (se condensează). Marea parte a apei condensate din nori, nu cade sub

formă de precipitaţii datorită curenţilor de aer ascendenţi care susţin norii.

Pentru a avea loc precipitaţiile aceste mici picături trebuie să se condenseze.

Picăturile de apă intră în coliziune şi produc picături de o dimensiune mai mare

şi suficient de grele pentru a cădea din nori sub formă de precipitaţii. Sunt

necesare multe particule de apă pentru a genera o picătură de ploaie.

1.1.5.2. CANTITATEA DE PRECIPITAŢII VARIAZĂ DIN PUNCT DE

VEDERE GEOGRAFIC ŞI DE-A LUNGUL TIMPULUI

Cantitatea de precipitaţii variază în lume, în diferite ţări, inclusiv pe

teritoriul aceluiaşi oraş. Recordul mondial în ceea ce priveşte ploaia la nivel

anual, aparţine Mt. Waialeale, Hawai, unde cantitatea este de 1.140 cm / an. În

mod cu totul excepţional, s-a înregistrat în acest an 1.630 cm de ploaie în timpul

unei perioade de 12 luni, ceea ce corespunde pentru aproximativ 5 cm / zi. În

contrast cu aceste precipitaţii excesive, avem Arica, Chile, unde nu a mai plouat

în ultimii 14 ani.
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Harta de mai jos prezintă cantitatea anuală de precipitaţii, în mm, în

lume. Zonele colorate cu galben pot fi considerate deşerturi. Este logic să ne

gândim că Sahara va apărea cu această culoare, dar v-aţi fi gândit ca o mare

parte din Groenlanda şi Antarctica să fie deşerturi?

• În funcţie de ţară, precipitaţiile oscilează între 100 mm pe an în climate

uscate sau deşertice, până la mai mult de 3.400 mm pe an în regiunile

tropicale şi cu relief predominant muntos.

• Musonul, cicloanele tropicale şi sistemele cu furtuni convective şi

frontale la latitudine medie sunt mecanisme importante care controlează

precipitaţiile, după cum şi efectul orografic este un alt factor

determinant.

• Pe măsură ce ne apropiem de poli şi de o altitudine mai mare, o mare

cantitate de precipitaţii se produce sub formă de zăpadă. Căderea anuală

de zăpadă pe Terra se estimează a fi de 1,7 x 1013 tone, acoperind o

suprafaţă, care variază de la un an la altul, între 100 şi 126 milioane de

km².

• În regiunile cu climat temperat şi climat rece, căderea de zăpadă poate

contribui într-un procent mare la precipitaţiile totale dintr-o regiune. De

exemplu, în vestul Statelor Unite, în Canada şi în Europa, între 40% şi

75% din precipitaţiile regionale pot avea loc sub formă de zăpadă.

• Cele mai mici cantităţi de precipitaţii anuale (200 mm şi mai puţin) se

produc în regiunile subtropicale, în regiunile polare şi în zonele mai

îndepărtate de oceane. De asemenea există umbre pluviometrice pe

versanţii munţilor, aşa cum se petrece în văile orientale din Sierra

Nevada sau în partea de vest a Statelor Unite, acolo unde precipitaţiile

sunt foarte reduse.

• Shiklomanov estima că, cantitatea totală de precipitaţii care afectează

suprafaţa terestră este de 119.000 km³ pe an, şi, conform altor estimări,

această cantitate oscilează între 107.000 şi 119.000 km³.
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Mai multe informaţii la: 

http://www.ciclohidrologico.com/precipitacin 

Informaţii extrase din glosarul climatologic şi meteorologic

din Arctica, din Raportul 1 al Naţiunilor Unite cu privire la

Desfăşurarea Resurselor Hidrologice: “Apa pentru toţi, apa

pentru viaţă” (2003) şi din Raportul 2 al Naţiunilor Unite

cu privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în Lume:

“Apa, o responsabilitate împărţită” (2006).

1.1.6. APA SE DEPOZITEAZĂ ÎN GHEŢURI ŞI ÎN ZĂPADĂ

Apa care este depozitată pe perioade îndelungate de timp în gheţuri, zăpadă

sau gheţari, face parte, de asemenea, din circuitul apei. Mare parte din masa de

gheaţă de pe suprafaţa Terrei, aproximativ 90%, se găseşte în Antarctica, în timp

ce restul de 10% se găseşte în Groenlanda. Stratul de zăpadă din Groenlanda şi-a

mărit dimensiunea de-a lungul timpului, la aproximativ 2.5 milioane de km³, în

măsura în care cade mai multă zăpadă decât cea care se topeşte. 

Stratul de zăpadă prezintă o grosime medie de 1,500 m, dar se estimează

că poate atinge chiar şi 4,300 m. Zăpada este atât de grea, încât pământul care

se află sub aceasta a fost apăsat până când s-a curbat. De fapt, de la ultima

glaciaţiune din Pleistocen, ţinuturile din Scandinavia şi Groenlanda s-au ridicat

ca nivel, până au ajuns să echilibreze plăcile continentale în poziţia iniţială pe

care o aveau înainte de glaciaţiune. Acest proces, denumit eustasia

3

este foarte

lent, dar poate fi studiat cu aparate ştiinţifice.

1.1.6.1. ZĂPADA ŞI GHEŢARII SUNT TRECĂTOARE

Pe scară globală, clima se modifică în permanenţă, dar, în general, nu o

face suficient de rapid pentru a putea observa. Au existat perioade calde, ca

atunci când trăiau dinozaurii (acum aproximativ 100 de milioane de ani). De

asemenea, au existat multe perioade reci, ca în ultima Eră a glaciaţiunii, acum

aproximativ 20.000 de ani. În această perioadă, Canada, mare parte din Nordul

Asiei şi Europa şi unele regiuni din EE.UU., se găseau acoperite de gheţari.

• În prezent, gheţari acoperă aproximativ 10-11 % din suprafaţa totală a Terrei.

• Dacă, în ziua de azi, toate gheţurile s-ar topi, nivelul mării ar creşte cu

aproximativ 70 m.

• În timpul ultimei perioade de glaciaţiune, nivelul mării se afla cu

aproximativ 122 m mai jos decât nivelul la care se află în prezent, şi

gheţarii acopereau aproape o treime din suprafaţa terestră.

• În timpul ultimei perioade calde, cu 125.000 de ani în urmă, mările erau

cu aproximativ 5,5 m mai sus decât nivelul la care sunt în ziua de azi.
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Termenul eustasia se utilizează pentru a denumi surpările şi ascensiunile ulterioare ale scoarţei terestre în acele zone în

care au existat mari gheţari continentali în Pleistocen. Odată cu formarea unor mari gheţari, relieful s-a prăbuşit sub

greutatea zăpezii şi, la finalul perioadei glaciare şi la dispariţia acestor gheţari, relieful care a fost presat tinde să "revină"

în sus, deoarece a fost eliberat de greutatea respectivă. 



Cu aproximativ trei milioane de ani în urmă, nivelul mărilor ar fi putut

fi cu 50,3 m mai sus. 

Sursa: Centrul Naţional de Date despre Zăpadă şi Gheaţă.

1.1.7. APA PROVENITĂ DIN DEZGHEŢ CURGE CĂTRE CURSURILE

DE APĂ: DEPLASAREA APEI DIN DEZGHEŢUL ZĂPEZILOR ŞI

GHEŢURILOR, CA STRAT SUPERFICIAL CARE CURGE SPRE

CURSURILE DE APĂ.

Dacă locuiţi în Florida sau în Riviera Franceză, nu vă treziţi în fiecare

dimineaţă întrebându-vă cum contribuie apa provenită din dezgheţ la circuitul

apei. Dar, în întreaga lume, cursurile produse prin fuziunea zăpezii sunt o parte

importantă din mişcarea apei pe Terra. În climatele reci, mare parte din debitele

râurilor, primăvara, provine din topirea zăpezilor şi gheţurilor. În afară de

inundaţii, topirea rapidă a zăpezii poate cauza alunecări de teren şi deplasare

de materiale solide.

• Activitate

O modalitate excelentă de a înţelege cum afectează dezgheţul debitele

râurilor constă în observarea hidrogramei care este prezentată mai jos.

Această hidrogramă prezintă debitul mediu zilnic (debitul mediu pentru

fiecare zi) pentru râul North Fork, înregistrat pe o perioadă de 4 ani la

Represa North Fork în California. Vârfurile cele mai înalte de pe grafic

se datorează, în principal apei rezultate din dezgheţ. Comparaţi şi veţi

vedea debitul minim zilnic în timpul acestor perioade distincte ale anului

în timpul ciclului de patru ani reprezentat pe grafic.

Stratul de apă produs de dezgheţ, variază în funcţie de anotimp şi de an.

Comparaţi vârfurile maxime ale debitului din timpul anului 2000 cu

vârfurile mai scăzute din anul 2001. Se pare că, în timpul anului 2001 a

avut loc o mare secetă în această zonă din California. Lipsa de apă

depozitată sub formă de zăpadă în timpul iernii, poate afecta cantitatea

de apă disponibilă în restul anului.
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Curentul de apă zilnic mediu

pentru patru ani în nordul râului

Fork la barajul nordic Forkdin

California. 

Sursa: 
U.S. Geological Survey, USGS
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1.1.8. STRATUL DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ

Stratul de apă superficial, este apa provenită de la ploaie, care curge pe

suprafaţa solului. 

O mare parte a persoanelor gândesc, pur şi simplu, că, apa de ploaie cade

pe pământ, curge pe acesta (strat de apă de ploaie), şi curge spre râuri, care se

revarsă în oceane. 

Acest concept este simplificat, deoarece şi râurile câştigă sau pierd apă

prin intermediul solului. Fără îndoială, marea parte a apei râurilor provine

direct din stratul de apă care curge pe suprafaţa solului, denumit strat de apă

superficial.

În general, o parte a ploii care cade este absorbită de sol, dar atunci când

ploaia cade peste un sol saturat sau impermeabil începe să curgă pe sol, urmând

relieful acestuia. În timpul ploilor torenţiale, veţi vedea mici cordoane de apă

care se deplasează în josul pantelor. Apa curge prin canale, prin intermediul

cărora se dirijează către râurile mari. Această imagine prezintă un exemplu de

cum stratul de apă superficial se transformă într-un mic pârâu. În acest caz,

stratul de apă superficial curge pe suprafaţa solului, antrenând cu sine o mare

cantitate de sedimente care sunt depozitate în râu (acest fapt este dăunător

pentru calitatea apei). Apa din stratul superficial care formează un pârâu îşi

începe călătoria de întoarcere către ocean.

Aşa cum se petrece în toate părţile din circuitul apei, relaţia dintre

precipitaţii şi stratul de apă superficial variază în conformitate cu intervalul de

timp şi cu zona geografică. Furtunile similare din pădurea Amazoniană şi din

deşertul din sud-estul E.E.U.U. vor avea efecte distincte. Stratul de apă

superficial este afectat de factorii meteorologici şi de geologia fizică şi

topografia locurilor. În mod unic, o treime din apa de ploaie care cade curge sub

formă de strat de apă superficial către oceane; restul apei de ploaie se evaporă

sau este absorbită de sol, ajungând să facă parte din apa subterană.
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1.1.9. CURENTUL DE APĂ: DEPLASAREA APEI PE CANALUL SĂU

NATURAL, CUM AR FI UN RÂU

• În acest text

4

se utilizează termenul “curent de apă” pentru a face referire

la cantitatea de apă care curge într-un râu, pârâu sau canal.

1.1.9.1. IMPORTANŢA RÂURILOR

Râurile nu sunt importante numai pentru persoane, de asemenea sunt

importante pentru restul fiinţelor vii. Nu sunt numai un loc de agrement în care

persoanele se distrează; fiinţele umane utilizează râurile şi pentru a se

aproviziona cu apă potabilă şi apă pentru irigaţii, pentru a produce electricitate,

pentru a elimina reziduurile (în cele mai bune cazuri, reziduurile tratate), pentru

a transporta mărfuri, şi pentru a obţine hrană.

Râurile şi malurile acestora sunt principalele medii în care trăiesc plante

şi animale pe continente, şi de aceea,dezvoltă o mare biodiversitate a

ecosistemelor terestre. Râurile ajută la menţinerea resurselor pline de apă,

deoarece livrează apă către acestea prin intermediul cursurilor lor. Şi oceanele

se întreţin cu apă, datorită râurilor şi straturilor superficiale care îşi revarsă, în

mod continuu, apa în acestea.

1.1.9.2. BAZINELE RÂURILOR

Atunci când ne gândim la un râu, este important să ne gândim şi la

bazinul său. Ce este un bazin? Bazinul este locul pe unde toată apa care cade

în interiorul său şi se drenează, se va dirija către un punct unic. Bazinele

râurilor pot fi atât de mici ca o urmă de cretă pe o tablă, sau atât de mari cât

pentru a include întreaga porţiune de teren care drenează apa spre râul

Mississippi în punctul în care acesta se revarsă în Golful Mexic, sau râul Ebro

până când se revarsă în Marea Mediterană. Bazinele mici se întâlnesc în

interiorul bazinelor mai mari. 

Bazinele sunt importante deoarece cantitatea de apă şi calitatea acesteia

sunt afectate de ceea ce se întâmplă în interiorul bazinului, fie din cauze

naturale, fie provocat de acţiunea omului.

1.1.9.3. CURENTUL CURSURILOR DE APĂ SE MODIFICĂ ÎN

PERMANENŢĂ

Curentul se modifică în permanenţă, zi după zi, inclusiv de la minut la

minut. Stratul de apă superficial din bazinul produs de ploaie este factorul

principal care afectează curentul. Ploaia provoacă creşterea râurilor; un râu

poate creşte chiar dacă ploaia a survenit într-un punct din amontele bazinului,

dar toată apa care cade într-un bazin se drenează către acelaşi punct unic.

Dimensiunea unui râu depinde în foarte mare măsură de dimensiunea bazinului
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său. Râurile mari prezintă bazine mari şi râurile mici, bazine mici. În acelaşi mod,

râurile cu dimensiuni distincte, vor reacţiona în manieră distinctă faţă de furtuni

şi de ploi. Nivelul râurilor mari creşte şi scade în formă mai lentă decât cele cu

dimensiuni mai mici. Într-un bazin mic, creşterea şi revenirea la nivelul normal al

apei, se poate produce în interval de minute sau de ore. Râurilor mari le va lua zile

întregi acest proces, şi, de aceea, inundaţiile ar putea dura zile întregi.

1.1.9.4. REZERVELE DE APĂ DULCE: APA DULCE CARE SE GĂSEŞTE

PE SUPRAFAŢA TERREI

O parte a circuitului apei care, în mod evident, este esenţială pentru viaţa

pe Terra, este apa dulce superficială. Pur şi simplu întrebaţi vecinul, lăstarul unei

tomate, o ridiche sau un ţânţar. Apa superficială include pârâurile, iazurile, lacurile,

lacurile artificiale (lacurile create de om), şi umidificatoarele de apă dulce.

Cantitatea de apă din râuri şi lacuri se modifică în mod permanent,

datorită intrărilor şi ieşirilor apei din sistem. Apa care intră provine din

precipitaţii, din stratul de apă superficial, din apa subterană care se infiltrează

spre suprafaţă, şi din râurile afluente. Pierderea de apă a lacurilor şi râurilor se

datorează evaporării şi revărsării către apele subterane. Fiinţele umane

utilizează apa superficială pentru a-şi satisface necesităţile. Cantitatea şi

localizarea apei superficiale variază în timp şi spaţiu, fie din cauze naturale

sau datorită acţiunii omului.

1.1.9.5. APA SUPERFICIALĂ MENŢINE VIAŢA

Aşa cum prezintă această imagine a Deltei Nilului, poate exista viaţă în

deşert, cu condiţia să existe o disponibilitate suficientă de apă superficială (sau
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subterană). Apa superficială întreţine viaţa. În plus, apa subterană există

datorită coborârii apei superficiale în straturile subterane. 

Apa dulce este relativ puţină pe suprafaţa Terrei. Numai un procent de

3% din apa de pe Terra este dulce şi, lacurile şi iazurile cu apă dulce constituie

un procent de 0,29% din apa dulce de pe Terra. Procentul de 20% din cantitatea

totală de apă dulce se găseşte într-un singur lac, acesta este Lacul Baikal, din

Asia. Alt procent de 20%, este acumulat în Marile Lacuri (Hurón, Michigan şi

Superior). Râurile conţin numai 0,006% din rezervele totale de apă dulce. Aşa

cum puteţi vedea, viaţa pe Terra se întreţine cu o cantitate minimă din cantitatea

totală de apă existentă pe planetă.

1.1.10. INFILTRAŢIA

Apa subterană începe sub formă de precipitaţii.

În oricare parte a lumii, o cantitate de apă care cade ca precipitaţii şi

zăpadă se infiltrează în subsol şi în roci. Cantitatea infiltrată depinde de un

număr mare de factori.

Infiltrarea precipitaţiilor care cad peste stratul de zăpadă din Groenlanda,

poate fi foarte mică, în timp ce, aşa cum prezintă imaginea râului care dispare

în interiorul unei peşteri din Georgia, EE.UU., un râu se poate transforma în

mod direct în apă subterană.

O parte a apei care se infiltrează rămâne în straturile mai superficiale

ale solului şi poate reintra într-un curs de apă deoarece se filtrează către acesta.

O altă parte a apei se poate infiltra cu o mai mare profunditate, reîncărcând,

astfel, straturile subterane. Dacă straturile sunt suficient de poroase şi puţin

profunde pentru a permite ca apa să se deplaseze liber printre acestea, oamenii

ar putea executa perforări ale solului şi ar putea utiliza apa pentru a-şi satisface

necesităţile. Apa se poate deplasa pe distanţe mari, sau poate rămâne perioade

îndelungate de timp ca şi apă subterană înainte de a reveni la suprafaţă, sau de

a se infiltra către alte corpuri de apă, cum ar fi râurile şi oceanele.

1.1.10.1. APA SUBTERANĂ

Deoarece apa se infiltrează în subsol, formează, în general, o formă non-

saturată şi una saturată. În zona de nesaturare, există o cantitate de apă prezentă

în crăpăturile materialului subteran, dar solul nu este saturat.

Partea superioară a zonei nesaturate este solul. Solul prezintă spaţii

create de către rădăcinile plantelor, care permit ca precipitaţiile să se infiltreze

în interiorul acestuia. Apa din interiorul solului este utilizată de către plante.

Mai jos de zona nesaturată, se găseşte o zonă saturată, în care apa ocupă, în

totalitate, spaţiile care se găsesc între particulele de sol şi roci. Oamenii pot

realiza perforaţii ale solului pentru a extrage apa care se găseşte în această

zonă.
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1.1.11. DEVERSAREA DE APĂ SUBTERANĂ: MIŞCAREA APEI CĂTRE

EXTERIORUL SOLULUI

În fiecare zi, vedem apa care există în lacuri, râuri, gheaţă, ploaie şi

zăpadă. Dar, în acelaşi timp, există o cantitate mare de apă pe care nu o vedem,

apa care există şi se mişcă în interiorul solului. Apa subterană este, în multe

cazuri, factorul principal care contribuie la cursurile de apă. Oamenii utilizează

resursele de apă subterană de sute de ani şi continuă să facă acest lucru şi în

ziua de azi, în principal pentru a bea şi pentru irigaţii. Viaţa pe Terra depinde

atât de apa subterană, cât şi de apa superficială.

1.1.11.1. APA SUBTERANĂ CURGE PRIN INTERIORUL SUPRAFEŢEI

O parte din precipitaţiile care cad asupra pământului, se infiltrează în

sol şi ajung să facă parte din apa subterană. Odată ce a ajuns în sol, o parte din

această apă se deplasează către suprafaţa pământului şi iese rapid fiind

deversată în albiile curenţilor de apă, dar, datorită gravitaţiei, o mare parte din

aceasta continuă să se deplaseze către zonele mai profunde.

Aşa cum prezintă diagrama, direcţia şi viteza de mişcare a apei

subterane, sunt determinate de diferitele caracteristici ale straturilor şi ale

crăpăturilor existente în sol (unde apa întâmpină dificultăţi de penetrare). 

Deplasarea apei prin interiorul suprafeţei depinde de permeabilitate (care

arată cât de facil sau de dificilă este deplasarea apei printr-un material

determinat) şi de porozitate (cantitatea de spaţiu deschis din material) rocilor.

Dacă roca permite ca apa să se deplaseze într-o manieră relativ liberă în

interiorul acesteia, apa se poate deplasa pe distanţe semnificative într-o

perioadă scurtă de timp. Dar apa se poate deplasa şi către straturile mai

profunde, unde va întârzia ani de zile până se va reîntoarce să facă parte din

mediul ambient.
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1.1.12. IZVOARE

Se generează un izvor atunci când un strat se umple până la punctul în

care apa debordează pe suprafaţa Terrei. Izvoarele variază ca şi dimensiune, de

la izvoare mici, care curg numai după ploi semnificative, până la piscine mari,

în care curg milioane de litri de apă în fiecare zi. 

Izvoarele se pot forma în orice fel de roci, dar se găsesc, în principal, în

straturi calcaroase şi dolomitice. Acest tip de rocă se dizolvă uşor în apa de

ploaie şi se fracturează. Apa care rezultă este acidă. Deoarece roca se dizolvă

şi se fracturează, se formează spaţii care permit ca apa să curgă. Dacă fluxul

este orizontal, acesta poate ajunge la suprafaţa solului, având ca rezultat

formarea unui izvor.

1.1.12.1. APA UNUI IZVOR NU ESTE ÎNTOTDEAUNA TRANSPARENTĂ

Apa unui izvor este, în general, transparentă, cu toate că, în unele cazuri,

poate prezenta o anumită culoare maronie. Această imagine prezintă un izvor

natural în sudul statului Colorado. Această culoare roşu metalizat se datorează

apei care a stat în contact cu materiale feruginoase. 

În Florida (EE.UU.), multe ape superficiale conţin tanini acizi naturali.

Aceşti tanini provin din materia organică a rocilor subterane, apa se colorează

atunci când intră în contact cu aceste roci. Deversarea apei unui izvor puternic

colorat ar putea indica faptul că apa curge rapid prin canale mari în interiorul

straturilor, fără a fi filtrată prin intermediul rocilor calcaroase.

1.1.12.2. IZVOARE TERMALE

Izvoarele termale reprezintă izvoare comune, cu excepţia că apa este

călduţă, sau, în unele cazuri, caldă, precum în bazinele efervescente din Parcul

Naţional din Yellowstone în Wyoming, EE.UU. 
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Multe izvoare  termale se găsesc în regiuni cu o activitate vulcanică

recentă, apa acestora este caldă, deoarece apa care le alimentează s-a aflat în

contact cu rocile care se află la temperaturi înalte, situate în zonele mai

profunde. Rocile devin tot mai calde, pe măsură ce se măreşte adâncimea, dacă

apa subterană profundă ajunge la o crăpătură mare care conferă un drum către

suprafaţă, se poate produce un izvor termal. Celebrele Izvoare Calde din

Georgia şi/sau izvoarele termale din Alhama de Aragón sau cele din Arnedillo

din Rioja sunt de acest tip. Izvoarele termale se găsesc peste tot în lume,

inclusiv pot coexista cu izvoarele glaciare, aşa cum se întâmplă în Groenlanda.

1.1.13. EVAPOTRANSPRAŢIA ŞI UMIDITATEA SOLULUI

Transpiraţia este procesul prin care apa este ridicată de la rădăcini până

la micuţii pori care se află pe suprafaţa interioară a frunzelor, unde se

transformă în vapori de apă şi se eliberează în atmosferă. Transpiraţia, este, în

mod esenţial, evaporarea apei de către frunzele plantelor. Se estimează că

aproximativ 10% din umiditatea din atmosferă provine din transpiraţia

plantelor.

Transpiraţia plantelor este un proces care nu se vede, apa care se evaporă

de pe suprafaţa frunzelor fără să se vadă cum transpiră frunzele. În timpul

stadiului de creştere, o frunză va transpira o cantitate de apă mult mai mare

decât propria greutate. O suprafaţă de 0,4 ha plantată cu porumb, produce între

11,400 l şi 15,000 l de apă pe zi, în timp ce un stejar mare poate transpira

aproximativ 151,000 l pe an.

Evapotranspiraţia este un proces de pierdere de apă sub formă de vapori

de la o unitate de pe suprafaţa solului, fie direct prin evaporare de pe suprafaţa

solului, sau indirect, prin transpiraţia frunzelor într-un interval specific de timp.

Umiditatea solului se defineşte ca fiind apa depozitată în interiorul sau

exteriorul suprafeţei terestre şi este disponibilă pentru evaporare. 
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Procesele de evaporare şi transpiraţie (evapotranspiraţie) sunt strâns

relaţionate cu apa prezentă în umiditatea solului; aceste procese acţionează ca

şi forţe motrice asupra apei transferate în cadrul circuitului hidrologic. 

Depozitarea umidităţii solului depinde, în afară de precipitaţii şi

evaporare, de diferiţi factori, cum ar fi tipul solului, profunzimea acestuia,

acoperirea sa vegetală şi gradul de înclinare.

• Apa provenită din evapotranspiraţie este cea care aprovizionează, în

principal, pădurile, culturile agricole şi irigaţiile, precum şi o mare

varietate de ecosisteme. Cu toate că procentul de extracţie a apei este de

numai 8% din totalul anual al resurselor hidrologice reînnoibile, se

estimează că un procent de 26% din evapotranspiraţia anuală este

adecvat pentru utilizarea de către fiinţele umane.

1.1.13.1. FACTORII ATMOSFERICI CARE AFECTEAZĂ TRANSPIRAŢIA

Cantitatea de apă pe care o transpiră plantele variază în funcţie de

regiunea geografică şi de-a lungul timpului. Există numeroşi factori care

determină cantitatea de transpiraţie:

Temperatura: Cantitatea de transpiraţie creşte pe măsură ce creşte şi

temperatura, în special în timpul perioadei de creştere, atunci când aerul

este mai cald.

Umiditatea relativă: Pe măsură ce se măreşte umiditatea aerului care

înconjoară planta, cantitatea de transpiraţie se micşorează. Este mult mai

uşor ca apa să se evapore într-un aer uscat decât într-un aer care este

deja saturat.

Vântul şi mişcarea aerului: Creşterea mişcării aerului care înconjoară

planta, va provoca o transpiraţie mai mare

Tipuri de plante: Fiecare plantă în parte prezintă cantităţi distincte de

transpiraţie. Unele dintre plantele care cresc în zone aride, cum ar fi

cactusul, conservă preţioasa apă transpirând mai puţin.

• Într-un climat temperat, un procent de 33% din precipitaţiile totale se

reîntoarce în general în atmosferă prin evaporare sau evapotranspiraţie,

un procent de 33 % se transformă în apă superficială prin intermediul

straturilor superficiale de apă şi un procent de 33% se reîntoarce în apele

subterane. 

• Într-un climat semiarid, un procent de 50% din precipitaţiile totale se

reîntoarce în general în atmosferă prin evaporare sau evapotranspiraţie, un

procent de 30 % se transformă în apă superficială prin intermediul straturilor

superficiale de apă şi un procent de 20% se reîntoarce în apele subterane. 

• Într-un climat arid, un procent de 70% din precipitaţiile totale se

reîntoarce în general în atmosferă prin evaporare sau evapotranspiraţie,

un procent de 29 % se transformă în apă superficială prin intermediul

straturilor superficiale de apă şi numai un procent de 1% se reîntoarce

în apele subterane.
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• Apa care se transferă în circuitul hidrologic prin intermediul solului şi

vegetaţiei este considerabilă şi reprezintă anual un procent de 62% din

cursurile hidrologice reînnoibile la nivel global. 

• În anul 1974, Korzun a afirmat că apa activă din sol se află în mod

fundamental la o adâncime mai mică de doi m, adică, la o adâncime la

care ajung rădăcinile de la majoritatea plantelor. În această bază, a

estimat că volumul total al umidităţii solului de pe planetă este de

aproximativ 16.500 km³. Această cifră presupune că umiditatea solului

este de 10% în stratul de doi m mai aproape de suprafaţă, şi că suprafaţa

solului care conţine umiditate acoperă 55% din suprafaţa terestră, adică,

82 de milioane de km

2

. 

• Evaporarea maselor de apă de suprafaţă cum ar fi lacurile, râurile,

lacurile artificiale este, de asemenea, o componentă integrantă a ciclului

hidrografic şi importantă pentru dezvoltarea bazinului şi gestiunii

regionale a resurselor hidrologice. 

• În cazul lacurilor artificiale, se estimează că volumul global de apă

evaporată de la sfârşitul anilor 60 este superior volumului consumat cu

mijloacele domestice şi industriale. 

• Cu privire la producţia de alimente şi la întreţinerea ecosistemului,

umiditatea solului este parametrul cel mai important al Productivităţii

Primare Nete (PPN) şi al structurii, compoziţiei şi densităţii modelelor

de vegetaţie. Conţinutul de umiditate din solul din apropierea suprafeţei

influenţează în mai mare măsură decât apa din precipitaţii şi apa pentru

irigaţii se încorporează maselor de apă de suprafaţă sau se infiltrează în

interiorul solului. 

Informaţii extrase din publicaţia “Glosar de biotehnologie

şi inginerie genetică” Organizaţia Naţiunilor Unite pentru

Agricultură şi Alimentaţie (FAO), din Raportul 1 al

Naţiunilor Unite cu privire la Desfăşurarea Resurselor

Hidrologice în lume: “Apa pentru toţi, apa pentru viaţă”

(2003) şi din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la

Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în lume: “Apa, o

responsabilitate împărţită” (2006).

1.1.14. RESURSELE DE APĂ SUBTERANĂ: APA DIN INTERIORUL

SOLULUI, EXISTĂ ACOLO DE MILIOANE DE ANI

Apa continuă să se mişte, cu toate că în mod mult mai lent, şi continuă

să facă parte din circuitul apei. Marea parte a apei din sol provine din apa de

ploaie care se infiltrează prin intermediul suprafeţei solului. Stratul superior al

solului, este zona nesaturată, în care cantităţile de apă variază de-a lungul

timpului, dar nu sunt de ajuns pentru a satura solul. Sub acest strat, se găseşte

zona de saturare, în care toţi porii, crăpăturile şi spaţiile dintre particulele de

rocă sunt pline de apă. 
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Termenul de apă subterană este utilizat pentru a descrie această zonă.

Un alt termen pentru apa subterană este “strat”. Straturile sunt depozitele mari

de apă din sol şi multe persoane din lume depind de apa subterană pentru traiul

lor zilnic.

Pentru a găsi apă, uitaţi-vă sub stratul denumit pânză freatică, care

marchează începutul zonei saturate.

Observaţi fotografia alăturată, cu o excavaţie pe plajă. Este o formă bună

de a ilustra conceptul de cum se saturează cu apă o anumită adâncime, solul,

dacă este suficient de permeabil pentru a depozita apa. Partea superioară a

acestei piscine care s-a format este pânza freatică. Malul oceanului se află în

partea dreaptă a săpăturii, nivelul de apă din săpătură este egal cu nivelul apei

din ocean. Nivelul apei din ocean variază minut după minut, în funcţie de

mişcarea mareei, motiv pentru care variază la fel şi nivelul apei din săpătură.

În orice caz, această săpătură se poate utiliza pentru a obţine apă. Dacă

această metodă va furniza apă dulce, oamenii ar putea forma un cub şi s-ar

putea aproviziona cu apă. Se ştie că pe plajă, dacă sapi o groapă şi încerci să o

goleşti, aceasta se va umple imediat, acest fapt se petrece deoarece nisipul este

atât de permeabil încât apa trece cu uşurinţă prin el. Aceasta înseamnă că

“puţul” nostru are un randament mare. Pentru a obţine apă, oamenii trebuie să

excaveze suficient de adânc pentru a ajunge la stratul de apă. Puţul trebuie să

atingă o adâncime de zeci sau sute de metri. Dar conceptul este acelaşi ca al

puţului nostru de pe plajă—trebuie să se ajungă în zona solului în care spaţiile

libere de rocă sunt pline de apă.
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Apa depozitată face parte din

circuitul apei. 

Cantităţi mari de apă sunt

depozitate în sol. 

Sursa:
U.S. Geological Survey, USGS
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U.S. Geological Survey, USGS

Distribuirea apei globale

Apă dulce 

3%

Apa sărată

(apa

oceanelor) 

97 %

Apa Pământului Apă dulce 

Straturi de

gheaţă 

şi gheţari

68,7%

Lacuri 

87%

Apa 

subterană

30,1%

Mlaştini 11%

Râuri 2 %

Altele 0,9 %

Apă dulce 

de 

suprafaţă 

0,3 %

Apă dulce de

suprafaţă (lichid)

Total apă

Apă dulce

Apă de suprafaţă 

şi apă din atmosferă

Oceane 97,5%

Apă dulce 2,5%

Gheţari 68,7%

Apă 

subterană 30,1%

Permafrost 0,8%

Apă de suprafaţă şi 

apă din atmosferă 

0,4%

Apă dulce din lacuri 67,4%

Umiditatea solului12,2%

Atmosferă 9,5%

Alte zone umede 8,5%

Râuri 1,6%

Plante şi animale 0,8%

1.1.15. DISTRIBUIREA GLOBALĂ

A APEI

Pentru o descriere detaliată despre

cum se găseşte apa pe Terra, priviţi

graficul de bare de mai jos şi tabelul de

date. Observaţi că, din cantitatea totală de

apă de pe Terra, 1,386 milioane de km

3

,

aproximativ 96 %, este apă sărată. Din

totalul de apă dulce, un procent de 68 %

este conţinută în gheţari şi în zăpadă. Un

procent de 30 % din apa dulce se află în

sol. Sursele de suprafaţă de apă dulce,

cum ar fi lacurile şi râurile, corespund

numai la 93,100 km

3

, ceea ce reprezintă

un procent de 1/150 % din cantitatea

totală de apă. În ciuda acestor lucruri,

râurile şi lacurile sunt sursa principală de

apă pe care populaţia o utilizează zilnic.

Distribuţia apei pe planetă 

Sursa: http://eco.microsiervos.com/agua/distribucion-agua-planeta.html



Sursa: Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă

şi Cultură (UNESCO), Programul Hidrologic Internaţional

pentru America Latină şi Caraibe (PHI-LAC).

• Atmosfera terestră conţine aproximativ 13.000 km³ de apă. Această

cantitate reprezintă un procent de 10% din resursele de apă dulce ale

planetei care nu se găsesc în apele subterane, în gheţarii de la pol sau în

permafrost. 

• Când precipitaţiile atmosferice ating solul, se divid în diverse părţi care

continuă faza terestră a circuitului hidrologic urmând diferite căi. Din

cantitatea anuală totală de 110.000 km³ de precipitaţii peste suprafaţa

terestră, aproximativ 40.000 km³ se transformă în straturi de apă de

suprafaţă şi reîncarcă straturile inferioare (apă albastră) şi se estimează

că aproximativ 70.000 km³ rămân depozitaţi în sol şi mai târziu se
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Sursă de apă

Volum de apă 

în m cubi

Volum de apă în 

mile cubice

Procentaj de 

apă dulce

Procentaj total 

de apă

Oceane, 

mări şi golfuri

1.338.000.000 321.000.000 -- 96,5

Straturi de zăpadă,

gheţari şi zăpezi 

perpetue

24.064.000 5.773.000 68,7 1,74

Apă subterană 23.400.000 5.614.000 -- 1,7

Dulce 10.530.000 2.526.000 30,1 0,76

Sărată 12.870.000 3.088.000 -- 0,94

Umiditatea solului 16.500 3.959 0,05 0,001

Gheaţa de pe sol 

şi gelisol (permafrost)

300.000 71.970 0,86 0,022

Lacuri 176.400 42.320 -- 0,013

Dulce 91.000 21.830 0,26 0,007

Sărată 85.400 20.490 -- 0,006

Atmosfera 12.900 3.095 0,04 0,001

Apa de mlaştină 11.470 2.752 0,03 0,0008

Râuri 2.120 509 0,006 0,0002

Apă biologică 1.120 269 0,003 0,0001

Total 1.386.000.000 332.500.000 -- 100

Distribuirea apei globale

Sursa: Gleick, P. H., 1996: Resurse de apă. În Enciclopedia Climatului şi Vremii, ed. de S. H. Schneider, Oxford University Press, New York,

vol. 2, pp.817-823.



reîntorc în atmosferă prin intermediul evaporării şi transpiraţiei plantelor

(apa verde). 

• Modelele de circulaţie globală ale atmosferei arată că majorarea

cantităţii de dioxid de carbon şi de alte gaze cu efect otrăvitor pot

provoca schimbări la nivelul climei globale. Se aşteaptă să existe o

majorare a precipitaţiilor între 30° Nord şi 30° Sud datorită creşterii

evapotranspiraţiei. În mod contrar, se prevede că în viitor multe regiuni

tropicale şi subtropicale vor primi o cantitate mai mică de precipitaţii şi

mai neregulate. De asemenea, este probabil ca schimbarea climatică să

conducă la o majorare a magnitudinii şi frecvenţei dezastrelor relaţionate

cu precipitaţiile – inundaţii, secete, alunecări de teren, taifunuri şi

cicloane.

Informaţii extrase din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu

privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în lume:

“Apa, o responsabilitate împărţită”, şi din pagina Web a

U.S. Geological Survey, USGS.

1.2. IAZURILE

Iazurile includ o largă varietate de habitate, cum ar fi mlaştinile, luncile,

câmpiile de inundaţie, râuri şi lacuri, şi zonele de coastă cum ar fi terenuri

mlăştinoase, islazurile pentru păşunat. De asemenea, sunt incluse recifele de

corali şi alte zone marine cu profunditate în zone de mare joasă, care nu

depăşeşte şase m, precum şi iazurile artificiale cum ar fi staţiile de tratare a

apelor reziduale şi deşeurilor.

În termeni generali, se recunosc cinci tipuri principale de iazuri:

• maritime (iazuri de coastă, inclusiv lagunele de coastă, coaste

stâncoase şi recife de corali),

• de estuar (incluzând delte, iazuri de maree),

• lacustre (iazuri asociate cu lacurile),

• riverane (iazuri adiacente râurilor şi pârâurilor) şi 

• palustre (adică  “mlăştinoase” – mlaştini şi smârcuri). 

• Convenţia despre iazuri este un tratat interguvernamental aprobat la data

de 2 februarie 1971 în oraşul iranian Ramsar. Dacă denumirea convenţiei

trebuie să se scrie “Convenţie cu privire la iazuri”, (Ramsar, Iran, 1971),

este cunoscută ca şi “Convenţia de la Ramsar”. Misiunea sa este

“conservarea şi utilizarea raţională a iazurilor, prin intermediul acţiunilor

locale, regionale şi naţionale, şi prin intermediul cooperării

internaţionale, cu scopul de a contribui la realizarea unei dezvoltări

susţinute la nivel mondial”. 

• Din luna decembrie 2006, 153 de ţări au aderat la Convenţia de la

Ramsar ca şi Părţi Contractante, şi mai mult de 1.600 de iazuri din

întreaga lume, care acoperă mai mult de 145 milioane de hectare (o

suprafaţă mai mare decât suma suprafeţelor Franţei, Germaniei, Spaniei
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şi Elveţiei), au fost desemnate pentru a fi incluse pe Lista Iazurilor cu

Importanţă Internaţională de la Ramsar. 

• Nu se ştie cu exactitate ce procentaj din suprafaţa Terrei se compune din

iazuri. Centrul Mondial de Monitorizare a Conservării (WCMC) din

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (PNUMA)

propune o estimare de aproximativ 5,7 milioane de km² – aproximativ

un procent de 6% din suprafaţa Terrei – din care un procent de 2% sunt

lacuri, 30% turbării, 26% bălţi, 20% mlaştini şi un procent de 15%

păşuni de inundaţie.

• Iazurile se găsesc printre ecosistemele cele mai productive ale planetei.

Aceste ecosisteme sunt surse de diversitate biologică, aducând apa şi

productivitatea primară de care nenumărate specii de plante şi animale

depind pentru existenţă. Iazurile conţin mari concentraţii de peşti,

mamifere, reptile, amfibieni, peşti şi specii nevertebrate. Iazurile sunt şi

locuri importante pentru depozitarea de material genetic vegetal. 

• Unele studii recente arată că ecosistemele proporţionează servicii

estimate la aproximativ 33 miliarde USD pe an, din care 4,9 miliarde de

USD se atribuie iazurilor. 

• Iazurile conţin numai un procent de 10% din apa care se găseşte în lacuri

şi în alte ape de suprafaţă. 
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• Iazurile acţionează ca nişte bureţi, absorbind excesul de apă din timpul

furtunilor cu precipitaţii puternice şi maree înalte şi eliberând apa încet

în timpul perioadelor de secetă. 

• O estimare frecvent citată arată că un procent de 50% din iazurile care

existau în anul 1900 au dispărut la finalul decadei anilor 90 ca o

consecinţă a transformării pământului în terenuri agricole. 

• Datorită densităţilor mari de populaţie, odată cu creşterea gradului de

despădurire (în special în Indonezia) şi la gradul mare de fragmentare al

ecosistemului din India, care numără mai mult de 4.000 de baraje,

iazurile din sud-estul Asiei sunt probabil cele mai degradate de pe

planetă.

Informaţii extrase din Manualul Convenţiei de la Ramsar şi

din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la

Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în lume: “Apa, o

responsabilitate împărţită” (2006).

1.3. PENURIA DE APĂ

Penuria de apă se petrece atunci când cantitatea de apa extrasă din lacuri,

râuri sau pânză freatică preluată din rezervele de apă nu mai poate satisface în

mod adecvat toate necesităţile umane sau ale ecosistemului, crescând

competenţa între restul de potenţiale. 

Penuria de apă se defineşte şi ca o situaţie în care disponibilitatea de apă

dintr-o ţară sau dintr-o regiune se situează mai jos de 1000 m³ pentru o

persoană, pe an. Fără îndoială, multe regiuni de pe planetă suferă de o penurie

mult mai severă, trăind cu mai puţin de 500 m³ pentru o persoană, pe an. 

Penuria de apă se găseşte printre principalele probleme pe care trebuie să

le înfrunte multe societăţi şi întreaga lume în secolul XXI. În timpul ultimului

secol, utilizarea apei a crescut la un ritm de două ori mai mare decât rata de

creştere a populaţiei, şi, cu toate că la nivel global nu există penurie de apă, de

fiecare dată, tot mai multe regiuni se confruntă cu o penurie cronică de apă. 

• Pentru anul 2025, 1.800 milioane de persoane vor locui în ţări sau

regiuni cu o penurie absolută de apă, şi două treimi din populaţia

mondială ar putea să trăiască în condiţii de tensiune hidrică. 

Penuria de apă generează probleme grave pentru populaţii şi societăţi.

Apa disponibilă nu este suficientă pentru producţia de alimente nici pentru a

astâmpăra foamea şi sărăcia în anumite regiuni, în care creşterea mare a

numărului populaţiei depăşeşte capacitatea de garantare a utilizării palpabile a

resurselor naturale. 

În faţa unei situaţii de lipsă de apă nu se poate continua cu dezvoltarea

industrială, urbană şi turistică fără a avea impuse, în prealabil, anumite restricţii

pentru diferiţi utilizatori şi fără a se adopta politici de distribuire a apei luând

în calcul alte sectoare, în principal agricultura. 
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În regiunile cu penurie de apă este foarte probabil ca resursele

hidrologice să fie deja degradate, sau supuse la procese de degradare atât în

termenii cantităţii, cât şi ai calităţii, fapt care agravează problema penuriei de

apă.

Problemele de sănătate asociate cu penuria de apă sunt frecvente, nu

numai deoarece deteriorarea apelor de suprafaţă şi subterane favorizează bolile

transmise prin intermediul apei, ci şi pentru că sărăcia pune în dificultate

dezvoltarea sistemelor adecvate de distribuire a apei şi problema existenţei

canalizării. 

În ciuda acordurilor legale între comunităţile locale şi între ţări, continuă

să apară conflicte relaţionate cu situaţia apei din zonele cu tensiune hidrică,

deoarece se pare că este mult mai dificil să se împartă o resursă atât de limitată

şi de importantă. 

Sărăcia, asociată cu penuria de apă, generează fluxuri migratoare ale

populaţiei pe teritoriul ţărilor sau către alte ţări spre care persoanele pleacă în

căutarea unei vieţi mai bune, cu toate că aici există riscul de a nu fi bine primiţi. 

• În zonele cu tensiune hidrică, apa destinată naturii a fost convertită într-

o prioritate scăzută sau foarte scăzută. Conservarea ecosistemelor

naturale trebuie să fie considerată o utilizare superfluă a apei în

comparaţie cu alte utilizări direct relaţionate cu o viaţă sănătoasă,

precum utilizarea domestică şi urbană, sau cu utilizările susceptibile

pentru a combate sărăcia şi foamea, cum ar fi utilizările din industrie şi

din producţia de energie şi alimente. Fără îndoială, de fiecare dată se

înţelege tot mai mult că ecosistemele naturale, adică respectivele resurse

genetice, se dovedesc utile pentru societate, şi se depun eforturi destinate

pentru a proteja zonele de rezervă, inclusiv în regiunile cu penurie de

apă.

Informaţii extrase din publicaţia “Înfruntarea penuriei de

apă: o problemă strategică şi o prioritatede acţiune a

sistemului Naţiunilor Unite” [Format PDF - 474 KB, în

limba engleză], şi din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu

privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în lume:

“Apa, o responsabilitate împărţită” (2006), şi din secţiunea

referitoare la penuria de apă a Red a Naţiunilor Unite

pentru Mediul Înconjurător (Red PNUMA).

1.4. DEŞERTIFICAREA

Contrar anumitor idei preconcepute, deşertificarea nu reprezintă

expansiunea deşerturilor. 

O treime din suprafaţa terestră a planetei este acoperită de ecosisteme de

pământ uscat. Aceste zone sunt foarte fragile şi reacţionează puternic la

utilizarea inadecvată a solului. 
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• Mai mult de 250 milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de

deşertificare. Motivul principal de preocupare este că alte 1.000 de

milioane de persoane, din mai mult de 100 de ţări, se găsesc în situaţie

de risc. 

• Mai mult de 70% din terenurile aride ale planetei (excluzând deşerturile

hiperaride) sunt degradate. 

Locuitorii din zonele aride nu sunt unicii care suportă consecinţele

degradării terenurilor. În consecinţă, furtunile de nisip şi contaminarea aerului

reprezintă consecinţa degradării terenurilor aride şi efectele negative ale

acestora se întind pe distanţe vaste, aşa cum s-a întâmplat în Statele Unite în

anii 30, în vechea Uniune Sovietică în anii 50, şi în Sahel, în Africa, între anii

70 şi 80. 

• Se estimează că efectele negative din zonele direct afectate de deşertificare

vor genera o pierdere a veniturilor anuale de aproximativ 42.000 milioane

de USD. Această cifră ia în calcul numai costurile “directe”.

Informaţii extrase de pe site-ul web al Convenţiei

Naţiunilor Unite de Luptă Împotriva Deşertificării

(CNUD).

1.5. APA ŞI AGRICULTURA

Marea parte a apei angajate în producţia agricolă provine din apa de

ploaie depozitată în sol.

• În timp ce consumul de apă potabilă variază între 2 şi 3 l/persoană/zi şi

alte utilizări personale şi igiena domestică necesită între 30 şi 300

l/persoană/zi, producţia de alimente necesită între 2000 şi 5000

l/persoană/zi.
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• La scară mondială, ploaia reprezintă un procent de 90% din apa utilizată

în agricultură.

• Din totalul suprafeţei mondiale, 13.000 milioane, de ha un procent de

12% este cultivat şi aproximativ 27 % este utilizat pentru păşunat. Din

cele 1.500 de milioane de ha utilizate pentru producţia agricolă, 277

milioane de ha sunt pentru irigaţii, ceea ce presupune un procent de 18%

din total.

• În termenii populaţiei, culturile echivalează 25 ha/persoană.

• Din punct de vedere istoric, irigaţiile au presupus 70 şi 80% din toate

utilizările apei. Unele ţări au ajuns să utilizeze un procent de 90% din

resursele hidrologice pentru irigaţii.

• Ca rezultat al intensificării culturilor, se aşteaptă ca suprafaţa dedicată

culturilor irigate să se mărească până la 30% pentru anul 2030. Astfel,

cantitatea de apă care se aşteaptă să fie utilizată pentru irigaţii va creşte

până la 14 % pentru acelaşi an.

Informaţii extrase din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu

privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o

responsabilitate împărţită” .

1.5.1. AGRICULTURA CU IRIGAŢII

Termenul “irigaţii” a fost definit de către Organizaţia Naţiunilor Unite

pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) ca fiind aplicarea artificială a apei din

sol, limitată în timp şi spaţiu. Irigaţiile permit satisfacerea necesităţilor de apă

Autora: Nieves León
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ale unei culturi la un moment determinat din ciclul său vegetativ sau să se

confere solului nivelul de umiditate dorit în afara ciclului vegetativ. 

• În timpul secolului XX, numărul populaţiei mondiale s-a mărit de

aproape patru ori, în timp ce cantitatea de apă utilizată pentru irigaţiile

din agricultură a crescut de şase ori şi unele râuri mari şi-au văzut mult

reduse nivelele de apă. 

• La nivel mondial, agricultura bazată pe irigaţii necesită aproximativ 70%

din cantitatea totală de apă dulce extrasă din cursul său natural. 

• În timp ce sistemul de irigaţii extrage, în realitate, aproximativ 2.300

km

3

de apă dulce pe an din râuri şi pânza freatică, numai 900 km

3

sunt

efectiv consumaţi pentru irigarea culturilor. 

• Aproximativ 40% din irigaţii se concentrează în zonele aride şi

semiaride, unde reprezintă un fragment semnificativ din terenul cultivat,

şi în zonele umede de la tropice din sud-estul Asiei, unde a fost posibil

să se treacă de la una la două sau inclusiv la trei recolte de orez pe an. 

• Din totalul mondial al suprafeţei terestre de 13.000 milioane de hectare

(ha) procentul de 12% este cultivat, şi se estimează că procentul de 27%

se utilizează pentru păşunat. Cele 1.500 milioane de hectare de teren

cultivat includ 277 milioane de hectare de teren irigat, ceea ce reprezintă

un procent de 18% din terenurile de cultură. 

• În anul 2030, agricultura bazată pe irigaţii din 93 de ţări în curs de

dezvoltare va reprezenta mai mult de 70% din creşterea prevăzută a

producţiei de cereale. În aceste ţări, se aşteaptă ca zona echipată pentru

irigaţii, să se extindă cu un procent de 20% (40 milioane de hectare)

între anii 1998 şi 2030. Această creştere prevăzută pentru terenurile de

irigaţii estr mai mică decât jumătate din creşterea care a avut loc în

timpul perioadei anterioare (100 milioane de hectare). 

Datorită intensităţii mai mari a recoltărilor, se aşteaptă ca suprafaţa

culturilor bazate pe irigaţii să crească cu 34% pentru anul 2030. În

aceeaşi perioadă, se aşteaptă ca şi cantitatea de apă dulce destinată

irigaţiilor să crească în procent de aproximativ 14% până va ajunge la

2.420 km

3

în anul 2030. 

• Din punct de vedere istoric, irigaţiile reprezintă între 70% şi 80% din

utilizarea totală a apei; în unele ţări, irigaţiile ajung să însemne chiar

90% din totalul utilizărilor. Acest procentaj se modifică pe măsură ce

tot mai multe ţări se confruntă cu o penurie de apă. Se estimează că mai

mult de 1.000 de milioane de persoane trăiesc în prezent în ţări şi regiuni

în care nu există suficientă apă pentru a satisface necesităţile alimentare

sau alte necesităţi materiale. 

• Irigaţiile reprezintă o sursă directă de mijloace de subzistenţă pentru sute

de milioane de oameni săraci din mediul rural din ţările în curs de

dezvoltare pentru alimente, cu opţiunile de venituri şi beneficii pe care

le generează în mod indirect. 

Autora: Amparo Berrueco
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• Dezvoltarea irigaţiilor a generat numeroase cazuri de salinizare a solului

şi a apei, limitându-se, în special, asupra zonelor aride şi semiaride. Odată

cu extragerea apei din râuri pentru a fi utilizată pe sol, irigaţiile au tendinţa

de a accelera gradul de acumulare a sărurilor în sol, prin intermediul

evaporării şi de a spori concentraţia de săruri din râuri. S-a sugerat că

salinizarea afectează grav între 20 şi 30 milioane de hectare la nivel

mondial, adică, aproximativ 25% din suprafaţa irigabilă din zonele aride

şi semiaride şi aproximativ 10% din suprafaţa totală supusă irigaţiilor.

Informaţii extrase din Glosarul FAO şi Raportul 2 al

Naţiunilor Unite cu privire la Dezvoltarea Resurselor

Hidrologice: “Apa, o responsabilitate împărţită” (2006). 

1.6. APA ŞI SĂNĂTATEA

• La începutul secolului XXI, apa poluată este cea de-a doua cauză a

mortalităţii infantile la nivel mondial. 

• În fiecare an, mor aproximativ 1,8 milioane de copii ca o consecinţă

directă a diareei şi a altor boli cauzate de apa poluată şi de o igienă

insuficientă. Aceasta echivalează cu 4.900 de decese pe zi, sau în cadrul

populaţiei de sub 5 ani, în oraşe ca New York şi Londra împreună. 

• Printre bolile şi factorii care afectează sănătatea, în directă conexiune

cu apa, sănătatea şi igiena, sunt incluse diareea infecţioasă (holera,

salmonela, sigelosis, amebiasis precum şi alte infecţii virale şi

protozoriale), febra tifoidă şi paratifoidoza, hepatita acută A, E şi F,

fluoroza, arsenicoza, leptospiroza, metahemoglobulinemia, boala

chistică, tracoma, infecţii datorate viermilor intestinali (ascarioza,

trichineloza, teniaza), dracunculiasis, sarna, dengue, filariasis (filariasis

linfática y oncocerciasis), malaria, encefalita japoneză, infecţii cu virusul

provenit de la Nilul Occidental, febra galbenă. 

• Sănătatea precară, asociată cu deficite de apă şi igienă, afectează

productivitatea şi creşterea economică, sporind dezavantajele care

caracterizează modelele actuale de globalizare şi aducând sărăcia în

cadrul căminelor vulnerabile. 

• Aproximativ 1.100 milioane de persoane din ţările în curs de dezvoltare

nu dispun de accesul la o cantitate minimă de apă curată. Cifre de

acoperire mai scăzută se înregistrează în Africa subsahariană, dar

majoritatea persoanelor care se confruntă cu lipsa apei curate trăiesc în

Asia. 

• Privarea de igienă este şi mai extinsă. Aproximativ 2.600 milioane de

persoane (jumătate din numărul populaţiei în curs de dezvoltare) duc

lipsă de accesul la o igienă de bază. Cifrele de acoperire sunt surprinzător

de mici în multe dintre ţările mai puţin dezvoltate: aproximativ, numai

1 din 3 locuitori din Africa subsahariană şi din Asia meridională dispun

de acces la igienă (în Etiopia, cifra este de 1 la 7 persoane). 
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• Numărul deceselor cauzate de diaree în anul 2004 a fost de aproximativ

6 ori mai mare decât mortalitatea medie anuală în conflictele armate, în

timpul ultimei decade a anilor 90. 

• Bolile care au ca focar apa generează o pierdere de 443 milioane de zile

de studiu la şcoală pe an. 

• Aproape jumătate dintre locuitorii din ţările în curs de dezvoltare suferă,

la un moment dat, o problemă de sănătate cauzată de lipsa de apă şi de

igienă. 

• Aproximativ 400 milioane de persoane contactează malaria în fiecare

an. Dat fiind că procentul malariei între bolile survenite la nivel mondial

continuă să crească, aceasta este una dintre problemele de sănătate cele

mai grave la nivel mondial şi care trebuie remediate cât mai urgent. 

• Mai mult de jumătate din cazurile de oncocercoză din lume (97%),

malarie (88%), boală chistică (78%) şi tracoma (52%) se înregistrează

în Africa şi, mai mult de jumătate din cifra mondială de dengue (62%)

şi de boală limfatică (56%) apar în regiunile din Asia suborientală

conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Informaţii extrase din Raportul 1 al Naţiunilor Unite cu

privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa pentru

toţi, apa pentru viaţă” (2003), Raportul 2 al Naţiunilor

Unite cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice:

“Apa, o responsabilitate împărţită” (2006), şi din Raportul

Referitor la Dezvoltarea Umană 2006 al PNUD.

Autor: Amparo Berrueco



1.6.1. APA ŞI IGIENA

Bolile relaţionate cu apa, inclusiv diareea, constituie una dintre

principalele cauze ale morţii infantile din ţările în curs de dezvoltare. Fără

îndoială, aceste boli pot fi prevenite şi controlate ameliorând accesul la apa

potabilă curată şi la sănătoasă, precum şi la o igienă domestică şi personală. 

• Scopul numărul 10 al Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)

este de a: Reduce la jumătate, până în anul 2015, procentajul persoanelor

care duc lipsă de acces direct la apă potabilă curată şi la o igienă de bază. 

• La nivel mondial, obiectivul referitor la apa potabilă stabilit de către

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului se realizează, contrar

obiectivelor de igienă, care nu se vor putea realiza până în anul 2015

fără o contribuţie mai mare şi unele eforturi suplimentare. 

• În anul 1990, 77% din populaţia mondială utiliza surse de apă potabilă

ameliorate. S-a realizat un proces considerabil între anii 1990 şi 2002,

perioadă în care aproximativ 1.100 milioane de persoane au obţinut

acces la surse ameliorate. Acoperirea mondială a ajuns în anul 2002 la

83%, ceea ce menţine mapamondul în condiţii de a putea atinge

scopurile ODM; fără îndoială, există multe neajunsuri. 

• Tendinţele observate în Africa Subsahariană din anul 1990 arată că

niciunul dintre obiective nu va putea fi realizat până în anul 2015.

Regiunea care a făcut cele mai mari progrese către un acces îndelungat

la apa potabilă este sudul Asiei, unde acoperirea a crescut de la 71% la

84% între anii 1990 şi 2002. Saltul a fost impulsionat, în principal, de un

acces mai mare la resurse hidrologice mai bune în India, cu o populaţie

de mai mult de o mie de milioane de locuitori. 

• În ceea ce priveşte igiena, acoperirea la nivel mondial a crescut de la

49%, în 1990, la 58%, în 2002. Fără îndoială, este în continuare

insuficient, ţinând cont de progresul necesar pentru a realiza scopul

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului la 75% din acoperirea pentru

anul 2015. Aproximativ 2.600 de milioane de persoane – jumătate din

locuitorii din ţările în curs de dezvoltare, din care 2.000 de milioane

locuiesc în zonele rurale – trăiesc fără o igienă adecvată. Acoperirea

igienei în ţările în curs de dezvoltare (40%) ajunge abia la jumătate din

procentul din ţările dezvoltate (98%). Procentul de populaţie la nivel

mondial cu acces direct la o igienă adecvată a crescut cu numai 9% din

anul 1990, o cifră mult mai scăzută decât este necesar pentru a realiza

obiectivele globale.

Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite

cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o

responsabilitate împărţită”.

1.6.2. APELE REZIDUALE

Apele reziduale sunt apele evacuate de o comunitate după ce au fost

contaminate de diferite utilizări şi care conţin reziduuri, adică, materie lichidă
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sau solidă. Apele reziduale pot reprezenta o combinaţie de lichide sau apă

încărcată cu reziduuri domestice, municipale sau industriale, care sunt

amestecate cu ape subterane, de suprafaţă şi de ploaie. 

Creşterea demografică, urbanizarea rapidă şi creşterea penuriei de apă şi

de igienă generează probleme de contaminare a apelor reziduale, de fiecare

dată tot mai mari. 

Unele daune care sunt asociate cu tratarea inadecvată a apelor reziduale

sunt:

• costuri mai mari, directe sau indirecte, cauzate de creşterea cazurilor

de îmbolnăviri şi decese; 

• costuri mai ridicate pentru a produce apa potabilă şi industrială,

având ca rezultat tarife mai ridicate; 

• pierderea de venituri din pescuit şi agricultură; 

• calitatea slabă a apei, care nu atrage turiştii, diminuând imediat

veniturile obţinute din turism;

• pierderea unei biodiversităţi valoroase;

• pierderea valorii bunurilor datorită deteriorării calităţii veniturilor:

importante, în mod special, pentru rezidenţii din zonele marginale

unde locuinţa este principalul lor bun.

• Se estimează că volumul global de ape reziduale produs în anul 1995 a

depăşit 1.500 km

3

. 

• Plecând de la premiza că fiecare litru de apă reziduală contaminează cel

puţin 8 litri de apă dulce, se estimează că, anual, aproximativ 12.000

km

3

de resurse hidrologice de pe planetă nu sunt disponibile pentru

ameliorare. Dacă această cifră avansează în acelaşi ritm ca şi creşterea

populaţiei, care se estimează că va ajunge la 9.000 milioane de persoane

până în anul 2050, planeta va pierde în fiecare an aproximativ 18.000

km

3

de resurse hidrologice. 

• În realitate, numai un procent de 10% din apele reziduale domestice sunt

recolectate în ţările în curs de dezvoltare şi numai un procent de 10% din

staţiile de tratare a apelor reziduale existente funcţionează într-o manieră

viabilă şi eficientă. 

• Apele reziduale care nu sunt tratate afectează mai mult de 70% din

recifele de corali, dispar habitaturi foarte valoroase şi biodiversitatea

este în scădere, se pierde un mare potenţial de pescuit şi de agricultură,

în timp ce calitatea scăzută a apei reduce veniturile din turism şi valoarea

bunurilor. 

• Procentul mondial de îmbolnăvire umană cauzată de contaminarea

apelor de coastă generată de apele reziduale se estimează a fi de 4

milioane “ani-persoană” de pierderi în fiecare an. 

• În luna martie 2003, Grupul Mondial de Finanţare a Infrastructurii

pentru Apă a calculat că ar fi necesare 56.000 milioane de USD în fiecare

an pentru tratarea apelor reziduale cu scopul de a realiza obiectivul de

igienizare. 

Autor: László Pátsztohy



În statul Mexic (Mexico), apele reziduale sunt generate cu o viteză de

aproximativ 30 m3 pe secundă (m3/s), şi un procent de aproximativ 19% dintre

acestea sunt reutilizate direct, fără niciun fel de tratare.

Informaţii extrase din Raportul 1 al Naţiunilor Unite cu

privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa pentru

toţi, apa pentru viaţă” (2003), Raportul 2 al Naţiunilor

Unite cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice:

“Apa, o responsabilitate împărţită” (2006) şi din revista

“Planeta Noastră” [Format PDF – 1,12 MB] a Programului

Naţiunilor Unite referitor la Mediul Înconjurător

(PNUMA).

1.6.3. APA ŞI SIDA

• În fiecare an, mor mai mult de 2,8 milioane de persoane din cauza SIDA. 

• Ameliorând alimentaţia şi siguranţa alimentară, se reduc riscurile de

îmbolnăvire, inclusiv cu virusul HIV/SIDA. 

• Ameliorând furnizarea de apă şi igienizarea se reduce posibilitatea de

îmbolnăvire şi gravitatea HIV/SIDA precum şi alte boli. 

• Accesul la apa potabilă şi la o igienă de bază reduc riscurile de infecţii

şi daune ale sistemului imunologic al pacienţilor cu HIV/SIDA,

permiţându-le să beneficieze de o sănătate mai bună. 

• Interacţiunile dintre condiţiile epidemiologice şi vulnerabilitatea omului

la presiunile şi adversităţile ulterioare sunt documentate în mod suficient.

De exemplu, populaţiile din zonele rurale afectate de HIV/SIDA suferă

un impact mult mai sever înaintea unei secete. În acelaşi mod, persoanele

care suferă de o boală cronică sau terminală sunt mai vulnerabile în faţa

situaţiilor de urgenţă.

Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite

cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o

responsabilitate împărţită”.

1.6.4. APA ŞI SĂNĂTATEA COPIILOR

• Diareea este principala cauză de deces în rândul copiilor din ţările în

curs de dezvoltare. În ciuda diminuării acesteia, bolile diareice continuă

să fie principala cauză de deces datorită bolilor relaţionate cu apa în

rândul copiilor, fiind responsabilepentru 21% din totalul deceselor din

rândul copiilor mai mici de 5 ani din ţările în curs de dezvoltare. 

• Aproximativ 61% din decesele cauzate de diaree  în rândul copiilor mici

se atribuie greutăţii reduse (subgreutate pentru vârsta în cauză). 

• În fiecare an, mor aproximativ 10,8 milioane de copii înainte de a împlini

vârsta de cinci ani, şi 4 milioane din aceşti copii decedează înainte de a

atinge o lună de viaţă. Un procent de 92% din totalul deceselor copiilor
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mai mici de 5 ani, au loc în cele 42 de ţări cu resurse scăzute. Se

estimează că 63% din totalul deceselor la copiii mai mici de 5 ani ar

putea fi prevenit utilizând cunoştinţele şi resursele actuale, incluzând

rehidratarea orală în cazul diareei, antibioticele pentru pneumonie,

plasele de protecţie împotriva ţânţarilor, medicamentele împotriva

malariei, sisteme mai bune pentru administrarea apei şi igienei, şi igiena

domestică. 

• În ţările mai sărace, unul din cinci copii nu reuşeşte să supravieţuiască

primilor cinci ani de viaţă, în principal datorită bolilor infecţioase şi

mediului, care determină o calitate inferioară a apei. 

• Aproximativ 3.800 de copii mor în fiecare zi datorită bolilor relaţionate

cu lipsa accesului la apa potabilă curată, datorită unei salubrităţi

inadecvate şi unei igiene insuficiente. post-traumatice constituie, de

asemenea, o problemă serioasă.

• Copii mai mici de cinci ani sunt, în mod special, vulnerabili la impactul

cu pericolele din mediul înconjurător, datorită riscurilor cotidiene

generate de o salubrizare inadecvată şi lipsa apei potabile, ajungând până

la deces şi daune datorate catastrofelor şi consecinţelor acestora.

Dezechilibrele psihologice post-traumatice constituie, de asemenea, o

problemă serioasă.

Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite

cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o

responsabilitate împărţită”.

1.7. APA ŞI EDUCAŢIA

• Gestionarea şi utilizarea eficientă a apei din partea locuitorilor se

realizează numai printr-o educaţie de bază în ceea ce priveşte apa,

salubritatea şi igiena. 

Autor: Amparo Berrueco
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• Cunoaşterea problemelor relaţionate cu resursele hidrologice are o foarte

mare importanţă pentru a conferi o bună bază educativă a potenţialilor

profesionişti capabili să controleze şi să gestioneze respectivele resurse

într-un mod adecvat. În ultimii 30 de ani, ţările în curs de dezvoltare au

realizat progrese enorme cu privire la înscrierea la şcoală, la toate

nivelele: în 1960, mai puţin de 50% dintre copii între 6 şi 11 ani erau

înscrişi la cursurile şcolii primare, în comparaţie cu un procent de 79%

în prezent. 

• Dacă le este predată o igienă adecvată copiilor, educaţia primară îi poate

transforma în educatori cu privire la sănătatea familiilor lor, transmiţând,

astfel, informaţii şi aptitudini vitale capabile să reducă la cel puţin 40%

vulnerabilitatea persoanelor din locuinţă de a contracta unele boli

diareice mortale. 

• Ameliorarea şi asigurarea accesului la educaţia primară pentru copii va

favoriza o mai mare participare a femeii în procesul de a lua o decizie

asupra gestionării resurselor hidrologice, în conformitate cu obiectivul

3 al Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului (ODM) de a promova

egalitatea sexelor şi autonomia femeii. 

• Fetele constituie majoritatea din cele 115 milioane de minori care nu

frecventează, în prezent, cursurile şcolii. Procentul de 80% dintre copii

care nu frecventează şcoala primară în Africa occidentală şi centrală,

Asia meridională şi Africa de nord şi central-orientală au mame care nu

au primit niciun fel de educaţie formativă. Acest fapt se datorează,

printre alte motive, faptului că multe femei şi fete trebuie să străbată

distanţe lungi pentru a aduce apă pentru căminele lor şi/sau lipsa de

instalaţii sanitare în şcoli, ceea ce obligă fetele să caute un refugiu în

pădurile în care se pot confrunta cu riscul de a fi agresate sexual,

înfruntând ridicolul şi ruşinea. 
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• Un studiu efectuat recent în Bangladesh arată că, dacă s-ar dispune de

servicii sanitare separate între fete şi băieţi ar putea duce la o creştere cu

15% a numărului de fete care frecventează cursurile şcolare. 

• Bolile relaţionate cu utilizarea apei, cum ar fi diareea şi infecţiile

parazitare costă o lipsă de 443 milioane de zile şcolare pe an- ceea ce

echivalează cu un an şcolar complet pentru toţi copii de 7 ani din

Etiopía- şi diminuează potenţialul de studiu. 

• Infecţiile parazitare transmise prin intermediul apei şi lipsa unei

salubrităţi diminuează capacitatea de învăţare pentru mai mult de 150 de

milioane de copii. 

• Legătura dintre nesiguranţa hidrologică cu sănătatea şi cu educaţia se

extinde odată cu vârsta adultă. Unele investiţii duse la bun sfârşit în

unele ţări demonstrează legătura strânsă care există venituri şi înălţimea

adulţilor. Copii care suferă atacuri multiple ale bolilor infecţioase şi

diaree au probabilităţi mai mari de a ajunge la adolescenţă şi la vârsta

adultă cu o înălţime redusă, fapt care este relaţionat cu deficienţe

cognitive şi cu o lipsă de cunoştinţe educaţionale. De aceea, atacurile

de diaree din timpul copilăriei pot favoriza o putere de concentrare

redusă şi sărăcie la vârsta adultă.

Informaţii extrase din Raportul pentru Dezvoltarea Umană

2006: “Dincolo de penurie: putere, sărăcie şi criza

mondială a apei” şi Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu

privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o

responsabilitate împărţită”. (2006).

1.8. GESTIONAREA INTEGRATĂ A RESURSELOR HIDROLOGICE

• Dată fiind complexitatea, incertitudinea şi vulnerabilitatea crescândă a

sistemelor naturale şi umane, gestionarii apei din întreaga lume sunt de

acord că unica modalitate de dezvoltare este prin intermediul unei

concentrări inclusive şi integrate a gestiunii resurselor hidrologice

(GIRH), care recunoaşte necesitatea de a garanta un sistem global de

protecţie. 

• GIRH nu numai că promovează cooperarea intersectată, ci şi dezvoltarea

şi gestionarea coordonată a solului şi a apei (atât cea de suprafaţă, cât şi

cea subterană) şi alte resurse relaţionate, cu scopul de a maximaliza în

manieră echitabilă beneficiile sociale şi economice rezultante, fără a

compromite sprijinul ecosistemului. Concentrarea GIRH nu trebuie să

ţină cont numai de bazinele hidrografice, ci şi de mediul înconjurător de

coastă şi maritim adiacent, precum şi zonele din amonte şi din aval de

bazinul apelor. 

• Această concentrare pune un accent special pe gestionarea alocărilor

apei în cadrul limitelor ecologice disponibile, punând accent pe trei

aspecte principale: echitate, eficienţă şi susţinere ambientală. Autor: Nieves León



• Adoptat în Conferinţa Mondială cu privire la Susţinerea Dezvoltării

(CMDS) de la Johannesburg în anul 2002 ca parte a strategiei

internaţionale mai ample pentru Obiectivele de Dezvoltare ale

Mileniului (ODM), conceptul de GIRH marchează ultimele tendinţe în

evoluţia mărcilor referitoare la guvernarea apelor desfăşurate de la

Conferinţa Internaţională cu privire la Apă din anul 1992. 

• Conferinţa de la Johannesburg a făcut un apel către toate ţările pentru a

elabora planuri de gestionare integrată a resurselor hidrologice pe durata

unui termen de cinci ani, un ideal puţin realist care a trebuit să fie

modificat în conformitate cu limitele de capacitate. La sfârşitul anului

2005, numai 20 din cele 95 de ţări studiate pentru Asociaţia Mondială a

Apei (GWP) elaboraseră un plan sau aveau planuri în curs. Numai 5 se

aflau în Africa Sahariană, şi una, Brazilia, în America Latină. 

• Rolul GIRH va varia în funcţie de faza de dezvoltare a ţării. Ţările în

curs de dezvoltare, în tranziţie sau dezvoltate prezintă moduri diferite

de a duce la capăt procesele GIRH şi obţin beneficii diferite. Ţările în

curs de dezvoltare vor considera gestionarea raţională a resurselor

hidrologice ca pe un factor de a înfrunta sărăcia, foamea, sănătatea şi

susţinerea mediului înconjurător - ODM – incluzând provocarea

specifică de a implica din plin femeile şi, de aceea, de a le oferi medii

de viaţă mai bune. Ţările în tranziţie pot vedea GIRH ca pe o concentrare

raţională pentru a ameliora gestionarea resurselor şi de a promova

dezvoltarea continuă a economiilor lor. Ţările dezvoltate pot găsi o sursă

de inspiraţie valoroasă în cadrul proceselor GIRH şi în diferite ocazii,

până la a putea decide să iniţieze propriile procese, aşa cum este cazul

Directivei Cadru referitoare la Apă a Uniunii Europene. 

• Unul dintre cele mai citate modele de bune practici din cadrul GIRH la

nivel de bazin hidrografic este Iniţiativa referitoare la Bazinul Murray-

Darling din sud-estul Australiei, care cuprinde 20 de râuri şi o mare

cantitate de sisteme de apă subterană care se extind pe teritoriul a cinci

ţări. Iniţiativa este un efort de cooperare pentru a realiza o gestionare

integrată a apei, ca răspuns la criza generată de grava degradare

ecologică şi alocarea masivă a apei pentru irigaţii în cadrul unei regiuni

semiaride. Scopul final al acestei cooperări este impresionant. Comisia

Bazinului Murray-Darling (MDBC), creată în anul 1988, stabileşte o

limită maximă pentru utilizarea apei, ţinând cont de necesităţile

ecologice pentru a menţine integritatea sistemului. Drepturile cantitative

de utilizare a apei sunt alocate către stat pentru a fi distribuite către

diferiţi utilizatori. Controversele se soluţionează printr-o controversă

stabilită, cu clauze pentru ca statele şi persoanele să poată inter-schimba

drepturile de utilizare a apei. Participarea publică la guvernare a evoluat

odată cu trecerea timpului şi, în prezent, include grupuri de mediu,

comitete de bazine hidrografice, organizaţii de producători agricoli şi

alţi reprezentanţă ai grupurilor de interes implicaţi în procesul de

consultare. Un Comitet de Consultare Comunitară distribuie informaţii

tehnice cu privire la modalităţile de utilizare a apei.
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Informaţii extrase din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu

privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice în Lume:

“Apa, o responsabilitate împărţită”, din Raportul despre

dezvoltarea umană 2006 al PNUD [Format PDF – 1,76

MB] şi de publicaţia Asociaţiei Mondiale a Apei

“Gestionarea Integrată a Resurselor Hidrologice (GIRH) şi

planurile de eficienţă a apei pentru anul 2005. De ce, ce şi

cum” [Format PDF - 512 KB, în limba engleză].

1.8.1. GESTIONAREA APEI ÎN ZONELE URBANE

• Din anul 1950 până în anul 2000, procentajul populaţiei mondiale

stabilite în zonele urbane a crescut de la 29 la 47%. 

• Pentru anul 2010, se estimează că mai mult de 50% din populaţia globală

va locui în zonele rurale. Pentru anul 2020, această cifră ar putea ajunge

până la 56%. 

• În Africa şi Asia, creşterea urbană a fost mult mai extremă. În ultimii 50

de ani, creşterea populaţiei urbane de pe cele două continente a crescut

de trei ori. 

• Aproximativ 3% din suprafaţa terestră a planetei este ocupată de zonele

urbane. 

• Conform unor estimări, în Africa, populaţia urbană va creşte de la 138

milioane în 1990 la aproximativ 500 de milioane în 2020. 

Sursa:
www.artecrea.com



• În majoritatea ţărilor cu venituri scăzute şi medii, asigurarea de servicii

de apă şi salubritate în zonele urbane s-a extins într-un ritm mult mai

lent decât creşterea demografică. 

• Cu scopul de a atinge, până în anul 2015, Obiectivul de Dezvoltare al

Mileniului de a reduce la jumătate numărul populaţiei căreia îi lipseşte

un acces susţinut la sursele de apă potabilă şi la o salubritate de bază, 961

milioane de persoane care locuiesc în zonele urbane vor trebui să aibă

un acces mai bun la resursele de apă şi, mai mult de 1.000 de milioane

de persoane la o salubritate mai bună. 

• Mai mult de 900 milioane de locuitori din zonele urbane locuiesc în

cartiere mărginaşe, o treime din populaţia urbană totală. Între 25 şi 50%

dintre locuitorii din cartierele mărginaşe nu au acces la serviciile

resurselor de apă şi salubritate necesare pentru a combate contaminarea

cu agenţi patogeni proveniţi din materiile fecale.

Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite

cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice în Lume:

“Apa, o responsabilitate împărţită”.
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2. CUM AJUNGE APA ÎN LOCUINŢELE NOASTRE?

În continuare, este prezentată o schemă care prezintă fluxul apei potabile

în oraşul nostru:

CANALUL IMPERIAL

ARAGON

CASE

RÂUL EBRO

PLANTE 

PURIFICATOARE

PLANTE 

DE TRATAMENT

Este important să se observe că apa, odată utilizată, nu trebuie să fie

deversată direct în natură, ci trebuie să treacă printr-un proces de epurare care

să asigure că este liberă de elemente contaminante pentru mediul natural.

Activitate recomandată: Vizită cu ghid la o staţiei de epurare.
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3. BUNA UTILIZARE A APEI

Utilizarea eficientă a apei se rezumă la două acţiuni:

• Să nu o contaminăm

• Să economisim apa

Economisirea de apă, diminuarea substanţelor contaminante, şi, în

special, utilizarea eficientă a resurselor din fiecare circuit de aprovizionare re

consecinţe foarte pozitive în domeniul energetic, economic şi medio-ambiental.

În continuare sunt prezentate, cu scop de divulgare, câteva soluţii

practeice care sunt de mare interes pentru elevi, profesori, familiile acestora şi

şcoli, în general.

3.1. CARE SUNT LOCURILE ÎN CARE SE UTILIZEAZĂ, DE OBICEI, APA? ŞI

CE PUTEM SĂ FACEM NOI?

3.1.1. ÎN LOCUINŢĂ

Casa noastră este locul în care putem cel mai uşor să contribuim la

utilizarea eficientă şi necontaminantă a apei. Acestea sunt camerele şi locurile

în care folosim, de obicei, apa:

• Camera de baie, este, fără îndoială, locul în care toţi realizăm o

utilizare abituală a apei, şi unde consumăm cea mai mare cantitate.

Este apa pe care o alocăm, în mod predominant, pentru igiena noastră

personală.

• Bucătăria, acesta este un alt loc în care este foarte frecventă utilizarea

apei, cu singura menţiune că aici este vorba despre apa pe care o

utilizăm la prepararea alimentelor, sau pentru spălarea îmbrăcăminţii

noastre.

• Terasa sau grădina, în funcţie de dimensiuni, poate fi considerată un

alt punct important pentru a utiliza apa pentru alimentarea plantelor

şi animalelor. În cadrul unora dintre aceste utilizări, este posibil să se

folosească apa gri

5

.

• Piscina, nu toată lumea are o piscină, dar, fără îndoială, piscinele

presupun un consum enorm de apă.

• Automobilul, cu toate că nu este strict o piesă din cadrul locuinţei,

este, cu aproximaţie, un alt membru al familiei şi, din când în când,

spălarea acestuia necesită apă.

5
Apele provenite de la duşuri, chiuvete şi spălătoare –denumite ape gri datorită nivelului de încărcare cu impurităţi sau

contaminanţi-, pot fi reutilizate în rezervoarele cu substanţe inodore sau,mai uşor, pentru irigarea plantelor cu condiţia

să nu conţină detergenţi sau alte substanţe contaminante care să pună viaţa în pericol.



• Activitate recomandată:

Să se identifice pentru fiecare dintre situaţiile menţionate care sunt

dispozitivele care necesită apă pentru a putea funcţiona şi să se clasifice

pe trei nivele de bază de consum: SCĂZUT, MEDIU, MARE.

• Sursă WEB:

Tabel de calcul al consumului de apă în locuinţă:

http://www.amvisa.org/piaa/documentos/Tabla_calculo_agua.pdf

• Activitate WEB:

Calculaţi propriul consum de apă: 

http://www.amvisa.org/piaa/es/calculo_consumo/

• Activitate WEB:

Calculaţi-vă consumul de apă: 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp

• Activitate WEB:

Calculaţi-vă consumul de apă:

http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Consejos/serv_dom/agua

/ahorro_agua/PAgua.html

• Activitate WEB:

Hartă de folosire eficientă a apei. Se prezintă ca o hartă a unei case.

Particpantul se poate mişca în casă, de la baie, la bucătărie, la bazinul de

înnot, grădină şi i se aratră diferite modalităţi de gospodărire a apei, în

toate aceste sectoare: http://www.elretodelagua.com/index.htm

3.1.1.1. CE PUTEM SĂ FACEM?

Să vedem câteva sfaturi simple şi utile pe care le putem urma pentru a

realiza o utilizare eficientă a apei

6

:

3.1.1.1.1. TOALETE ŞI CHIUVETE

• Nu lăsaţi apa să curgă! Răsuciţi robinetul şi umpleţi toaleta sau

chiuveta. Dacă doriţi apă călduţă, începeţi să umpleţi cu apa rece care

curge la început şi apoi se va combina cu apă caldă.

• La închiderea robinetului, asiguraţi-vă că nu picură.

• Înmuiaţi şi daţi cu săpun tot ceea ce spălaţi o singură dată, fără a lăsa

robinetul deschis. Deschideţi robinetul numai pentru a clăti, la final.

• Instalaţi un dispozitiv de aerisire la toate robinetele din casă. Veţi

economisi până la 30% din apă.

• Când spălaţi, pentru a îndepărta particulele de mizerie, utilizaţi o

perie, o cârpă sau mâna, dar nu vă aşteptaţă ca un mare volum de apă

să facă acest lucru.

• Închideţi robinetul în timp ce vă periaţi dinţii. Un gest atât de simplu

poate presupune o economisire de aproximativ 40 de litri de apă pe

zi pentru o familie de cinci persoane.
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• Dacă vă bărbieriţi, înmuiaţi şi spălaţi lama de ras într-un recipient. Şi

nu cu apa curgând. Şi, din nou, nu lăsaţi să curgă apa în timp ce vă

bărbieriţi.

• Nu utilizaţi apa de la robinet pentru a arunca deşeuri şi impurităţi pe

scurgere, este un consum enorm şi puteţi înfunda ţevile. Depozitaţi-

le şi aruncaţi-le la gunoi sau, mai bine, utilizaţi-le pentru a fertiliza

pământul din ghivecele din grădină.

• Activitate recomandată: 

Arătaţi elevilor un dispozitiv de aerisire pentru robinete, şi explicaţi

principiile fizice ale funcţionării acestuia (efectul venturi, tubul pitot,

etc.) adaptat la nivelul elevilor.

• Activitate recomandată: 

lăsaţi un robinet să picure pe durata unei ore normale de clasă (45’)

şi verificaţi, împreună cu elevii, pierderea de apă produsă. Calculaţi

pierderea care s-ar produce în: 1 zi, 1 lună, 1 an de picurat

neîntrerupt.

• Activitate WEB:

Calculaţi consumul de apă al unor diverse robinete care picură: 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/#

3.1.1.1.2. TOALETE

• Instalaţiile sanitare tradiţionale consumă până la 13 litri de apă per

tragere. Există instalaţii sanitare de consum scăzut care necesită

numai 6 litri. Economisesc 7 litri per tragerea a apei!

• Dacă rezervorul toaletei dv este un model vechi, dacă este posibil,

schimbaţi-l şi veţi economisi bani.

• Dacă nu puteţi schimba rezervorul, introduceţi în acesta o sticlă plină

de nisip, şi astfel veţi economisi la fiecare tragere a apei volumul de

apă echivalent cu cel al sticlei.

• Dacă este posibil, înlocuiţi sistemul de tragere a apei al rezervorului

cu unul cu buton dublu sau cu apăsare dublă.

• La construcţiile noi, solicitaţi să fie montate instalaţii sanitare de

consum scăzut. 

• Verificaţi periodic starea accesoriilor rezervorului (flotorul, supapa de

admisie, supapa de etanşare) pentru a nu exista pierderi sau scurgeri.

Pe toate acestea nu trebuie să existe calcar.

• Evitaţi risipa de apă pe la prea-plin sau pe la supape, ajustaţi-le corect

şi verificaţi garniturile.

• Dacă este necesar, înlocuiţi accesoriile vechi şi deteriorate de uzură

cu unele cu un design şi o calitate mai bună. Se obţin uşor de la

feronerii şi de la depozitele de materiale pentru construcţii.

• Toaleta nu este o găleată de gunoi. Nu utilizaţi toaleta pentru a arunca

şerveţele demachiante sau alte reziduuri solide care nu produc miros

urât. Ţineţi în baie o găleată pentru acest tip de reziduuri.



• Utilizaţi clor sau alt fel de dezinfectant lichid aromatizat. Acestea

ajută la eliminarea mirosurilor urâte. În acest fel, nu va fi nevoie să

trageţi apa de câte ori urinaţi.

• Activitate recomandată:

Introduceţi într-un rezervor o sticlă, aşa cum este explicat în text şi

verificaţi cu elevii variaţia volumului de apă descărcată.

• Activitate WEB:

Cum să economisim apă când folosim toaleta:

http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf

3.1.1.1.3. DUŞUL

• Faceţi un duş în loc să faceţi baie.

• Faceţi duşuri mai scurte şi obişnuiţi-vă să închideţi apa în timp ce

utilizaţi săpunul.

• Dacă faceţi duşuri cu apă caldă, nu lăsaţi să curgă apa rece  care apare

la deschiderea robinetului până când începe să curgă apă caldă.

Colectaţi apa într-un recipient şi utilizaţi-o pentru toaletă, sau pentru

a uda plantele.

• Dacă apa caldă provine de la un boiler, cel mai bine ar fi ca boilerul

să fie situat în apropiere de duş pentru a nu trebui să aşteptaţi mult

timp până să vină apa caldă.

• De asemenea, este o idee bună să izolaţi termic ţevile prin care circulă

apa caldă.

• Instalaţi unele din dispozitivele de economisire de apă care există în

comerţ. Există diferite tipuri: reductoare sau economizoare pentru

duşuri, robinete de consum scăzut…

• Activitate web: 

cum să schimbi capul dusului: 

http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf

3.1.1.1.4. BUCăTăRIA ŞI FRIGIDERUL

• Când utilizaţi un recipient pentru a încălzi sau fierbe apa, nu îl

umpleţi prea mult. Utilizaţi numai apa de care aveţi nevoie.

• Când spălaţi zarzavaturile, umpleţi recipientul cu toate cele pe care

le veţi utiliza.

• Pentru a produce cuburi de gheaţă, utilizaţi forme sau recipiente de

plastic care vă permit să le extrageţi cu uşurinţă, fără a fi nevoie să

le ţineţi sub un jet de apă.

• Nu aruncaţi apa pe care aţi utilizat-o pentru a găti legume. Cu aceasta

puteţi prepara alte feluri sau, odată răcită, puteţi uda plantele.

• Utilizaţi puţină apă pentru a găti legumele, sau, şi mai bine, gătiţi-le

la vapori de apă. Gustul şi valoarea lor nutritivă se pierd atunci când

se fierb scufundate în apă.

• Lăsaţi o sticlă cu apă în frigider. Veţi putea bea apă rece în orice

moment fără a lăsa să curgă apa până când se răceşte.
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• Activitate recomandată: Elevii să planteze seminţele unei plante cu

creştere rapidă în două recipiente identice, cu acelaşi tip de pământ. Un

recipient îl vor uda cu apă de la robinet, şi pe cel de-al doilea cu apa care

provine de la gătitul de acasă sau de la şcoală, utilizată pentru a fierbe

legume. Să compare creşterea şi sănătatea plantelor din ambele

recipiente o perioadă de o săptămână, pe durata unui trimestru sau pe

tot anul.

3.1.1.1.5. CHIUVETA ŞI SPĂLĂTORUL DE VASE

• Încărcaţi ambele utilaje electrocasnice la maxim, veţi economisi apă

şi energie fără a prejudicia curăţenia. Nu spălaţi un singul tacâm.

Fiecare încărcare a spălătorului de vase poate risipi mai mult de 200

de litri de apă.

• Pentru a evita spălări duble sau triple, frecaţi cu mâna părţile mai

murdare ale tacâmurilor.

• Dacă apa pentru clătirea finală nu conţine detergent, se poate utiliza

pentru a uda plantele sau pentru a freca podeaua.

• Dacă este posibil, achiziţionaţi acasă utilaje electrocasnice de clasa

A, care economisesc energie şi apă.

3.1.1.1.6. EXTERIOARE: TERASĂ, GRĂDINĂ SAU GRĂDINĂ DE

ZARZAVAT

• Udaţi plantele numai atunci când este necesar. Faceţi acest lucru

foarte devreme sau după ce apune soarele, astfel încât să nu se

evapore apa şi să ajungă până la rădăcini.

• Udările prea superficiale se evaporă rapid, şi cele prea excesive

inundă solul şi fac rădăcinile să putrezească.

• Nu uitaţi că nu toate plantele necesită aceeaşi cantitate de apă sau

delumină. Adaptaţi modalitatea de udat la necesităţile fiecărei specii.

• Utilizaţi o stropitoare de mână şi nu un furtun, astfel veţi economisi

mulţi litri de apă pe lună.

• Reduceţi utilizarea apei plantând arbori şi plante adaptate la clima

regiunii în care locuiţi şi care rezistă bine la secetă. Există multe

varietăţi de plante foarte frumoase care cresc şi înfloresc cu puţin

udat. În mod ideal, plantele de exterior ar trebui să fie capabile să

supravieţuiască cu un aport natural al ploii.

• Dacă nu conţine detergenţi, reutilizaţi apa de la spălător, chiuvetă şi

duş pentru a uda grădina sau terasa.

• Atunci când udaţi cu aspersoare, ajustaţi rotirea pentru a nu uda

zonele care nu au nevoie de apă.

• Utilizaţi furtune cu capăt ajustabil.

• Pentru stropirea automată a grădinii, utilizaţi mecanisme care sunt

dotate cu un temporizator.

• Nu fertilizaţi în exces gazonul. Cu cât creşte mai mult, creşte şi

nevoia sa de apă. În plus, excesul de fertilizant ajunge să contamineze

pânza de apă subterană.



• Nu scurtaţi gazonul la nivelul solului. Înălţimea ideală a acestuia este

între 5 şi 8 centimetri. Această înălţime contribuie la faptul că

rădăcinile se menţin sănătoase şi permit ca solul să aibă umbră

naturală şi să reţină umiditatea.

• În perioadele secetoase, nu irosiţi apa pe un gazon care s-a îngălbenit.

Este inactiv şi, în mod normal, îşi va reveni atunci când vor exista

perioade cu ploaie normală.

• Sursă WEB:

Ghid de bune practici în grădinărit: 

http://www.ecopime.org/imatgesidocuments/guiajardineriacastella.pdf

3.1.1.1.7. RESTUL CASEI

• Frecaţi, în primul rând, zonele mai puţin murdare ale casei, pentru a

vă permite să le frecaţi apoi pe cele mai puţin murdare.

• Curăţarea trotuarelor, potecile sau solul exterior, în general, este mai

bine să o faceţi cu o mătură şi un făraş decât să utilizaţi o cârpă şi apă

sub presiune.

3.1.1.1.8. PISCINA

• Verificaţi în fiecare an starea piscinei înainte de a o umple şi reparaţi

crăpăturile pe care le-ar putea avea.

• Instalaţi un sistem de epurare a sistemului închis care să vă permită

reutilizarea apei.

• Acoperiţi piscina cu o folie protectoare pe durata perioadelor de

inactivitate. Astfel, evitaţi murdărirea şi evaporarea apei.

• Ajustaţi nivelul de reumplere al apei din piscină la ceea ce este strict

necesar în conformitate cu legislaţia pentru câte persoane o vor utiliza.

3.1.1.1.9. AUTOMOBILE

• Spălarea unui automobil într-un tunel de spălătorie presupune o

irosire de până la 300 de litri referitor la consumul pe care îl facem

dacă o spălăm cu o cârpă.

• Utilizaţi tunelurile de spălătorie care reciclează apa.

• Dacă optaţi să vă spălaţi singur automobilul, utilizaţi o găleată şi un

burete în loc de cârpă, aceasta fiind numai pentru clătirea finală.

Astfel, nu veţi irosi apa.

• Cifre pentru reflectare:

Un tunel de spălătorie care nu utilizează apă reciclată consumă 150 de

litri, cu apă reciclată 40 de litri, spălarea automobilului cu găleata şi

buretele 40 de litri şi cu cârpa 500 de litri.

• Activitate recomandată:

Calculaţi câte automobile se pot spăla într-un tunel de spălătorie care

utilizează apă reciclată, cu apa pe care o consumăm la un spălat cu cârpa,

şi dacă spălăm cu o găleată şi un burete?
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3.1.1.1.10. APE REZIDUALE

Pe lângă economisirea  apei, trebuie să verificăm dacă aceasta nu este

contaminată la ajungerea în canalizare. Pentru aceasta trebuie să:

• Să nu permitem ca benzina, uleiurile şi alte lichide nocive să se verse

şi să se amestece cu apa.

• Să nu permitem pătrunderea deşeurilor domestice în apă.

• Să nu aruncăm produse chimice domestice în toaletă sau în chiuvetă.

• Produceţi minimul posibil de deşeuri.

• La spălat, utilizaţi cantitatea minimă de leşie şi detergent.

• Nu aruncaţi la toaletă ceea ce nu trebuie.

• În grădină sau în grădina de zarzavat, evitaţi la maxim utilizarea

insecticidelor şi a altor elemente chimice.

3.1.1.1.11. ÎN GENERAL

• Reduceţi consumul de bază. Obişnuiţi-vă să înjumătăţiţi consumul

de apă. Comparaţi facturile de apă pentru a vedea care este economia.

• Instalaţi un contor de apă la domiciliu şi încurajaţi utilizarea acestuia.

• Verificaţi periodic instalaţiile şi conductele de apă.

• Dacă apa din oraşul dv conţine multe săruri, curăţaţi periodic

dispozitivele de aerisire cu un pic de oţet.

• Reparaţi orice defecţiune pe care o observaţi, atât în casă, pe stradă,

la şcoală sau la locul de muncă. Dacă nu sunteţi persoana adecvată

sau responsabilă pentru reparaţie informaţi pe cine trebuie. În cazul

unor avarii survenite pe spaţiul public, informaţi autorităţile.

• Învăţaţi toţi membrii familiei, şi personalul domestic aceste

modalităţi pentru utilizarea eficientă şi economisirea de apă.

• Trucuri pentru a detecta defecţiunile din casă: 

1) Un truc pentru a detecta defecţiunile este următorul: notaţi

indicaţiile de pe contor înainte de a merge la culcare şi, fără să

faceţi niciun consum în timpul nopţii, citiţi indicaţiile contorului

în dimineaţa următoare şi veţi putea verifica dacă în locuinţă

există defecţiuni. 

2) În rezervor, coloraţi apa cu un colorant natural şi, dacă pata de

culoare apare în vasul de WC, atunci rezervorul prezintă pierderi

şi trebuie să-l reparaţi.

• Activitate recomandată: 

După ce le-aţi explicat elevilor trucurile anterioare, propuneţi-le să le

aplice în locuinţele lor şi, după câteva zile, se vor compara rezultatele

obţinute de către fiecare dintre ei şi se vor propune soluţii de ameliorare.

• Sursă WEB: 

Sfaturi pentru economisirea apei în locuinţă:

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/hogar.asp

• Sursă WEB: 

Sfaturi pentru economisirea de apă în grădină: 

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/zon_verdes.asp



• Sursă WEB: 

Bune practici pentru mediu în viaţa de zi cu zi, Universitatea din

Granada: http://www.ugr.es/~gabpca/vida-diaria.pdf

3.1.2. ÎN ŞCOALĂ

Locurile din cadrul şcolii în care se utilizează cea mai multă apă sunt:

• Toaletele

• Bucătăria şi sala de mese

• Vestiarele

• Laboratoarele

• Grădinile şcolare

Multe dintre recomandările care au fost făcute în paragraful anterior cu

privire lalocuinţă sunt uşor transferabile în sectorul şcolar, fapt pentru care nu

vom insista asupra acestora.

• Activitate recomandată: 

Elaboraţi o listă cu activităţile de economisire a apei în locuinţă care pot

fi adoptate şi în cadrul şcolii. Discutaţi cu elevii care sunt diferenţele

care trebuie luate în calcul la fiecare dintre acestea –dacă există-.

• Activitate recomandată:

Să se identifice pentru fiecare dintre situaţiile menţionate care sunt

dispozitivele care necesită apă pentru a putea funcţiona şi să se clasifice

pe trei nivele de bază de consum: SCĂZUT, MEDIU, MARE.

Există unele situaţii specifice mediului şcolar, în care în care se pot

aplica unele mijloace de economisire a apei şi de ameliorare a eficienţei de

utilizare. Să le vedem:

3.1.2.1. REZERVOARE ŞI CISTERNE

Trebuie să fie curăţate şi dezinfectate periodic. În mod normal, nu este

necesar să fie golite pentru a putea realiza aceste acţiuni de întreţinere.

3.1.2.2. IRIGAŢIILE AGRICOLE

• Nivelaţi terenul pentru a-i asigura uniformitatea şi o mai bună

distribuire a apei către plante şi în sol.

• Adoptarea unei tehnici de irigaţii mai adecvate permite o economisire

importantă a apei.

• Solicitaţi ajutorul unităţilor municipale din parcuri şi grădini pentru

a putea alege cele mai adecvate sisteme de irigaţie.

• Trebuie să se profite la maxim de apa de ploaie, colectaţi-o şi

utilizaţi-o pentru irigaţiile din grădina şcolii. Trebuie să se irige

numai atunci când este necesar şi cu tehnici care să evite defecţiunile

şi pierderile.

• Dacă este posibil, trebuie să se utilizeze ape gri.
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• Este foarte convenabil să instalaţi dispozitive de înjumătăţire sau

totalizare a consumului pentru a putea controla, în mod adecvat,

cantităţile de apă aplicate culturilor.

3.1.2.3. DISPOZITIVELE ŞI SERVICIILE SANITARE PENTRU ELEVI ŞI

PERSONAL

• Instalaţi dispozitive de economisire sau cu consum redus în cadrul

tuturor serviciilor din centru.

• Instalaţi dispozitive de control care întrerup automat fluxul de apă

atunci când nu se face uz de acesta, precum şi în cadrul serviciilor

cum ar fi duşurile din vestiare.

• Aplicaţi aceleaşi recomandări indicate pentru locuinţe în bucătăriile

şi sălile de mese din şcoli.

• Iniţiaţi programe de inspecţie şi control al consumului de apă:

instalarea de dispozitive de economisire şi detectare a defecţiunilor

atunci când consumurile apar în afara normalului.

3.1.2.4. PROCEDURI

• Instalaţi sisteme pentru reutilizarea apei în diverse procese, inclusiv

serviciile sanitare, aer condiţionat şi irigarea grădinilor. 

• Colectaţi şi reutilizaţi apa de ploaie.

• Instalaţi sisteme de economisire a consumului şi încercaţi diferite

tehnici şi echipamente până când le-aţi obţinut pe cele mai bune

pentru economisirea apei.

• Instalaţi supape de secţionare pentru a verifica defecţiunile.

• Efectuaţi reparaţiile cu rapiditate.

• Implementaţi programe adecvate de mentenanţă preventivă.

• Reamplasaţi sau curăţaţi instalaţiile şi ţevile încastrate care ar putea

genera consumuri mari de energie şi apă în cadrul sistemelor de

încălzire şi aer condiţionat.

• Preveniţi contaminarea pânzei freatice sau a apei de suprafaţă evitând

utilizarea de substanţe toxice care ar putea să fie spălate sau infiltrate

cu ajutorul ploii.

• Evitaţi deşeurile care sunt contraindicate pentru tratare sau conţin

corpi receptori.

• Sursă WEB: 

Sfaturi pentru economisirea apei în centrele educative: 

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/centros_educativos.asp

3.2. INFORMAŢII SUPLIMENTARE PENTRU EDUCATORI REFERITOR LA

DISPOZITIVELE DE ECONOMISIRE A APEI ÎN LOCUINŢĂ ŞI ÎN ŞCOALĂ

3.2.1. REUTILIZAREA APELOR GRI

Apele provenite de la duşuri, chiuvete şi spălătoare –denumite ape gri

datorită nivelului de încărcare cu mizerie sau contaminanţi-, pot fi reutilizate

pentru folosirea în rezervoare cu substanţe inodore.



Pentru aceasta, este necesar un al doilea rând de ţevi independente către

o staţie de tratare şi un rezervor de depozitare din care să bombardaţi

substanţele inodore printr-o linie proprie.

Este un sistem mai costisitor şi dificil de proiectat pentru lucrările deja

construite, dar, dacă este planificat corect, poate fi abordat în faza de

construcţie.

3.2.2. COLECTAREA APEI DE PLOAIE

Apele de ploaie pot fi contaminate foarte uşor din atmosferă, dar ajung,

în general, în reţeaua de salubrizare; fapt care le contaminează definitiv odată

cu amestecarea cu ape reziduale.

La ploile de mare intensitate, preaplinul canalizării este derivat către

staţiile de epurare, cu capacitate suficientă pentru a purifica o astfel de cantitate

de apă într-un interval foarte scurt de timp; fapt care face inevitabile

deversările.

Apele pluviale, dacă nu sunt adaptate direct pentru consum, prezintă

nivele scăzute de contaminare, fapt pentru care, după un tratament prealabil,

vor fi apte pentru alte utilizări (irigaţii, substanţe inodore, etc.).

Această colectare necesită desfăşurarea unor infrastructuri pe domeniile

publice, privates, rezidenţiale şi industriale fundamentale, pentru a crea circuite

închise care să capteze apele pluviale şi apele de irigaţii din parcuri, grădini şi

zone verzi; pentru reutilizarea la substanţele inodore; irigaţiile din zonele verzi

şi reîncărcarea pânzei freatice.

Fazele de proiectare şi construcţie a noilor clădiri, parcări, grădini şi alte

infrastructuri, sunt cele mai adecvate pentru a crea depozite (cisterne) care să

colecteze apele pluviale şi de suprafaţă, precum şi surplusurile de irigaţii din

parcuri şi grădini, pentru o utilizare ulterioară a acestora.

După un tratament uşor, această apă este aptă pentru orice tip de

utilizare, cu excepţia consumului uman.

3.2.3. PERLIZATOARE SAU AERATOARE

Sunt elemente care amestecă aerul cu apa, ajutându-se de presiune prin

intermediul efectului denumit Venturi

7

-, reducând consumul de apă şi de

energie necesar pentru a încălzi volume mici de apă caldă.
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7
Efectul Venturi constă în faptul că, un curent al unui fluid în interiorul unei conducte închise diminuează presiunea

fluidului la mărirea vitezei atunci când trece printr-o secţiune mai mică. Dacă în acest punct al conductei se introduce

extremitatea celeilalte conducte, se produce o aspiraţie a fluidului conţinut în cea de-a doua conductă. În cazul

perlizatoarelor, al doilea fluid este aerul care se amestecă cu apa sub formă de bule de aer, diminuând cantitatea efectivă

a debitului de apă.
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Manetă

Ornament

Cartuş

Îmbinare

Difuzor

Garnitură

Linie de racord

flexibilă

Dispozitiv 

de compresie al cartuşului

Cu o presiune de 2,5 kg, se obţin economii în procent de 35% până la

50%; cu 3 kg gradul de economisire urcă până la 63%.

3.2.4. REDUCTOARE DE DEBIT

Sunt elemente care reduc cantitatea de apă care iese din robinet.

Funcţionează corect la presiuni de serviciu între 1 şi 3 bari.

“Strangulatoarele”, reduc secţiunea de trecere, mărind grosimea pereţilor

conductelor.

Alte modele înlocuiesc filtrul robinetului cumulând avantajele

perlizatoarelor, dar fără a conferi un răspuns dinamic la presiune.

Unele modele se intercalează între robinet şi baterie, în cazul robinetelor

de la spălător, bideu sau chiuvetă; şi, la duşuri, între robinet şi flexor.

Localizarea sa este foarte simplă, costul său este foarte scăzut şi

realizează economii demonstrate, în procent de 40 până la 60%, în funcţie de

presiunea de pe conductă.

Aplicarea acestuia în procesele industriale aduce importante economii

hidrologice şi permite ajustarea debitului în conformitate cu estimările

hidrologice necesare într-un anumit circuit sau proces de producţie.

3.2.5. DISPOZITIVE ANTI-SCURGERE

Evită pierderile de apă datorate unor eventual erupturi ale garniturilor de

etanşare. Supapa inertă scurtează trecerea apei atunci când se produce o cădere

de presiune.

Se instalează în rezervorul de apă al toaletelor, chiuvetelor,

dispozitivelor de vending, cafetiere sub presiune, sau alte aparate

electrocasnice similare.

3.2.6. BATERIA

3.2.6.1. BATERIA CU COMANDĂ UNICĂ

Bateriile cu comandă unică prezintă mai puţine avarii decât cele

tradiţionale, datorită sistemului lor compact, denumit cartuş.

Avantaje:

• Reduce riscurile de defecţiuni şi scurgeri.

• Reduce consumul în faza de ajustare a temperaturii.

• Uşurează închiderea robinetului.

Dezavantaje:

• Deschidere totală, utilizând,în mod inutil, debitul maxim.

• Maneta în poziţia centrală, provocând un amestec inutil de apă caldă

/ rece.



Soluţii tehnice:

• Bateriile cu comandă unică, cu deschidere în două faze: Mecanismul

dispune de o poziţie intermediară care proporţionează debitul

suficient pentru utilizările uzuale. Dacă doriţi un debit mai mare, este

necesar să exercitaţi o uşoară presiune ascendentă (Reducere mai

mare de 50%).

• Baterii cu comandă unică, cu regulator de debit: Dispun de un

mecanism reglabil pentru a limita la nivel intern fluxul apei.

• Baterii cu comandă unică, cu deschidere la rece: Robinetul generează

numai apă rece atunci când maneta se află în poziţie centrală, pentru

a obţine apă caldă, este necesar să deplasaţi maneta către stânga.

3.2.6.2. BATERIA TERMOSTATICĂ

Dispune de un selector de temperatură care permite alegerea temperaturii

dorite şi reglează automat fluxurile de apă caldă şi apă rece.

Avantaje:

• O economie de 6 până la 16% a apei necesare pentru ajustarea

temperaturii.

• O economie energetică între 7 şi 17%.

Dezavantaje:

• Riscul depunerilor de calcar în mecanismul de reglare; aceasta se

soluţionează prin instalarea de dispozitive de decalcifiere.

3.2.6.3. BATERIE TEMPORIZATĂ

Permite furnizarea de apă pe o durată determinată, la acţionarea unui

buton, împiedicând ca robinetul să rămână deschis, în special în locuri publice.

Există unele modele cu reglare de temperatură şi un sistem cu închidere

voluntară la o a doua apăsare.

3.2.6.4. BATERIE ELECTRONICĂ

La aceste baterii, furnizarea de apă se efectuează atunci când se aşează

un obiect sub baterie şi se întrerupe atunci când se ia obiectul, prin intermediul

unui mecanism fotoelectric.

Permite fluxul de apă pentru un timp minim necesar pentru utilizator. În

plus, nu necesită niciun fel de contact fizic între utilizator şi instalaţia sanitară,

motiv pentru care este adecvată pentru spălătoarele publice. 

Este important de precizat că acest tip de baterie necesită alimentare

electrică sau încorporarea de baterii, fapt pentru care este vorba de elemente

care au fost verificate periodic pentru a se asigura buna lor funcţionare.
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3.2.7. ALTE PIESE SANITARE

3.2.7.1. DUŞURI CU CONSUM SCĂZUT

Un cap de duş convenţional asigură un debit de aproximativ 20 l per

minut a presiuni de serviciu obişnuite.

Acest debit poate fi redus, fără pierdere de confort la 9-10 l/min, cu o

economie de consum între 40 şi 50%.

Există o multitudine de capete de duş eficiente, care utilizează diferite

dispozitive pentru a reduce debitul duşului: amestecul cu aer, reducerea aerului

de difuzare, dispozitive de scurtare rapidă a furnizării sau limitatoare /

regulatoare de debit.

Acest tip de dispozitive se pot combina cu tehnicile şi dispozitivele

descrise în acest manual (e.g., baterie temporizată, termostatică, cu comandă

unică; decalcificatoare).

3.2.7.2. SUBSTANŢE INODORE EFICIENTE

Sistemele de deversare după gravitate sunt celemai utilizate. În unele

locuri publice se utilizează încastrate în perete pentru a evita vandalismul şi

pentru a îmbunătăţi aspectul estetic şi de curăţenie.

Pentru a converti un rezervor convenţional într-unul eficient există

diverse metode:

3.2.7.2.1. SISTEME CU POSIBILITATE DE ÎNTRERUPERE A SCURGERILOR

Permit întreruperea procesului de curgere prin coborârea manetei sau

prin apăsarea butonului o singură dată.

3.2.7.2.2. SISTEME CU PULSATOR DUBLU

Dispun de două pulsatoare, unul pentru curgerea parţială şi altul pentru

curgerea totală.

3.2.7.2.3. SISTEME DE REDUCERE A CAPACITĂŢII

Constau în reducerea deversării de apă din rezervor la fiecare tragere a

apei ocupând o parte a volumului cu un alt tip de materiale (saci speciali,

recipiente pline de apă, etc.).

3.2.7.2.4. SISTEME DE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ

Se aplică la rezervoarele cu dispozitiv de descărcare. O metodă constă

în includerea unui sistem de greutăţi, astfel încât, atunci când se ridică

robinetul, greutăţile obligă închiderea automată, fiind necesară menţinerea

manetei ridicate pentru a genera descărcarea totală a rezervorului. Autor: Nieves León
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3.2.8. DECALCIFICATOARELE

Acumularea depozitelor de calcar produce creşteri considerabile de

energie necesară pentru a obţine apa caldă de uz sanitar (ACS).

În practică, respectiva acumulare produce:

• Obstrucţionarea conductelor: diminuarea presiunii şi debitului de apă.

• Creşterea costurilor energetice, pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru

repoziţionarea prematură a: aparatelor electrocasnice, utilajelor în

general, supapelor, conductelor şi racordurilor.

Există sisteme chimice şi magnetice, ultimele dintre acestea fiind mai

uşor de instalat în clădiri rezidenţiale care să nu necesite o întreţinere ulterioară.

Dispozitivele magnetice anticalcar evită depunerile de calcar pe circuite

şi pe dispozitivele hidraulice. Trebuie să fie complet autonome, nu necesită

alimentare cu energie electrică, nici întreţinere, şi eficienţa acestora este

garantată pentru mulţi ani datorită sistemului lor magnetic permanent.

Funcţionare:

Acest sistem de tratare intervine fizic în starea apei, nu intră în contact

cu aceasta şi nici nu îi alterează compoziţia chimică. Schimbă numai structura

cristalină a sărurilor acesteia, provocând o pierdere a capacităţii de depunere a

carbonatului de calciu la traversarea câmpului magnetic creat de cele două

unităţi ale dispozitivului.

Aceste echipamente evită depunerile de calcar şi proporţionează alte

avantaje:

• Previn formarea de noi depuneri de calcar.

• Elimină progresiv depunerile existente.

• Diminuează riscul de coroziune.

• Evită dezvoltarea de microorganisme, cum ar fi bacterii şi ciuperci,

prin distrugerea habitatului acestora.

• Garantează o economisire semnificativă de energie, deoarece

netratarea depunerilor cauzează pierderi de până la 40% din eficienţa

aparatelor electrocasnice conectate la reţeaua de apă.

• Pot fi instalate rapid, fără a necesita lucrări.

3.2.9. APARATE ELECTROCASNICE

3.2.9.1. MAŞINI DE SPĂLAT

Maşinile de spălat utilizează între 110 până la 220 l de apă per încărcare.

Este recomandabil să le utilizaţi numai când sunt complet încărcate.

Atunci când cumpăraţi maşini de spălat noi, ţineţi cont de următoarele:

• Cele cu încărcare frontală utilizează cu 40% mai puţină apă decât

cele cu încărcare prin partea superioară.

• Există modele la care volumul de apă corespunde cu cantitatea

încărcată, altele care reutilizează apa de la clătit şi altele care

beneficiază de un ciclu de spălat economic.

Sursa: Sanymax

Sursa: 
mahersolhogar.com
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• Din punct de vedere al eficienţei energetice, este recomandabil să le

selecţionaţi pe cele mai eficiente (Clasa A).

3.2.9.2. MAŞINI DE SPĂLAT VASE

La spălatul farfuriilor pentru 4 persoane într-o chiuvetă plină de apă, se

consumă între 25 şi 40 l/zi. Un spălător de vase utilizează între 17 şi 30 l per

încărcare. De aceea, este foarte important să se utilizeze spălătorul de vase

complet încărcat.

Există spălătoare de vase de capacitate redusă, cu control al murdăririi

apei şi inhibitoare de pornire când nu sunt complet încărcate.

Din punct de vedere energetic: selecţionaţi-le pe cele mai eficiente

(Clasa A).

3.2.10. CONTOARE DE APĂ

Primul pas pentru planificarea unui sistem de economisire a apei în

oricare dintre utilizările de consum, este cunoaşterea exactă a nivelului de

consum; în special în agricultură, industrie şi Consiliile MUnicipale (irigarea

grădinilor publice), dar, în mediul domestic, acest control, în general, se

realizează deja.

Cunoaşterea consumului vă permite să determinaţi dacă utilizatorul se

situează la un nivel “scăzut, mediu sau ridicat” şi să obţineţi raportul litri/oră

– zi – lună – unitate de produs, etc.

Dacă aceste rapoarte cresc sau scad cu privire la madie, vă va permite

să interveniţi şi să depistaţi posibilele practici incorecte sau defecţiuni ale

reţelei (obstrucţionări şi/sau scurgeri).

Când contoarele sunt integrate în sistemul de control al irigaţiilor, puteţi

implementa un algoritm care să vă anunţe cu privire la aceste variaţii, începând

de la un prag definit în prealabil.

În realitate, se impune utilizarea unor contoare electronice,  în principal

pentru posibilitatea de a realiza “tele-citiri”.

3.3. GRĂDINĂRIT

Utilizarea apei pentru irigarea grădinilor publice sau private se poate

efectua mult mai eficient urmând o serie de practici.

3.3.1. SELECTAREA PLANTELOR AUTOHTONE PENTRU GRĂDINĂ

Speciile autohtone (vegetaţie proprie fiecărei zone, regiuni sau ţări)

necesită mai puţină îngrijire deoarece sunt mai bine adaptate la tipul de sol şi la

caracteristicile climei, sunt mai rezistente la lipsa de apă, la paraziţi şi la boli.

De exemplu, în climatele mediteraneene, speciile cum ar fi rozmarinul,

cimbrul, salvia, levănţica, etc.; conferă numeroase avantaje şi presupun mari

economisiri de timp şi de apă.

Sursa: www.coaat-se.es

Sursa: mahersolhogar.com

Sursa: www.dolceta.eu
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Această medie prezintă mai multă relevanţă în contextul protejării

habitatelor naturale europene pe care în impulsionează la scară largă Red

NATURA 2000. Conservarea speciilor autohtone şi controlul “speciilor

invazive”, este unul din postulatele stabilite de către Directiva 92/43/CEE a

Consiliului European, cu privire la conservarea habitatelor naturale şi la fauna

şi flora silvestră.

Pe de altă parte, modificarea climatului face ca unele specii să prefere

“migrarea” în zone care acum vor fi în conformitate cu necesităţile climatice

abituale, favorizând pătrunderea unor alte “specii invazive”.

În acest scop, această metodă nu numai că favorizează economisirea de

apă (obiectul fundamental al acestui obiect) ci este şi în conformitate cu

legislaţia citată şi favorizează lupta împotriva modificării climatice.

3.3.2. APLICAREA TEHNICILOR DE XEROGRĂDINĂRIT

Xerogrădinăritul este un concept inventat de către Statele Unite

(‘Xeriscape’) după principiile anilor 80. Prefixul “xero” înseamnă uscat, din

cuvântul grecesc “xeros”.

Ideea acestui tip de grădinărit este de a face un uz raţional de apa din

râuri, evitând, în orice moment, risipa.

Economisirea de apă nu este un obiectiv unic; are, de asemenea, un sens

ecologic şi promovează o îngrijire redusă; de exemplu, limitând utilizarea de

produse fitosanitare, utilizarea mai redusă a utilajelor cu consum de

combustibil, reciclarea, etc.

3.3.3. GRUPAREA SPECIILOR DUPĂ NECESITĂŢILE LOR HIDROLOGICE

Se pot distinge, de exemplu, trei nivele conform cărora speciile au un

consum de apă scăzut, mediu sau ridicat: 

• Zona uscată, plantată cu specii autohtone, în care nu este necesară

udarea aproape întregul an. Numai irigaţii de întreţinere.

• Zona de risc moderat, în care aducem ocazional un aport de apă

pentru speciile mai exigente şi pentru speciile capabile să formeze

straturi, care, la început, vor necesita un pic de ajutor pentru a se

putea extinde.

• Zona umedă, în care necesităţile de irigaţii vor fi mai mari.

Pe marginile gazonului, acolo unde cade cea mai multă apă, vom căuta

să plantăm specii care necesită mai multă apă.

3.3.4. MINIMALIZAREA IRIGAŢIILOR (STRESUL HIDROLOGIC)

Plantele se obişnuiesc progresiv cu penuria de apă.

Solul trebuie lăsat să se usuce moderat între 2 irigări, pentru a stimula

ca rădăcinile să caute apa în adâncime.

Autor: Nieves León

Autor: Nieves León
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Dacă se doreşte convertirea unei grădini “normale” într-una cu puţine

irigaţii, trebuie să “obişnuim” progresiv plantele, timp de mai mulţi ani.

3.3.5. ALTERNATIVE LA GAZON

Înlocuirea gazonului cu mase arbustifere, plante căţărătoare, mărunte,

aride, conuri de pin, etc; pentru a face grădinile mai eficiente din punct de

vedere hidrografic.

Următoarele elemente pot servi pentru a acoperi suprafeţele de grădină:

• Plante căţărătoare

• Mase arbustifere

• Conuri de pin

• Plante decorative, mărunte şi uscate

• Pavaje

3.3.6. ACOPERIREA SOLULUI PENTRU A MENŢINE UMIDITATEA

(MULCHING)

Acoperirea solului cu materiale organice (conuri de pin, straturi de plante

căţărătoare, cum ar fi iedera, Hedera helix, vinca, Vinca minor sau Vinca

mayor, hipericum, Hypericum calcicum, Juniperus horizontalis, etc.) sau inerte,

care dispun de fiecare dată de mai multe varietăţi, texturi şi culori (covoare de

culoare, de exemplu).

Cu ajutorul acestui strat, se reduce evaporarea apei, ajutând la păstrarea

umidităţii solului şi va permite economisirea apei permanente.

3.3.7. IRIGAŢIILE

3.3.7.1. APLICAREA UNOR SFATURI UTILE PENTRU UN IRIGAT

EFICIENT

Sunt sfaturi simple, dar care ajută la economisirea unei importante

cantităţi de litri de apă:

Sursa:Harta FAO care arată

unde este critică utilizarea apei

în agricultură (categoria 5) şi

indicativul de stres hidrologic

(categoria 4).

Categoria Procentajul

Autor: Nieves León

Autor: Nieves León
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• Evitaţi irigaţiile la ore cu căldură maximă, pierderile sunt mai mari

prin evaporare. Noaptea, plantele şi solul reţin cea mai multă

umiditate. 

• Cel puţin o dată pe an, verificaţi piesele sistemului de irigaţii pentru

a vedea dacă există scurgeri. O pierdere de 11 picături pe minut,

presupune 2.200 l / an. 

• Curăţaţi filtrele emisoarelor, acumularea de mizerie în acestea face să

scadă eficienţa irigaţiilor. 

• Reglarea rotirii şi razei emisoarelor, difuzoarelor şi aspersoarelor este

importantă pentru a uda numai grădina. 

• Irigaţi corect fiecare plantă, evitând formarea de bălţi. 

• Irigaţi de mai multe ori pentru un timp scurt, în loc de a face acest

lucru o singură dată. 

• Din cele mai utilizate, irigarea prin picurare este cea mai eficientă,

solul se îmbibă şi pierderile prin evaporare sunt minime, evitând

staţionarea apei pe frunzele plantelor, fapt care, uneori, este periculos

pentru acestea. 

• Referitor la speciile din ghivece, este foarte util să lăsaţi o farfuriuţă

sun ghiveci pentru a reţine apa din surplusul de udare.

3.3.7.2. SELECTAREA SISTEMULUI DE IRIGAŢII CEL MAI ADECVAT

DISPONIBILITĂŢII ŞI CULTURII (O ATENŢIE SPECIALĂ

IRIGĂRII PRIN PICURARE ŞI PRIN EXUDARE)

Dintre sistemele de irigaţii existente, irigarea prin picurare şi exudare

sunt cele mai eficiente. Aceasta din urmă constă dintr-o membrană de

polietilenă care formează un mic con de 4-5 microni.

La aplicarea unei presiuni cuprinse între 2 şi 3 m.c.a, tubul se perforează

şi apa iese la exterior prin pori pe toată longitudinea sa; contribuie cu un debit

de 1 la 1,75 l/h/metru de furtun.

Permite lucrul cu presiuni foarte mici de coloană de apă. Aceste condiţii

permit irigarea în situaţii de presiune scăzută. Dimensiunea foarte redusă a

porilor îi face sensibili la obturări.

Lumina favorizează dezvoltarea algelor; de aceea, se recomandă să se

îngroape la 3 până la 8 cm.

3.3.7.3. PROGRAMAREA IRIGAŢIILOR

Prin modalitatea sa mai simplă, permite, de exemplu, să se stabilească

durata irigatului în funcţie de tipul de plante, frecvenţa în funcţie de perioada

anului, momentul de desfăşurare şi ora, în funcţie de nivelul de insolaţie

previzibil pentru fiecare anotimp al anului.

Prin modalitatea sa mai completă, permite controlarea irigării în funcţie,

de exemplu, de următoarele variabile:

• Condiţiile climaterice existente şi inclusiv previzibile (zăpadă, ploaie,

vânt, radiaţii solare, etc).

Tub pentru irigarea prin exudare

Sursa: www.elriego.com

Sistem de irigare prin picurare

Sursa: www.floresyjardin.com



77
Ghid didactic internaţional referitor la managementul eficient al apei

• Stresul hidrologic şi necesităţile plantelor.

• Rezervele de apă din sol.

• Controlul inteligent, automat, simplu sau manual al instalaţiei,

inclusiv modalitatea cu pornire de la distanţă (internet).

• Comunicarea dintre dispozitivele instalaţiei.

• Zonalizarea irigaţiilor pentru a le face adecvate fiecărei necesităţi.

• Contrastul dintre situaţia actuală şi istoricul acumulat în timp, pentru

a putea lua decizii.

• Controlul creşterii culturii.

• Utilizarea de energii novatoare pentru funcţionarea întregului sistem

sau a unei părţi a acestuia.
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REZUMAT

În acest manual sunt conferite informaţii şi activităţi pentru ca profesorul

să formeze şi să informeze elevii cu privire la aspectele foarte diverse ale apei,

importanţa acestuia în ecosistemul terestru, în cadrul societăţii umane, precum

şi implicaţiile pe care gestionarea acesteia (atât susţinute, cât şi nesusţinute) le

are asupra planetei şi locuitorilor acesteia.

Aceste informaţii trebuie să fie prelucrate şi adaptate de către fiecare

profesor pentru diferitele etape de vârstă şi cultură. Sunt sugerate unele

activităţi care pot fi realizate sau ameliorate în funcţie de necesităţile

pedagogice.

Se conferă, în acelaşi timp, informaţii despre dispozitivele de

economisire a apei pentru dispozitivele domestice şi şcolare care pot fi instalate

cu uşurinţă şi care trebuie să fie cunoscute de către elevi.
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SITE-URI WEB DE INTERES

ADMINISTRAŢII

• Primăria din Vitoria Gasteiz

http://www.vitoria-gasteiz.org

• Centrul de Studii de Mediu

http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/

• Departamentul Forestier din Alava

http://www.alava.net

• Álava Agenţia Apei 

http://www.alavaagenciadelagua.com

• Guvernul Vasco-Ingurumena

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net

• URA-Agenţia Vasca a Apei

http://www.uragentzia.euskadi.net

• IHOBE-Societatea Publică de Gestionare a Mediului

http://www.ihobe.net/

• Ministerul Mediului Înconjurător şi Mediului Rural şi Marin

http://www.mma.es

• Confederaţia Hidrografică din Ebro

http://www.chebro.es

• Programul A.G.U.A. 

http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm

• CEDEX-Centrul de Studii şi Experimente pe Opere Publice

http://www.cedex.es

• HISPAGUA- Sistemul spaniol de informaţii asupra apei

http://hispagua.cedex.es

ALTE ORGANISME

• Portalul Apei de la UNESCO

http://www.unesco.org/water/index_es.shtml

• PNUMA-Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător

http://www.pnuma.org

• IPCC-Panoul Interguvernamental despre Schimbarea Climei

http://www.ipcc.ch

• IWA-Asociaţia Internaţională a Apei

http://www.iwahq.org.uk

• AEAS-Asociaţia Spaniolă pentru Rezervele de Apă şi Salubritate

http://www.aeas.es

• Fundaţia CONAMA

http://www.conama.org/view



EFICIENŢA APEI

• Apa dulce

http://www.agua-dulce.org

• Zaragozaconelagua.org

http://www.zaragozaconelagua.org

• Planul Integral de Economisire a Apei din Cantabria

http://www.plandeahorrodeagua.com

• Economia de apă. Agenţia Catalană a Apei

http://mediambient.gencat.net/aca/es//participacio/campanyes/estalvi/inici.jsp

• Departamentul de Mediu şi Resurse Naturale din Carolina de Nord

http://www.p2pays.org

• EPA- Agenţia pentru Protecţia Mediului (Departamentul Apei)

http://www.epa.gov/ebtpages/water.html

• WaterWiser

http://www.awwa.org/waterwiser

• Institutul din Rocky Mountain - Apa

http://www.rmi.org/sitepages/pid15.php

• Consiliul pentru Conservarea Apei Urbane California

http://www.cuwcc.org

• Environnement Canada: Le site Web de l’eau douce

http://www.ec.gc.ca/water/accueil.htm

• Ftru Mediul Apei

http://www.wef.org

• Reducerea de Deşeuri în Eficienţa Apei

http://wrrc.p2pays.org/industry/water.htm

• Savewater

http://www.savewater.com.au

• Institutul Mexican pentru Tehnologia Apei (IMTA)

http://www.imta.mx

• Fundaţia Ecologie şi Dezvoltare

http://www.ecodes.org

• Xabide

http://www.xabide.es

• Bakeaz

http://www.bakeaz.org/agua.htm

• Salvarea apei

http://www.ahorraragua.org/index.php

• Provocarea apei

http://www.elretodelagua.com/index.htm

• Salvaţi apa, nimic nu o poate înlocui!

http://www.savedallaswater.com/
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XEROGRĂDINĂRIT

• Landscape Water Conservation Office. Albuquerque. New Mexico

http://www.cabq.gov/waterconservation/xeric.html

• Portalul Riego

http://www.elriego.com/

• Conservarea Apei. Grădina. San Diego County. California

http://www.thegarden.org

• Xeriscape Colorado

http://www.xeriscape.org 

Ştiinţa Apei pentru Şcoli este o pagină Web elaborată pentru U.S.

Geological Survey (USGS) şi EPA

Acest website oferă multe informaţii despre aspectele apei, de când

există apa?, unde se găseşte?, până la cum se utilizează?

Website-ul include fotografii, date, hărţi, şi un centru interactiv unde

utilizatorii pot să işi spună opiniile şi să îşi testeze cunoştinţele lor despre apă.





85
Ghid didactic internaţional referitor la managementul eficient al apei

ANEXĂ I

NORME EUROPENE ÎN TERMENI DE APĂ

70% din suprafaţă Pământului este acoperită de ape şi oceane, iar acestea

produc aproape trei sferturi din oxigenul pe care îl respirăm. Putem folosi direct

doar 1% din această apă, cu toate acestea multe forme ale activităţii umane

pun resursele de apă sub o presiune considerabilă. Apa poluată, oricare ar fi

sursa de poluare, circulă într-un fel sau altul inapoi în îmrejurimile noastre

naturale – în mări sau în pânza freatică – de unde poate avea un efect dăunător

asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului. Una dintre cele mai importante

părţi ale legislaţiei în acest domeniu este Directiva Cadru privind Apa.

• CADRUL GENERAL

Directiva cadru a apei

Directiva 2000/60/EC a Consiliului Parlamentului European din 23

octombrie 2000.

Uniunea Europeană (EU) a stabilit un cadru al comunităţii pentru

protecţia apei şi a managementului. Directiva Cadru asigură, printre alte

lucruri, identificarea apelor Europene şi a caracteristicilor acestora, pe baza

unor districte individuale hidrografice, pe baza unor planuri adoptate de

management şi programe de măsuri adecvate pentru fiecare cantitate de apă.

Preţuri şi termene lungi de gestionare a apei

Comunicarea de la Comisie la Consiliu, Parlamentul European şi

Economic şi Comitetul Social: Preţuri şi gestionare sustenabilă a resurselor de

apă [COM(2000) 477 – nu este publicat în Jurnalul Oficial].

Comisia prezintă întrebări şi opţiuni care sunt în corelanţă cu definirea

politicilor de preţ ale apei, care să permită sustenabilitatea resurselor de apă

pentru a fi potenţate.

Managementul inundaţiilor şi evaluarea

Directiva 2007/60/EC Consiliului Parlamentului European din 23

octombrie 2000.

Scopul acestei Directive este de a gestiona şi de a reduce riscul

inundaţiilor, în particular de-a lungul râurilor şi în zonele costiere. Aceasta

oferă riscul de evaluare al inundaţiilor în bazinele hidrografice, hărţi ale

riscurilor de inundaţii în toate regiunile unde este un risc serios de inundaţii şi

elaborarea unor planuri de gestionare a riscului de inundaţii bazate pe

cooperarea strânsă dintre şi de peste hotare ale statelor membre UE.

Deficitul de apă şi secetă din Uniunea Europeană

Comisia de Comunicare din 18 iulie 2007: “Rezolvarea problemei

deficitului de apă şi a secetei în Uniunea Europeană”. [COM(2007) 414 final

– Nu este publicat în Jurnalul Oficial.

Comisia asigură consultanţă pentru abordarea secetei şi consultanţă pe

termen mediu sau lung în ceea ce priveşte penuria apei. Consultanţa se face cu
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stabilirea preţurilor apei, alocarea de apă, prevenirea secetei şi răspuns rapid în

cazul secetei la fel şi informaţiile de cea mai bună calitate, soluţii tehnologice

pentru combaterea penuriei de apă şi a secetei.

• UTILIZAREA SPECIFICĂ A APEI

Calitatea apei de băut

Directiva Consiliului 98/83/EC din 3 noiembrie1998.

Uniunea Europeană defineşte standardele esenţiale de calitate pe care

apa destinată consumului uman trebuie să le îndeplinească.

Apa de baie

Directiva Consiliului 76/160/EEC din 8 decembrie 1975.

Directiva 2006/7/EC a Consiliului Parlementului European din 15

februarie 2006.

Uniunea Europeană prevede reguli pentru monitorizarea, evaluarea şi

gestionarea calităţii apei de îmbăiere, precum şi furnizarea de informaţii cu

privire la această calitate.

Tratamentul pentru deşeurile apei urbane

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991.

Datorită volumului, deversările de ape uzate urbane sunt a doua cauza

cea mai gravă de poluare a apei sub formă de eutrofizare. Prezenta directivă

urmăreşte să armonizeze măsurile referitoare la tratarea apelor la nivel

comunitar

Apă adecvată pentru piscicultură

Directiva Consiliului 2006/44/EC din 6 septembrie 2006.

Pentru a proteja populaţiile de peşti de la consecinţele dăunătoare ale

substanţelor poluante revărsate în apă, prezenta directivă este proiectată pentru

a proteja apele dulci, în scopul de a proteja speciile de peşti pe care le susţin.

Calitatea apelor conchilicole

Directiva 2006/113/EC a Consiliului Parlamentar European din 12

decembrie 2006.

Uniunea Europeană stabileşte criteriile de bază obligatorii pentru apele

în care trăiesc crustaceele , între statele membre.

• POLUAREA MARINĂ

Strategii pentru mediul marin

Directiva 2008/56/EC a Consiliului Parlamentului Uniunii Europene din

17 iunie 2008.

Această directivă stabileşte un cadru comun de lucru, obiective pentru

protecţia şi conservarea mediului marin. Pentru ca aceste obiective comune să

fie realizate, statele membre vor trebuie să evalueze cerinţele din zonele marine
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pentru care ie sunt responsabili. Ei vor trebui apoi să evalueze şi să pună în

aplicare planuri coerente de management în fiecare regiune şi apoi să

monitorizeze aplicarea lor.

Poluarea marină accidentală

Decizia nr. 2850/2000/EC a Parlamentului European şi a consiliului din

20 decembrie 2000.

Uniunea Europeană îşi creează un cadru comunitar pentru cooperarea

dintre statele membre în domeniul poluării marine accidentale sau deliberate.

Siguranţa maritimă: fondul de compensare pentru daunele de poluarea

cu ulei

Propunere de regulament a Parlamentului European şi a consiliului

pentru stabilirea unui fond de compensare a daunelor produse de poluarea cu

ulei în apele Europene şi măsuriel corespunzătoare [COM (2000) 802 final –

Jurnalul Oficial C 120 E, 24 aprilie 2001].

Prezenta propunere urmăreşte să îmbunătăţească responsabilitatea şi

mecanismele de compensare a daunelor poluării cauzate de vapoare.

Siguranţa maritimă: prevenirea poluăriicauzate de vapoare

Directiva 2002/84/EC a Parlamentului European şi a consiliului din 5

noiembrie 2002.

Legislaţia comunităţilor privind legislaţia maritimă trebuie să fie

adaptată la intervale regulate, pentru a ţine seama de modificările şi

protocoalele la convenţiile internaţionale, noi rezoluţii sau modificări la

codurile şi compendiile ale normelor tehnice existente.

Siguranţa maritimă: poluarea cauzată de vapoare şi sancţiuni penale

Directiva 2005/35/EC a Parlamentului European şi a consiliului din 7

septembrie 2005.

Uniunea Europeană crează un cadru juridic pentru impunerea de

sancţiuni, în special sancţiuni penale, în cazul deversărilor de petrol şi a altor

substanţe nocive provenite de la vapoare în apele comunitare.

Siguranţa maritimă: interzicerea compuţilor organostatici pe vapoare

Regulamentul (EC) nr. 782/2003 a Parlamentului European şi a

consiliului din 14 aprilie 2003.

Acest regulament are ca scop interzicerea compuşilor organostatici

(vopsele anti-ancrasare) pe toate navele care intră în porturile comunitare, în

loc să reducă sau să elimine efectul advers pe care îl au în mediul marin şi

asupra sănătăţii umane al acestor compuşi. 

Siguranţa maritimă: convenţia buncărelor

Decizia consiliului 2002/762/EC din 19 septembrie 2002.

Decizia are ca scop autorizarea statelor membre să deţină părţi

contractante la Convanţia Internaţională din 2001 privind răspunderea civilă

pentru prejudicii cauzate de buncărele cu combustibil.

Sursa: 

Logo al strategiei comune de

implementare a Directivei

cadru privind apa.
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• Ayuntamiento de Zaragoza
http://www.zaragoza.es/weboficial/ 

• Departamento de Educación Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón
http://www.educaragon.org/ 

• Diputación de Ávila
http://www.diputacionavila.es/ 

• Concello de Ourense
http://www.ourense.es/portalOurense/home.jsp 

• AGUAPUR El agua en casa (H2OPoint)
http://www.aguapur.com/0/ 

• Ayuntamiento de Benavente
http://www.benavente.es/aytobenavente 

• Agencia Provincial de la Energía de Ávila
http://www.diputacionavila.es/url/?apea 

• L'Aula de l'Aigua
http://www.auladelaigua.org/ 

• Agrupación para el Desarrollo Sostenible 
y la Promoción del Empleo Rural
http://adesper.com/ 

• Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
http://www.villaytierra.com/ 

• Fundación Enernalon
http://www.enernalon.org/ 

• Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca 
del Ebro
http://www.ferebro.org/ 

• RPS Villagrá Pesquea, SL 

• EYDAE Ingeniería
http://www.eydae.es/ 

• Asociación Cultural Ecuatoriana "El Cóndor"

• Consejo de Cámaras de Aragón
http://www.camarasaragon.com/ 

Ayuntamiento de

COMUNIDAD DE
VILLA Y TIERRA DE SEPULVEDA

Benavente

ANEXĂ II

MEMBRII SPANIOLI AI OBSERVATORIULUI INTERNAŢIONAL
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• Fundación CPA Salduie
http://www.cursosaudiovisual.es/ 

• Fundación OSCUS- SAN VALERO
http://www.oscus.sanvalero.net/

• SEAS
http://www.seas.es/ 

• Universidad de San Jorge
http://www.usj.es/sitio/index.php 

• ACMA

• ADESOS
http://www.adesos.org/ 

• IFOR-net
http://www.ifor-net.com/ 

• TECNYD Tecnología y Desarrollo
http://www.tecnyd.com/ 

• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de La Rioja
http://www.coitir.org/ 

• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
http://www.ciccp.es/ 

• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja
http://www.coiiar.org/ 

• AYTO GOTARRENDURA
http://www.gotarrendura.es/ 

• Fundación Santa Bárbara
http://www.fsbarbara.com/ 

• Maderas Rubiales

• Formación Comarcal Terra de Caldeas

• ADRI- Valladolid Norte
http://www.tierradecampos.com/adrivall/index.html 

• Agromontana

Colegio Oficial de
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
de La Rioja

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
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MEMBRII INTERNAŢIONALI AI OBSERVATORIULUI INTERNAŢIONAL

• Cámara municipal de Chaves
http://www.cm-chaves.pt/ 

• Energy Management Public Service Harghita
http://www.spme.ro/ 

• Soil Science and Conservation Research Institut
http://www.vupop.sk/ 

• Cámara Municipal de Montalegre
http://www.cm-montalegre.pt/

• Cámara Municipal de Ribeira de Pena
http://www.cm-rpena.pt/ 

• Harghita County Development Agency
http://www.adjharghita.ro/ 

• Water Research Institute
http://www.vuvh.sk/ 

• Cooperativa Agrícola de Chaves

• Pro Aqua Tec
http://www.pro-aqua.pa.ro/ 

• Adega Cooperativa de Valpaços
http://www.acv.pt/ 

• Cooperativa de Olivicultores de Valpaços
http://azeite-valpacos.com/site/processo.html 

• Microregional Association “Alcsík“

• Cooperativa Agrícola de Boticas

• SC INSZER SRL
http://www.inszer.ro/ 

• SC AQUAMED SRL 

• Cámara Municipal de Boticas
http://www.cm-boticas.pt/ 

• Cámara Municipal de Valpaços
http://www.valpacos.pt/portal/ 

• SC Aquanova Harghita SRL 
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• Cámara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
http://www.cm-vpaguiar.pt/ 

• Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
http://www.utad.pt/pt/index.asp 

• S.C. Hydroteam SRL 

• Escola Superior Agrária de Bragança
http://www.ipb.pt/ 

• Centro de Formação Profissional de Chaves 
http://www.iefp.pt/iefp/rede/listagem/Paginas/31.aspx 

• Nadacia-Mojmir
http://www.nadaciamojmir.sk/ 

• Kastiel Mojmirovce
http://www.kastielmojmirovce.sk/ 

• Vzdelavácí Institut COOP
http://www.vic.sk/ 

• Pogány- Havas Microregion
http://www.poganyhavas.ro/ 

• Lycee Jean Giraudoux
http://www.lyc-giraudoux-bellac.fr/ 

• AGIA, Associazione Giovanni Agricoltori Toscana
• Associazione CIPA.AT Sviluppo Rurale Toscana

• Legambiente Toscana
http://www.legambiente.eu/

• UNCEM Toscana, Unione Regionale della Comunitá Montane
http://www.uncemtoscana.it/home/home.aspx

• URBAT, Unione Regionale per le bonifiche, l’irrigazione e
l’ambiente della Toscana
http://www.urbat.it/

• ARBO, Associazione Regionale Boscaioli Toscana

• Confederazione Italiana Agricoltori Toscana

• ARSIA, Agenzia Reigionale per lo Svippulo e l’Innovazione nel
Settore Agricolo Forestale
http://www.arsia.toscana.it/ 

• Plantâmega Soc. Com. de Plantas Viveiro, Lda.
• Tâmega Flor Comércio de Flores, Lda.
• ARATM, Associação Regional dos Agricultores das Terras de

Montenegro
• Cooperativa Agrícola de Vila Pouca de Aguiar
• Cooperativa Agrícola do Norte Transmontano
• MONTIMEL Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega



ANEXĂ III

PARTICIPANŢII ACŢIUNII PILOT DE FORMARE ON-LINE

• Abellán-García Sánchez, Encarna
• Abeytua Vitoria, Irene
• Abraham Margareta
• Adiego Hernández, Iván
• Aguaviva Crespo, Diego 
• Albiño Garzón, Liseth Estefanía
• Albiño Garzón, Viky Verónica
• Allauco Vivas, Javier Danny
• Alonso Román, Raquel
• Álvarez Menéndez, Antonio
• Álvarez Morgado, Raquel Ana
• Álvarez Sánchez, Fe
• Andrei, Gabriela
• Anna-Maria, Bors
• Antunes, Carla
• Arbe Luís, Eva
• Arbiol Val, Sergio Javier
• Arezki, Boudjema
• Artigas Sanz, Teresa
• Arvayová, Zuzana
• Aznar López, Jorge
• Balazs, Boroka Annamaria
• Balazs, Laszlo
• Balazs, Terez
• Balint, Emese-Eva
• Ballarín Rabí, Nicolás
• Barbosa Velastegui, Melanie Ayleen
• Barradas, Maria Joao
• Becerra Elcinto, Begoña
• Becze, Kinga
• Belak, Igor
• Beláková, Tatiana 
• Belenguer Moral, Iñigo
• Berenyi, Agnes
• Bermúdez P. de Azpillaga, Elena
• Berrueco Ruiz, Amparo
• Biro, Kinga
• Biro, Robert
• Blin, Thomas
• Bodnar, Roxana-Andreia
• Bokor, Aliz
• Bors, Barna
• Brachtyr, Bohumir
• Brissiaud, Eva
• Brun, Gaëtan
• Buedo Esquillor, Rosana
• Burdío, María
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• Burriel Deborda, Javier
• Busse Gómez, Lhaís
• Busto Gómez, Yolanda
• Cantarero Finol, Víctor
• Capape Márquez, Saúl
• Carballo Blanco, Josefina
• Carneiro, Salome
• Carrasco Santos, Luís Miguel
• Carvajal Gualavisi, Juan Carlos
• Casas Carretero, Carlos
• Castrillo Yagüe, Pedro Luís
• Castro Miranda, María Manuela
• Cebrino Lázaro, Águeda
• Cervera Sanz, Isabel
• Chabaan Antón, Narmin
• Chanataxi Amagua, Johanna Lizbeth
• Cinca Carilla, Alberto
• Clandiu – Stefan, Cristian
• Colell Farré, Mª Teresa
• Condón Jordá, Blanca
• Cortés Majo, Sandra
• Cortés Parrilla, Leire
• Crespo Bonilla, Alicia
• Creyssac, Hélève
• Cristóbal García, Enedina
• Csilla, Jano
• Csonta, Laszlo
• Csurka, Ludovic
• Csurka, Piroska-Margit
• Cviklovič, Vladimír 
• Czikó, Varvara
• De Celis Martínez, María
• De Juan González, Mónica
• Delage, Florian
• Delli Paoli, Pasquale
• Desentre Tienda, Jorge
• Diallo, Ibrahima
• Díaz de Corcuera Núñez, Daniel
• Díez Fernández, Elisa
• Domínguez Francés, Patricia
• Domínguez Lumbreras, Ana
• Domínguez Rodríguez, Miriam
• Domínguez Villanueva, Paula
• Drahovska, Dagmar
• Draves, Jamin
• Drlík, Martin 
• Dronneau, Cécilia



• Dual Bayo, Zahira
• Eloy, Pal
• Encinas Ruiz, Alfonso
• Endre, Gabos
• Eniko, Tamas
• Erno, Bogos
• Escalona Merce, Natalia
• Faisant, Marion
• Faundez Aguiar, Iván 
• Faye, Marie
• Fernández Alonso, Aitor
• Fernández Díez, Miriam
• Fernández López, José Luís 
• Fernández Pereira, Marcos
• Fernández Peso, Ana 
• Fernández Vázquez, Raquel
• Ferrer Lombardo, Roberto
• Ferreruela Lapuerta, Ignacio
• Flores Moyano, Sara
• Foronda Portolarrero, Gesem
• Franceschi, Carlo
• Galdeano Montori, Daniel
• Gallus Gómez, Pedro Manuel
• Gálvez Bardají, Lydia
• Ganozzi, Lamberto
• García Aparicio, Pablo José
• García Gracia, Ana Isabel
• García Machín, Lorenzo
• García Orea, Marta
• García Pérez, Francisco Javier
• García Pérez, Paula
• García Pérez, Víctor
• García Tudelilla, Mª Carmen
• Garrastatxu, Eneko
• Gareta Murillo, María del Pilar
• Garzón Proaño, Cecilia
• Gatell Marmolejo, Carlos
• Geci, Tomas
• Gergely, Nyiro
• Gergely, Rodics
• Giménez Puedo, Elisa
• Gimeno Cuenca, Yolanda
• Gimeno Navarro, Álvaro
• Gómez Puedo, Eduardo
• Gómez Vitelli, Silvia
• González Blanco, Nuria
• González Moreno, Cristina
• González Mota, David
• Gonzalo Mediero, Paula
• Gracia García, Carlos
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• Gualavisi Quishpe, Gladis
• Guerra, Mauro
• Gustran Alcalá, Irene
• Gutiérrez Notivol, Aarón
• Gyurovszka, Eva
• Haba – Megyaszai, Gabriela
• Hajnalka, Lajos
• Hennyeyová, Klára 
• Herrería Paredes, Andrés 
• Herrero Martínez, Irene
• Holesová, Katarina
• Hunor, Huszar
• Hurtado Pérez, Fernando
• Ildiko, Markaly
• Imecs, Beata
• Iulian Ionut, Pustianu
• Izquierdo Forniés, Jorge
• Izquierdo Martínez, Paloma
• Jakab, Agnes
• Jiménez Navarro, Carmen
• Jordán Benavente, Francisco Mario
• Juanes Benítez, Francisco Javier
• Julián Miguel, Daniel
• Julianna, Gered
• Kelemen, Gabor
• Kerekes, Zsofia
• Kinga –Maria, Bara
• Cóccix, Erika
• Kosa, Ildiko
• Kostal, Anton
• Koszta, Csaba
• Kovasznai, Sandor
• Kozakova, Katarina
• Labrador González, Alberto José
• Lacalzada del Busto, Susana
• Lacalzada del Busto, Estela
• Lacarta Anadón, David
• Laczko, Zaltan
• Lafuente Enciso, Andrea
• Lagerige, Morgan
• Lago Marín, Samuel
• Laguarda Rodríguez, Andrea
• Lagunas Estua, Elena Teresa
• Laíta Gaspar, Leticia
• Lambert, Clara
• Lamelas Míguez, Amelia
• Langarita García, Marta
• Lanyi, Kinga
• Lapeña Jiménez, Esther
• Larraz Alonso, Pedro
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• Laszlo, Tunde
• Latorre Celma, Javier
• Latorre Rubio, Miguel
• Lazar, Reka
• León Pacheco Nieves
• Leonardo Carro, Juan Carlos
• Llera Isiegas, Enrique
• Llopis Luño, Jaime
• Lombardía Montero, Pamela
• Lombardía Montero, Sara
• López Alled, Javier
• López Alonso, Esther
• López Casillas, Alberto
• López Constante, Eduardo
• López García, Rafael Ángel
• López Herraez, Pedro
• López Ruiz, Sabrina
• López Sáez, Elena
• López Sambora, Diana Pamela
• Lorand, Butyka
• Lozano Soriano, Francisco Javier
• Lukáč, Ondrej 
• Lupan, Stefan
• Magalhães, Fernando José
• Marchante Valero, José Gabrial
• Marécaux, Christine
• Margaretta, Szabo
• Marín Calderón, María del Carmen
• Marín Ferreruela, Loly
• Marín Vinacua, Carlos
• Marius, Toma
• Marqués, Duarte
• Martín Cañadillas, Mª Teresa
• Martín Fernández, Fernando
• Martín García, Rubén
• Martín Vázquez, Luisa
• Martínez Cavero, María José
• Martínez Díez, Víctor
• Martínez Fernández, Marta
• Martínez Riesco, Eulogio
• Mate, Emese
• Maynar Bravo, Sofía Teresa
• Megyaszai, Iuliana
• Membrado Monreal, Elisa
• Ménard, Anaïs
• Mendes Espinho, Bernardo José
• Mendi Bretos, José Luís
• Mendoza Blasco, Jesús
• Miguel, Maria Joao
• Miguélez Rodríguez, Alejandro

• Mihaly, András
• Miklossy, Eniko
• Milla López, Raúl
• Millán Estoquera, Sara
• Milosiaková, Vladimira
• Moline Chueca, Esther
• Molinero Oliveira, Juan Carlos
• Molnar, Erika
• Montalvao, Nelson
• Mora Martínez, Sonia
• Morales Gómez, Cristina
• Morán González, Benito
• Moreno de la Torre, Melchor
• Moreno Santolaria, Esther
• Morón Gil, Javier
• Morosi, Alessandro
• Mosquera Rueda, María
• Mota Ramírez, Leyre
• Moura Castro, Eva
• Muñoz Babiano, Almudena
• Muñoz Babiano, Lourdes
• Muñoz Babiano, Federico
• Nagy, Szidonia
• Nagy, Elod
• Nájera Aliende, Alodia
• Nassiri, Fayçal
• Navarro Terrel, José María
• Negre Peralta, Raquel
• Norbert, Dobri
• Núñez Langa, Antonio
• Olano Díez, Josefa
• Olejár, Martin 
• Ordas Fernández, Fernando
• Orsolya Erzsebet, Andras
• Ortega Calleja, Teresa
• Oter Gimeno, Raquel
• Paiano, Mario
• Palacios Cordón, Verónica
• Palenikova, Gabriela
• Palenikova, Kristina
• Palková, Zuzana 
• Pap, Miroslav 
• Pardo Camacho, Pablo
• Pardo Díaz, Cristina
• Pátsztohy, Lászió
• Paulovič, Stanislav 
• Peli, Levente
• Perales Gascón, Yazar
• Perella Sáez, Santiago
• Pérez Álvarez, Andrés 
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• Pérez de Eulate Linero, Felipe
• Pérez Lozano, Raúl
• Pérez Macular, Julián 
• Pérez Ramos, José Antonio
• Peter, Pal-Mihaly
• Peter, Gyomgyi-Csilla
• Peter, Katalin
• Peterffy, Agnes
• Pineda Vargas, Olga
• Pino Otín, Mª Rosa
• Pizzetti, Cristina
• Portal, Silvia
• Puskas, Zsofia
• Ramón Visiedo, Eduardo Javier
• Raposo, María
• Rebe Herrero, Olga
• Reka, Keresztes
• Reka Blanka, Balazs
• Renata, Bojte
• Rezova, Zuzana
• Riano Gracia, Victoria Isabel
• Ribeiro Gonçalves da Silva, Tatiana Rosalina
• Robles Prieto, María Gloria
• Roda Méndez, Christian
• Rodríguez García, Alejandro
• Rodríguez Pedraz, Jorge
• Rodríguez Pindado, Roberto
• Rojo Fernández, David
• Roldán García, Esther
• Romea Trueba, Alba
• Romero Berenguel, Karinne
• Romero Gracia, Ángela
• Romero Soriano, Julia
• Roses Ibáñez, Aarón
• Rouzier, María Teresa
• Rubial Álvarez, Ezequiel
• Rubio De Las Heras, Manuel
• Ruesca Saiz, Raquel
• Ruiz, Sheila
• Ruiz de la Cuesta, Verónica
• Ruiz Gurpegui, Beatriz
• Sáenz García, Elena
• Sainz Gutiérrez, Susana
• Sala, Jozsef
• Salas Bes, Ana Isabel
• Salueña Ramiro, Mireya
• Sampedro Morga, Laura
• Sánchez Ariza, Alfredo
• Santalla de la Fuente, Sara
• Santiago Puente, Raúl

• Santín Fernández, Julio
• Sanz García, Iván
• Sanz Huerta, Esther
• Sanz Olóriz, Lourdes
• Saz Cuesta, María Eugenia
• Serrano Blanco, Miguel
• Serrano León, Saúl
• Serrate Roses, Oriol Iker
• Shapa Duche, Leidy Patricia
• Simón Seirado, José Manuel
• Soliz Campos, Claudia
• Solozabal Dueñas, Ana
• Souto Regueiro, Julio
• Sumna, Júlia
• Szabo, Szende
• Szekely, Magdolna
• Szentes, Sarolta
• Szilard, Lorimcz
• Szilard, Gajdo
• Szopos, Reka
• Takáč, Ondrej 
• Terrado Tabuenca, María José
• Terraz Sánchez, Diego
• Thos, Anaïs
• Tirades Féliz, Cándido
• Tirado Secorun, Mª Pilar
• Tokos, Attila
• Tolón Guerrero, Víctor
• Torok, Erika
• Torres Andrés, Carlos
• Torres Andrés, Álvaro
• Tóthová, Darina 
• Trujillo Méndez, Verónica
• Turón Monroy, Daniel
• Valade, Flavie
• Vass, Erika
• Vavriková, Eva
• Vázquez Yánez, Adoración 
• Velásquez, Víctor
• Vila Nova, Anabela
• Villagra Herrero, Rafael
• Villaroya González, Héctor
• Vincent, Marine
• Virgen de la Peña (Colegio)
• Virolle, Jordan
• Zehner, Rosa
• Zoltan, Szakacs
• Zumel Arranz, Pilar
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ANEXĂ IV

MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ A PROIECTULUI
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