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INTRODUCERE

În diferite civilizaţi din vremuri străvechi, apa sau denumirea chimică, oxid
de hidrogen, pe lângă alte substanţe, a fost unul din elementele fundamentale care a
stat la baza naşterii, a existenţei vieţii, a dezvoltării şi existenţei fiinţei umane, a
celorlalte forme de viaţă, a Universului în complexitatea sa. De exemplu: în
ideologia chineză Elementele Chinezeşti de bază care au stat la formarea
Universului sunt Lemn (木) | Foc (火) | Pământ (土) | Metal (金) | Apă (水); în
Hinduism şi Budism, Panchamahabhuta sau Panchatattva (“Marile cinci elemente”)
sunt Vayu/Pavan - Aer/Vânt), Agni/Tejas (Foc), Akasha (Eter), Prithvi/Bhumi
(Pământ), Ap/Jala (Apă); în ideologia Occidentală elementele fundamentale din
Univers sunt: aerul, focul, eterul, pământul şi apa. Anticii considerau apa ca origine
a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre pământ şi cer. Concepţiile au evoluat,
dar nimeni nu poate contesta rolul deosebit de important al substanţei pe care
Leonardo da Vinci o numea „seva vieţii pe pământ”.
Apa, după oxigen, este următorul compus chimic de care are nevoie
întreţinerea şi menţinerea vieţii. Organismul uman are în compoziţia sa 2/3 apă. La
nivelul fiecărei celule din corpul uman, în toate organele corpului se află apă.
Creierul uman are 85% apă; dacă procentul de apă din creier scade apare
fenomenul de deshidratare urmat de depresie şi sindromul de oboseală cronică. O
alimentaţie care conţin peste 70% apă diminuează riscul de apariţie a bolilor renale,
asigură o digestie bună a alimentelor ingerate în stomac, pielea se menţine tânără,
curată, sănătoasă pentru că este hidratată normal, se asigură o circulaţie normală a
sângelui care este mai fluid şi poate asigura o viteză şi un debit corespunzător care
asigură transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului distribuindu-l până la
nivel celular. Astfel nici o celulă vie nu va rămâne subnitrită, îşi va menţine viaţa,
va fi sănătoasă, îşi va putea îndeplini funcţiile.
Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau uşor
albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Apa este o substanţă absolut
indispensabilă vieţii, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai
universali solvenţi. Apa este un compus chimic al hidrogenului şi al oxigenului,
având formula chimică brută H2O. Apa este una din substanţele cele mai răspândite
pe planeta Pământ, formând unul din învelişurile acesteia, hidrosfera.
Pe Pământ, apa există în multe forme, în cele mai variate locuri. Sub formă
de apă sărată există în oceane şi mări. Sub formă de apă dulce în stare solidă, apa
se găseşte în calotele polare, gheţari, aisberguri, zăpadă, şi ca precipitaţii solide,
sau ninsoare. Sub formă de apă dulce lichidă, apa se găseşte în ape
curgătoare, stătătoare, precipitaţii lichide, ploi, şi ape freatice sau subterane. În
9

atmosferă, apa se găseşte sub formă gazoasă alcătuind norii sau fin difuzată în aer
determinând umiditatea acesteia.
Considerând întreaga planetă, apa se găseşte continuu în mişcare şi
transformare, evaporarea şi condensarea, respectiv procesele de solidificare
şi topire alternând mereu în funcţie de temperatura mediului ambiant. Această
perpetuă mişcare a apei se numeşte ciclul apei şi constituie obiectul de studiu al
meteorologiei şi al hidrologiei. Apa care este potrivită consumului uman se
numeşte apă potabilă. Conform standardului din România, pentru ca apa să fie
potabilă sestonul nu trebuie să depăşească 1ml/m³. Pe măsura creşterii populaţiei
umane pe Planata Pământ, de-a lungul timpului, şi a folosirii intensive şi extensive
a resurselor de apă susceptibile de a furniza apă potabilă, problema apei utilizabile
a devenit o problemă vitală a omenirii.
Apa a fost aleasă dintre multitudinea de compuşi existenţi în natură sau
inventaţi de cercetătorii chimişti, compusul chimic care este cel mai potrivit pentru
curăţirea exterioară şi interioară a fiinţei umane. Apa este folosită şi pentru
curăţirea tuturor lucrurilor. Se pune întrebarea de ce tocmai apa curăţă şi ea a fost
aleasă să cureţe. Pentru că apa este dătătoare de viaţă şi menţine viaţa. Dacă ne
referim la genază, la începuturile lumii, universului, apa a fost predominantă, ca
răspândire în comparaţie cu alte substanţe.
În cultura străveche a multor popoare apa poate primi însuşiri deosebite de
vindecare de boli sau practici şi obiceiuri urâte, de curăţire exterioară şi interioară a
fiinţei umane, de păstrare timp îndelungat, de apărare, de protecţie de cele rele.
Cultura tradiţională susţine că aceste proprietăţi ale apei se datorează acţiunii
Duhului Sfânt. O cruce de argint sau o ramură de busuioc dau apei caracteristica de
a se păstra o perioadă mai lungă de timp. Preotul la Bobotează merge din casă în
casă şi stropeşte casa credincioşilor cu un buchet de busuioc muiat într-un vas cu
apă sfinţită. Agheasma mare şi mică sunt ape care sunt folosite perioade lungi de
timp de peste an pentru a fi băute de creştini şi se păstrează în casă pentru bunul
mers al lucrurilor casei.
Problema apei este tot mai acută în ţară şi în lume. Ştiinţele şi tehnologiile au
progresat mult, dar şi populaţia globului, exploatarea resurselor şi poluarea
mediului au crescut continuu, astfel că asigurarea cantitativă şi calitativă a apei
pentru colectivităţile umane, în ciuda eforturilor deosebite pe plan naţional şi
internaţional, nu este nici pe departe „rezolvată” şi nici măcar aproape de rezolvare.
În plus, se conştientizează tot mai mult aspectul ecologic şi se impune abordarea
globală şi integrată a problemei apei, şi nu prin viziuni predominant sectoriale şi
tehniciste ca până acum. Noile provocări impun noi abordări iar specialiştii le
oferă, dar ca ele să fie preluate şi puse în aplicare corect cu rezultatele aşteptate
este nevoie de o apreciabilă transformare în percepţia şi gândirea oamenilor în
general şi a factorilor care conduc elaborarea şi implementarea politicilor de ape în
particular, de la nivel local, primari şi consilieri locali, la nivel central, miniştri şi
parlamentari, de la directori de agenţii economice privaţi sau de stat, la cadre
didactice, ziarişti, conducători de diverse instituţii şi organizaţii şi alţi lideri sau
formatori de opinie. Aceste transformări necesare în modul de abordare a
problematicii apei au început de mai multe decenii în statele dezvoltate. Apa fiind o
10

problemă globală, decalajele trebuie recuperate şi eforturile la nivel internaţional
coordonate. De aceea, Organizaţia Naţiunilor Unite, prin organisme specializate
precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Programul Naţiunilor Unite pentru
Mediu, FAO, UNDP şi altele promovează noile abordări necesare unei dezvoltări
durabile, inclusiv cu privire la resursele şi consumul de apă. Uniunea Europeană,
prin Directiva-Cadru nr. 60/2000 privind Apa, a dat un impuls şi un important
cadru comun de acţiune către ţările europene, inclusiv România. Numeroase acte
normative în domeniu au fost adoptate sau revizuite în ultimii ani, iar procesul este
în continuare în plină desfăşurare, greul va fi desigur punerea în practică a noilor
standarde şi prevederi legislative, proces programat eşalonat până în anul 2022.
Eforturile de adaptare a legislaţiei şi punerea ei în aplicare nu trebuie considerate
ca fiind determinate exclusiv sau predominant de factorii amintiţi, pentru că sunt
valabile în orice conjunctură politică, economică sau socială internă şi internaţională, deoarece problemele apei sunt serioase şi comunităţile umane ca şi natura
pe ansamblu au nevoie indispensabilă de ape sănătoase şi îndestulătoare pe
ansamblul României, altfel neexistând şanse reale de dezvoltare durabilă. Toată
această transformare necesară implică un efort important, conjugat la care va trebui
să contribuie întreaga societate. Într-o perioadă cu atâtea schimbări şi greutăţi
desigur că nu este uşor să se obţină acceptanţa şi mobilizarea publicului, a
autorităţilor locale, a factorilor politici şi a mediului economic. Este nevoie în
primul rând de o largă informare, deoarece problema nu e nici pe departe
conştientizată real la toate nivelele sociale şi mai ales nu se cunosc detaliile,
conexiunile şi implicaţiile complexe, soluţiile potenţiale, posibilităţile de acţiune,
exemplele de succes sau cauzele eşecurilor altora, din care s-ar putea învăţa multe
şi nu în ultimul rând resursele necesare implementării măsurilor de rezolvare. Iar o
dată acest gol umplut, va trebui în al doilea rând un lung efort de mobilizare la
acţiune la nivelul întregii societăţi. Vasta acţiune de informare şi mobilizare
necesară depăşeşte posibilităţile autorităţilor de resort şi oricum ar fi de nedorit şi
neeficient ca această necesară schimbare să fie percepută ca venită „de sus” şi să
declanşeze prin aceasta o rezistenţă suplimentară a structurilor şi mentalităţilor.
Soluţia mai bună este o gamă largă de eforturi multiple şi sinergice din partea
tuturor celor care ştiu, vor şi pot face ceva. Englezii o numesc water, celţii - suire
germanii - Wasser, danezii - vand, olandezii - water, finlandezii - vetta,
norvegienii - vann, suedezii - vatten, italienii - acqua, francezii - eau, spaniolii şi
portughezii - agua, ruşii - voda, polonezii - woda, grecii - hydor, evreii - mayim,
arabii - mayah, chinezii - shui, hawaienii - wai, indienii - pani, indonezienii - air,
japonezii - mizuk, maghiarii - viz, turcii - su,.... în esperanto se numeşte akvo, în
latină aqua, în sanscrită udan, dar indiferent ce denumire are, apa este la fel de
importantă pentru toate popoarele Terrei, trebuie să avem grijă de ea, să nu o
risipim inutil pentru că lipsa ei are repercusiuni foarte grave pentru populaţia care
nu o are.
Importanţa apei se evidenţiază în foarte multe domenii; stă la baza existenţei
biosferei; este mediu de viaţă pentru plantele acvatice; organele umane sunt plasate
în soluţii acvatice, apa are energie cinetică şi potenţială utilizabilă pentru om şi
necesară naturii; apa este principalul agent de modelare a reliefului; apa este agent
11

de răcire în tehnică şi în natură; apa este materie primă în economie; este cale de
transport pentru ambarcaţiuni şi pentru substanţe dizolvate; este mijloc de igienă
pentru spălat şi pentru diluat şi îndepărtat poluanţi; este agent terapeutic intern şi
extern (băi, cure de ape minerale). Toate aceste roluri şi destule altele le
îndeplineşte apa. E timpul să aflăm mai multe despre ea. Curiozitatea ne-o cere.
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PREZENTAREA CĂRŢII

Prezenta carte face o descriere generală a importanţei apei pentru fiinţele vii
şi a problemelor care ameninţă rezervele de apă. Cartea abordează toate apele atât
cele de suprafaţă, şi apele din subteran şi din atmosferă. Este tratată calitatea apei,
relaţia omului cu apele - politici publice, dileme şi posibilităţile fiecăruia de a
contribui la rezolvare.
În carte se întâlnesc abordări din punctul de vedere al ştiinţei geografiei, al
fizicii, chimiei, ingineriei civile, biologiei, medicinei, meteorologiei, cu accent pe
abordările ecologice şi interdisciplinare. Deşi am convingerea că omul trebuie
tratat obiectiv ca o parte din vastitatea naturii, am menţinut o abordare cu accent pe
necesităţile de apă ale colectivităţilor umane deoarece în această formă consider că
interesul pentru problemele tratate este mai mare. Omul rămâne cel mai mare
beneficiar dar şi cea mai mare ameninţare la adresa calităţii şi consumului
rezervelor de ape naturale şi tot el este cel chemat să intervină activ în acest
domeniu pentru redresarea situaţiei în care se află omenirea.
Am plecat la scrierea cărţii de faţă de la cea mai firească şi simplă întrebare:
De ce avem nevoie de apă? Am încercat să dau câteva dintre cele mai importante
domenii de utilizare de zi cu zi ale apei. Apoi am pus întrebarea de ce cantitate de
apă avem nevoie pentru a produce un produs sau a executa un serviciu? Sunt
răspunsuri care ne vor uimi, ne vor surprinde pentru că nu ne vine să credem câtă
apă se consumă pentru a produce un banal pahar de vin sau obişnuita şi nelipsita
ceaşcă de cafea pe care o bem în fiecare dimineaţă. Dar mi-am pus întrebarea:
calitatea apei pe care o consumăm are importanţă? Da, şi încă foarte mare, chiar
determinantă în anumite situaţii. De aceea am prezentat caracteristicile apei,
tipurile de apă existente în cadrul natural şi contribuţia cercetătorilor fizicieni şi
chimişti la descoperirea de tipuri de ape care să răspundă unor cerinţe practice care
decurg din nevoile lor tehnologice. Dacă apa consumată nu îndeplineşte anumite
caracteristici de calitate repercusiunile sunt nedorite, neplăcute, care pot afecta
sănătatea celor care o consumă sau a proceselor tehnologice şi a produselor pentru
care este folosită. Impactul folosirii unei ape neconforme cu standardele de calitate
stabilite este tratat într-un capitol aparte al cărţi.
Una din caracteristicile apei care încă nu este suficient folosită este memoria
şi inteligenţa ei. Este un domeniu care are multe secrete încă nedescoperite, dar
care ascunde încă multe taine. Pentru că apa este dătătoare de viaţă, este mediul
preferenţial de dezvoltare şi desfăşurare a vieţii tuturor organismelor vi indiferent
de stadiul şi nivelul de dezvoltare şi evoluţie, pentru că are un rol determinant,
domeniul memoriei şi inteligenţei apei are o importanţă foarte mare căruia nu i s-a
acordat importanţa cuvenită.
Am tot spus şi foarte mulţi specialişti din diverse domenii sunt preocupaţi de
resursele de apă globale ale planetei; de aceea am prezentat rezervele de apă la
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nivel mondial cunoscute în prezent, cele mai mari rezerve naturale, modul lor de a
fi gospodărite judicios, de a nu face risipă de una din cele mai mari şi importante
resurse naturale de care are nevoie omenirea. Am prezentat câteva cazuri de
pierderi naturale de resurse de apă. Prin trimiterea navetelor spaţiale, a altor rachete
purtătoare de aparatură de măsurare, cercetare, observare a spaţiului extraterestru,
s-a descoperit că apă există în tot universul, în tot spaţiul interplanetar. Ba mai
mult, multe corpuri cereşti din Univers sunt compuse în mare parte din apă
îngheţată. Dar din păcate, încă oamenii nu deţin modalitatea de a aduce această apă
pe Pământ, ca să nu mai suferim de lipsa de apă.
O mai mare parte a cărţii am dedicato utilizării apei în scopuri energetice,
pentru producerea energiei electrice, pentru că apa sub diversele ei forme naturale
are înmagazinată enorm de multă energie pe care dacă ştim, putem să o obţinem
gratuit, în cantitate nelimitată şi fără să afectăm calitatea mediului natural. Apa sub
diversele ei forme naturale deţine o cantitate enormă de energie pe care noi
oamenii nu am învăţat încă să o captăm şi să o convertim pe măsura ofertei pe care
o face. Echipamentele existente au deocamdată randamente care nu satisfac piaţa
pentru a fi utilizate la scară comercială. Dar se fac în continuare studii şi cercetări
pentru a folosi această resursă energetică naturală, gratuită şi nepoluantă într-o
cantitate cât mai mare. Cartea este un ghid care conţine modalităţi de determinare a
potenţialului energetic a unei resurse hidraulice. Sunt indicate tipuri de turbine care
sunt cele mai potrivite pentru a fi utilizate în funcţie de resursa de apă de care
dispunem.
Spre sfârşitul prezentării cărţii am atras atenţia asupra unor fenomene care se
petrec zi de zi în multe zone de pe glob din cauza cărora multe milioane de oameni
nu duc o viaţă normală din cauza lipsei de apă. Cu toate că unii fac risipă de apă în
scopuri care dăunează vieţii, nu există încă suficientă convingere din partea
factorilor decidenţi şi a celor care conduc, de a lua măsurile ce se impun pentru ca
mulţi oameni să nu sufere din cauza lipsei apei. Am indicat câteva măsuri
obligatoriu de urmat, dacă vrem să mai trăim pe acest pământ, ţinând cont de faptul
că milioane de oameni din diferite zone ale globului nu trăiesc, ci se chinuie, cel
puţin din lipsa apei.
Această carte este destinată în principal ONG-urilor de mediu, parlamentarilor, studenţilor, cadrelor didactice, funcţionarilor publici din administraţia
locală şi judeţeană şi ziariştilor interesaţi de problemele apei şi nu în ultimul rând
publicului larg care trebuie să cunoască ce, cum şi cât consumă. Abordarea este un
compromis între una strict ştiinţifică şi una de popularizare, nefiind deci destinată
publicului larg în general şi nici experţilor, ci celor care, fără a fi specialişti în ape,
au un nivel de instruire peste medie şi interesul de a aprofunda şi înţelege
problematica atât de complexă a apei.
Sper ca prezenta carte să fie o lectură interesantă, informativă şi utilă unor
categorii cât mai largi de cititori şi să contribuie la o mai bună înţelegere, protecţie
şi gestionare a factorului esenţial, vital de mediu care este APA.
Orice sugestie primită din parte viitorilor cititori care poate duce la
completarea sau eventual la corectarea informaţiilor prezentate este bine venită,
autorul mulţumind pe această cale.
Autorul,
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1. DE CE AVEM NEVOIE DE APĂ?
„Trebuie să căutăm în dimensiuni necunoscute, în
aceea viaţă incalculabilă şi imponderabilă, al
cărui purtător şi mediator – Sângele Pământului
care ne însoţeşte neabătut din leagăn până în
mormânt – este apa”.
Viktor Schauberger, revista Implosion, 1932

Apa după oxigen este următorul compus chimic vital de care are nevoie viaţa
organismelor vii pentru a se naşte, dezvolta, creşte, menţine şi întreţine. Dacă nu
există oxigen şi apă organismele vi nu au viaţă, nu mai pot continua existenţa, mor.
Sunt trei aspecte importante care trebuie avute în atenţie când se consumă apă:
• este nevoie pentru consum de o cantitate minimă de apă pe care o cer
nevoile fiziologice ale organismului;
• calitatea apei consumate trebuie să respecte anumite standarde;
• este nevoie de un consum regulat de apă.
Toate cele trei aspecte enumerate sunt importante. Cantitatea, dar mai ales
calitatea apei consumate este foarte importantă. Calitatea apei depinde de
depărtarea de sursa naturală de la care provine; cu cât apa consumată a trecut prin
mai multe procese diferite de manipulare, de prelucrare, de purificare, de
transformare, etc. cu atât apa pierde din proprietăţile native. Apa cu cât este mai
aproape de locul de provenienţă cu atât are puritate mai mare şi nu a avut timp să
se „strice”, să-şi piardă din calităţile native, originale. Apa prin trecerea prin
conducte, prin frecarea cu pereţii interiori, pierde din calităţile native pe care le-a
avut la izvor. Conţinutul de oxigen din apă scade odată cu depozitarea o perioadă
mai lungă de timp, supunerea la procese de manipulare, la temperaturi mai mari,
etc. Se ştie că conţinutul de oxigen din apă oferă acesteia puteri deosebite benefice
pentru nivelul de sănătate şi vitalitate a organismului uman.
La fel ca alimentele, cu cât sunt consumate mai neprelucrate, în special sub
acţiunea focului, a temperaturilor mari, cu atât îşi păstrează mai multe substanţe
nutritive în stare naturală, vitamine, este mai aproape de starea naturală, de mediul
natural în care s-au format, au primit viaţa. Aici facem o legătură între longevitatea
oamenilor dinaintea Potopului din Biblie şi calitatea hranei consumate de aceştia.
Înainte de potop oamenii consumau numai alimente negătite la foc, preluate din
natură şi consumate în stare naturală. Apa, la fel, era consumată numai de la izvor,
unde se păstra şi ieşea din pământ. În acele vremuri vechi nu existau amenajări
pentru transportul apei de la izvor la locul de consum şi depozitarea ei.
Longevitatea era dată, sub aspect material, de consumul de hrană pură,
netransformată şi sărăcită de viaţă prin prelucrare, şi spiritual, de lipsa faptelor rele
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săvârşite de acei oameni, din acele timpuri. Media de vârstă a acestor

consumatori de hrană şi apă pură, curate a fost de 913 ani, cel mai longeviv
a atins vârsta de 963 de ani.
Aspectul privind un consum regulat de apă, care de obicei este neglijat de
foarte mulţi, contribuie la dizolvarea depozitelor de grăsimi din organism, evitând
formarea şi menţinerea lor. Apa nu conţine grăsimi, deci nu are ce se depune dacă
o consumăm. Printr-un consum regulat de apă se evită obezitatea, creşterea
colesterolului, se menţine o greutate corectă, sănătoasă a corpului. Dacă se fac cure
de slăbire cantitatea de apă introdusă în organism scade peste necesarul normal,
ceea ce are efecte negative asupra întregului organism. Are loc o deshidratare a
corpului cu consecinţe grave asupra multor aspecte ale sănătăţii. Din acest motiv şi
altele nu sunt recomandate curele de slăbire; acestea sunt un mijloc nefuncţional
pentru metabolismul şi existenţa fiecărui organ în parte până la nivel celular şi a
organismului în ansamblu, dăunător sănătăţii. Deci, pentru cei ce doresc să
slăbească sănătos trebuie să consume mai multă apă. Consumul regulat, a unei
cantităţi potrivite de apă de o calitate corectă este obligatoriu pentru menţinerea
sănătăţii şi a funcţiilor corpului uman.
Principala sarcină a apei din organismul uman o reprezintă realizarea
funcţiunilor vitale a tuturor organelor componente necesare menţinerii vieţii
întregului organism. Dintre ele cele mai importante funcţii pe care le îndeplineşte
apa în organismul uman sunt:
• Apa este mediul în care se desfăşoară toate procesele metabolice, reacţiile
chimice de oxidare şi sinteză de formare a substanţelor nutritive necesare
menţinerii în viaţă a celulelor corpului din toate sistemele corpului; aici
au loc şi reacţiile enzimatice;
• Prin procesul de transpiraţie, apa menţine un echilibru termic al corpului
indiferent de temperatura mediului ambiant în care se află corpul uman;
prin reacţiile de oxidare exoterme temperatura corpului ar putea creşte
excesiv, dar prin reglajul realizat prin evaporarea apei din organism se
elimină în exteriorul corpului şi excesul de temperatură;
• Apa îndeplineşte funcţia de ungere a suprafeţelor anumitor organe
sensibile cum ar fi ochii, inima, plămânii, cavitatea bucală;
• Apa contribuie la lubrefierea tuturor articulaţiilor corpului uman
asigurând un grad de mobilitate şi flexibilitate cu grade multiple de
mişcare şi libertate;
• Digestia alimentelor ingerate pe gură care ajung în stomac se desfăşoară
în mediu acvatic (sucul gastric, care este o soluţie puternic acidă, care
dizolvă tot ce este în stomac);
• Transportul substanţelor nutritive din stomac este realizat prin dizolvarea
acestora în apă, care le transportă cu ajutorul sistemului circulator la
fiecare celulă din organismul uman;
• Reziduurile toxice din celule realizate în urma reacţiilor de oxidare sunt
culese de apă şi transportate spre organul central de filtrare (rinichi) şi
apoi sunt eliminate tot în mediul acvatic la exteriorul corpului uman,
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astfel organismul scapă de substanţele toxice dăunătoare; apa transportă
reziduurile inutile spre ficat, plămâni, rinichi, intestinul gros, piele, nas,
de unde sunt eliminate în exteriorul corpului uman;
• Apa ca mediu în care există soluţii care conţin elemente vitale vieţii ca
oxigen, substanţe nutritive, hormoni, anticorpi, au un rol mult mai
eficient dacă sunt în forma unei soluţii cu vâscozitate redusă, mai apoase.
Acesta este motivul pentru care un corp uman sănătos este recomandat să
consume cel puţin doi litri de apă pe zi (cantitatea necesară să fie
consumată fiecărui corp uman depinde de masa corporală, umiditatea
atmosferică, temperatura ambiantă a mediului, efortul fizic depus, etc.),
pentru un echilibru hidric normal.
De câtă apă are nevoie organismul uman pentru a păstra un echilibru
hidric normal?
În fiecare zi, noi pierdem în jur de 3 litri de apă prin următoarele funcţii ale
corpului uman:
• Prin urină se elimină dintr-un corp sănătos, într-un regim normal de
alimentaţie şi viaţă 1 – 1,5 l,
• Prin procesul de respiraţie se elimină cam 300 – 400 ml apă sub forma de
vapori,
• Prin eliminarea materiilor fecale se elimină cca. 100 -150 ml,
• Prin transpiraţie prin piele se elimină cca. 650 – 750 ml,
Deci o cantitate de 2 050 ml (minimum) – 2 800 ml (maximum) de apă
eliminăm prin funcţiile vitale ale corpului. Aceste valori minime şi maxime pot
varia destul de mult în plus sau minus în funcţie de mai mulţi factori, ca: consumul
de apă, tipul alimentelor consumate, masa corporală, umiditatea atmosferică,
temperatura ambiantă a mediului, efortul fizic depus, etc. Această cantitate de apă
eliminată zilnic trebuie să o compensăm prin apa de băut şi cea conţinută în
alimentele consumate, ştiut fiind că toate alimentele comestibile conţin apă.
Cantitatea de apă conţinută în alimente variază mult, de la 30 – 40%, nucile,
alunele, la 90 – 95%, castraveţii, pepenii, tomatele, etc. Ca urmare a proceselor
metabolice rezultă într-adevăr o cantitate de apă, dar ea este total insuficientă
pentru nevoile organismului, din 2 500 kcal fiind produşi doar 250 – 300 ml de
apă, în 24 de ore. Prin urmare, în cazul în care consumăm multe legume şi fructe în
stare crudă, necesarul de apă va fi obţinut în mare parte din alimente ceea ce nu
exclude faptul că trebuie să consumaţi lichide, cel puţin 1,5 l/zi. Cu cât aportul de
lichide este mai mare, cu atât este mai bine pentru organismul nostru, care se va
simţi în permanenţă regenerat şi împrospătat. Prin gătire sau prelucrare, alimentele
pierd o bună parte din cantitatea de apă pe care o conţin şi aportul nostru zilnic de
lichide ar trebui să fie de aproximativ 3 l/zi.
Nouă pahare pe zi asigură o hidratare optimă care este esenţială pentru toate
organele corpului uman. Descoperă la ce pericole te expui dacă nu bei suficiente
lichide!
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Apa este importantă pentru toate organele din corp. Un consum zilnic de apă
plată asigură energie vitală tuturor organelor din corp, îmbunătăţeşte digestia şi te
fereşte de numeroase probleme de sănătate. Iată cum reacţionează corpul tău atunci
când nu bei destulă apă:
1. Ai probleme de sănătate mai frecvente. Un consum normal de apă plată
scade riscul de pietre la rinichi, probleme urinare, cancer la colon şi atac de inimă.
2. Ai un metabolism încet şi te îngraşi mai repede. Potrivit cercetărilor,
corpul arde mai multe calorii atunci când este mai bine hidratat, cantitatea de
substanţe nutritive este mai mare. Astfel, un consum adecvat de lichide accelerează
metabolismul şi vei arde mai multe grăsimi.
3. Ai probleme de concentrare. Cercetătorii de la Institutul de Psihiatrie din
cadrul King's College din Londra au descoperit că în cazul persoanelor deshidratare
se produce o micşorare a creierului. Acest lucru nu-i împiedică neapărat să rezolve
anumite probleme, însă au nevoie de o concentrare mai intensă pentru a reuşi să
ducă la final un anumit proiect. Printr-un consum adecvat de lichide, creierul revine
la dimensiunea sa normală şi te vei concentra mult mai uşor.
Când este indicat să bem apă?
Cel mai bine este să consumam apa imediat după ce ne-am trezit (efectul său
fiind, în acest caz, similar unui „duş interior”), cu 30 de minute înainte de
masă şi între mese. Trebuie, pe cât posibil, să evităm să bem apă în cantitate mare
în timpul sau imediat după masă, deoarece aceasta va dilua sucurile digestive,
diminuând astfel acţiunea enzimelor implicate în procesul digestiei alimentelor
ingerate. Ca urmare a acestui fapt, este posibil să ne confruntăm cu o senzaţie
de îngreunare, hiperaciditate, greaţă sau chiar indigestie. Daca sunteţi printre cei la
care apare o sete intensă când mănâncă, este indicat să beţi apă cu o jumătate de
oră înainte de a servi masa. Apa va acţiona în acest caz ca un puternic lubrefiant al
mucoasei tubului digestiv, facilitând digerarea hranei şi absorbţia principalilor
nutrienţi la nivel celular, din alimentele ingerate.
Apa şi societatea umană
„Apa este o enigmă a cărei rezolvare este la fel de
îndepărtată ca stelele”
Cercetător,
Apa a fost şi este un element central în viaţa societăţii umane, aşezările şi
civilizaţia înflorind în prezenţa resurselor de apă şi pierind adesea odată cu
dispariţia sau degradarea acestora. Mari oraşe, capitale de state, metropole,
aglomerări urbane, s-au amplasat pe cursuri de ape sau la malul mării sau
oceanelor. Apa poate fi atât factor pozitiv cât şi negativ de dezvoltare, poate fi
mijloc şi obiect de muncă, este o resursă reînnoibilă, dar de neînlocuit. Apa este o
necesitate a vieţii colectivităţilor umane dar poate aduce multe dezastre. De la bun
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universal şi gratuit, asemenea aerului, apa a devenit o marfă cu preţ uneori foarte
ridicat care a generat multe conflicte.
Nevoile de apă ale societăţii umane
„Dacă vom reuşi să eliminăm gazele din apă şi să
o încărcăm cu energie, apa va deveni un explozibil
capabil să arunce întreaga lume în aer”.
Cercetător,
Colectivitatea umană are nevoie de apă pentru toate sectoarele de activitate
ale vieţii. Din acest motiv autorităţile responsabile cele organizate încearcă şi
reuşesc, în bună măsură, controlul resurselor naturale de apă. Nevoile plantelor şi
animalelor care nu aduceau beneficiu direct omului au fost multă vreme ignorate de
către om, dar în ultimele decenii atitudinea este în curs de revizuire, spre o
abordare mai durabilă şi ecologică a întregului mediu natural. Problemele de
management a apelor care satisfac nevoile colectivităţilor umane sunt aduse în
atenţie. Nevoile de apă ale colectivităţilor umane sunt în primul rând cele de
consum direct pentru populaţie; sunt consumaţi între 70 şi 360 l/zi, de apă în
funcţie de grad de dezvoltare şi de multe alte criterii. Dintre aceste nevoi amintim
câteva mai importante:
• nevoi gospodăreşti/individuale, cum sunt cele pentru asigurarea nevoilor
fiziologice de aport hidric zilnic sunt de 2,5 l/zi,
• pentru asigurarea igienei personale,
• pentru întreţinerea curăţeniei locuinţei se consumă 40-280 l/zi,
• pentru spălarea alimentelor înainte de consumare, pentru prepararea
hranei, etc.
Urmează nevoi publice al comunităţii umane:
• consum divers de apă din unităţi sanitare, de cultură şi educaţie, de
deservire public, sunt cuprinse între 25 - 60 l/zi,
• nevoi pentru stingerea incendiilor şi alte nevoi excepţionale;
• nevoi urbanistice cuprinse între 5-20 l/zi/locuitor, cum sunt apele pentru
spălatul şi stropitul străzilor, pieţelor, pentru alimentarea fântânilor
arteziene şi alte asemenea; pentru stropirea spaţiilor verzi din localităţi.
Există şi nevoi recreaţionale ca înotul, navigaţie de agreement, etc.
Avem nevoile pentru activităţile economice ale colectivităţilor umane:
• Nevoi pentru industrie (ape de răcire, pentru generare de energie
electrică, exemplu în hidrocentrale, termocentrale, în procese tehnologice,
ca solvent sau reactant, etc.,
• nevoi pentru zootehnie, adăparea, igiena animalelor;
• pentru piscicultură,
• pentru stropiri şi irigaţii la culturi în agricultură,
• nevoi pentru transport, navigaţie.
Nu în ultimul rând, prin descărcarea apelor uzate în efluent, canalizări, apa
serveşte pentru înlăturarea deşeurilor produse de colectivităţile umane. Aceste
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activităţi sunt obligatorii pentru desfăşurarea normală a vieţii colectivităţilor de
oameni, cu toate că sunt dezavantajoase pentru natură şi implicit tot pentru om. Tot
mai multe grupuri de oameni cer limitarea severă a acestei „utilităţi” şi găsirea altor
proceduri care să nu fie aşa de deranjante pentru natură, care tot asupra sănătăţii
oamenilor se răsfrâng.
Utilizarea apelor este în continuă dinamică. Statisticile oficiale oferă de
regulă date detaliate despre consumul de apă potabilă, de consumul din industrie şi
agricultură. Alte folosinţe merită şi ele luate în seamă. De exemplu utilizarea
pentru agrement a apelor, care este tot mai populară în special în statele dezvoltate.
În SUA, numărul de ambarcaţiuni de agrement era de 8,8 milioane în 1976, 11,8
milioane în 1980 şi 13,9 milioane în 1985, cu tendinţă de creştere continuă.
Numărul de licenţe de pescar amator emise a crescut de la 31,1 milioane în 1970, la
35,2 milioane în 1980 şi 36,1 milioane în 1984. Activităţile recreative de plimbare
pe ape au înregistrat anual la navigare/călătorii pe ape 101 868 mii ore vizitator, la
practicarea schiului nautic 6 420, la înot şi scufundări subacvatice 56 220 şi la
pescuit 190 140 mii ore-vizitator. Agrementul pe ape îşi ia tributul: în SUA sunt
înregistrate între 1 000 şi 1 800 de morţi pe an, în accidente de navigaţie de
agrement! De asemenea navigaţia cu nave mari are impact asupra mediului,
deoarece valurile de la bărcile cu motor puternic şi schiul nautic erodează malurile
lacurilor sau luciilor de ape unde se desfăşoară.
Irigaţiile. O cantitate de 80% din apa totală consumată pe plan mondial este
utilizată pentru irigaţiile culturilor agricole. Dar se face multă risipă, peste 50% din
apa pompată pentru irigaţii nu ajunge la destinaţie, la rădăcina plantei, din cauza
neglijenţei personalului şi a nepăsării acestuia. Irigarea culturilor a produs
numeroase catastrofe ecologice. Se apreciază că sfârşitul multor civilizaţii celebre
s-a produs din cauza irigării excesive ce a dus la sărăturarea solului. Şi în epoca
modernă irigaţiile abuzează adesea de rezervele naturale de apă dulce. Câteva
exemple din diferite zone geografice sunt elocvente. Cel mai celebru este tragicul
caz al Mării Aral. Cele două fluvii care o alimentau, Amu-Daria şi Syr-Daria, au
fost din anii '60 ţinta unei prelevări nechibzuite de ape în scop de irigaţii,
reducându-le debitul aşa de mult încât în 30 de ani (perioada 1960 – 1990), Marea
Aral a pierdut peste 40% din suprafaţă şi 60% din volumul de apă, salinitatea apei
mării s-a triplat iar nivelul mării a scăzut cu 14 metri. Acest fapt a coborât nivelul
apei freatice pe o suprafaţă lată de 80 până la 170 de km de la maluri şi a creat o
zonă de 24 000 km2 de sol acoperit cu sare. O mare parte din terenurile care înainte
de modificarea ecosistemului erau folosite pentru culturi agricole, nu au mai fost
utilizabile. Fostul fund al mării, acum suprafaţă aridă, semideşertică, este bântuit de
vânturi puternice care antrenează furtuni de praf de sare ce compromit culturile de
pe terenurile agricole pe suprafeţe întinse din jurul fostei mări.
Marea Caspică şi-a redus nivelul cu trei metri în ultimii 70 de ani, fapt ce
poate fi pus parţial pe seama schimbărilor climatice, dar la care contribuie şi
reducerea debitului afluenţilor apelor curgătoare. Fluviul Volga cel mai lung din
Europa din cauza masivelor extrageri de ape din fluviu pentru irigaţii înainte de
vărsare. Scăderea nivelului afectează navigaţia pe fluviu şi pe mare. Un fenomen
grav este creşterea cu 30% a salinităţii Mării Caspice, ceea ce are grave consecinţe
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