
APA ARIEȘULUI ÎN TRECUT 

 

O mare influență asupra sănătății publice o are și apa bună de băut. Deoarece în Turda nu erau 

fântâni suficiente cu apă potabilă, marea majoritate a fântânilor având o apă sărată ce nu putea fi 

folosită, orășenii utilizau apa din Arieș. 

“Pe aici curge în valuri, împodobită cu pietre și praf de aur, râul de la munte, ale cărui valuri cristaline 

nu ne îmbogățesc numai aurul, ci formează și izvor de comori pentru sănătate, a cărei apă este așa de 

bună și  gustoasă ca și apa de izvor.” 

De la Turda în sus nu erau orașe pe lângă Arieș, a căror murdărie ar putea strica apa; apa din Arieș 

era transportată cu sacale sau butoaie de către copii în oraș, la locuințe, unde, stocată în vase mari 

sau în căzi, în pivnițe, apa se menținea rece și proaspată. 

Turdenii apreciază apa bună de băut căci s-a format zicala “cine-a băut odată apa din Arieș, ori unde 

s-ar duce dorește a se înapoia în Turda“ din Orban Balasz Torda Varos es Kornyeke “Budapest 1889-

pag.261-266. 

Considerăm că textul din lucrarea istoricului 

Orban Balasz este edificator asupra faptului 

că principala sursă de apă din Turda și 

localitățile riverane este râul Arieș. Din cele 

mai îndepărtate vremuri până în zilele 

noastre numai mijloacele prin care ne 

asigurăm apa potabilă și cea industrială 

diferă ca mijloacele tehnice, constatându-se 

progresul simtit mai ales în ultimul secol, 

aliniindu-se la evoluția urbană europeană. 

Este cunoscut faptul că poluarea Arieșului 

n-a fost așa de avansată ca în perioada 

mijlocului secolului XX, când extracțiile 

miniere de la Baia de Arieș și Roșia 

Montană, au cauzat prin cianurile deversate în Arieș, mari probleme pentru folosirea apei de băut, 

dar și distrugeri în flora și fauna din zonă. 

Poluarea a ajuns, la cote alarmante, iar măsurile de protejare a mediului reclamau urgente măsuri de 

protejare a sursei de apă pentru Turda și localitățile riverane Arieșului. 

 

 


