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Protejăm resursele de apă împreună!

ȘTIAȚI CĂ..?

 ¼Apa se evaporă de la suprafața mărilor 
și oceanelor, formează nori din care cad 
precipitații și apoi se scurge înapoi în mări și 
oceane;

 ¼ În cadrul parcurgerii circuitului în natură, apa 
își poate schimba starea de agregare, fiind 
succesiv solidă, lichidă sau gazoasă;

 ¼Nu se poate găsi un punct în care începe sau 
se termină ciclul natural al apei. Moleculele 
de apă se mișcă în mod continuu de la un 
compartiment al hidrosferei la altul, prin 
diferite procese fizice;

 ¼Aerul conține apă, dar particulele sunt prea 
mici pentru a putea fi vizibile. Norii conțin apă 
iar aceștia sunt cea mai vizibilă formă a apei 
în atmosferă;

 ¼Apa este resursa naturală pe care oamenii o 
folosesc zilnic, dar pe care nu o pot produce.



CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ
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Prin procesul de evaporare apa 
se transferă de pe suprafața 
râurilor,  lacurilor și mărilor 
direct în atmosferă.

Masele de aer încărcate cu vapori 
de apă se deplasează, rezultând 
o mișcare a apei în stare solidă, 
lichidă sau gazoasă prin atmosferă.

Condensarea este procesul prin 
care vaporii de apă din aer se 
transformă în picături lichide de 
apă, formând nori sau ceață.

Precipitațiile sunt constituite din apa care s-a 
condensat în atmosferă și cade pe suprafața 
pământului. Forma de precipitații care apare cel 
mai frecvent este ploaia, alte forme fiind zăpada 
sau grindina.

Infiltrația este procesul de 
pătrundere a apei de la suprafața 
solului în interiorul solului, 
prin umplerea golurilor dintre 
particulele de sol.

Apele subterane iau naștere din 
precipitațiile care se înfiltrează 
în pământ. Nivelul apei freatice 
se poate observa în fântâni, fiind 
un indicator al cantității de apă 
subterană.

Datorită Soarelui, o parte 
din apa stătătoare sau 
curgătoare se evaporă și se 
reia circuitul apei!

Scurgerea este procesul prin care 
apa se mișcă la suprafața sau sub 
suprafața solului. Există scurgerea 
de suprafață, scurgerea în albii 
(râuri) și scurgerea subterană.


