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„Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieții pe pământ” 

(Leonardo da Vinci) 

 

Un vânticel se strecoară peste vâlcea. Covorul de păpădii aștepta liniștit acest semn. Un 

văl de puf își luă zborul. Parașute mici cu semințe călătoare se ridicau în căutarea locului 

perfect în care să-l numească „casă”. Trei semințe din aceeași floare porniră. Ina, Tina și cu 

Rina erau bucuroase că își încep o viață nouă. 

Ina zări un loc plin cu soare, își luă rămas bun de la surori și își dădu drumul lin spre 

iarba verde care o aștepta. Se înfipse bine în pământul ud de apă și așteptă să încolțească. 

Minunea pe care noi o numim apă aduse viața din semință. Un fir subțire își ridică capul și 

zâmbi la soare. Ca să trăiești ai nevoie de soare și apă. 

În viața plantelor, apa îndeplinește un rol multiplu și complex. Prin faptul că apa 

participă la formarea celulelor și a țesuturilor, are o importanță covârșitoare pentru viața 

plantelor, toate funcțiile fiziologice necesitând prezența ei. Astfel, absorbția substanțelor 

minerale, fotosinteza, acțiunea fermenților, transpirația, biochimismul celular, germinația 

semințelor nu pot avea loc fără apă. Din greutatea plantelor apa reprezintă aproximativ 90%. 

Ina a ales un loc bun, a avut apă la timp, a crescut și a făcut două flori galbene, viitoare 

semințe călătoare. 

Tina s-a îndreptat spre un pârâu, apă din belșug, doar reprezintă sursa de viață pentru 

organismele din toate mediile. Fericită a încolțit și s-a înălțat spre soare. Ploile au început și 

ea a înflorit în toată spendoarea. Însă ploile au continuat, pârâul s-a umflat și ea era cuprinsă 

de ape. Suspina și se uita la frunzele ei care pluteau în apă. Nu mai rezista așa. Însă la amiază 

veni dezastrul. Pârâul se făcu mai mare, și dinspre pădure venea încărcat cu o grămadă de 

mizerii, sticle, ambalaje, plastic, cârpe, crengi. Râul limpede deveni plin de mizerii lăsate de 

oameni, un loc poluat. 

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează 

cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor. Uităm deseori cât de 

importantă este apa pentru viața noastre. Uităm să reciclăm, uităm să nu aruncăm deșeuri în 

ape, uităm să economisim apa, uităm ceea ce este mai important pentru noi.. apa. 

Dacă apa ne susține și ne oferă binefaceri, în același timp ne poate fi și adversar. 

Apa este elementul care întreține viața dar o poate și distruge. 

Calitatea apei a început din ce în ce mai mult să se degradeze. Poluarea apelor afectează 

calitatea vieții la scară planetară. 

Tina își privi florile rupte pe care apa le luă, înconjurată de mizerii, se frânse. 

Rina călători mai mult. Vântul o purtă lângă o fântână. Era bine, cine trecea pe acolo 

arunca câte o cană cu apă pe ea. Alții erau încântați de ea, mica floare galbenă care îți încântă 

sufletul primăvara, alții o priveau ca pe o buruiană. Însă încet, încet zilele se scurgeau și nici 

un pic de ploaie nu apărea. Fântâna seca, câte o găleata de apă cu mâl mai reușea să oprească 



setea unui cal sau vaci, însă nimeni nu mai arunca nici un strop de apă pe ea. Tânjea după un 

picur dătător de viață. Astfel viața izvorăște dintr-o picătură și se poate duce odată cu ea. 

Rolul apei în cadrul organismului este multiplu: un solvent pentru substanțele nutritive, 

ajută la transportul substanțelor nutritive în interiorul organismului, iar lipsa acesteia duce la 

pierderea acestuia. Astfel devine din ce în ce mai acută problema consumului de apă și 

evitarea risipei acesteia. Aceasta pentru că oamenii nu conștientizează că de fapt planeta 

noastre este căminul nostru. Trebuie, deci să devenim cât mai responsabili și să ne educăm în 

ideea evitării risipei prin mici gesturi pe care le facem în viață zi de zi. 

Ce este apa? Nu pot fără ea! Își ridică capul spre soare, care o topește. Încet se ofili 

lângă fântâna dătătoare de viață. 

Apa este principalul factor limitativ pentru toate speciile. 

Fără apă, plantele se ofilesc și mor. Apa este sursa principală de alimentare a plantelor. 

Dacă ea lipsește, plantele nu pot trăi, să se dezvolte și în rezultat ele mor, nemaiavând cine să 

filtreze aerul. 

Apa este unul din elementele fundamentale ale vieții dezvoltate pe pământ. 

Cele trei flori au ales locurile pe care ele au crezut că au să le asigure necesarul de apă 

pentru supraviețuire. Însă schimbările climatice cât și implicarea omului duc la perturbarea 

mediului multor plante. 


