
RESURSELE HIDROSFEREI    

 
Hidrosfera cuprinde cele mai importante resuse naturale.  
-cea mai mare parte a resurselor de apă ale Terrei (96,5%), sunt concentrate în Oceanul Planetar  
apele curgătoare deţin un procent infim din masa totală de apă dulce de pe planeta noastră fiind 
cele mai solicitate surse de apă potabilă.        
 

A) OCEANUL PLANETAR 

 
-reprezintă un domeniu distinct al Terrei cu anumite caracteristici ca mediu de viaţă.  
TIPURI DE ENERGIE:  
1. Energia mareelor – se obţine în centralele mareomotrice şi este posibilă acolo unde diferenţa 
dintre flux şi reflux depăşeşte 8 m; 
ex: - Golful Fundy (Noua Scoţie): 19,6 metri 
                - Golful Californiei – la vărsarea gurilor fluviului Colorado: 12,4 metri 
                 - strâmtoarea Hudson (Canada): 11,8 metri 
                   - Golful Saint Malo (Franţa): 15,1 metri 
                    - Golful Bristol (Marea Britanie): 14,4 metri 
cea mai mare uzină electrică mareomotrică este în Europa, în estuarul râului Rance (Franţa), de pe 
ţărmul Mării Mânecii, care funcţionează din 1966.  
2. Energia valurilor : - valurile imense ale oceanelor poartă cantităţi imense de energie, greu de 
exploatat eficient si ieftin.  
se testeaza scheme experimentate:- schema “răţuşca”, schema coloanei de apă oscilantă 

3. Energia curenţilor marini  
4. Energia termică a Oceanului Planetar  
5. Hidrogenul ca sursă de energie  
6.Valorificarea substanţelor minerale, din Oceanul Planetar  
 
B) UTILIZAREA APELOR CONTINENTALE 

 
HIDROENERGIA 
-repartiţia teritorială a potenţiaului energetic e foarte inegală;  amenajările necesare sunt scumpe. 
-printre fluviile care au potenţial hidroenergetic excepţional se remarcă:  
Congo( Zair, Africa), Chang Jiang (Asia), Brahmaputra (Asia), Parana (America de Sud)Enisei (Asia)  
UTILIZAREA APEI ÎN AGRICULTURĂ 

-apa îndeplineşte în agricultură funcţii complexe: 
-intră în constituţia solului, a plantelor  
-vehiculează materia şi energia în sol.  
-sistemele de irigaţii actuale sunt de mari dimensiuni, dotate cu tehnici moderne şi sunt concepute 
în combinaţie şi cu alte tipuri de lucrări hidroenergetice. 
UTILIZAREA APEI IN INDUSTRIE  
- după agricultură, cotată ca fiind cea mai mare consumatoare de apă, se situeaza industria; 
-acest lucru se explică prin marea utilitate a apei în procesele tehnologice.  
ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR 

- în acest caz se folosesc cele mai variate resurse:  
-apele subterane (freatice şi de adâncime): Milano, Manchaster, Detroit;  
-lacurile naturale: Chicago (alimentat din Lacul Michigan), Berlin, Stuttgart; 
- lacurile de acumulare: oraşul New York se alimentează din lacurile de baraj din Munţii Appalachi  
-la ora, actuală, unele mari centre urbane sunt afectate de criza de apă (Tokyo, Rio de Janeiro, 
SaoPaulo, etc.).      


