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In mijlocul padurii, intr-un lac cu apa limpede, traieste un animal 
ciudat. Numele lui este Flopi. El poate inota ca un peste, sau poate
zbura ca o pasare. Intr-o zi, Flopi se hotaraste sa plece in vacanta.
Porneste la drum. Prietenul lui, melcul, il insoteste. 
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Dupa un timp, ei obosesc. Le este foame. Mananca ceva din saculet si
se aseaza sa se odihneasca pe iarba.
- Nu mai pot sa merg cu tine, sunt prea obosit, spune melcul. 

Du-te tu singur mai departe.  
- Si eu sunt obosit. Nu mai pot merge, dar am sa zbor, raspunde Flopi.
- O sa am eu grija de saculetul tau cu mancare, promite melcul.
- Bine, raspunde Flopi zambind, o sa gasesc eu ceva de mancare pe

drum. 
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Flopi isi ia zborul. Trece pe deasupra unei paduri. 
Curand, observa cateva case. 
Un sat intreg, prin care curge un rau. 
"Ce frumos!", se gandeste Flopi, "ma duc sa inot putin".  
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Vesel, intra in apa raului, unde intalneste un peste.
- Salut, domnule Peste, ce mai faci? intreaba Flopi. 
- Nu prea bine, raspunde pestele, sunt bolnav. 

Apa este foarte murdara aici.
- Nu te cred. Mie-mi place apa, raspunde Flopi razand.
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Flopi inoata bucuros. Deodata, simte o durere puternica de cap si 
stomac. Ochii ii ard. De abia se mai poate misca. 
Obosit, cu greu iese la suprafata. Se agata de cateva firicele de iarba de
pe malul raului. Plange. "Ajutor! Mi-e atat de rau… Am sa mor!" 

Petrica si Oana se intorc acasa de la scoala. 
- Uite! striga Petrica. Uite un animal acolo, pe malul apei! 

Ma duc sa-l prind.
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- Ai grija, ii raspunde Oana ingrijorata. 
Uite, leaga-ti sfoara asta in jurul braului, sa nu cazi.

Petrica se apleaca si il prinde pe Flopi in sapca.
- L-am prins! striga el bucuros.
- Multumesc, raspunde Flopi. Sunt atat de bolnav din cauza apei 
murdare… Poti sa ma vindeci?
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- Taticul meu o sa te ajute sigur, il linisteste Oana.
Petrica il ia pe Flopi in brate. Copiii se grabesc spre locuinta Oanei.
Tatal Oanei umple un acvariu cu apa limpede. 
Oana il aseaza pe Flopi in acvariu.
- Acum, odihneste-te putin aici, in apa limpede si curata.
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Flopi se simte din ce in ce mai bine. 
- Micutul nostru prieten este din nou sanatos! se bucura copiii.
- Taticule, apa murdara a raului era sa-l omoare pe Flopi. 

De ce este atat de murdara apa din rau? intreaba Oana.
- Noi toti o murdarim, raspunde tatal. Cand lucram in gospodarie, 

murdarim apa, care ajunge in rau pe sub pamant. 
Astfel, apa raului se murdareste. 
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Si animalele murdaresc apa, pentru ca tot gunoiul de la ferme ajunge in
rau, din cauza ploii. Oamenii rai arunca in rau sticle din plastic, fier
vechi si otrava. Si oamenii care lucreaza in fabrici murdaresc apa, 
pentru ca deseori arunca in rau deseuri.
Ar trebui sa folosim apa ca pe un bun pretios. 
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- De ce nu pastreaza oamenii apa raurilor curata? intreaba Flopi.
- Uneori o pastreaza, raspunde tatal Oanei. Dar nu este usor. Chiar daca
unii oameni doresc sa aiba rauri curate, altora nu le pasa. Pentru ca apa
raurilor sa fie curata, oamenii construiesc bazine mari, unde se strange
apa murdara. In orase, apa murdara din gospodariile noastre ajunge in
aceste bazine prin tevi, care se afla sub pamant. Acolo, in bazine, apa
este curatata si ajunge in rauri. Si fabricile trebuie sa-si curete apa 
murdara, inainte ca aceasta sa ajunga in rau. Daca ne straduim cu totii,
putem salva natura. 

Nu numai pentru pesti este buna apa curata, dar si pentru noi, oamenii.
Daca murdarim raurile, atunci si apa pe care o bem va fi murdara. 
Apa murdara poate ajunge in pamant si de acolo in casele noastre. 

Toti trebuie sa pastram apa curata si limpede. Nu numai oamenii mari,
ci si voi, copiii, pentru ca de apa depinde viitorul vostru.
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- Noi ce putem face atunci? intreaba copiii. 
- Ei bine, raspunde tatal. Puteti face multe. 
Nu aruncati hartiile, pungile din plastic, sticlele goale si alte gunoaie in
rau sau pe strada. Acestea trebuie aruncate in cosurile speciale de
gunoi.
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Cand faceti dus, folositi mai putina apa decat daca umpleti cada. 
Daca totusi va place sa faceti baie, este bine sa umpleti cada doar pe
jumatate.
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Cand va spalati pe dinti, este bine sa folositi o canita. 
In acest fel, apa nu va curge la robinet si nu se va irosi.
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Cand faceti curatenie in casa, sau cand spalati masina, este mai bine sa
folositi apa de ploaie, pe care o puteti colecta intr-un butoi. 
Folositi o galeata si un burete, in locul furtunului.
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Cand spalati rufele sau vasele, nu folositi prea mult detergent sau praf
de curatat. Nu lasati apa sa curga decat cand le clatiti. 
Cand faceti curatenie in casa, nu folositi prea mult detergent. Nu 
aruncati apa cu detergent langa flori sau copaci. 
Nu stropiti florile cu otrava.

Nu folositi masina de spalat decat daca este plina. 
In acest fel, economisiti apa si electricitatea.
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Nu turnati ulei, vopsea sau otrava in chiuveta sau in canal. 
Toate acestea trebuie aruncate intr-un cos de gunoi special.

- Vom proteja raul! Nu o sa mai aruncam niciodata gunoaie in apa
raului, promit copiii.

- Asta e bine copii, raspunde Flopi. Atunci, eu nu o sa ma mai 
imbolnavesc cand voi inota in apa raului. Si nici prietenii mei, pestii, 
nu vor mai pati nimic.

Lui Flopi ii place sa vorbeasca cu Oana si Petrica. Dar ii este dor de
prietenul lui, melcul. Dupa un timp, isi ia la revedere de la copii. 
- O sa mai vii pe la noi? il intreaba copiii.
- Desigur, le raspunde Flopi, promit ca vom ramane prieteni si ne vom

intalni in fiecare an. La revedere!
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Proiectul “Flopi” se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 3 si 10 ani.

Acest proiect a fost initiat de Agentia Flamanda de Mediu, organizatie guvernamentala pentru 
protectia mediului din regiunea Flandra (Belgia), cu sprijinul Comisiei Europene.

Copiii din 13 tari, printre care si Romania, vor face cunostinta cu pestisorul Flopi, prin inter-
mediul administratiilor nationale de mediu: Austria (Agentia Federala de Mediu), Belgia
(Agentia Flamanda de Mediu), Bulgaria (Ministerul Mediului si Apei), Cipru (Serviciul pentru
Protectia Mediului – Ministerul Agriculturii, Resurselor Naturale si Mediului), Danemarca
(Ministerul Mediului si Energiei), Estonia (Centrul de Informare pentru Mediu), Germania
(Agentia Federala de Mediu), Ungaria (Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor), Irlanda
(Serviciul National pentru Informatii de Mediu), Italia (Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului si pentru Servicii Tehnice), Olanda (Ministerul Locuintei, Planificarii Teritoriului si
Mediului), Romania (Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – Directia Relatii Publice), 
Slovenia (Ministerul Mediului si Planificarii Teritoriului).
Toate tarile participante sunt membre ale “Green Spider” - reteaua europeana a comunicato-
rilor de mediu.  
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