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INTRODUCERE 
 
 

“O picătură de apă ce cade neîncetat sapă până şi piatra.” 
Bion 

 
De multe ori ne întrebăm unde o să ajungă planeta noastră, dacă îşi continuă acest drum liniar 

către autodistrugere. Mulţi sunt cei care încearcă să salveze câte un munte transformându-l în Parc 
Natural, câte o apă sau pădure numind-o Arie Protejată, câte o stâncă ce devine Rezervaţie Geologică 
sau câte un animal sau plantă ce devine Monument al Naturii... cu toate astea însă, sunt parcă şi mai 
mulţi care nu respectă acest lucru şi care, în ignoranţa lor, distrug încet şi sigur această lume de 
contraste de care cu toţii suntem uneori atât de mândri. 

 
Viaţa, în forma ei pe care o cunoaştem cu toţii, există datorită aerului, apei şi pământului, 

acestea fiind elementele principale ce stau la baza ei. Atunci când unul dintre aceste elemente este 
perturbat de om şi nu îşi mai poate urma ciclurile naturale, echilibrul se distruge, iar noi privim, uneori 
fără drept de replică, la adevărate dezastre ecologice. O pungă de plastic aruncată în ocean poate ucide 
o balenă, prin simplul fapt că aceasta o înghite odată cu hrana, iar punga poate astupa orificiul prin care 
aceste minunate mamifere respiră. La un calcul estimativ simplu putem evidenţia un adevăr 
înfricoşător, există pe planetă mii de miliarde de pungi care pot ajunge în apa oceanelor, dar din păcate 
numai câteva sute de exemplare de balenă albastră, cel mai mare mamifere al acestei planete, au mai 
rămas în oceane. Unde va înclina această balanţă dacă atitudinea noastră nu este una responsabilă? 

 
Anticii considerau apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre pământ şi cer. 

Concepţiile au evoluat, astăzi apa este obiect de studiu, sursă vitală a omenirii, dar paradoxal, în acelaşi 
timp şi groapă de gunoi... şi acelaşi lucru îl putem spune şi despre sol.  

 
Cea mai mare problemă nu este una de suprafaţă, ci una de cantitate, planeta noastră nu mai 

poate duce în spate atâtea deşeuri, ce continuă să crescă cu cifre inimaginabile în fiecare zi. Această 
“picătură de apă” ce poate fi ambalajul unui pachet de ţigări sau un container de substanţe chimice 
reziduale, cu siguranţă lasă răni adânci în “piatra” acestei planete, pe care noi toţi o numim Casă. 
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CAPITOLUL I 

POLUAREA SOLULUI ŞI A APEI 
 
 

1. HIDROSFERA ŞI LITOSFERA 
 
 În primul volum am vorbit despre poluarea aerului şi în acelaşi timp despre atmosferă. În acest 
volum o să descriem alte două straturi ale ecosferei ce se confruntă cu mari probleme generate de 
acumulările de deşeuri.  
 

Noţiuni despre ecosferă 
 
Evoluţia geologicã a Pãmântului s-a declanşat în urmã cu circa 4,6 miliarde de ani. Rãcirea 

scoarţei terestre şi scãderea temperaturii sub 100 ºC au permis condensarea vaporilor de apã din 
atmosferã şi formarea oceanului planetar. Volumul apelor oceanice era considerabil redus, iar 
compoziţia predominant acidã. 

Lipsa atmosferei protectoare împotriva radiaţiilor ultraviolete, cu efect letal, a fãcut ca primele 
vieţuitoare sã aparã în mediul acvatic şi nu pe uscat. Datoritã integrãrii uscatului în circuitul hidrologic 
planetar s-a modificat compoziţia apelor oceanice şi a crescut volumul lor. Absenţa învelişului vegetal 
a fãcut ca procesul de scurgere a apei sã fie superior celui de evaporare (apa nefiind reţinutã pe uscat). 
Apa oceanicã şi-a îmbogãţit compoziţia chimicã. 

 
Ecosfera este rezultatul unei evoluţii îndelungate în timp, un sistem atotcuprinzãtor, alcãtuit din 

sisteme subordonate (atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera), cu structuri specifice şi funcţii bine 
determinate, în cadrul echilibrului global. Existã o reţea complexã de relaţii ce funcţioneazã pe 
verticalã şi orizontalã, conservarea ecosferei fiind posibilã numai cu condiţia conservãrii fiecãreia din 
componentele sale, dupã cum şi reciproca este valabilã.  

Ecosfera este constituitã din totalitatea ecosistemelor (secţiuni ale ecosferei, ce conţin biotopul 
şi biocenoza asociatã acestuia) şi a interacţiunilor structurale şi funcţionale existente între biosferã, 
litosferã, hidrosferã şi atmosferã. Menţinerea şi funcţionalitatea acesteia sunt asigurate de circuitul 
permanent al substanţei şi energiei între diferitele sale diviziuni.  
 
 Hidrosfera 
 

Apa a fost şi este un element 
central în viaţa societăţii umane, aşezările 
şi civilizaţiile înflorind în prezenţa 
resurselor de apă şi pierind adesea odată 
cu dispariţia sau degradarea acestora. Apa 
poate fi factor de dezvoltare atât pozitiv, 
cât si negativ, poate fi mijloc şi obiect de 
muncă, este o resursă reînnoibilă, dar de 
neînlocuit.  

 
Râul Ialomiţa, unul dintre cele mai 

mari râuri din ţară. 
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Apa de pe planeta noastră formează un veritabil înveliş ce se numeşte hidrosferă, şi care e în 
strânsă relaţie cu celelalte învelişuri; cel gazos – atmosfera; cel solid, al rocii de la suprafaţa 
continentelor sau de pe fundul oceanelor – litosfera; sau cel viu - biosfera. Hidrosfera e formată din trei 
mari compartimente: apa din atmosferă (numita apă meteorică), apa de la suprafaţa pământului (numită 
apă de suprafaţă) şi apa de sub suprafaţa acestuia (numită apă subterană). 

 
Văi glaciare, precum Valea 

Cerbului din Masivul Bucegicea (în 
imagine) au găzduit în trecut gheţari 
permanenţi. Astăzi ei au devenit temporari 
şi rezistă uneori chiar de la un an la altul, 
supravieţuind lunilor călduroase de vară. 

 
Apele de suprafaţă cuprind mările 

şi oceanele, lacurile şi bălţile (toate fiind 
ape stătătoare) şi apele de şiroire şi râurile 
(cu diversele lor denumiri în funcţie de 
dimensiune - pârâu, râu, fluviu, etc.), care 
sunt ape curgătoare. O categorie distinctă 
de ape de suprafaţă sunt cele în stare solidă. Mari suprafeţe de pe pământ sunt acoperite sezonier sau 
permanent de zăpadă sau gheaţă. Gheaţa acoperă temporar suprafaţa multor râuri, lacuri şi mări în zone 
de coastă, dar şi în mod permanent suprafeţe din munţii înalţi (gheţari alpini) sau din zone polare, 
formând gheţari continentali sau banchize la suprafaţa mărilor polare din care se desprind aisberguri ce 
se topesc lent şi uneori sunt duse în derivă de curenţii marini până în zone calde.  

 
Gheţar aflat în Valea Jepilor, Masivul Bucegi, în luna august, care prin topirea lui contribuie 

la debitul pârâului din imagine. În stânga marginea de jos a gheţarului, iar în dreapta o imagine din 
interiorul acestuia. 
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Apa în Univers 
 
Pâna nu demult se credea că apa există numai pe planeta noastră. Cercetările au demonstrat, 

prezenţa incontestabilă a apei în univers, atât în formă gazoasă (vapori), cât şi în formă solidă (gheaţă). 
În sistemul nostru solar, planeta Marte are, în calotele polare, mari cantităţi de apă, iar relieful tipic 
pentru foste albii de râu indică existenţa unei perioade cu apă lichidă. Pe Venus, procentul ridicat de 
deuteriu atmosferic a permis afirmarea existenţei, în trecut, a apei. Sateliţii marilor planete de la 
periferia sistemului solar au si ei apă solida, Mirinda (satelit al lui Uranus) fiind constituit aproape 
exclusiv din gheaţă. Astfel, găsirea apei pe alte planete, care părea cândva un mit, este astăzi obiect de 
cercetare. 

 
Apa subterană poate fi şi ea apă dulce sau apă sărată. După adâncime distingem ape freatice şi 

ape de profunzime. Ele sunt dinamice şi se află de regulă în legatură cu apele de suprafaţă, dar sunt şi 
unele bine izolate de milenii pe care le numim ape fosile. Apele subterane exploatabile de către om se 
numesc acvifere. În sol există şi apă în formă solidă.  

 
Apa pe Terra 
 
Originea apei terestre este destul de controversată. Se susţine că ea există de la începutul 

formării Pământului dar nu în formă lichidă şi nici ca vapori în atmosferă, ci legată în roci. Ea a fost 
eliberată treptat ca vapori de rocile fierbinţi împreună cu dioxid de carbon, formând a doua atmosferă 
(cea iniţială, de heliu şi hidrogen, de la formarea pământului, se presupune că ar fi fost rapid curăţată de 
vântul solar). Când răcirea scoarţei a progresat destul, apa s-a condensat, au apărut ploile şi s-au format 
mările, iar aportul de apă din adâncimi a continuat prin emanaţiile vulcanilor. Pamântul este unicul loc 
cunoscut în care apa apare cert şi în formă lichidă.  
 

Decenii întregi s-au făcut mari eforturi de a determina cantitatea şi repartiţia apei. Cantitatea 
totală actuală de apă de pe planeta noastră este estimată la circa 1,4 miliarde de kilometri cubi. Această 
cantitate se apreciază că a fost de multe zeci de ori mai redusă în urmă cu 4 miliarde de ani dar scoarţa 
pământului a eliberat treptat apa.  

Din totalul apei din hidrosferă, 97,42 % este sub forma lichidă, 2,57 % în stare solidă şi sub 
0,00001 % în stare gazoasă. Topirea totală a calotei glaciare existente în Antarctica şi Groenlanda ar 
produce creşterea nivelului oceanului planetar cu peste 90 metri, dar şi o puternică ridicare a celor două 
suprafeţe de uscat scăpate de povara gheţii.  

Nevoile de apă ale omului nu par mari la prima vedere faţă de cifrele arătate. Însă din apele 
dulci lichide, numai 4% se estimează ca fiind prelevabile pentru consumul uman, cantitate foarte redusă 
ţinând cont de creşterea puternică a consumului de apă în ultimele decenii şi variaţia sezonieră şi cea 
geografica a surselor.  
 

Apa în România 
 
În comparaţie chiar cu restul Europei, România este o ţară cu resurse de apă reduse. În ciuda 

realizării a numeroase acumulări, volumul de ape de suprafaţă stătatoare este modest, iar râurile au 
debit relativ mic. Dunărea este puţin utilizată ca sursă de apă şi punerea ei în valoare în acest sens nu se 
întrevede în viitorul apropiat, deşi planuri există. Chiar si ridicând mult procentajul utilizării Dunării ca 
sursă de apă, volumul de resurse pe locuitor rămâne modest în comparaţie cu media din Europa. 
Rezervele de apă diferă geografic, ele fiind bogate în zonele montane şi reduse în Bărăgan şi Dobrogea. 
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Apa este un element indispensabil vieţii, pentru toate organismele şi ecosistemele, datorită 
răspândiri şi calităţilor deosebite pe care le are. Diversele teorii ale apariţiei vieţii pe pământ acordă 
apei un rol central, majoritatea considerând oceanul primul şi pentru miliarde de ani singurul leagăn al 
vieţii.  

Echilibrul natural este adesea perturbat de om, din cauza favorizării unor specii şi distrugere a 
altora, direct sau indirect prin modificările aduse mediului. Echilibrul ecologic este un echilibru 
dinamic, şi compoziţia cantitativă şi calitativă în specii evoluează în timp şi spaţiu, chiar fără influenţa 
omului. Evoluţia ecosistemelor nu este liniară ci cu salturi determinate de evenimente majore 
climatologice sau de alta natură, iar în cazul particular al apelor de inundaţii, care sunt un element 
natural necesar evoluţiei naturale.  

Toate vieţuitoarele, de la bacterii la mamifere, conţin un anumit procent de apă, ea jucând rol 
crucial, fiind mediul în care au loc toate procesele metabolice. Pentru organismele superioare, aportul 
de apă din mediu este indispensabil. 

 
 Litosfera 
 

Solul reprezintă un nod de comunicare între atmosferă, hidrosferă şi biosferă. Importanţa lui şi a 
litosferei în general este dată de resursele naturale existente în sol. Mai important este însă rolul de 
suport pentru toate celelalte straturi care învelesc Pământul. 

Suprafaţa totală a fondului de pământ din lume este de 133,9 milioane km2 dintre care 14 
milioane sunt ocupaţi de gheţari. Suprafaţa de pământ productiv ocupă 86 milioane  km2,  din care 45 
milioane sunt terenuri agricole iar 41 
milioane km2 sunt acoperiţi de păduri. 
  Din 1940 până în 1975, suprafaţa 
pământurilor prelucrate în lumea întreagă 
s-a dublat (de la 8 până la 15 milioane 
km2), iar astăzi se defrişează în continuare 
pentru a face loc terenurilor arabile.   
 
 Asemenea unei răni deschise, 
această carieră din vecinătatea 
Braşovului, aflată chiar în imediata 
apropiere a ariei protejate Stejerişul 
Mare, degradează peisajul zonei, 
ecosistemul fiind afectat atât de praful 
rezultat din exploatare cât şi de zgomotul 
produs. 
 
 

Pierderile de pământ 
 

- Suprafaţa totală a solurilor distruse şi degradate în istoria omenirii a ajuns la 20 milioane km2; 
- În urma construcţiilor, mineritului, eroziunii şi salinizării, agricultura mondială pierde anual 50-70 

mii km2 de sol; 
- Pentru a compensa pierderile de pământ agricol, pădurile planetei dispar cu o viteză de 20 ari/min 

în urma defrişărilor. Astfel, suprafaţa pădurilor tropicale (principalele surse de O2) se micşorează 
anual cu 1 %. 
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Litosfera oferă o mare varietate de resurse naturale, care prezintă valoare economică deosebită 
şi este reprezentată la suprafaţă, printr-un relief foarte variat, apreciat ca suport al activităţii umane. 
Calităţile reliefului ca resursă naturală se referă la varietatea formelor majore şi minore de relief, care 
care avantajează sau nu amplasarea de aşezări şi căi de comunicaţie sau folosirea în agricultură. De 
asemenea altitudinea reliefului aduce diferenţieri în gradul de populare a mediului, resimţite în peisaje 
şi în prezenţa sau absenţa activităţilor umane.   

 Resursele de soluri, cu grade variate de fertilitate sunt reprezentate pe circa 51% din suprafaţa 
uscatului, ceea ce înseamnă că unui locuitor al Terrei îi revine circa 0,126 ha.  

   
 

2. POLUAREA APEI ŞI A SOLULUI 
 

 Noţiuni despre poluare 
 

Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă, ea apărând o data cu cele dintâi 
colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu 
natura aşa cum era ea, ci a pornit o transformare a ei potrivit nevoilor sale. Echilibrul natural nu a avut 
de suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care nu puteau afecta ansamblul. 

Cotitura a intervenit o dată cu revoluţia industrială şi, mai cu seamă, cu noua revoluţie tehnico-
ştiinţifică, graţie căreia avioane şi rachete brăzdează, astăzi, văzduhul şi străpung norii; nave tot mai 
mari şi mai puternice despică mările şi oceanele; cascade de hidrocentrale transformă puterea apelor în 
energie electrică şi alimentează parcul de maşini în creştere vertiginoasă. Sub acest impact al 
dezvoltării economice au fost poluate, mai mult sau mai puţin grav, solul, apa şi aerul; au dispărut sau 
sunt pe cale de dispariţie multe specii de plante şi animale, iar omul este confruntat la rândul lui cu 
diverse maladii cauzate de poluare, fenomen ce cuprinde astăzi toate ţările lumii.  

 
Termenul de poluare (lat. pollo, polluere - a murdări, a profana) desemnează orice activitate 

care, prin ea însăşi sau prin consecinţele sale, aduce modificări echilibrelor biologice, influenţând 
negativ ecosistemele naturale şi / sau  artificiale cu urmări nefaste pentru activitatea economică, starea 
de sănătate şi confortul speciei umane.  
 
 Ca rezultat al progreselor din industrie, agricultură şi tehnologie, se creează cantităţi tot mai 
mari de noi deşeuri. Gazele, lichidele, deşeurile solide, deşeurile menajere şi apele reziduale poluează 
mediul şi în unele locuri nivelele de poluare sunt periculos de ridicate. Într-un mediu ecologic 
echilibrat, deşeurile putrezesc producând materiale noi, utile; frunzele căzute creează un îngrăşământ 
natural care îmbogăţeşte solul; excrementele animalelor sunt descompuse de insecte şi organisme mai 
mici, eliminând din nou în aer şi în sol elemente importante. Un asemenea mediu, în care prosperă 
multe forme de viaţă, ar trebui să fie un model pentru viaţa modernă. Dacă vrem să trăim într-o lume 
sănătoasă, trebuie să minimalizăm efectele reziduurilor produse de societate.  

Dacă reziduurilor li se permite să domine mediul, echilibrul natural este pierdut şi acest 
dezechilibru poate avea efecte dezastruoase – asupra animalelor, vegetaţiei şi chiar a climei. Din aceste 
motive, studiul şi impiedicarea poluării a devenit o necesitate a comunităţilor umane. 

Orice activitate umana are un impact potenţial asupra mediului înconjurător. Ca parte a naturii, 
omul internacţionează desigur cu mediul, dar stadiul la care a ajuns civilizaţia umană face ca noi să fim 
oarecum ieşiţi parţial de sub legile naturii şi mecanismele ei de reglare, ceea ce ne face mai puternici 
dar totodata foarte vulnerabili, greşelile nemaifiindu-ne corectate prompt de natură. Trebuie acum tot 
mai mult să ne purtam de grijă singuri şi nouă dar şi naturii, de care continuăm totuşi să depindem. 
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Poluarea apei 
 
Poluarea cu substanţe naturale se poate împărţi în două mari categorii: poluarea directa si 

indirecta. Acest tip de poluare poate afecta mediul prin deversări de substanţe naturale în apă, cum sunt 
sarea (clorura de sodiu) pusă pe şosele; îngrăşămintele cu azot, fosfor şi potasiu folosite în agricultură; 
dioxidul de carbon şi alţi compuşi rezultaţi din arderea petrolului, cărbunelui, gazului metan şi a altor 
combustibili fosili; mineralele antrenate în ape din haldele miniere expuse etc.  

 
Poluarea cu substanţe sintetice se poate produce prin deversări directe sau indirecte de 

substanţe sintetice în apă. Asemenea substanţe pot fi organice sau anorganice, iar ca exemplul masele 
plastice, biocidele (pesticide, ierbicide, 
insecticide, fungicide etc.), tetraetil de 
plumb, deşeurile radioactive etc. 
  
 Poluarea apei se poate face şi 
de către turiştii care atunci când merg 
la picnic se gândesc să spele maşina 
în apa unui râu. O astfel de zonă este 
cea din apropierea oraşului Zărneşti, 
la poalele Pietrei Craiului, unde 
numeroşi oameni vin să petreacă 
sfârşitul de săptămână. 
 

Substanţele care poluează solul sunt adesea spălate în pârâuri şi râuri provocând poluarea 
apelor. Îngrăşămintele utilizate la îmbunătăţirea producţiei agricole contribuie şi ele la această 
problemă, încurajând creşterea excesivă a plantelor în râuri, iar pesticidele, dintre care multe nu se 
descompun, sunt dăunătoare pentru insecte şi alte organisme utile ecosistemului. În acelaşi timp, râurile 
şi pârâurile oferă un traseu convenabil pentru reziduurile industriale lichide. Deşi evacuarea deşeurilor 
de către fabrici este strict controlată, este de ajuns un mic accident pentru ca deşeurile toxice să distrugă 
viaţa unui râu.  

Pentru a verifica cât de poluate sunt râurile, unele autorităţi responsabile au instalat staţii de 
control automate care iau mostre de apă la intervale specificate, pentru a monitoriza aciditatea sau 
alcalinitatea, şi cantitatea de substanţe chimice prezente. Aceste staţii nu pot efectua însă teste pentru 
toţi agenţii de poluare. 

 
Deversarea apelor poluate în râuri poate 

genera mari probleme, în imagine râul Sebeş în 
apropierea localităţii Petreşti. 

 
Un fenomen ingrijorător este răspândirea 

subtanţelor chimice complexe în apa potabilă. 
Unele dintre aceste substanţe afectează hormonii 
din corpul uman. Substanţele pot proveni dintr-o 
varietate de surse, incluzând detergenţi industriali, 
mase plastice, ca produs auxiliar al fabricării 
hârtiei şi din pesticide. Scurgerea râurilor în mări 
şi oceane poate provoca poluarea acestora pe 
întinderi mari ale plajelor situate la gurile de 
vărsare.  
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Se estimeazǎ cǎ anual, în urma deversǎrilor petroliere accidentale, în oceane pǎtrund pânǎ la 
200 000 de tone de ţiţei. Cantitǎţi şi mai mari provin în urma proceselor de extracţie, transport şi 
prelucrare. Astfel de accidente provoacă dezastre ecologice în rândul faunei şi florei acvatice şi de 
coastă.  

  
Poluarea solului 
 
Poluarea uscatului este forma de poluare cea mai dificil de măsurat şi de controlat, iar solul este 

mai dificil de curăţat decât aerul sau apa. Uscatul este utilizat pentru depozitarea deşeurilor menajere şi 
comerciale, iar noroiul de la staţia de epurare a apelor reziduale este depozitat pe uscat sub forma unei 
suspensii în apă sau în stare uscată sau semiuscată. Noroiul conţine cantităţi importante de substanţe 
nutritive, precum azotul şi fosforul, dar el 
poate să conţină şi cantităţi nedorite de metale 
toxice.  

Reziduurile menajere şi industriale 
uzuale sunt descompuse în contact cu solul. 
Dar multe materiale reziduale dăunătoare nu 
dispar asa de simplu. De aceea, locurile de 
depozitare a deşeurilor trebuie administrate cu 
grijă pentru a nu se transforma în focare de 
infecţie.  

Deşeurile menajere aruncate la 
întâmplare în păduri sau locuri de campare 
provoacă mari daune ecosistemului. În 
imagine o pădure prin care trece drumul ce 
leagă Braşovul de staţiunea turistică Poiana 
Braşov. 

 
Poluarea naturală - are importanţă secundară în condiţiile în care aportul antropic de poluanţi 

devine tot mai grav. Dintre sursele de poluare naturală amintim: 
 

a) Erupţiile vulcanice elimina gaze, vapori şi particule solide, care sunt transportate pe mari distanţe de 
vânt şi curenţi de aer; aceştia pot polua atât aerul cât şi apa şi solul; 
 
b) Eroziunea solului fie ea eolianaă sau cauzată de ploi, este mai mult o problemă de degradare a 
solului, dar poate fi intensificată de poluare; 
 
c) Reziduurile vegetale şi animale degajă în urma descompunerii o serie de substanţe gazoase poluante 
iar rămăşiţele lor se integrează în sol. 
 
 Toate tipurile de poluare naturală, deşi uneori au o consistenţă catastrofală, se integrează rapid 
în circuitul natural, iar zonele afectate se regenerează. Nu acelaşi lucru putem spune şi despre poluarea 
artificială. 
 

Poluarea artificială – a apărut odată cu revoluţia industrială, iniţial produsele poluante fiind de 
natură organică, uşor biodegradate de bacterii şi ciuperci. Pe măsura dezvoltării industriale şi exploziei 
demografice au apărut deşeuri nebiodegradabile, pentru care nu există în natură enzime capabile să le 
descompună.  
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Solul poate fi poluat: 
 

- direct prin deversări de deşeuri pe terenuri  urbane sau rurale, sau din îngrăşăminte şi pesticide 
aruncate pe terenurile agricole; 
 
- indirect, prin depunerea agenţilor poluanţi, ejectaţi iniţial în atmosferă, care cad pe pământ sub formă 
de ploaie acidă, prin transportul agenţilor poluanţi de către vânt de pe un loc pe altul şi prin infiltrarea 
în sol a apelor contaminate.  
 

Caracteristicile solului sunt legate direct de productivitatea agricolă. Chimizarea în exces a 
agriculturii duce la tulburarea echilibrului solului ca şi la acumularea în sol şi în apa freatică a unor 
substanţe minerale (nitriţi care au efecte negative pentru om şi animale şi distrug bacteriile fixatoare de 
azot atmosferic). Pesticidele, nebiodegradabile în majoritatea lor, se concentrează de-a lungul lanţurilor 
trofice, fiind toxice pentru plante şi animale. De asemenea, dăunătorii devin rezistenţi la pesticide, fiind 
necesară crearea de noi substanţe de sinteză, eficiente dar şi mai toxice pentru mediu. Combaterea 
biologică a dăunătorilor este o soluţie mai bună pentru reducerea poluării solului. 

 
Deşi pare mai degrabă o 

problemă de poluare a aerului, fabrica 
de ciment de la ieşirea din Braşov, 
poluează şi solul prin depunerea 
particulelor solide evacuate la început 
în atmosferă. În imagine se observă uşor 
şi smogul produs în zonă. 

 
În judeţul Sibiu întâlnim 

poluarea chimică cea mai extinsă şi cu 
efecte agresive, deosebit de puternice 
asupra solului. Este generată de poluarea 
cu metale grele (plumb, zinc, cadmiu) şi 
dioxid de sulf din zona Copşa Mică. 
Deşi, la ora actuală, este de remarcat reducerea concentraţiei de metale grele din sol, faţă de anii 
precedenţi, acestea se regăsesc în sol în concentraţii peste limita pragului de alertă. De remarcat, 
deasemenea, şi reducerea arealului de maximă poluare şi a celui de poluare medie. Natura complexă a 
emisiilor şi acţiunea sinergică a poluanţilor afectează activitatea microbiologică, fapt ce duce la 
încetinirea pâna la dispariţie a proceselor de humificare. Poluarea solurilor din zona Copşa Mică 
afectează ecosistemele agricole şi forestiere. Astfel, solurile au fertilitate scăzută, încadrându-se în 
clase inferioare de fertilitate. Suprafaţa afectată însumează 18 630 ha teren agricol şi 3 245 ha fond 
forestier. Cele opt halde urbane de deşeuri existente în judeţul Sibiu ocupă o suprafaţă totală de 17 ha, 
iar rampele rurale 2 ha. Dat fiind amenajarea şi exploatarea necorespunzătoare a acestora, ele constituie 
zone cu poluare critică.  

 
Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor. Acestea spală în general atmosfera 

de agenţii poluanţi şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajutând la vehicularea agenţilor 
poluanţi spre emisari. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi contaminarea în adâncime a 
solului. 
 Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă, precum şi de 
natura însaşi a solului. Lucrul acesta este foarte important pentru urmărirea persistenţei pesticidelor şi 
îngrăşămintelor artificiale pe terenurile agricole. Interesul economic şi de protejare a mediului cere ca 
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atât ingrăşămintele cât şi pesticidele să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele 
este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în aer sau 
acţiunii enzimelor secretate de bacteriile din sol.  

Poluarea chimică a solului afectează circa 0,9 milioane ha, din care poluarea excesivă circa 0,2 
milioane ha; efecte agresive deosebit de puternice asupra solului produce poluarea cu metale grele (Cu, 
Pb, Zn, Cd) şi dioxid de sulf, identificată în special în zonele Baia Mare, Zlatna, Copşa Mică. Deşi, în 
ultimii ani, o serie de unităţi industriale au fost închise, iar altele şi-au redus activitatea, poluarea 
solului se menţine ridicată şi în alte zone (Târgu Mureş, Turnu Măgurele, Tulcea, Slatina, etc.).  

Poluarea cu petrol şi apă sărată de la exploatările petroliere şi transport este prezentă pe circa 50 
mii ha. Distrugerea solului prin diverse lucrări de excavare afectează circa 15 mii ha, aceasta 
constituind forma cea mai gravă de deteriorare a solului, întâlnită în cazul exploatărilor miniere, ca de 
exemplu, în bazinul minier al Olteniei.  

 
Acoperirea solului cu deşeuri şi reziduuri solide a determinat scoaterea din circuitul agricol a 

circa 18 mii ha terenuri agricole şi lunci. Daunele economice directe asupra producţiei agricole datorate 
restricţiior menţionate se estimează prin diminuarea acesteia cu circa 20 % pe an. 
 
 

3. CONSECINŢELE MAJORE ALE POLUĂRII APEI ŞI SOLULUI 
 

Multe efecte ale poluării se văd doar pe termen lung. Cum omul poluează puternic mediul la 
scară globală abia de câteva decenii, este clar că nu cunoaştem exact consecinţele, mai ales cele asupra 
unor sisteme complexe şi vaste cum sunt oceanele, acviferele subterane, ecosistemele acvatice. De 
aceea, principiul precauţiei ar trebui să fie luat mult mai în serios. 

 
Principalele probleme de calitate a apei dulci de pe planeta noastră pot fi grupate astfel:  
 
- Agenţii patogeni - boli virale, bacteriene şi parazitare; 
- Compuşii organici biodegradabili şi conţinutul de oxigen - reprezintă în continuare o 

problemă mare, deoarece mulţi compuşi organici sunt puţin cunoscuţi. 
- Suspensiile - din râuri şi lacuri sunt un transportator major de poluanţi; 
- Nitraţii - pot afecta sănătatea omului şi sunt generaţi mai ales de agricultură; 
- Salinitatea - se produce din cauza irigaţiilor excesive, a mineritului, presărării pe şosele, 

supraexploatării apelor subterane; 
- Metalele grele - Prin marea lor toxicitate sunt o problemă gravă, ele provenind mai ales din 

industrie, minerit, depozite de deşeuri; 
- Micropoluanţii organici - sunt în principal pesticidele şi se epurează greu şi au o mare 

diversitate, fiind greu de identificat individual; 
- Acidifierea - cauzele principale sunt ploile acide, apele de mină, poluarea cu nitraţi a solului.  

 
Există mari diferenţe de abordare şi decalaje în lume. Astfel, ţările tehnologic avansate sunt în 

ultimele decenii în curs de a-şi reface măcar parţial calitatea apelor grav afectată în perioada 1900 - 
1950, pe cînd cele în curs de dezvoltare sunt acum în plin proces de a îşi degrada apele. 

 
Problemele cu care se confruntă gestionarea deşeurilor în România pot fi sintetizate astfel: 

 
- depozitarea pe teren descoperit este cea mai importantă cale pentru eliminarea finală a 

acestora; 
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- depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a 
apelor de suprafaţă sau subterane, a zonelor de agrement); 

- depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului, conducând 
la poluarea apelor şi solului din zonele respective; 

- depozitele actuale de deşeuri, în special cele orăşeneşti, nu sunt operate corespunzător, nu se 
compactează şi nu se acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a 
răspândirii mirosurilor neplăcute;  

- nu există un control strict al calităţii şi cantităţii de deşeuri care intră pe depozit;  
- nu există facilităţi pentru controlul biogazului produs;  
- drumurile principale şi secundare pe care circulă utilajele ce transportă deşeuri nu sunt 

intreţinute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieşirea de pe depozite;  
- multe depozite nu sunt prevăzute cu împrejmuire, cu intrare corespunzătoare şi panouri de 

avertizare; 
- terenurile ocupate de depozitele de deşeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu mai 

pot fi utilizate în scopuri agricole; la ora actuală, în România, peste 12 000 ha de teren sunt afectate de 
depozitarea deşeurilor menajere sau industriale;  

- colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se efectuează neselectiv; ele ajung pe depozite 
ca atare, amestecate, astfel pierzandu-se o mare parte a potenţialului lor util (hârtie, sticlă, metale, 
materiale plastice). 
 

Toate aceste considerente conduc la concluzia că gestiunea deşeurilor necesită adoptarea unor 
măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deşeurilor în mediu. Respectarea acestor măsuri 
trebuie să facă obiectul activităţii de monitorizare a factorilor de mediu afectaţi de prezenta deşeurilor. 
 

Zone critice sub aspectul poluării apelor în România 
 
Ape de suprafaţă - în anul 1999, peste 81 la 

sută din cantitatea de ape uzate provenite din 
activitatea principalelor surse de poluare au ajuns în 
receptorii naturali neepurate sau insuficient epurate. 
Conform acestui criteriu, cele mai afectate bazine 
hidrografice sunt: Prut (100 %), Ialomiţa şi Argeş (99 
%), Vedea (98 %) şi Crişurile (96 %).  

 
Râul Ialomiţa se confruntă în zona oraşului 

industrial Fieni cu mari probleme: amplasarea haldei 
de deşeuri orăşeneşti şi industriale chiar lângă albia 
râului şi vecinătatea cu fabrica de ciment. 

 
Ape subterane - Prahova - Teleajen – zonă 

poluată în special cu produse petroliere şi compuşi 
fenolici din cauza activităţii de extracţie. Obiective 
industriale a căror activitate determină frecvente 
depăşiri ale concentraţiilor maxim admise la 
indicatorii de calitate a apelor: Dej - combinatul de 
celuloza şi hârtie; Baia Sprie - exploatarea minieră; 
Baia de Arieş - exploatarea miniera; Govora -uzinele 
sodice; Iaşi - Penicilina şi Comtom Tomeşti; Tulcea - 
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Alum;  Turnu Severin - SC Turnu Severin; Târgu Mureş - Azomureş; Constanţa - bazinul portuar; 
Năvodari - Petromidia.  
 

Zone critice sub aspectul poluării solurilor în România 
 
Poluarea chimică - Zlatna, Baia Mare, Copşa Mică – zone critice din cauza prezenţei metalelor 

grele, în special cupru, plumb, zinc şi cadmiu; Borzeşti, Oneşti, Ploieşti – zone critice prin poluarea cu 
petrol şi apă sărată datorată exploatărilor petroliere.  
 

Depozitarea deşeurilor - Gorj, Vâlcea, Alba, Covasna, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Prahova, 
Galaţi – zone critice datorate depozitării sterilului minier, deşeurilor metalice şi zgurilor; Gorj, 
Hunedoara, Dolj, Bihor – zone critice datorate depozitelor de cenuşă din procese chimice; Râmnicu 
Vâlcea, Bacău, Dolj şi Constanţa – zone critice datorate depozitelor de deşeuri industriale periculoase; 
Bucureşti şi zonele aferente marilor oraşe – zone critice datorate haldelor de deşeuri menajere. 

 
Obiective industriale a căror activitate 

determină frecvente depăşiri ale 
concentraţiilor maxim admise la indicatorii de 
calitate a solului: Videle - schela petrolieră; 
Poieni - schela petrolieră; Holboca - CET 
Holboca; Slatina - Alro; Călimani - 
exploatarea minieră; Doiceşti - FE Doiceşti; 
Rovinari - FE Rovinari; Turceni - FE Turceni.   
 
 Oraşele puternic afectate de poluare şi 
zonele din imediata lor vecinătate au un 
aspect caracteristic. Haldele de deşeuri 
menajere şi industriale erodează panta 
acestui deal aflat în Subcarpaţii Getici în 
zona oraşului Fieni din judeţul Dâmboviţa, 
provocând o degradare a peisajului. Se pot 
vedea în imagine acumulări de marne şi zguri 
rezultate din prelucrarea calcarului şi chiar 
un mare depozit de PET-uri, care ar putea 
aduce un venit suplimentar autorităţilor 
locale dacă ar fi reciclate. 
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CAPITOLUL II 

PROBLEMATICA DEŞEURILOR 
 
 

1. TIPURI DE DEŞEURI 
 

Deşeurile sunt materiale considerate fără valoare sau fără utilitate. Acestea ar trebui eliminate 
deoarece pun în pericol sănătatea umană. Contactul omului cu deşeurile poate surveni fie în mod direct, 
prin acumularea haldelor de gunoi în apropierea zonelor de locuit, fie indirect, prin scurgerile în sol, 
apă subterană sau apă de suprafaţă şi emisie în atmosferă. 

 
Clasificarea deşeurilor   
Din punct de vedere al naturii şi locurilor de producere, deşeurile se clasifică astfel: 

- deşeuri din industria minieră – sunt reprezentate de fragmente de roci şi minereuri sărace. Acestea 
sunt depuse de regulă la gura minei în zone neamenajate expuse periodic eroziunii şi spălării de 
către apele de suprafaţă. 

- deşeuri din industria energetică şi metalurgică – pot fi zguri, nămoluri, prafuri şi cenuşi. Zgura şi 
cenuşa de la termocentrale reprezintă o mare cantitate de deşeuri, în special în ţara noastră, unde 
industria energetică utilizează cu precădere cărbune inferior. Deşeurile provenite de la termocentrale 
şi din metalurgia neferoasă au un conţinut ridicat în metale grele şi o anumită cantitate de sulfaţi 
care pot polua grav mediul înconjurător.  

- deşeuri industriale - provin în general din industria prelucrătoare (textilă, a lemnului, alimentară) şi 
în special din prelucrarea metalelor.  

- deşeuri din construcţii – reprezintă materialele provenite din demolarea construcţiilor şi din resturile 
de materiale rămase de la şantierele de construcţii civile şi industriale. 

- deşeuri stradale – sunt reprezentate de hârtie, plastic, resturi ceramice şi sticle, moloz, resturi 
alimentare, resturi vegetale, metale şi praf, acumulate în zonele stradale din activităţi cotidiene. 

- deşeuri menajere – sunt reziduurile solide colectate de la locuinţele populaţiei şi sunt reprezentate 
prin: hârtie, plastic, material textil, ceramică, metal, sticlă, ambalaje, diverse substanţe chimice, 
baterii, anvelope, uleiuri şi nu în ultimul rând resturi alimentare. 

- deşeuri agricole – sunt constituite din resturi vegetale, precum cocenii şi paiele. Din zootehnie 
rezultă mari cantităţi de gunoi de grajd şi dejecţii animaliere. 

- deşeuri periculoase – provin în cea mai mare parte din industria chimică, metalurgică, a rafinării, 
ateliere auto şi staţii de benzină. Aceste substanţe nu se folosesc direct de către om, însă cele mai 
multe sunt utilizate la fabricarea multor produse finite necesare omului. Dintre acestea amintim: 
vopsele, solvenţi, insecticide, pesticide, acizi, compuşi metalici etc. 

- deşeuri radioactive – sunt rezultate din activităţi industriale, medicale şi de cercetare. Cele mai mari 
cantităţi provin din activitatea de producere a energiei electrice. 

Deşeurile, în marea lor majoritate, pot deveni periculoase în condiţii precare de depozitare sau 
de transport. Astfel ele pot deveni explozive, oxidante, inflamabile, iritante, toxice, cancerigene, 
corozive, infecţioase, mutagene, radioactive şi pot emite gaze toxice în contact cu apa, aerul sau un 
acid.  
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2. DEŞEURILE MENAJERE 
 

Categoria de deşeuri la care omul, prin activităţile lui zilnice, contribuie direct este cea a 
deşeurilor menajere.  

 

Scurt istoric 
 
Timpurile preistorice 

 Primii oameni duceau o viaţă nomadă, în grupuri restrânse pentru o anumită perioadă de timp 
pentru ca mai apoi să se mute în alt loc. Gunoiul rămas era în mare parte biodegradabil. Obiectele 
folosite, unelte din lemn, piatra sau os erau din materiale naturale şi nu reprezentau nici un fel de 
pericol pentru mediu. Odată cu crearea unor aşezări permanente oamenii au început să se confrunte cu 
problema acumulării gunoiului. 
 

Civilizaţiile antice 
Pentru o lungă perioadă de timp civilizaţiile timpurii nu aveau metode pentru a rezolva 

problema deşeurilor menajere, astfel că gunoiul era câteodată lăsat în casă, iar cea mai mare parte din el 
ajungea pe străzi. Când mirosul devenea insuportabil era acoperit cu un strat de pământ sau lut, 
crescând nivelul străzilor. În Troia, acumularea deşeuriilor pe podea şi pe străzi făcea necesară 
ridicarea acoperişurilor caselor şi schimbarea intrărilor în case. În Egipt, deşeurile, provenind deseori 
de la familii instărite, erau colectate şi aruncate în Nil.  

Prima groapa de gunoi a fost produsul grecilor antici. În jurul aniilor 500 î.e.n., grecii amenajau 
gropi municipale de gunoi şi scriau legi ce prevedeau depozitarea gunoiului menajer la cel puţin 1,5 km 
distanţă de zidurile oraşului. Prin aceeaşi perioadă în Atena prima lege care împiedica locuitorii să-şi 
arunce gunoiul pe străzi a fost pusă in aplicare. Până în 200 î.e.n., în marile oraşe din China au fost 
introduse forţe de munca pentru colectarea gunoiului. Cele mai mari probleme privind deşeurile 
menajere au apărut în Roma datorită populaţiei numeroase. Familiile bogate foloseau sclavi pentru a 
scăpa de gunoi, însă mare parte rămânea pe străzi. 
 

Evul mediu 
 În zonele urbane, gunoiul era încă aruncat pe străzi, condiţiile de trai în zonele dens populate 
fiind astfel precare. Animalele domestice, precum porci şi păsările, umblau prin gunoiul adunat pe 
străzi, ducând astfel focarul de infecţie în casele oamenilor. Gunoiul atrăgea deasemenea un număr 
mare de şobolani fapt ce a dus la declanşarea ciumei bubonice, boală care a decimat populaţia Europei 
în acea perioadă. Către sfârşitul evului mediu, condiţiile sanitare au început să se îmbunătăţească 
datorită dezvoltării drumurilor pavate şi a sistemelor de curăţenie a străzilor în oraşe.  
 

Revoluţia industrială 
 Odată cu începutul revoluţiei industriale, practicile sanitare au scăzut din cauza creşterii 
populaţiei din oraşe. De-a lungul secolelor XVIII şi XIX, străzile oraşelor europene şi americane erau 
încă acoperite de deşeuri. Datorită numărului mare de oameni care se mutau în oraşe, locuinţele şi 
alimentele erau tot mai dificil de găsit. Au apărut “cocioabe” în care trăiau numeroase persoane în 
condiţii precare de viaţă şi în acelaşi timp din ce în ce mai multe deşeuri. Teama izbucnirii unei noi 
epidemii a determinat luarea unor măsuri sanitare şi de colectare a deşeurilor. 
 La sfârşitul secolului al XVIII – lea  în Philadelphia, SUA, Benjamin Franklin a fost primul care 
a pus în funcţiune servicii sanitare constând în curăţatul străziilor şi ridicarea gunoiului. În New York, 
gunoiul era aruncat în râuri de pe platforme amenajate şi de cele mai multe ori acesta sfârşea pe ţărmul 
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oraşului New Jersey în loc să ajungă în mare. În 1827, această metodă a fost schimbată, gunoiul fiind 
colectat pe vase special amenajate şi aruncat în ocean. Primul incinerator de deşeuri a fost utilizat în 
Anglia în 1874, iar din 1885 acestea erau folosite şi în SUA. Totuşi, au apărut probleme la arderea 
gunoiului, cel ud necesitând un surplus de cărbune pentru incinerare. Procesul scump a dus la 
renunţarea la această metodă. Incineratoarele au fost înlocuite cu o altă metodă de eliminare a deşurilor 
menajere şi anume procesul de reducere, prin care gunoiul umed era “înabuşit” în butoaie, rezultând un 
lichid folosit ca fertilizator sau la producerea săpunului. Dar şi această metodă a fost înlocuită din 
cauza mirosului degajat. 
 

Începutul anilor 1900 
 Civilizaţiile occidentale au început să realizeze faptul că viruşii cauzatori de boli şi epidemii 
proveneau de la deşeuri. Astfel că s-a început o colectare regulată a gunoiului iar străziile erau curăţate 
de către persoane angajate special pentru această muncă. Cu toate acestea gunoiul acumulat creştea 
îngrijorător, astfel că în 1912 în New York se produceau deşeuri în cantităţi egale cu volumul a 140 de 
monumente Washington. Deşeurile colectate erau depozitate în gropi de gunoi, aruncate în mare sau 
arse, ceea ce a condus la crearea unor probleme de mediu. 
 La jumătatea aniilor 1900 s-au folosit noi metode de eliminare a deşeurilor, acestea fiind 
acoperite în gropi de gunoi special amenajate. S-a revenit la arderea gunoiului dar, deşi volumul 
deşeurilor scădea prin această metodă, era afectată calitatea aerului. Oamenii nu mai refoloseau 
materialele, acestea fiind uşor de înlocuit, ceea ce a determinat o creştere masivă a deşeurilor şi 
probleme majore de mediu din cauza compuşilor chimici şi a altor materiale periculoase. 
 

Începutul secolului XXI 
 Odata cu sfârşitul secolului XX, populaţia a început să aibă un rol important în administrarea 
deşeurilor menajere prin folosirea materialelor reciclabile, utilizând metode de compostare a deşeurilor 
organice şi prin reducerea gunoiului menajer produs. Legi privind mediul încojurător au fost puse în 
aplicare pentru a proteja populaţia şi mediul de poluarea generată de eliminarea deşeurilor.  
 
 Din cauza scăderii spaţiului de depozitare a deşeurilor şi controversei privind cea mai potrivită 
metodă de eliminare a acestora, soluţia optimă pare a fi prevenirea generării deşeurilor. 

 

După posibilităţile de valorificare reziduurile menajere sunt de mai multe tipuri: 

- compostabile, respectiv resturi organice rezultate de la pregătirea hranei, hârtie, oase, textile; 

- combustibile: lemn, cauciuc, materiale plastice; 

- inerte, care sunt necompostabile şi necombustibile: materiale nemetalice, materiale de construcţii, 
ceramică; 

- reciclabile, la care se încadrează hârtia, sticla, materialele plastice, metalele. 

 

Dacă până în prezent noţiunea de gunoi menajer era folosită pentru reziduurile rezultate din 
activitatea umană, astăzi această denumire nu mai este valabilă deoarece prin gunoi se înţelege un 
obiect care nu mai are nici o valoare şi care trebuie îndepărtat considerându-se total nefolositor. 
Realitatea arată însă că, odată cu evoluţia şi creşterea populaţiei şi a gradului de civilizaţie, resturile 
rezultate din gospodărie, de la prepararea hranei la care se mai adaugă şi o cantitate însemnată de 
materiale provenite din ambalarea alimentelor, şi chiar o serie de obiecte de uz casnic sau personal 
deteriorate, nu mai sunt nişte gunoaie de aruncat ci o adevărată resursă secundară de materii prime şi 
materiale refolosibile. Lada de gunoi constituie astăzi un bogat şi inepuizabil zăcământ.  
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Numim deşeuri menajere, deşeurile rezultate în mod obişnuit din activitatea casnică, resturile 
provenite din magazine, hoteluri, cantine, unităţi de alimentaţie publică, instituţii de învăţământ şi alte 
instituţii publice în care activitatea sau prezenţa oamenilor poate produce reziduuri cu compoziţie 
similară reziduurilor din gospodărie.  

 
În ţările europene dezvoltate, deşeurilor menajere au următoarea compoziţie: 16 % hârtie şi 

cartoane, 5 % metale, 6 % sticlă, 39 % resturi menajere, 6 % textile, 11 % plastice şi 17 % alte 
componente diverse.   

 
Cantităţi anuale de reziduuri menajere din diferite ţări 

Elveţia – 450 kg/locuitor    India – 1060 kg/locuitor 

Ungaria – 600 kg/locuitor    SUA – 930 kg/locuitor 

Anglia – 760 kg/locuitor    Brazilia – 640 kg/locuitor 

Franţa – 800 kg/locuitor    România – 985 kg/locuitor 

 
Cantitatea deşeurilor menajere variază după numărul populaţiei, după standardul de viaţă, după 

felul de hrană, după condiţiile climatice şi după anotimpurile anului. Astfel că şi cantităţile de deşeuri 
menajere urbane prezintă varietăţi 
importante, de la o ţară la alta, de la 
un oraş la altul, în funcţie de climă, 
modul de viaţă al locuitorilor, 
caracterul localităţilor, etc.  

 

În multe zone din ţară, în 
special în cele în care nu există un 
sistem bine pus la punct de colectare 
a gunoiului menajer, cu precadere în 
mediul rural, oamenii aruncă 
gunoiul în zone neamenajate din 
care acestea pot ajunge foarte uşor 
în apa râurilor. Aceste zone devin 
uşor focare de infecţie, iar câinii 
vagabonzi, ciorile, şobolanii pot 
purta viruşii înspre localităţi. 

  
 Incinerarea deşeurilor 
 
 Neutralizarea deşeurilor se poate face foarte igienic prin incinerare, deoarece viruşii şi 
microorganismele sunt în totalitate distruse. Acest procedeu poate fi bun şi pentru prevenirea degradării 
mediului, spaţiile pentru incinerare sunt considerabil mai reduse decât cele pentru depozitare. Deşeurile 
menajere se pot incinera împreună cu cele agricole.  

Poluarea mediului este minimă, putând fi menţinută în limite normale în condiţiile purificării 
gazelor de ardere. Prin filtre speciale cenuşa este reţinută reducând astfel poluarea la minim, iar 
cantitatea de deşeuri rezultată după ardere este foarte redusă.  
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Principalele dezavantaje ale incinerării sunt folosirea inferioară a materiei (nu mai poate fi 
reciclată, fiind transformată prin combustie în energie), poluarea atmosferică şi costurile mari de 
investiţie şi exploatare. 

 
În mediul rural, s-au făcut foarte puţine cercetări asupra reziduurilor menajere şi nu se deţin 

date concludente. Spre deosebire de reziduurile menajere urbane, cele rurale mai conţin unele 
componente care nu se regăsesc sau sunt în cantităţi foarte reduse (dejecţii animaliere, paie, rădăcini, 
frunze) în deşeurile menajere urbane. Deşi în mediul rural nu există o reciclare a deşeurilor menajere 
ele sunt valorificate în mod curent de către oameni ca îngrăşământ agricol sau ca hrană animalieră.  
  
 

3. DEŞEURILE ÎN NATURĂ 
 
 Deşeurile de orice fel, rezultate din numeroasele activităţi umane, constituie o problemă de o 
deosebită actualitate, atât datorită creşterii cantităţilor şi felurilor acestora (care prin degradare şi 
infestare prezintă un pericol pentru mediul natural şi pentru sănătatea populaţiei), cât şi însemnatelor 
cantităţi de materii prime, materiale refolosibile şi energie care pot fi recuperate şi introduse în circuitul 
economic.  

Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de 
trai al populaţiei antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri. Prin varietatea 
substanţelor organice şi anorganice conţinute, acestea fac ca procesul degradării aerobe şi anaerobe de 
către microorganisme să fie dificil de condus provocând, în cazul evacuării şi depozitării necontrolate, 
atât poluarea solului, cât şi a aerului şi 
a apei. Sunt afectate, de asemenea, 
ecosistemele din vecinătatea acestor 
depozite creându-se mari dezechilibre 
în cadrul lanţurilor trofice.  
 
 Una dintre cele mai mari 
probleme ale acumulărilor de deşeuri 
este cea a PET-urilor. Acestea, dacă 
sunt aruncate în natură pot ajunge 
foarte uşor în râuri, unde plutesc pâna 
la gurile de vărsare, unde se 
acumulează. Pe parcursul râului însă, 
se pot acumula temporar şi pot forma 
adevărate insule, cum este cazul 
aceste imagini de pe râul Olt. 
 
 
 Să urmărim felul în care deşeurile pot dispărea în mod natural din natură prin degradare 
completă:  

- recipientele din metal (cutii de conserve, canistre de combustibil) se degradează în 
aproximativ 150-300 ani;  

- recipientele din aluminiu (doze de bere sau sucuri) dispar în 300-400 de ani;  
- plasticul (sticle de suc, ambalaje) nu se degradează, eventual se rupe în bucăţi mici care sunt 

ingerate de animale; 
- obiectele din sticlă nu se dezintegrează niciodată, ea suferă doar un proces de fărâmiţare, 

deci nu este integrată niciodată în circuitul materiei în natură.  
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Nu trebuie nici un fel de calcul greoi pentru a vedea că acest gunoi nu va putea disparea 

niciodată din natură, astfel de acumulări nu fac decât să împiedice ciclurile de viaţă naturale. 

Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului 
 

În general, ca urmare a lipsei de amenajări şi a exploatării deficitare, depozitele de deşeuri se 
numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea 
publică.  

Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri orăşeneşti şi 
industriale, în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt: 
 

- modificări de peisaj şi disconfort vizual; 
- poluarea aerului; 
- poluarea apelor de suprafaţă; 
- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate. 

  
Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute şi cu suspensii antrenate de vânt este deosebit de 

evidentă în zona depozitelor orăşeneşti actuale, în care nu se practică exploatarea pe celule şi 
acoperirea cu materiale inerte. Scurgerile de pe versanţii depozitelor aflate în apropierea apelor de 
suprafaţă contribuie la poluarea acestora cu substanţe organice şi suspensii. Depozitele 
neimpermeabilizate de deşeuri urbane sunt deseori sursa infestării apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, 
dar şi cu alte elemente poluante. Apele scurse pe versanţi influenţează calitatea solurilor înconjurătoare, 
fapt ce se repercutează asupra folosinţei acestora. 
 

Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deşeuri este un 
proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare durabilă”, se 
intinde pe durata a cel puţin două generaţii dacă se însumează perioadele de amenajare (1-3 ani), 
exploatare (15-30 ani), refacere ecologică şi postmonitorizare (15-20 ani). 

În termeni de biodiversitate, un depozit de deşeuri înseamnă eliminarea de pe suprafaţa afectată 
a unui număr de 30-300 specii/ha, fără a considera şi populaţia microbiologică a solului. În plus, 
biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică, în asociaţiile vegetale devin dominante speciile 
din zonelor poluate iar unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care îşi găsesc 
hrana în gunoaie (şobolani, ciori).  

 
Deşi efectele asupra florei şi faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării 

depozitului, reconstrucţia ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai 
putea restabili echilibrul biologic iniţial, evoluţia biosistemului fiind ireversibil modificată. Actualele 
practici de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor urbane facilitează înmulţirea şi diseminarea 
agenţilor patogeni şi a vectorilor acestora: insecte, şobolani, ciori, câini vagabonzi. 

 
Deşeurile, mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sănătate datorită conţinutului 

lor în substanţe toxice precum metalele grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenţi, uleiuri uzate etc. 
Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămoluri toxice, produse 
petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate în comun cu deşeuri solide 
orăşeneşti. Această situaţie poate genera apariţia unor amestecuri şi combinaţii inflamabile, explozive 
sau corozive; pe de altă parte, prezenţa reziduurilor menajere uşor degradabile poate facilita 
descompunerea componentelor periculoase complexe şi reduce poluarea mediului. 
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Un aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile şi utile sunt depozitate împreună cu 
cele nereciclabile; fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic, recuperarea 
lor este dificilă. 

 

Impactul depozitelor de deşeuri menajere asupra turismului 

Turismul, mai mult ca oricare alt domeniu de activitate este dependent de mediul înconjurător, 
acesta reprezentând "materia sa primă", obiectul şi domeniul de activitate şi de desfăşurare a 
turismului, fiind suportul - cadru, purtătorul resurselor sale. Turismul se desfăşoară în mediu şi prin 
mediu, "calitatea" acestuia putând favoriza sau nega activităţile turistice. 

 
Relaţia turism - mediu înconjurător 

are o semnificaţie aparte, dezvoltarea şi 
ocrotirea mediului înconjurător 
reprezentând condiţia de bază a existenţei 
turismului, orice modificare produsă 
acestuia aducând prejudicii şi potenţialului 
turistic prin diminuarea sau chiar anularea 
resurselor sale. 

Această relaţie este însă mai 
complexă, ea incluzând şi situaţiile în care 
printre acţiunile întreprinse în vederea 
desfăşurării activităţilor turistice sunt 
cuprinse şi măsuri care conduc la sporirea 
atractivităţii unora dintre componentele 
mediului înconjurător sau la degradarea 
lor. 

În Masivul Fagăraş, acumulările de deşeuri în gropi de gunoi aflate în special în vecinătatea 
refugiilor alpine şi a cabanelor, scad foarte mult atractivitatea acestui munte foarte vizitat şi de către 
turiştii străini. Poluarea peisajului este foarte evidentă în locuri ca şi cel din imagine din apropierea 
refugiului Zârna. 

 
Deosebit de gravă este însă poluarea peisajului, una dintre cele mai valoroase resurse ale 

potenţialului turistic. Factorii de degradare a peisajului se regăsesc în ansamblul factorilor poluanţi 
care au acţiuni distructive asupra elementelor sale componente (vegetaţie, faună, reţea hidrografică 
etc.), la care se adaugă tăierile nedirijate de 
păduri, depozitarea necontrolată a deşeurilor 
industriale şi menajere, realizarea de 
construcţii neaspectuoase sau neadecvate etc., 
acestea fiind numai câteva aspecte dintre cele 
ce degradează natura, tocmai acolo unde este 
mai căutată pentru frumuseţea ei.  

Un mare aport la poluarea 
peisagistică din zona montană este adus de 
stânile ce funcţionează în zonă. Deşeurile 
menajere produse de acestea rămân în 
natură. În imagine stâni improvizate de pe 
Valea Viştea, Masivul Făgăraş. 



 24

Dependenţa evidentă a turismului de calitatea mediului înconjurător face ca el să fie interesat în 
toate acţiunile de protecţie a mediului şi, prin aceasta, în protecţia propriilor sale resurse, în caz 
contrar, consecinţele degradării resurselor turistice pot avea implicaţii social - economice dintre cele 
mai grave. 

Stabilirea şi aplicarea consecventă a unei politici de protecţie a potenţialului turistic este urgentă 
şi imperios necesară pentru că, în mod continuu, apar noi şi serioase deteriorări ale resurselor turistice, 
unele, deja produse, nemaiputându-se remedia. Măsurile şi acţiunile întreprinse în acest sens au, în 
unele cazuri, efecte imediate, dar, de cele mai multe ori, îşi dovedesc utilitatea şi eficienţa în timp, 
beneficiarii lor fiind generaţiile viitoare. 

 
Iată de ce ocrotirea 

naturii şi conservarea calităţilor 
sale devin pentru turism o 
necesitate, acţiunile întreprinse 
în acest sens concurând la 
protecţia potenţialului turistic. 

 
În domeniul montan, 

unde evacuarea deşeurilor este 
foarte greu de făcut, acest 
lucru este posibil doar cu 
ajutorul voluntarilor din cadru 
ONG–urilor de mediu. În 
imagine un grup de voluntari 
din Clubul pentru Protecţia 
Naturii şi Turism la o acţiune 
de ecologizare efectuată în 
zona Muntele Roşu din Masivul 
Ciucaş. 
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CAPITOLUL III 

CUM POŢI AJUTA 
 
 

1. COLECTAREA SELECTIVĂ 
 
 Deşeurile menajere conţin cantităţi apreciabile de materiale refolosibile ce pot fi colectate şi 
valorificate. În prezent, există tehnologii moderne şi instalaţii complexe care fac posibilă transformarea 
deşeurilor în materii prime.  
 Domeniul în care există cele mai multe materiale refolosibile este cel al locuinţelor din oraşe, 
acest lucru fiind foarte evident într-o societate de consum cum tinde să devină şi ţara noastră.  

Colectarea selectivă a deşeurilor este un procedeu ce permite reciclarea diferitelor tipuri de 
materiale: hârtie-carton, sticlă, aluminiu, metale neferoase, materiale organice şi este o metodă foarte 
avantajoasă din punct de vedere economic. Se poate face la sursa de generare fie pe tipuri de deşeuri, 
fie mixt - combinând iniţial două sau trei tipuri de deşeuri şi separându-le ulterior. 
  

În aproape toate ţările comunităţii europene, colectarea selectivă a deşeurilor se aplică cu bune 
rezultate. Pentru obţinerea aceloraşi rezultate, în ţara noastră se încearcă următoarele: 

 
- amplasarea unor containere destinate colectării selective în zonele de depozitare a deşeurilor; 
- pregătirea populaţiei în vederea colectării selective; 
- realizarea circuitelor complete de tip colectare-reciclare; 
- refolosirea materiei prime. 
 

Colectarea selectivă a deşeurilor se impune datorită următoarelor raţiuni: 
 

- recuperarea mai uşoară a materialelor refolosibile; 
- posibilitatea utilizării în agricultură a deşeurilor urbane fermentabile prin eliminarea 

elementelor nefermentabile. 
 

Pe teritoriul ţării noastre se găsesc 
în special centre de colectare pentru hârtie, 
plastic, sticlă şi metale. Din cauză că 
preţurile de achiziţie ale materialelor 
refolosibile nu sunt suficient de 
stimulative şi centrele de colectare sunt 
relativ puţine şi situate la o distanţă mare 
de locuitori, cantităţiile predate de către 
populaţie sunt reduse faţa de posibilităţile 
existente. 

 
În unele oraşe, inclusiv Braşov, se 

implementează colectarea selectivă pentru 
plastic (PET-uri) şi hârtie. Pentru acest 
lucru s-au instalat containere speciale în 
cadrul unor proiecte pilot. 
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 O formă de mobilizare a populaţiei, care a dat rezultate bune, constă în organizarea unor acţiuni 
speciale în cadrul unor zile record de colectare a materialelor refolosibile considerate şi zile de 
curăţenie care, de obicei, au loc mai mult în lunile de primăvară şi de toamnă. Pentru a se obţine bune 
rezultate este necesar ca în prealabil pe o durată de mai multe zile să se facă o mediatizare temeinică 
prin afişe, în şcoli, întreprinderi, asociaţiile de locatari şi alte locuri publice, prin presa locală, pentru a 
se cunoaşte ziua acţiunii. Primăriile trebuie să asigure autovehicule de transport pentru materialele 
strânse. 

 
 

2. RECICLAREA 
 

Reciclarea este un concept al secolului XX şi a apărut pentru a limita risipa resurselor şi pentru 
o utilizare mai eficientă a acestora. A devenit din ce în ce mai clar că industrializarea şi creşterea 
susţinută a populaţiei au condus la consumarea unor cantităţi de materii prime din ce în ce mai mari. 
Soluţia optimă a contradicţiei dintre cerinţele procesului de creştere economică şi caracterul restrictiv al 
resurselor o reprezintă  recuperarea şi reutilizarea acestora. Unul din motivele pentru care s-a ajuns la 
această concluzie o reprezintă faptul că oamenii au considerat resursele Pământul infinite. Dacă o mină 
se epuiza, o alta nouă intra în exploatare. Dacă rezervele unei naţiuni se epuizau, populaţia putea 
emigra într-un nou loc. Dacă resursele Europei se terminau, europenii puteau descoperi noi teritorii, 
acum însă nu mai avem unde să mergem, lumea este în pragul suprapopulării. În acest ritm a apărut 
foarte curând problema deşeurilor şi a limitării resurselor. Industria modernă este focalizată pe  
modalităţi de producţie ieftine, nu pe conservarea ecosistemul. 

 
 Peste tot în lume se observă tot mai des efectele subalimentaţiei şi sărăciei şi deşi în multe din 

ţările în curs de dezvoltare sau subdezvoltate s-ar impune o gestionare mai eficientă a resurselor, 
reciclarea este practicată în mare parte doar în ţările dezvoltate din cauză că procesul de reciclare 
necesită anumite tehnologii şi cheltuieli. Multe ţări au abordat deja problema recuperării şi recirculării 
resurselor refolosibile, astfel că s-au intensificat acţiunile de reglementare a activităţilor de recuperare, 
cele pentru stabilirea formelor organizatorice de colectare, precum şi eforturile de cercetare pentru 
găsirea celor mai eficiente căi de recuperare şi valorificare a materialelor refolosibile. 

 
Cele mai mari avantaje pentru mediu ale reciclării sunt legate, nu de depozitarea deşeurilor, ci 

de conservarea resurselor naturale, a energiei şi reducerea poluării în procesul de producţie care rezultă 
din folosirea materiilor prime reciclate în locul materiilor prime pure. Materialele reciclate au fost deja 
prelucrate o dată, astfel încât producţia, în majoritatea cazurilor, este mai curată decât procesul original. 
Analizele detaliate arată că aceste avantaje ecologice ale reciclării înlătura orice inconvenient ecologic 
secundar care rezultă din colectarea şi transportul materialelor reciclabile.  
 

De exemplu, s-a examinat impactul ecologic asupra ciclului de viaţă al dozelor de aluminiu, 
recipientelor din sticlă, ziarelor, dozelor acoperite cu inox, a sticlelor din plastic şi bidoanelor de lapte 
colectate în cadrul unui program pilot aplicat unui cartier. Studiul include toate componentele reciclării: 
colectarea, procesarea, returnarea materialelor procesate producatorului si remanufacturarea. Studiul 
compară de asemenea acest impact cu cel al depozitării sau incinerării ale aceloraşi articole şi 
înlocuirea lor cu unele noi realizate din materiale pure.   

După colectarea datelor pentru toate aceste activităţi asociate reciclării, studiul a descoperit, 
pentru 10 categorii principale de poluare a aerului şi 8 categorii principale de poluare a  apei, faptul că 
reciclarea zonală conduce la o reducere categorică a tuturor factorilor poluanţi. Acelaşi rezultat a fost 
descoperit pentru generarea de deşeuri solide, măsurate în greutate sau în volum. Cu alte cuvinte, 
colectarea, procesarea, transportul şi execuţia de noi produse din materiale recuperate vor conduce la 
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mai  puţini factori poluanţi ai aerului şi apei, mai puţine deşeuri solide, la folosirea unor cantităţi mai 
mici de materii prime în procesul de producţie. Mai mult de atât, factorii  poluanţi rezultaţi din reciclare 
au fost considerabil mai mici decât cei din depozitare şi incinerare aproape în toate categoriile.  

 
În domeniul reciclării se impun următoarele strategii: 
 

- prevenirea formării deşeurilor; 
-    valorificarea deşeurilor prin optimizarea sistemelor de colectare şi triere ; 
-    eliminarea finală a deşeurilor care nu şi-au găsit o valorificare. 

 
Conceptul de reciclare cuprinde 3 categorii: 

- transformarea naturală; 
- transformarea în circuit deschis;  
- transformarea în circuit închis. 
 
 Transformarea naturală   
 

Plantele realizează fotosinteza prin dioxidul de carbon absorbit de frunze cu ajutorul energiei 
solare şi eliberează oxigenul. Pentru a putea supravieţui, plantele transformă compuşii anorganici în 
proteine şi substanţe organice. Acestea sunt principalele susţinătoare ale vieţii pe Terra. Celelalte 
vieţuitoare îşi procură hrana şi oxigenul prin intermediul plantelor. Animalele ierbivore consumă 
plantele şi folosesc materia organică pentru a supravieţui. Lanţurile trofice se continuă cu o altă verigă, 
cea a carnivorelor care consumă animalele ierbivore. Animalele mici, insectele, bacteriile descompun 
copacii căzuţi, plantele şi animalele moarte în substanţe anorganice şi astfel circuitul este reluat. 

Ecosistemul este alcătuit din 5 componente: energie solară, materie anorganică, producători de 
materie organică, consumatori de materie organică, agenţi de descompunere. Acest circuit al 
transformării naturale continuă de milioane de ani în cel mai desăvârşit echilibru, independent de 
naşterea şi prăbuşirea civilizaţiilor. In mediul natural totul este prelucrat fără pierderi. Dacă una din 
cele 5 componente dispare apar 
dezechilibre majore. Astfel, dacă ar 
exista doar plante verzi, s-a estimat că 
acestea ar consuma dioxidul de carbon 
în 26 de ani. 

Primăvara florile de pădure 
folosesc materia organică din frunzele 
putrezite pentru a creşte. În imagine se 
vede foarte bine acest lucru, o pădure 
plină de brebenei a Dealului Lempeş 
(rezervaţie botanică). Singurul loc 
unde frunzele au rămas neatinse este 
poteca, unde solul bătătorit nu a 
permis creşterea florilor. 
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Transformarea în circuit deschis 
 
 Epuizarea resurselor naturale, ploile acide, încălzirea globală, distrugerea stratului de ozon, 
contaminarea apelor, sunt generate din afara ecosistemului. Astfel se observă că problemele apar atunci 
când activităţile umane crează o circulaţie artificială a substanţelor în afara ecosistemului. 

Transformarea în circuit deschis este posibilă atunci când mediul este capabil să accepte deşeuri 
pentru reciclare. Dacă deşeurile sunt acceptate de mediu nu apar probleme şi astfel de substanţe pot fi 
fabricate în continuare fără a cauza 
dezechilibru în mediu. Un exemplu este 
plasticul biodegradabil sau hărtia care se 
descompune natural. 
  

Resturi de lemn precum acestea din 
imagine, rezultate din montarea unui panou 
într-o arie protejată, pot fi lăsate în natură. 
Lemnul, fiind o substanţă naturală, se 
biodegradează şi poate intra în circuitul 
naturii. 
 

 
Transformarea în circuit închis 
 
Unele deşeuri provenite din activitatea umană nu se descompun natural în ecosistem, astfel s-a 

ajuns la concluzia că substanţele create artificial trebuie transformate artificial. Acest tip de 
transformare este adesea identificat ca reciclarea propriu-zisă. Substanţele care nu se pot integra în 
circuitul natural al ecosistemului, trebuie descărcate în afara acestuia.  

Dacă în primele două tipuri de 
transformare sarcina fiinţei umane era 
inexistentă sau redusă, transformarea în 
circuit închis necesită exclusiv preocuparea 
acesteia. Recuperarea deşeurilor 
nedegradabile este o problemă stringentă a 
omenirii şi în ultimul secol preocuparea 
pentru aceast subiect a crescut vertiginos. 
  
 Înainte de a arunca un obiect în 
natură gândeşte de două ori, acel lucru 
poate rămâne acolo mii de ani. Nu te jena să 
ridici pe cele deja existente, poţi ajuta astfel 
natura. 
 
 
  Reciclarea hârtiei 
 

Multe materiale de împachetat, hârtie de ziar, şerveţele sunt facute in totalitate sau in parte din 
fibre de hârtie reciclabile. Acelaşi tip se foloseşte din ce in ce mai mult în fabricarea hârtiei de scris şi 
imprimat. În afară de motivele economice, o mare importanţă pentru reciclare o reprezintă presiunea 
politica şi publică pentru a reduce cantitatea folosirii hârtiei care epuizează resursele naturale. 
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 Celuloza este substanţa naturală care stă la baza producerii hârtiei şi are proprietatea de 
realizare a legăturilor de hidrogen în timp ce se usucă şi este eliminată în soluţie apoasă. Aceasta este 
esenţa reciclării hârtiei, fibrele de celuloză recuperate reintră în procesul industrial al fabricării hârtiei. 
Echipamente sofisticate şi diferite chimicale sunt utilizate pentru a curăţa şi verifica pulpa astfel încât 
produsul final să fie în conformitate cu standardele de igienă şi puritate. Totuşi, aceeaşi hârtie nu poate 
fi reciclată de multe ori: tendinţele de transformare succesive îi scad calitatea fibrei pâna când are loc o 
deteriorare definitivă. Aşa că fibrele primare sunt pentru a menţine consistenţa şi alte caracteristici, iar 
procesele de reciclare pot ajuta la 
înlocuirea fibrelor distruse. Cu 
tehnologiile actuale hîrtia poate fi 
reciclată de cel mult patru ori. 
 
 Păduri precum cea din 
imagine, din masivul Piatra Mare, ar 
putea fi salvate dacă am recicla mai 
multă hârtie. Fondul forestier al ţării 
noastre este încă mare, dar se poate 
confrunta curând cu problemele pe 
care le au celelalte ţări europene, 
generate de lipsa pădurilor. 
 
  

În lume sunt reciclate numai 25 % din cantităţile de hârtie existente, deşi nu există cauze de 
ordin tehnic sau economic care să împiedice dublarea acestei cifre. Reciclând numai jumătate din hârtia 
folosită astăzi în lume se poate acoperi aproape 75 % din necesarul de hârtie nouă salvând, în acelaşi 
timp 4 milioane hectare de pădure. Pentru a asigura Marii Britanii hârtia de care are nevoie în fiecare 
an, este necesară o pădure de mărimea Ţării Galilor. Dacă raportăm aceste date la nivel planetar am 
putea ajunge la epuizarea pădurilor într-un timp foarte scurt. Acest lucru ar modifica ireversibil regimul 
pluvial, ar atrage secete pe ogoare, ar distruge specii biologice şi ar duce la sporirea conţinutului de 
bioxid de carbon din aer. Prin reciclare sunt economisite nu numai materialele, ci se economiseşte şi 
energia şi se reduce poluarea.  
 
 

Hârtia reciclată conţine mai multe tipuri diferite de hârtie. Industria hârtiei recuperate 
colectează materiale din nenumărate surse, le sortează şi le grupează separat pe diferite tipuri, 
supunându-le unui proces tehnologic pentru a fi mai uşor de manevrat, transportat, urmând ca acestea 
să fie făcute pastă de lemn pentru hârtie. Sunt utilizate diferite maşini moderne pentru realizarea acestor 
funcţii. Hârtia ar fi mult mai scumpă dacă aceasta nu ar fi colectată şi reprelucrată. Din punctul de 
vedere al poluării mediului inconjurător şi al consumului de energie, hârtia reciclată este mai 
avantajoasă decât producţia de pastă de lemn realizată cu ajutorul metodelor chimice şi mecanice. 
Prelucrarea fibrele de lemn implică garantarea reciclării hârtei, astfel încât hârtia recuperată şi 
produsele din lemn să se completeze reciproc, atât ecologic cât şi economic. 
 
 Reciclarea industrială a hârtiei trebuie facută în mod economic astfel că producătorul de hârtie 
trebuie să înţeleagă avantajele posibilităţii recuperării materialelor, apoi, industria reciclării hârtiei 
trebuie să acopere preţurile de colectare şi procesare a acesteia şi în final, utilizatorii industriali de 
produse secundare trebuie să poată realiza produse vandabile şi competitive. 
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Avantajele reciclării hârtiei: 

- reducerea consumului de apă cu aproximativ 60 %; 
- reducerea consumului de energie cu aproximativ 40 %; 
- reducerea poluării aerului cu aproape 70 %; 
- reducerea poluării apei cu circa 35 %; 
- reducerea cantităţii de material lemnos exploatat. 
 
 
 

Reciclarea maselor plastice 
 
 După anul 1950 materialele plastice au devenit de 
mare interes, în mai puţin de zece ani producţia maselor 
plastice crescând foarte mult. Consumul mondial poate fi 
acum comparabil cu cel al metalelor neferoase. Reciclarea 
materialelor plastice s-a dezvoltat constant şi se realizează 
într-o gamă largă în multe ţări. Există încă probleme tehnice, 
economice şi structurale de depăşit, însă posibilităţile sunt 
vaste. 

În unele sectoare, prejudecăţile împotriva materialelor 
secundare rămân un obstacol important în reciclarea 
plasticului, dar această atitudine se schimbă rapid, odată cu 
luarea în considerare a protecţiei mediului şi a altor influenţe. 
  

În loc să polueze apa râurilor sau suprafeţe mari de 
sol prin acumularea lor, PET-urile pot fi foarte uşor colectate 
şi reciclate. În Braşov acest lucru se poate face foarte uşor cu 
ajutorul containerelor speciale amplasate în multe zone ale 
oraşului. 

 
 Recuperarea ambalajelor de plastic reprezintă o mare provocare, datorită în primul rând 

numărului mare de PET-uri (polyethylene terephthalate - este un material sofisticat de o rezistenţă 
mare) folosit cu foarte mare eficienţă ca recipient pentru băuturi. Avantajul reciclării ambalajelor PET 
este enorm, dat fiind numărul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil.  

 
Colectarea materialului plastic din deşeurile menajere solide se poate realize prin două metode: 

- Sortarea de către consumatori, este mai dificilă datorită numărului mare de tipuri de plastic. Pentru 
o sortare reuşită plasticul trebuie marcat prin diverse culori sau prin numere. 

- Sortarea diferitelor tipuri de plastic la staţiile de procesare. 
 
Reciclarea sticlei 
 
În mod uzual la fabricarea sticlei se utilizează resurse naturale prin a căror exploatare se 

produce o anumită degradare a mediului ambient. Sortarea sticlei în vederea reciclării se face pe culori. 
Fiecare sticlă de o anumită culoare se obţine într-un anumit furnal. Dacă se amestecă aceste culori se 
poate obţine o sticlă neclară. 
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Avantajele reciclării sticlei: 

- economie foarte mare de energie, sticla reciclată se prelucrează la temperaturi mai scăzute decât 
material primă; 

- fiecare creştere cu 10% a conţinutului de sticlă reciclată duce la o scădere cu circa 2% a consumului 
de energie; 

- reducerea poluării aerului cu 20%; 
- reducerea consumului de apă cu 50%; 
- economisirea materiilor prime şi reducerea degradării mediului prin extracţia unui număr mai mic de 

resurse naturale; 
- păstrarea proprietăţilor sticlei obţinute prin reciclare. 

 
Reciclarea metalului 
 
Ambalajele metalice rezistente la coroziune şi la deformare, sunt reciclabile 100%. Proprietăţile 

magnetice ale acestora facilitează sortarea lor. Materialele metalice recuperate din deşeuri nu 
diminuează calitatea produselor obţinute ulterior. Prin recuperarea acestor deşeuri se poate realize o 
mare economie de resurse energetice şi financiare. 

 
În natură, în special în 

zonele de campare montane, se 
pot găsi foarte mari acumulări 
de cutii de conserve şi doze de 
băuturi. Acest metal poate fi 
reciclat, problema cea mai mare 
este colectarea lui, pentru care 
trebuiesc mobilizate forţe de 
muncă uriaşe. În Masivul 
Făgăraş există depozite care pot 
conţine chiar câteva tone de 
metal. 

 
 
Valorificarea deşeurilor agricole 
 
Din practicarea agriculturii se obţin cantităţi foarte mari de resturi vegetale şi dejecţii 

animaliere. Resturile vegetale se pot folosi la: obţinerea celulozei, compostare, obţinere de biogaz, 
producerea energiei termice şi electrice prin incinerare împreună cu resturi menajere. Dejecţiile se pot 
transforma într-un foarte bun îngrăşământ organic, din care se poate obţine şi o cantitate de biogaz. 

 
Valorificarea deşeurilor periculoase şi radioactive 
 
Deşeurile periculoase practice nu se pot valorifica, ele trebuie neutralizate şi depozitate în spaţii 

special amenajate. 
La nivel mondial, cantitatea de deşeuri radioactive este foarte redusă în comparaţie cu alte tipuri 

de deşeuri. Prin tratare în uzine special amenajate şi foarte bine dotate din aceste deşeuri se pot 
recupera o parte din materialele radioactive, ce pot fi introduce în circuitul economic. Deşeurile 
neutilizabile sunt depozitate în zone special construite, în cea mai mare parte subteran. 
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Avantajele reciclării 

  
• Reciclarea elimină parţial poluarea şi conservă resursele naturale. Analize detaliate au evidenţiat 

faptul că aceste beneficii de mediu ale reciclării sunt cu mult mai eficiente decât orice alte acţiuni de 
protejare a mediului.  

• Reciclarea conservă energia. Mult mai puţină energie este necesară pentru a transforma materialele 
reciclate în produse noi, comparativ cu a incepe producţia cu materiale primare, brute. Prin 
reciclarea unei tone de materiale într-un program obişnuit de reciclare, sunt economisiţi cel puţin 
187 USD prin realizarea de economii la electricitate, petrol, gaze naturale şi cărbune, chiar în 
condiţiile în care ţinem cont de consumurile datorate colectării şi transportării materialelor.  

• Reciclarea elimină costurile depozitării reziduurilor sau a incinerării lor. Costurile reciclării sunt 
parţial amortizate prin evitarea cheltuielilor de depozitare sau incinerare şi prin vinderea 
materialelor rezultate. Preţurile de depozitare variază foarte mult în funcţie de zona, şi piaţa 
materialelor reciclate este într-o creştere explozivă.  

• Programele de reciclare proiectate adecvat şi implementate complet pot fi deplin competitive cu 
depozitarea sau incinerarea reziduurilor. În prezent sunt disponibile numeroase tehnici de 
eficientizare a reciclării, unele din ele fiind în curs de testare şi implementare  

• Reciclarea crează noi locuri de muncă şi creşte competitivitatea industriei. Reciclarea oferă 
industriei resurse mai ieftine, avantaje economice pe termen lung care se translatează în valoare 
pentru consumatorii ce cheltuiesc mai putin pe produse si ambalaje. Efectele reciclarii asupra 
dezvoltarii industriale sunt semnificative. 

 
  

 
3. COMPOSTAREA 

 
 Compostarea se defineşte ca un process biologic accelerat, unde microorganismele produc 
căldură, dioxid de carbon şi apă, prin care material organică moartă este convertită într-un material 
omogen asemănător humusului numit compost.  
 

Căldura generată în procesul biologic distruge agenţii patogeni şi seminţele, astfel compostul putând 
fi utilizat în agricultură. După circa o lună material este descompusă, nu mai are miros urât şi este 
nevătămătoare din punct de vedere sanitar. Datorită faptului că este cel mai bun îngraşământ natural pe 
care îl putem produce, compostul începe sa fie din ce în ce mai des folosit. 
 
  

Compostul are următoarele avantaje: 
- este un bun îngrăşământ pentru sol utilizat în agricultură şi horticultură; 
- se realizează o bună utilizare a nutrienţilor; 
- creşte porozitatea şi înbunătăţeşte structura solului; 
- se măreşte capacitatea de reţinere a apei în sol; 
- se crează un sistem de protecţie pe scară largă împotriva fertilizatorilor artificiali. 
-  

 
 Compostarea se aseamănă descompunerii naturale a materiei organice, în elemente şi compuşi 
de bază, datorită procesului de biodegradare, în lipsa căruia pădurile ar fi pline de frunze căzute şi pe 
fundul oceanelor s-ar aduna peşti morţi. Prin compostare, deşeul nedorit şi dezgustător se transformă 
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într-un produs bun pentru sol. Compostarea se poate face la scară mică în gospodăriile cetăţenilor, sau 
la o scară mai mare, implicând întreaga comunitate.  

 
Aproape trei sferturi din gunoiul zilnic este format din deşeuri organice ce provin de la resturile 

de la bucătărie (coji de legume şi fructe, zaţul de la cafea, hârtia de filtru, resturi de mâncare, oase şi 
coji de ouă), resturile de la animale (gunoi de grajd, gunoiul de la iepuri sau alte animale de casă, 
gunoiul de la păsările de curte, paiele care au fost folosite la hamsteri sau alte animale mici), pene si 
păr, resturile din gradina (iarbă, frunze uscate, crengi si scoarţă, buruieni, materialul rezultat dupa ce a 
fost tuns gardul viu). Aceste deşeuri pot fi foarte utile în gospodărie, datorită conţinutului lor de 
substanţe nutritive necesare grădinii noastre. 

 
Factori ce influenţează procesul de compostare 
 
Apa joacă un rol important în procesul de descompunere, astfel că lipsa apei blochează 

activitatea microorganismelor şi implicit procesul de descompunere; pe de altă parte prea multă apă 
face ca microorganismele (care au nevoie doar de puţină apă şi mult aer) să nu poată trăi. Pe vreme 
ploioasă, grămada de compost trebuie acoperită, iar în caz de seceta ea trebuie udată.  

Microorganismele se pot înmulţi datorită aerisirii insuficiente sau umezelii, apărând astfel un 
miros neplăcut. Pentru a putea preveni această problemă se recomandă ca lăzile de depozitare a 
resturilor ce urmează a fi compostate să permită pătrunderea aerului sau să poată fi posibilă scurgerea 
apei.  

Un alt factor ce contribuie la descompunere este căldura, temperatura optimă fiind de cel puţin 
40-60 °C. Cu cât resturile pentru compostare sunt mai variate, cu atât compostul va fi mai valoros, 
obţinându-se toate substanţele nutritive de care are nevoie o planta. În conţinutul grămezii de compost 
se pot adăuga orice deşeuri menajere biodegradabile, aşezate stratificat sau amestecate în compoziţie, 
cu condiţia ca straturile sa nu fie prea groase sau ca materialele sa fie bine amestecate.  
 
 Pentru un rezultat mai rapid, toate componentele organice de substanţă mai tare, de exemplu 
lemnul, ar trebui marunţite. Din amestecul materialelor lemnoase şi vegetale, rezultă un compost afânat 
şi aerisit.  

Toate ierburile preiau din sol azot şi o cantitate mare de iarbă adăugată grămezii pentru 
compostare duce în mod implicit la un conţinut în azot prea mare. Pentru a compensa, se pot adăuga 
materiale lemnoase - sunt sărace în azot. Azotul în combinaţie cu apa din celulele ierburilor duce la o 
creştere mare a temperaturii grămezii de compost, astfel că iarba trebuie adăugată doar veştedă, într-un 
strat subţire sau amestecată cu alte materiale, ca de exemplu, frunziş, resturi de la gardurile vii şi 
pământ. Frunzişul face parte dintre cele mai importante materiale de compost din gradină. Există, 
totuşi, unele soiuri de frunze, cele de castan, stejar, plop, mesteacăn şi salcâm, care putrezesc mai greu.  

Trebuie evitată adăugarea buruienilor la grămada de compost daca acestea sunt în perioada de 
germinaţie. Se poate folosi şi gunoiul de la păsările de curte şi iepurii de casă precum si paiele sau 
rumeguşul de la hamsteri sau alte animale de acest fel cu condiţia ca acestea sa fie bine amestecate cu 
restul materialelor din compost.  

 
Deşeuri mai puţin potrivite pentru compostare sunt cojile fructelor exotice, hârtia şi cartonul. 

Fructele exotice conţin multe substanţe chimice pentru a putea fi proaspete mai multă vreme. Pentru a 
nu afecta calitatea întregului compost acestea trebuiesc depuse în cantităţi foarte mici. În privinţa 
cartonului, valoarea acestuia pentru compost este cu atât mai mare cu cât este mai gros şi mai puţin 
prelucrat, deoarece pentru producerea lui nu au fost folosite prea multe materiale de adaos care ar putea 
avea efecte negative asupra compostului. Totodată hârtia si cartonul trebuiesc tăiate sau înmuiate şi 
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apoi amestecate bine cu restul materialelor din compost. Din cauza substanţelor chimice conţinute de 
vopsele, nu se recomandă pentru compostare hârtia tiparită cu una sau mai multe culori.  

 
Este strict interzis să se introducă în gramada de compost sticlă, orice fel de metal sau plastic 

precum şi orice fel de hârtie cerată, resturile de uleiuri şi vopsele, praful din aspiratoare sau cenuşa de 
lemn sau cărbune. 

 
Locul pentru compostare 
 
Grămada de compost trebuie aşezată într-un loc umbrit din gradină pentru a se evita uscarea ei, 

iar în lipsa unui astfel de loc compostul se poate amenaja sub o copertina sau într-o ladă acoperită şi 
aerisită care să nu depăşească 1,5 m înălţime şi 2 m lăţime. Lungimea depinde de locul care este la 
dispoziţie şi de cantitatea de deşeuri biodegradabile ce rezultă din gospodărie. Pentru compostul în 
gospogăriile mai mici, se pot folosi coşuri sau lăzi special amenajate din plasă de sârma, cauciucuri de 
la automobile, coşuri de gunoi, lăzi de lemn sau căramida. Condiţia ca acestea să aibă un randament 
maxim este ca dispozitivele să fie prevăzute cu găuri sau fante pe toate laturile pentru ca aerul să poată 
circula. Totodată este bine ca gramada sa fie înconjurată de gard viu, fasole sau alte plante căţărătoare 
astfel încât grămada să fie ferită de vânturi puternice. Trebuie avut în vedere un loc uşor accesibil care 
să poată fi întreţinut. 

  
Procesul de compostare 
 
În primul rând se aşterne un strat afânat de material nemărunţit de vreo 20 cm fiind 

recomandate tăieturile de crengi si gard viu, paie sau tulpini de flori, se va elimina astfel surplusul de 
apă şi totodată se permite aerisirea. În al doilea rând  se pun pe rând straturi de frunziş, iarbă uscată, 
resturi din bucătarie şi gunoi de la animale cu straturi intermediare de pământ. Stratul de bază trebuie să 
fie mereu acoperit. Se continuă adăugarea straturilor până la o înălţime de 1,5 m. Partea de sus a 
gramezii se poate acoperi cu un strat de protecţie din iarbă, stuf, saci vechi, frunziş sau paie, iar în final 
cu un strat de pământ negru de gradină pentru  o coacere mai rapidă a compostului. Din când în când 
grămada trebuie udată pentru a evita uscarea.  

 
Compostarea de tip strat se poate face cel mai bine toamna, datorită  crengilor adunate de la 

pomii fructiferi sau frunziş, locul recomandat fiind grădina de legume. Acesta oferă avantaje 
importante datorită condiţiilor pe care le oferă plantelor şi a spaţiului mic de care are nevoie cu 
precizarea că stratul trebuie plasat în poziţia nord-sud pentru a putea fi însorit în mod constant. Lăţimea 
stratului este de 1,60 m, înălţimea de 0,80 m şi lungimea depinde de locul disponibil şi de cantitatea de 
deşeuri. 

Se sapă pământul pe lăţimea şi lungimea dorită până la o adâncime de 15-20 cm, apoi groapa se 
umple cu lemn, crengi şi apoi totul se acoperă cu tulpini de flori mai groase, paie şi altele asemenea. 
Deasupra se pun câteva lopeţi de pământ şi apoi se taseză uşor în formă de strat, la care se poate adăuga 
un strat gros de frunziş umed, amestecat în prealabil cu pamânt. Ultimul strat compus din frunziş se 
acoperă cu compost parţial descompus din resturi de la bucătărie şi din grădină şi se va tasa uşor pentru 
ca stratul întreg să fie compactă. În final stratul de compost se poate acoperi cu un strat de pământ de o 
grosime de aproximativ 15 cm.  

 
O altă metodă de compostare o reprezintă compostarea pentru pomi în formă de cerc. Se 

traseaza un cerc cu diametrul de aproximativ 2 m în jurul pomului şi de pe această suprafaţă se ridică 
stratul de iarbă, fără a deranja reţeaua de rădăcini. Apoi această suprafaţa se umple cu resturi lemnoase 
bine mărunţite, resturi de la legume şi fructe din bucătărie, frunziş şi altele asemenea. 
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CAPITOLUL IV 

SFATURI PRACTICE ŞI TESTE 
 
 
 

1. NU EXISTA DECÂT UN SINGUR PĂMÂNT 
 
 
          Pământul este un organism viu. Exact aşa cum sistemul biologic al unui corp uman sănatos îi 
reglează temperatura, sistemele de control menţin Pământul în starea în care el poate să întreţina viaţa. 
Însă interferenţa accidentală sau intenţionată a omului cu mediul ar putea provoca schimbări atât de 
grave încât să facă posibilă transformarea Pământului într-o planetă lipsită de viaţă. 

 
Mediul înconjurător este afectat de foarte mulţi factori, unul dintre cei mai dăunători fiind 

deşeurile, în special cele necolectate şi cele depozitate necorespunzător.Unele deşeuri conţin sticlă, 
metale şi mase plastice care ar putea fi refolosite. Asemenea materiale ar trebui separate pentru 
reciclare. Autorităţile locale pot să ardă restul, producând căldură utilă, sau pot să-l folosească pentru a 
umple terenuri dezafectate de exploatări miniere sau cariere. 

 
 În primul rând, ce este mediul? Mediul poate fi definit ca tot ceea ce se află în jurul nostru, 

vieţuitoarele şi obiectele. Este esenţial pentru noi toţi, reprezentând hrana, adăpostul, apa şi spaţiul, fără 
de care nu am putea trăi. Este aerul pe care îl respirăm, soarele care ne dă căldura, apa si hrana care ne 
întreţin organismul, reprezintă acoperişul deasupra capetelor noastre, plantele, animalele, pietrele şi 
râurile, oceanele şi munţii, tot ce se poate vedea, simţi, mirosi, auzi sau gusta. Reprezintă viaţa pentru 
noi, fără el nu am putea supravieţui. 

 
Ori de câte ori respirăm, suntem legaţi de plantele ce produc oxigenul pe care îl inhalăm. Când 

bem o ceaşcă cu lapte suntem legaţi de vaca care îl produce, la fel cum vaca e legată de iarba pe care o 
paşte. Sunt foarte multe căi prin care suntem conectaţi la plantele şi animalele din jurul nostru, dar în 
majoritatea timpului nu ne gândim la aceste conexiuni. De obicei aceste legaturi sunt greu de observat. 
Cu toate acestea e important să conştientizăm că avem nevoie de alte fiinţe pentru a supravieţui, aceste 
conexiuni fiind esenţiale pentru viaţă. 

 
Pe lângă faptul că este neatrăgător, gunoiul împrăştiat pe străzi si prin zonele verzi din jurul 

zonelor urbane sau rurale poate să perturbe echilibrul solului, unele deşeuri chimice fiind extrem de 
periculoase. De asemenea, substanţele chimice din sol se scurg în cele din urma în râuri şi poluează 
apa.  

Către sfârsitul anilor '60, a început să se contureze ideea de protecţie a naturii şi mediului 
înconjurător. Intelectuali şi personalităţi stiinţifice din diverse domenii s-au străduit să denunţe 
consecinţele ecologice ale societăţii industrializate şi anume, poluarea aerului, solului şi apei, 
exploatarea intensivă a resurselor naturale, creşterea intensităţii zgomotelor, extinderea abuziva a 
zonelor cu deşeuri, utilizarea îngrăşamintelor chimice si a pesticidelor. 

  
Cu toate acestea noi continuăm să facem numai pagube, să “muşcăm mâna ce ne hrăneşte”. Prin 

diferitele activităţi pe care le practică, oamenii dăunează mediului natural. Dacă acest comportament 
continuă, în curând nu vom mai avea spaţii naturale de care să ne bucurăm. Comportamentul oamenilor 
poate schimba radical înfăţişarea mediului. 
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 În fiecare zi omenirea produce multe tone de deşeuri, avem oare destul loc pentru depozitarea 

acestora? Zonele destinate depozitării lor au devenit neîncăpătoare, inestetice, insalubre. Gropile de 
gunoi au căpătat formă şi au devenit munţi. Mai bine de jumătate din deşeurile care sunt trimise spre 
zonele de depozitare sunt reciclabile dar se pare că sunt prea puţini cărora le pasă. A venit timpul sa 
conştientizăm acest lucru şi să nu mai fim ignoranţi. 

 
A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent cu lucrurile pe care le faci, acestea nu 

trebuie să dăuneze mediului în care trăieşti. Trebuie să gândeşti global şi să acţionezi local. Sunt lucruri 
atât de simple care nu-ţi vor afecta modul de viaţă sesizabil, dar vor avea un impact pozitiv asupra 
mediului. 
 

Zi de zi găsim în cutia poştală pliante publicitare pe care mulţi dintre noi nici măcar nu le citim, 
aruncându-le direct la gunoi. Într-adevar hârtia este biodegradabilă dar zilnic mii de copaci sunt tăiaţi 
inutil, în toată lumea pentru fabricarea acestor pliante. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ziarele pe 
care le cumpăram aproape zilnic. Dacă am recicla pliantele şi ziarele, am putea ajuta la salvarea 
pădurilor.  

Descoperirea sticlei, acum 3500 de ani, a fost un pas înainte pentru omenire, dar neglijenţa 
oamenilor în ceea ce priveşte risipa de sticlă a fost un pas înapoi pentru planeta noastră. Materialele din 
care se fabrică sticla (nisip alb, sodă) sunt încălzite la 2500 F până se dizolvă şi devin transparente. 
Mixtura astfel formată este răcită la 1800 grade F. Pentru întregul proces e nevoie de o cantitate foarte 
mare de energie. Înainte de a fi trimisă în fabrici pentru prelucrare, sticla reciclată este mai întâi 
sfărâmiţată, iar pentru prelucrarea acesteia este nevoie cu până la 32% mai puţină energie decât în 
primul caz. Sticla care nu este reciclată rămâne pentru totdeauna în natură, ea nefiind biodegradabilă. 
Nu aruncaţi sticlele - cu siguranţă veţi găsi în oraşul în care locuiţi cel puţin un magazin care cumpără 
sticlă - economisiţi astfel bani şi în acelaşi timp ajutaţi natura. 
 

Un alt lucru pe care l-aţi putea face pentru a veni în ajutorul naturii este ca în bucătărie să 
folosiţi cârpe în locul şeveţelelor de hârtie, să împachetaţi sandvişurile în hârtie biodegradabilă decât în 
folie de plastic sau aluminiu. Plasticul nu se degradează niciodată, iar aluminiului îi ia o periodă foarte 
îndelungată să se descompună.  

Paharele, farfuriile, tacâmurile de plastic au devenit substituentul veselei normale. În 
compozitia lor intră materiale ca benzenul, cunoscut ca substanţă cancerigenă, butanul şi alte 
hidrocarburi care contribuie la fenomenul de smog şi la efectul de seră. Incinerarea acestor obiecte este 
dăunătoare deoarece eliberează în atmosferă toate substanţele din care sunt alcătuite, acestea fiind 
foarte dăunătoare respiraţiei umane. Pentru a descuraja producerea lor, încercaţi să nu mai cumpăraţi 
aceste produse. Utilizaţi pe cât posibil vesela obişnuită şi în cazuri deosebite înlocuiţi plasticul cu 
hârtia. 

 

În ziua de azi oamenii plătesc enorm de mult pentru ambalajul produselor alimentare pe care le 
cumpără. În general produsele alimentare sunt ambalate în plastic sau aluminiu, dar în ultima vreme au 
aparut şi ambalaje care respectă normele ecologice. Încercaţi ca atunci când mergeţi la cumpărături să 
alegeţi  produsele împachetate în materiale biodegradabile şi astfel reducem cantitatea de deşeuri pe 
care o aruncăm. 
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De asemenea aveţi grija ce substanţe toxice aveţi în casă. În ziua de azi se gasesc mai multe 
substanţe chimice într-o casa comună decât existau într-un laborator mediu în urma cu 100 de ani. 

E greu de crezut ca bateriile pe care le folosim pentru lanternă, radio sau aparatul foto au un 
efect asupra mediului. Dar bateriile conţin mercur şi cadmiu. Când le aruncăm la coşul de gunoi ele 
ajung la gropile amenajate unde se descompum eliberând mercurul şi cadmiul in natură. Dacă sunt 
incinerate este şi mai rău deorece eliberează aceste metale în aer. Încercaţi să folosiţi baterii 
reîncărcabile (acumulatori). Deşi şi ele conţin cadmiu, avantajul este că pot fi folosite mai mult timp.  

 

 
2. LUCRURI SIMPLE PE CARE LE POŢI FACE 

 
 În ideea de reuşi o cât mai bună înţelegere a necesităţii unei atitudini ecologice, indiferent de 
locul în care ne aflăm, am reprodus aici câteva sfaturi comune atât primului volum, cât şi celui de faţă. 
Am făcut acest lucru din considerentul că este bine să ştim care este sarcina noastră în procesul de 
ajutorare al planetei noastre. Pentru mai multe detalii consultaţi şi volumul anterior.  
 

Acasǎ 
- încercaţi să folosiţi produse de curăţare a vaselor, detergenţi şi săpunuri care nu conţin fosfaţi; 
- evitaţi folosirea pesticidelor şi a substanţelor chimice pentru a scăpa de insecte, existǎ şi alte 

metode la fel de eficiente; 
- curăţaţi geamurile cu apă şi oţet în locul produselor chimice; 
- pentru spălat, atât cât este posibil, folosiţi apa rece; apa caldă încercaţi s-o folosiţi doar dacă 

este neaparată nevoie, pentru încălzirea acesteia se consumă foarte multǎ energie; 
- un ziar vechi înmuiat în apă face minuni la spălarea ferestrelor, astfel se poate evita folosirea 

detergenţilor care poluează mediul; 
- nu aruncaţi la coşul de gunoi produse toxice cum ar fi vopsele, lac pentru mobilă, etc. Le 

puteţi arunca în locuri special amenajate!  
- nu folosiţi aparatele electrice pentru a face lucruri pe care le puteţi face la fel de uşor doar cu 

mâinile;   
- aruncaţi gunoiul în saci de hârtie în locul celor din plastic, plasticul este aproape ne-

biodegradabil, rămânând în natură pentru o perioadă de timp foarte lungă; 
- folosiţi recipiente refolosibile pentru păstrarea mâncarii (nu cele din plastic sau folie de 

aluminiu);  
- scrieţi companiilor care vă trimit oferte pe care nu le cereţi să vă scoată din baza lor de date, 

evitaţi astfel risipa de hârtie;  
- nu aruncaţi lucrurile de care nu mai aveţi nevoie; le puteţi dona unor organizaţii caritabile, 

puteţi ajuta astfel natura şi semenii voştri;   
- economisiţi apa: este necesară o mare cantitate de energie pentru a purifica apa. Un robinet 

stricat poate consuma aproximativ 30 de litri de apă pe zi, puteţi face astfel şi o importantǎ economie 
de bani; 

- opriţi căldura atunci când vă puteţi încălzi îmbrăcând un pulover. Există un principiu care 
spune că nu se utilizează o energie superioară pentru a face ceva ce se poate obţine printr-o energie 
inferioară, adică nu folosiţi o drujbă pentru a tăia untul sau electricitatea la încălzirea apei şi a 
casei/locuinţei. 

- stingeţi lumina şi căldura la ieşirea din cameră. La fel şi televizorul. 
- efectuaţi un control periodic al aparatelor electrice şi al instalaţiei de gaze pentru evitarea 

pierderilor inutile. 
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- izolaţi-vă casa: căutaţi crăpăturile din uşi, ferestre, şi asiguraţi-vă că podul este suficient izolat 
pentru a păstra căldura casei, astfel veţi economisi energie. 
 

În curtea casei  
- plantaţi copaci şi alte plante în curte care vor asigura hrană şi adapost pentru păsări şi alte 

animale precum şi un aer curat; 
- hraniţi păsările cu resturile de pâine de la masă; 
- dacă folosiţi pesticide, ierbicide sau fungicide pentru a scăpa de dăunatori, nu aruncaţi 

deşeurile rezultate la gunoi;  
- ignoraţi gândacii şi alte insecte din grădina dumneavoastră, lăsaţi păsările şi alte prădătoare să 

se ocupe de ele; 
- folosiţi îngrăşăminte naturale în locul celor chimice; 
- interesaţi-vă despre controlul natural al înmulţirii insectelor şi despre alternativele la pesticide; 
- plantaţi în imediata apropiere a casei tufişuri dese care vor ajuta la izolarea termică a 

căminului dumneavoastră;  
- folosiţi bazine pentru păstrarea apei în grădină. 

 
În vacanţǎ  
- opriţi centrala termică înainte de a pleca în concediu; 
- folosiţi la picnic farfurii, tacâmuri şi căni din materiale refolosibile; 
- asiguraţi-vă  că pungile cu gunoi pe care le aruncaţi nu vor ajunge în apă, ci la coşul de gunoi; 
- nu adunaţi plante sau animale sălbatice pentru colecţie sau pentru a le ţine lângă casă; lăsaţi-le 

unde le gasiţi, pentru cǎ acolo le este locul; 
- nu cumpăraţi suveniruri confecţionate din piele de animale; 
- atenţie la viaţa animalelor sălbatice, acordaţi atenţie tuturor animalelor şi plantelor pe care le 

întâlniţi în drumul vostru; 
- acolo unde este posibil şi permis, faceţi mici focuri de tabăra în loc să folosiţi butelii cu gaz. 

 
În maşina dumneavoastră 
- conduceţi cu atenţie, nu risipiţi combustibilul; 
- folosiţi mijloacele de transport în comun de câte ori este posibil; 
- încercaţi să folosiţi bicicleta sau să parcurgeţi pe jos distanţele mai scurte; 
- cumpăraţi automobile care au un consum redus de combustibil; 
- reciclaţi uleiul de motor; 
- pentru a economisi combustibil, fiţi sigur că aveti cauciucurile umflate corespunzător; 
- reciclaţi cauciucurile vechi. 

 
La cumpărături 
- nu cumpăraţi produse păstrate în pungi de plastic sau aluminiu dacă există o alternativă 

(carton pentru lapte, ouă, ulei vegetal);  
- farfuriile şi cănile din hârtie sau spumă de polistiren (zǎpadǎ artificialǎ) reprezintă o risipire 

extravagantă a resurselor planetei, deci nu le cumpăraţi; 
- dacă trebuie totuşi să cumpăraţi asemenea produse, alegeţi-le pe cele confecţionate din hârtie 

în dauna celor din plastic sau spumă de polistirenstiren. Fabricile producătoare de astfel de spumă 
poluează serios atmosfera; 

- verificaţi consumul de energie al aparatelor electrocasnice pe care le achizitionaţi; folosiţi 
aparatura electrică casnică care nu consumă multă energie: când cumpăraţi noi aparate electrocasnice 
întrebaţi care modele consumă mai puţină energie. Folosiţi becuri cu un consum scăzut de energie şi 
baterii reîncărcabile; 
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- citiţi pe etichetă şi cumpăraţi detergenţii şi produsele de curăţat cu cel mai redus conţinut de 
substanţe toxice;  

- nu cumpăraţi animale exotice provenite din mediul natural pentru a le ţine în captivitate. 
   

Folosiţi puterea cuvântului 
- vă puteţi înscrie într-o organizaţie pentru protecţia animalelor şi a naturii; 
- donaţi bani unei astfel de organizaţii; 
- reconsideraţi-vă stilul de viaţă. Gândiţi-vă la efectele pe care le au acţiunile dumneavoastră 

asupra mediului; 
- urmăriţi emisiunile TV despre animale pentru a le întelege mai bine modul de viaţă şi pentru a 

învaţa să le respectaţi; 
- abonaţi-vă la publicaţii despre animale, despre conservarea şi protecţia mediului; după ce le 

citiţi, oferiţi-le şi prietenilor; 
- convingeţi prin exemple, încurajaţi şi pe alţii să protejeze mediul la fel cum o faceţi 

dumneavoastră; 
- învăţaţi-vă copiii să respecte natura şi mediul; ajutaţi-i să planteze copaci sau să construiască 

cuiburi pentru păsări; cumpăraţi-le cărţi despre păsări şi animale.   
 
  

3. GHID DE RECICLARE 
 
Ce se poate recicla: 
 
• Sticlă;  
• Recipiente din sticlă (sticle, borcane) - cele mai valoroase sunt cele transparente; 

Sfat: în general e bine să fie sortate după culoare. 
• Hârtie; 
• Ziare curate, tipărituri, reviste, cărţi vechi;  
• Ambalaje de carton de la detergenţi, pantofi etc.; 
• Fotocopii de la birou şi alte acte nefolositoare; 

Sfat: păstraţi hârtiile pentru reciclat uscate iar atunci când le duceţi la centrul de reciclare ambalaţile 
în hârtie şi legaţi-le cu sfoară. 

• Ambalaje de plastic; 
• Pet-uri; 
• Pungi de plastic; 
• Recipienţi de detergenţi; 

Sfat: trebuie triate - pungile foşnitoare se reciclează într-un fel iar cele normale în alt fel. Un 
impediment în calea reciclării acestora îl reprezintă faptul că se găsesc foarte greu centre stradale 
care să le recolteze. 

• Cutii de metal de la băuturile racoritoare, bere, conserve; 
Sfat: metalul poate fi reciclat la nesfârşit. 

• Uleiul de motor;  
• Anvelopele; 

Sfat: Uleiul de motor este foarte toxic. Nu îl aruncaţi în canalizare! 
• bateriile auto, acumulatori etc.; 

Sfat: conţinutul acestora este deosebit de toxic.  
• Cartuşele de la imprimantele laser şi inkjet; 
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Sfat: Majoritatea firmelor furnizoare de toner pentru imprimante au serviciu de reciclare a 
cartuselor. Pentru cartusele uzate primiti bani.  

 
Ce nu se poate recicla: 

 
• materiale ceramice; 
• spray-uri; 
• ambalajele materialelor toxice (vopsea); 
• abţibildurile, serveţelele, hârtia cerată, hârtia de fax; 
• părţile metalice ataşate magneţilor. 

 
Sfat: atunci când vă hotarâţi să reciclaţi materiale, luaţi mai intâi legătura cu centrele de reciclare şi 
informaţi-vă care sunt cerinţele acestora.  
 
 

4. ŞTIAŢI CǍ… 
 

1. Pentru a produce 700 de pungi de hârtie folosite la cumpărături este nevoie de un copac de 20-30 de 
ani.  
 
2. Pungile de plastic nu sunt biodegradabile şi în plus plasticul are la bază o resursă neregenerabilă – 
petrolul. Ajunse în ocean, aceste pungi determină moartea animalelor marine care se încurcă în ele sau 
le înghit. Cerneala folosită pentru imprimarea pungilor conţine cadmiu, metal foarte toxic, eliberat în 
aer odată cu arderea pungilor. 
 
3. Sticlele şi borcanele aruncate anual ar putea umple fostele turnuri gemene din New York la fiecare 
două săptămâni. Energia economisită reciclând o singură sticlă ar putea lumina un bec de 100W timp 
de patru ore.  
 
4. O treime din gunoiul adunat anual şi mai mult de jumătate din plasticul aruncat anual este 
reprezentat de ambalaje. Aproximativ 30% din plasticul produs este folosit pentru ambalare. 
 
5. Pentru a se descompune, aluminiului îi trebuiesc 400 de ani. Energia economisită prin reciclarea 
unei singure cutii de aluminiu ajunge pentru funcţionarea unui televizor timp de trei ore. Reciclând 
aluminul se reduce poluarea aerului cu 95%. Pentru a produce aluminiu din aluminiu reciclat se 
foloseşte cu 90% mai puţină energie. 
 
6. Anual, peste tot în lume, se aruncă în jur de 28 de miliarde de sticle care vor rămâne în pemanenţă 
pe suprafaţa Pământului. 
 
7. Pentru o tona de hârtie se consumă 10-17 copaci. 
 
8. În medie un funcţionar de birou poate recicla suficientă hârtie anual pentru a salva cel puţin un 
copac. Dacă vei arunca o privire în coşul de gunoi dintr-un birou oarecare vei găsi probabil foi cu antet, 
fotocopii, scrisori nefolositoare, ziare, doze de aluminiu, PET-uri, etc. - majoritatea acestora sunt 
materiale 100% reciclabile. 
 
9. Prima instalaţie de incinerare a deşeurilor din ţara noastră a fost concepută în anul 1982. 
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10. Mai mult de 200 milioane de tone de pesticide sunt folosite anual numai în California. 
 
11. În SUA, aproximativ 70% din metale sunt folosite o singură dată. 
 
12. Din cauza poluării intensive a combinatului de la Copşa Mică, judeţul Sibiu a pierdut aproape 
18630 ha teren agricol şi 3245 ha fond forestier. 
 
13. Cantitatea de deşeuri menajere în marile oraşe, inclusiv în ţara noastră, variază între 450 şi 1060 
kilograme\locuitor\an. 
 
14. În SUA, într-un an obişnuit, se extrag din deşeuri peste 27 milioane tone de hârtie, circa 3,6 
milioane tone de materiale plastice, 48 miliarde cutii de conserve, 26 milioane tone butelii diferite. 
 
 

5. TESTE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 
 
Capitolul I 
 
1. Care dintre următoarele straturi alcătuieste alături de atmosferă, litosferă şi biosferă, ecosfera    
Pământului?  

a. Troposfera; b. Stratosferă; c. Hidrosferă. 
 
2. Gheţarii fac parte din: 
 a. Apa subterană; b. Apa de suprafaţă; c. Apa meteorică. 
 
3. Din totalul apei din hidrosferă, cea mai mare pondere 97,42 % se află în stare: 
 a. Solidă; b. Lichidă; c. Gazoasă. 
 
4. Suportul pentru toate celelalte straturi care învelesc Pământul este constituit de: 
 a. Litosferă; b. Hidrosferă; c. Biosferă. 
 
5. Poluarea este un proces care: 
 a. Ajută la conservarea mediului; b. Modifică negativ echilibrele biologice; c. Ajută animalele. 
 
6. Poluarea apei se poate produce cu substanţe: 
 a. Naturale şi  sintetice; b. Ecologice c. Nedizolvabile. 
  
7. Poluarea artificială a solului a luat o foarte mare amploare odată cu: 
 a. Formarea Pamântului; b. Revoluţia industrială; c. Poluarea aerului. 
 
8. Care dintre următoarele bazine hidrografice este cel mai afectat de poluare? 
 a. Olt; b. Prut; c. Mureş. 
 
9. Haldele de deşeuri menajere afectează în special: 
 a. Marile oraşe; b. Oceanele; c. Munţii. 
 
10. Oraşul Ploieşti este poluat datorită: 
 a. Industriei petroliere; b. Industriei siderurgice; c. Exploatărilor miniere. 
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Capitolul II 
 
11. Deşeurile sunt: 
 a. Materiale fără utilitate; b. Produse finite; c. Bunuri industriale. 
 
12. Deşeurile rezultate din activităţile zilnice ale oamenilor se numesc: 
 a. Radioactive; b. Menajere; c. Periculoase. 
 
13. Deşeurile menajere pot fi compostabile, combustibile, inerte şi: 
 a. Uzate; b. Neuzate; c. Reciclabile. 
 
14. Poate varia cantitatea de deşeuri rezultate din activitatea umană după numărul populaţiei? 
 a. Nu; b. Da; c. Da, doar în Europa. 
 
15. Pot fi deşeurile incinerate în locuri special amenajate în acest scop? 
 a. Da; b. Nu; c. Doar dacă au fost mai întăi dezinfectate. 
 
16. Hârtia este biodegradabilă: 
 a. Da; b. Nu; c. Suferă doar un proces de fărâmiţare. 
 
17. În cât timp se biodegradează aluminiul din mediul natural? 
 a. 300-400 zile; b. 25 ani; c. 300-400 ani. 
 
18. Care sunt deşeurile care nu se biodegradează în natură? 
 a. Metalul; b. Cartonul; c. Sticla şi plasticul. 
 
19. Care dintre următoarele efecte nu este provocat de depozitele orăşeneşti de deşeuri? 
 a. Discomfort visual; b. Modificări de peisaj; c. Poluare radioactivă. 
 
20. Poate fi afectat turismul de depozitele de deşeuri? 
 a. Da, când se acumulează în natură; b. Nu; c. Doar dacă acestea sunt în apropierea hotelurilor. 
 
Capitolul III 
 
21. Cum se numeşte procesul prin care deşeurile sunt sortate pe categorii în vederea reciclării? 
 a. Compostare; b. Colectare selectivă; c. Valorificare. 
 
22. Colectarea selectivă se poate realiza cu ajutorul unor: 
 a. Containere speciale de diferite culori; b. Personalului de specialitate; c. Numai de către primării. 
 
23. Care sunt deşeurile care se pretează cel mai bine colectării selective? 
 a. Substanţele radioactive; b. Hârtia, plasticul, metalul şi sticla; c. Resturile vegetale. 
 
24. Dacă reciclăm hârtia ajutăm la: 
 a. Protejarea pădurilor; b. Reducerea exploatărilor miniere; c. Reducerea poluării fonice din oraşe. 
 
 
25. Masele plastice care se pot recicla cel mai uşor şi care există în cantităţi foarte mari sunt: 
 a. Recipientele de detergenţi; b. PET-urile; c. Pungile. 
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26. La reciclarea sticlei trebuie avut în vedere sortarea acesteia după: 
 a. Culoare; b. Grosime; c. Densitate. 
 
27. Materialele provenite din deşeuri care sunt reciclabile 100% sunt: 
 a. Pungile; b. Cartoanele; c. Metalele. 
 
28. Deşeurile agricole se pot valorifica? 
 a. Da, resturile vegetale şi dejecţiile animalelor; b. Nu; c. Doar dacă sunt incinerate. 
 
29. Compostul este: 
 a. Un material ce se poate recicla; b. Un bun îngrăşământ; c. Un material nefolositor. 
 
30. Compostarea este: 
 a. Un proces biologic accelerat; b. O formă de colectare selectivă; c. Un produs al reciclării. 
 
 
Rezolvări teste 
 
1c;2b;3b;4a;5b;6a;7b;8b;9a;10a;11a;12b;13c;14b;15a;16a;17c;18c;19c;20a;21b;22a;23b;24a;25b;26a; 
27c;28a;29b;30a. 
 
  
 

Dǎ mai departe aceste informaţii şi poţi schimba şi tu lucrurile. 
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