
Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – planșă tipăribilă gratuit

© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Materiale oferite prin 
amabilitatea 

Poluarea chimică a solului și consecințe ale acesteia
POLUAREA

Poluarea solului reprezintă contaminarea 
acestuia cu substanțe provenite din deșeuri sau 
reziduuri lichide și solide, rezultate din activitățile 
antropice (industriale, agro-zootehnice, menajere), 
cu efecte nefavorabile asupra stării de sănătate 
a ecosistemelor. Poluarea solului este consecința 
evacuării și depozitării necorespunzătoare a acestor 
deșeuri sau reziduuri.

Având în vedere marea diversitate a surselor, 
se pot evidenția patru tipuri principale de poluare 
chimică a solului:

▶ poluarea cu reziduuri menajere și animaliere;
▶ poluarea industrială;
▶ poluarea cu substanțe chimice utilizate în 

agricultură.
▶ poluarea radioactivă;

Poluarea cu reziduuri menajere și animaliere
Acest tip de poluare a solului se datorează 

acumulării deșeurilor provenite din activitatea 
zilnică a populației, precum și din activități cu 
profil zootehnic. Cantitatea de deșeuri rezultate 
din activități menajere este în continuă creștere, 
iar compoziția lor este extrem de diversă: resturi 
alimentare, hârtie, sticlă, materiale plastice, 
țesături, cenușă etc. Reziduurile agro-zootehnice 
se întâlnesc îndeosebi în mediul rural, precum și în 
zonele adiacente localităților urbane, fiind formate 
din dejecțiile animaliere, furaje, paie etc.

Poluarea industrială
Acest tip de poluare constituie o puternică 

sursă de răspândire pe suprafața solului a unor 
produși chimici toxici, rezultați din exploatările 
miniere, din industria siderurgică și metalurgică, 
din industria petrochimică etc. Poluarea industrială 
duce la degradarea avansată a solului, făcându-l 
impropriu pentru culturi agricole. De asemenea, 
apare pericolul migrării substanțelor poluante din 
sol în apele subterane sau în cele de suprafață și, 
ulterior, în culturile agricole, urmată de acumuarea 
acestora în organismele vegetale și animale, iar în 
cele din urmă, în organismul uman, ca ultimă verigă 
a multor lanțuri trofice.

Poluarea cu substanțe chimice utilizate în 
agricultură

Este provocată de acumularea unor substanțe 
poluante reprezentate de îngrășăminte chimice de 
sinteză, pesticide etc. Dintre produsele de sinteză 
chimică utilizate în agricultură, unele sunt mai ușor, 
iar altele mai greu biodegradabile (descompuse și 
transformate de către microorganismele în produși 
inofensivi). De exemplu, compușii cu plumb sau 
mercur se descompun greu și au tendința de a 
persista în sol.

În același mod, unele insecticide, cum ar fi  DDT, 
se descompun greu, fapt pentru care produșii lor 
intermediari de degradare rămân în sol pentru o 
perioadă de timp mai îndelungată. 

Identificați surse de poluare chimică a solului în zona în care locuiți. Documentați-vă în privința 
următoarelor aspecte: natura agenților poluanți emiși, efectele lor asupra mediului, efectele 
asupra sănătății umane. Discutați în clasă și propuneți măsuri pentru „însănătoșirea” solului și 
pentru reducerea efectelor nocive ale acestor poluanți asupra sănătății. 

aplicații


