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Denumire webinar: Poluarea mediului înconjurător
Descriere: Odată cu dezvoltarea tehnologiei și a lumii, poluarea s-a agravat și ne afectează viața de zi cu zi,
sănătatea și viitorul. Ce cauzează poluarea? Cum putem reduce nivelul de poluare?Ce activități de zi cu zi
pot încetini dezvoltarea acestui dezastru?
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Ce este poluarea?
• Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează
cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii
și mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un
rezultat al cauzelor naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a
substanțelor poluante provine din activitățile umane. Se disting următoarele categorii:
poluare fizică (incluzând poluarea fonică și poluarea radioactivă), poluarea chimică
(produsă de diverse substanțe eliberate în mediu sub formă gazoasă, lichidă sau de
particule solide), poluare biologică (cu germeni patogeni, substanțe organice putrescibile
etc.).

Tipuri de poluanți
• Poluanții biodegradabili sunt substanțe, cum ar fi cele conținute în apa menajeră, care
se descompun rapid prin unele procese naturale. Acești poluanți devin o problemă când se acumulează
mai rapid decât pot să se descompună.
• Poluanții nedegradabili sunt substanțe care nu se descompun, sau se descompun foarte lent, în mediul
natural. Odată ce apare contaminarea, este dificil sau chiar imposibil să se îndepărteze acești poluanți
din mediu. Compușii nedegradabili și materialele radioactive pot să ajungă la nivele periculoase de
acumulare și pot să urce în lanțul trofic prin intermediul animalelor. De exemplu, compușii toxici pot să
se depună pe suprafața plantelor acvatice fără să distrugă acele plante. Un pește mic care se hrănește cu
aceste plante acumulează o cantitate mare din aceste toxine. Un pește mai mare sau alte animale
carnivore care se hrănesc cu pești mici pot să acumuleze o cantitate mai mare de toxine. Acest proces se
numește „bioacumulare”.

Tipuri de poluare
• Poluarea aerului – a existat de când oamenii au început să utilizeze focul pentru agricultură, încălzire
și gătitul alimentelor. În timpul revoluției industriale, poluarea aerului a devenit o problemă majoră.
• Poluarea apei – reprezintă orice modificare a compoziției sau a calității apei, ca rezultat al activităților
umane sau în urma unor procese naturale, astfel încât aceasta să devină mai puțin adecvată utilizărilor
sale.

• Poluarea solului – se realizează prin acumularea de compuși chimici toxici sau materiale radioactive
ce pot afecta viața plantelor și animalelor.
• Poluarea spațiului cosmic – rezultată ca urmare a peste 50 de ani de când omenirea a început să
exploreze spațiul cosmic. În prezent NASA trebuie să monitorizeze peste 13.000 de corpuri mai mari de
10 cm. Între 1 si 10 cm, oamenii de știință, presupun ca ar orbita peste 100.000 de corpuri, iar sub 1 cm
ar exista corpuri de ordinul zecilor de milioane. Toate reprezintă un adevărat pericol pentru astronauți
precum și pentru orice misiune spațială.
După perioada de timp cât acționează agentul poluant, poluarea poate fi permanentă, sistematică,
periodică sau accidentală.

Combaterea poluării
Din cauza poluării mediului înconjurător, de la jumătatea secolului XX, multe națiuni au instituit
legi proiectate pentru a repara distrugerile anterioare ale poluării necontrolate și pentru a preveni
viitoarele contaminări ale mediului. Printre cele mai importante se pot aminti:

• Protocolul de la Montréal cu privire la Substanțele care Distrug Stratul de Ozon (1987) a fixat
date internaționale până la care să fie reduse emisiile de substanțe chimice, cum ar fi CFC, despre
care se știe că distruge stratul de ozon.
• Protocolul de la Kyoto este un acord internațional privind mediul. Protocolul a fost negociat
în decembrie 1997 de către 160 de țări. Acordul prevede, pentru țările industrializate o reducere a
emisiilor poluante cu 8% în perioada 2008-2012 în comparație cu cele din 1990. Statele Unite ale
Americii nu sunt semnatarii acestui protocol deși produc 40% din emisiile poluante.

Combaterea poluării
Regulamentele și legislația au dus la un considerabil progres în diminuarea poluării aerului și
apelor în țările dezvoltate. Vehiculele de azi emit mai puțini poluanți decât cele din 1970; centralele
electrice ard acum mai puțini combustibili pe bază de sulf; coșurile industriale au acum filtre prin
care se reduc emisiile și nu se mai folosește benzină cu plumb. Țările în curs de dezvoltare continuă
să se lupte cu poluarea fiindcă nu au tehnologii pentru filtrare și curățare și trebuie să își mărească
puterea economică, de cele mai multe ori cu costul poluării mediului.

Alte acțiuni care pot combate poluarea:
• Folosirea mai rară a automobilelor personale: mersul, ciclismul, sau transporturile publice în
comun.
•

Economisirea energiei și resurselor naturale.

• Ridicarea gradului de reciclare a deșeurilor casnice și industriale începând chiar cu depozitarea
selectivă a acestora.

Reciclarea este
importantă atât pentru
păstrarea acestui mediu
sănătos cât și pentru
reintroducerea în circuitul
economic a unor
materiale care devin din
ce in ce mai greu de găsit.
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