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Ce este poluarea?
 Poluarea este un proces care determină contaminarea
mediului înconjurător cu materiale care dăunează sănătăţii
umane, calităţii vieţii sau ecosistemelor naturale (organisme
vii şi mediul în care trăiesc);
 Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este
rezultatul unor cauze naturale, precum erupţiile vulcanice,
majoritatea poluanţilor provin din activitatea umană;

G.R.E.E.N. - Poluarea

Poluarea mediului

Poluarea din
exterior

Poluarea
aerului

Poluarea
apei

Poluarea
solului

Poluarea din
interior

Poluarea
provenită
de la
radiaţii

Poluarea
Poluarea Contaminarea
radiativă a
chimică a
biologică a
aerului
aerului
aerului
interior

În linii mari, poluarea mediului implică două surse şi
poate fi discutată în funcţie de mediul în care se
produce şi pe care îl afectează(fig.)

Clasificarea poluanţilor
După natura lor:

a) Poluanţi de cantitate: Substanţele care sunt deja prezente
în mediul înconjurător, dar sunt numite poluanţi când
concentraţia lor (cantitatea) creşte. Exemplu: CO2 este prezent
în natură în cantităţi mai mari decât în mod normal şi este
considerat un poluant de cantitate.
b) Poluanţi de calitate: Substanţele care în mod normal nu
sunt prezente în natură şi sunt produse de oameni: insecticide,
pesticide etc.

După durata de persistenţă:

a) Poluanţi primari: Substanţele care sunt emise direct de la
sursă şi rămân în forma lor iniţială fumul, cenuşă, praf, H2SO4
etc.
b) Poluanţi secundari: Substanţele care provin din reacţiile
chimice dintre poluanţii primari şi cei ai mediului înconjurător:
smog, ozon, acid azotic etc.

După modul de degradare:

a) Poluanţi bio-degradabili: Poluanţii care se descompun în
urma unor procese naturale: resturile menajere

b)Poluanţi organici persistenţi: Pesticide: aldrin, endrin,
clordan, heptaclor, toxafen, DDTetc. Produsechimice
industriale: policlorobifenili, hexaclorobenzen. Produse
secundare: policlorobifenili, hexaclorobenzen etc
c) Poluanţi nedegradabili: Poluanţii care nu se
descompun în mod natural sau se degradează foarte lent:
DDT, conservele de aluminiu, PET-urile etc.
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Poluanţi fizici
 Depozite radioactive
 Ape folosite în centralele nucleare
 Deşeuri radioactive

 Lichide fierbinţi rezultate în urma răcirii

instalaţiilor industriale termice

Poluanţi chimici
 Mercur
 Azotaţi
 Cadmiul
 Plumbul
 Hidrocarburile
 Pesticidele
 Insecticidele
 Fungicidele
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Poluanţi biologici
 microorganismele

 substanţele organice fermentescibile

Poluarea solului
“Pamântul are o piele, iar această piele are boli, de exemplu, una
dintre aceste boli se numeşte om..”
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Solul este un sistem dinamic care
îndeplineşte funcţii vitale pentru
supravieţuirea ecosistemelor
terestre, interacţionând cu
activitatea umană. Ca o interfaţă
între pământ, aer şi apă, solul este o
sursă neregenerabilă, formată din
particule minerale, substanţe
organice, apă, aer şi organisme vii.
Pe Terra, uscatul reprezintă 38% din întreaga
suprafaţă, cu următoarea distribuţie:
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Cauze ale poluării solului
 Depozite de gunoaie, deşeuri şi reziduuri anorganice
 Pesticide. Acidificare
 Lucrări de excavaţie la zi
 Materiale radioactive şi metale grele
 Dejecţii animale şi umane
 Inundaţii
 Acoperirea solului cu sedimente

produse prin eroziune
 Salinizarea solului

Efecte ale poluării solului în România
 Pericol de deşertificare
 Regiuni afectate: Oltenia, Banat

Condiţia solului în România
 973 depozite industriale,

care ocupă 11.086 ha de pământ
 Poluarea cu petrol şi apă sărată de la
exploatările petroliere şi transport
 Alunecările de teren provoacă pierderi
de sol de până la 41, 5 tone/ha/an

POLUAREA SOLULUI ÎN
ROMÂNIA
Cele mai importante tipuri de poluare oficial
investigate sunt:
 Poluarea solului(degradarea) produsă de
exploatarea minieră şi activităţile în cariere;
 Poluarea cauzată de iazuri, halde miniere,
depozite de deşeuri în locuri nepermise;
 Poluarea produsă de reziduuri anorganice şi
deşeuri ( materiale anorganice, metale, săruri,
acizi, substanţe alcaline);
 Poluarea cauzată de substanţele prezente în
aer– hidrocarburi, amoniac, dioxide de sulf,
cloruri, fluouri, oxizi de azot, compuşi de
plumb;
 Poluarea cauzată de ape sărate de la
exploatările petroliere.
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Poluarea solului în judeţul
Sibiu
● Suprafaţa administrativă a Sibiului este 543,248 ha.
Terenul principal este format din teren agricol şi vegetaţie
forestieră.
Sondajele recente care au fost întreprinse asupra poluării
solului în Copşa Mică şi Mediaş, din care am obţinut o serie
de rezultate, arată gravitatea poluării de către metale grele
şi efectele lor asupra terenurilor agricole şi forestiere şi
efectul indirect asupra sistemelor biologice.
Deşeurile urbane sunt o problemă de interes actual, luând
în considerare atentarea asupra sănătăţii şi pericolul pentru
mediul înconjurător, şi conţin unele materiale reciclate şi
energie recuperată, care are scopul de a determina
economisirea resurselor naturale reducând consumul de
materiale şi energie. Terenurile agricole ocupă o parte
mică, aproximativ 10%.
Studiile la nivelul judeţului Sibiu au relevat o serie de
rezultate care arată că fenomenul de poluare cu metale
grele este extins la o suprafaţă relativ mare. Rezultatele
analitice au dezvăluit următoarele:
Punctele cele mai afectate sunt acelea în apropierea
sitului; în timp ce distanţa de la punctul de generare
creşte, emisiile poluante încărcate cu metale grele scad.
Din cauza poluării istorice, îmbunătăţirea calităţii solului
necesită foarte mult timp, efort fizic şi mari investiţii
financiare deocamdată inexistente.
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Copşa Mică
Conform mai multor studii de mediu, Copşa Mică este nu
numai cel mai poluat oraş din România, dar şi cel mai poluat
din Europa.
Copşa Mică este unul dintre siturile cu cel mai înalt grad de
poluare cu metale grele din România, întreaga zonă fiind
cunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru lipsa unui
echilibru ecologic din cauza unei fabrici pentru topirea
metalelor neferoase care utilizează tehnologii periculoase, şi
anume Sometra.
Copşa Mică a fost unul dintre oraşele cele mai poluate din
Europa în anii 1990 şi rămâne cel mai poluat oraş din
România în prezent. În spatele aceste poluări au stat două
fabrici- Carbosin, care a produs negru de fum şi Sometra, o
topitorie metalurgică neferoasă. Carbosin se închide în 1993,
dar topitoria este încă operaţională.

S.C SOMETRA S.A


SOMETRA SA este o
companie privată şi este
specializată în producţia de
zinc şi plumb, dar şi alte
metale, precum cadmiu,
bismut, antimoniu, cupru,
aur şi argint.

Fabrica ocupă în
prezent o suprafaţă
de peste 36 ha şi
împreună cu groapa
de zgură, aproximativ
55 ha.
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Efecte asupra sănătăţii
Persoane potenţial afectate: 5.189
Din 2.972 persoane testate în zonă, 1.570 au arătat
simptome de intoxicaţie cu plumb. Copiii nou-născuţi
au de două ori nivelul de plumb în condiţii de
siguranţă în corpurile lor. Din 1983, 2.000 de
persoane au fost spitalizate din cauza intoxicaţiei cu
plumb. Câţiva pacienţi au fost paralizaţi, deoarece
creierele lor au fost pline de plumb. 96% din copiii
cu vârste cuprinse între 2 şi 14 au probleme
respiratorii şi bronşită cronică. Speranţa de viaţă în
acest oraş este de 9 ani sub media naţională de 63
de ani.
Există boli pulmonare pe scară largă, cea mai mare
rată a mortalităţii infantile din Europa înregistrânduse în Copşa Mică. De asemenea, este ridicat gradul
intoxicării cu plumb şi problemele neurocomportamentale. Riscul de alterare al sănătăţii în
această zonă, este considerat atât de mare de către
guvern, care a impus ca vârsta de pensionare să fie
la 45 de ani, comparativ cu 62 de ani la nivel
naţional.

Atitudine!
Nu abandonăm speranţa.
FILM prezentat
la Festivalul Internaţional de Film “Document. Art”
Copşa Mică- Povestea unei speranţe
“Ne aflăm în cel mai teribil loc de pe Planetă!
Un loc uitat de Dumnezeu, unul dintre cele mai poluate”…
Cel puţin asta este ce ar fi spus cineva despre Copşa Mică.
„O să vă aduc în atenţie un oraş schimbat. O nouă
perspectivă a ceea ce odată era numit cel mai poluat oraş
din Europa…” asta este ce Andem promite în film.
Ce a mai rămas de spus despre un oraş care pare a-şi fi
spus povestea, mai ales când sentimentul nostru de istorie
s-a diminuat? Ochiul modern vede doar rămăşiţele unei
industrii dezastruoase şi ruinele care au marcat Copşa
Mică ca un oraş cu nicio şansă. Există doar câteva precizări
care spun că oraşul a fost o aşezare frumoasă la fel ca
acum 600 de ani în urmă.
Filmul a fost realizat în 2008, în 9 luni, cu un buget redus
şi a avut ca scop redescoperirea oraşului negru al
Europei.

Metode de combatere a poluării solului
 Dezvoltarea unei agriculturi ecologice
 Împăduriri şi restaurarea habitatelor
 Adoptarea de noi tehnologii în agricultură

 Controlarea activităţilor potenţial poluante
 Refolosire şi Reciclare
 Folosirea mai multor produse biodegradabile şi

ambalaje
 Sancţionarea mai drastică pentru cei care

poluează, încurajând astfel atât companii, cât şi
persoane fizice să acţioneze cât mai
responsabil.

Poluare : Defrişarea
Defrişarea reprezintă îndepărtarea unei păduri sau a
unui stand de copaci în cazul în care terenul este
transformat ulterior într-o non-pădure.
Dar acest lucru este deseori înţeles greşit şi pădurile
dispar.....
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Ştiai?
Defrişările cauzează poluarea apei fiindcă atunci când
nu mai rămân copaci ca să blocheze căderea ploii,
aceasta cade direct pe sol şi spală substanţele
chimice conţinute de acesta, în râuri, care apoi se
varsă în mări şi oceane.

Metode de
combatere a
defrişării
Copacii sunt vitali pentru supravieţuirea noastră pe
Terra!!!!
 Plantează un copac.
 Informează-te!
 Reciclează şi cumpără produse reciclabile.
 Caută certificatul Forest Stewardship Council (FSC)
pentru lemn şi produse din lemn
 Mănâncă vegetale cât mai des.
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Ce este poluarea
aerului?
 Prezenţa unor substanţe

străine care pot cauza
neregularităţi în natură şi
care pot afecta sănătatea
omului.
 Poluarea urbană = SMOG

Cauze:
 Principalele substanţe:

-poluanţi sulfurici, poluanţi carbonici, hidrocarburile,
compuşii azotului, poluanţii minerali, substanţele
radioactive, praful bacterian, compuși organici
volatili, metale grele, oxidanți fotochimici.
 Dioxidul de carbon este cel mai răspândit- 60%
de la autovehiculele ce folosesc drept combustibil
benzină sau motorină
 Dioxidul de sulf -cea mai dăunătoare substanţă din
aer

Poluarea industrială
 principalul poluant la

scară mondială

 au apărut deşeurile

greu biodegradabiledetergenţii, pesticidele,
deşeurile radioactive.

 gazele industriale

poluează atmosfera cu
diferite substanţe
toxice

 industria producătoare

de energie electrică,
metalurgică, chimică şi
a materialelor de
construcţii
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Calitatea aerului în Sibiu

 Calitatea aerului verificată de

măsurătorile zilnice a plasat Sibiul
drept o zonă cu poluare scăzută.
Mediile lunare şi anuale ale poluanţilor
monitorizaţi( SO2, Nox, prafuri) nu
depăşesc valorile normale. În Sibiu nu
există poluanţi de natură industrială
majori ( Conform: Agenda locală 21 –
Planul local pentru susţinerea şi
dezvoltarea Municipiului Sibiu)

Efectele poluării aerului
Principala sursă a poluării aerului în Sibiu este traficul.
Influenţa directă pe care aerul o are asupra sănătăţii omului
o reprezintă schimbările organismului care apar la persoanele
expuse unor asemenea poluanţi.
Putem spune că în general sănătatea populaţiei din Sibiu nu
este afectată de calitatea aerului.
În oraşele cu densitate ridicată a populaţiei şi a traficului
populaţia prezintă probleme de sănătate cum ar fi: alergii,
probleme respiratorii, infecţii etc.
Efecte negative:
oraşele mari sau aglomeraţiile urbane dense sunt afectate în
cea mai mare măsură
autovehiculele care funcţionează cu motor cu combustie,
sunt un factor poluant care este luat din ce în ce mai mult în
seamă
arderea combustibilului da nastere la fum care, emanat in
atmosfera, se disperseaza
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În Sibiu
Aerul este factorul cel mai influenţat când vine vorba de
poluanţi.
● Poluarea aerului este cauzată de emisiile de poluanţi
provenite de la sursele staţionare şi mobile(trafic) mai
ales in oraşele mari.
Sibiul incă se confruntă cu poluarea datorită emanaţilor
traficului. Din acest punct de vedere, el este considerat
unul dintre oraşele un nivel al poluării mediu.
Principalele surse de poluare în ţară sunt Sometra si
Copşa Mică. Datorită concentraţiilor frecvente de Pb, Cd
şi Zn, pragul total de alertă al punctelor de colectare este
direct influenţat de aceste companii.

Cantitaea aerului este măsurată de patru staţii de
monitorizare automată în principalele zone ale Sibiului
● Staţia 1 - Sibiu EN-SB-1
● Staţia 2 - Sibiu EN-SB-2
● Staţia 3 - Copsa Mica EN-SB-3
● Staţia 4 - Medias EN-SB-4
Poluanţi:
● Dioxid de carbon
● Monoxid de carbon
● Metale grele:
•Plumb
* Cadmiu
* Nichel
* Benzen
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Arderea frunzelor, plasticul, rezidurile
şi cauciucurile-principala problemă în
România şi în zonele rurale ale Sibiului
 Arderea frunzelor duce la poluarea aerului, probleme

de sănătate si incendii dezastroase. Ele emană
monoxid de carbon, hidrocarburi care duc la boli
respiratorii, alergii si chiar moarte.
 Cei mai mulţi oameni din zonele rurale obijnuiesc sa
îşi cureţe grădiniile prin arderea frunzelor si a
rezidurilor datorita faptului că nu există alte soluţii
mai potrivite.
 Deşi în ţările civilizate a fost interzis, în România este
un obicei care nu va fi oprit curând, mai ales în
satele îndepărtate.

Poze de: Sabina Rogos,
near Cisnadie
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Te-ai gândit vreodată la asta?
Poluarea aerului:Fumul provenit
din artificii constă în principal în praf
toxic care poate intra foarte usor în
plămâni. Acesta poate reprezenta o
ameninţare persoanelor care au
astm sau multiple sensibilităţi
chimice. În plus, în această eră
când climatul se schimbă constant
şi încălzirea globală sunt probleme
alarmante, trebuie să fim conştienţi
de efectul de seră produs de aceste
artificii care contin dioxid de carbon Poluarea apei: Căderea
şi ozon.
artificiilor poate afecta
apele.Rezidurile care au căzut
pe pamant sunt spălate de
ploaie şi ajung întru-un final în
lacurile, râurile sau oceanele
noastre. Câţiva pescari au
observat acest fapt şi au
declarat autorităţilor mediului
că rezidurile rămase de la
artificii pot afecta atât peştii cât
şi alte vieţuitoare acvatice
deoarece conţin prea multe
substanţe toxice.

Poluarea fonică: Artificiile au un
sunet foarte puternic şi vibraţiile pot
să se propage foarte mult.În timpul
nopţii artificiile deranjează multă lume
care încearcă să doarmă.Acestea pot
atinge 140 decibeli.Sunetul de 85 de
decibeli sau mai mult afectează auzul.
Aşadar, am putea să numin

acest lucru “un poluant complex”
şi să încercăm să facem lumea să
conştientizeze efectul negativ pe
care îl are!

Poluarea
Inamicul din casele noastre
 Particule fine de materie produse de seminee, par a
declanşa atacuri de cord, accidente vasculare şi
probleme respiratorii fatale. Aceste emisii pot afecta
calitatea aerului în interior și exterior.
 În zonele rurale din România, aproximativ 80% din

gospodării dețin sobe, majoritatea oamenilor nefiind
conștienți de pericolul pe care fumul și cenușa pot sa il
cauzeze.
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Metode de combatere a poluării aerului
Tehnologii nepoluante
Folosirea a cât mai puţine mijloace de
transport poluante
Campanii educaţionale şi proiecte
ecologice
Recuperarea şi folosirea deşeurilor
Acţiuni de plantare a copacilor
Proiecte de voluntariat
Implicarea statului: legi, suport
financiar, monitorizare
ONG-urile de mediu

Ştiaţi că?
 Mobila din lemn emite substanţe toxice care pot

cauza cancer? Acestea pot afecta sistemul
respirator, duce la oboseală, erupţii ale pielii şi
severe reacţii alergice.
Sfat: Creşteţi nivelul aerului în special după
aducerea de mobilă nouă in casă.
 Aerul din interior poate fi mai poluat decât cel de
afară, iar oamenii îşi petrec 90% din timp în casă
sau la birou?
 În zilele noastre smogul electric a devenit una dintre
cele mai imortante surse de poluare din locuinţe?
Vopselele şi dizolvanţii care au la bază latex sunt
mai bune decât cele care se bazează pe uleiuri,
deoarece acestea conţin mai puţine substanţe
toxice?
Sfat: Când vopsiţi deschideţi larg ferestrele şi uşile,
daţi drumul la aerul condiţionat şi purtaţi o mască
pentru a reduce riscul de a intra în contact cu
anumite substanţe. Femeile însărcinate ar trebui să
evite cât mai mult încăperile care sunt prospăt
vopsite.
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Poluarea aerului. Cum puteţi ajuta?
 Combaterea poluării aerului nu implică doar noile















tehnologii, ci şi pe cele mai mărunte care reduc
consumul de energie.
Folosiţi transportul în comun cum ar fi: autobuzele
şi trenurile.
Închideţi luminile şi dispozitivele pe care nu le mai
folosiţi.
Plantează un copac! Reîmpădurirea reduce
cantitatea de CO2 din aer, deoarece plantele îl
utilizează în procesul de fotosinteză.
Nu arde lemnul! Incendiile ocupă primul loc în
cadrul poluanților urbani.Mai bine folosiți un gaz
care,prin ardere,emite mai puțin fum.
Dacă sunteţi în căutarea unui automobil, trebuie
să stiţi că noile maşini hibrid reduc cu mult
emanaţiile.
Setează centrala cu câteva grade mai puţin în
timpul iernii, iar vara daţi aerul condiţionat cu 2
grade mai mult.
Izolaţi-vă casa, astfel încât să creşteţi eficienţa
sistemului de încalzire sau a aparatului de aer
condiţionat.
Cumpără aparate cu un consum scăzut de energie
precum: becuri, feon, mașină de spălat vasele.

Poluarea
apei

Calitatea aerului se degradează ca rezultat al
schimbărilor fizice, chimice şi biologice.
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Cauzele poluării
apei:
 Scurgeri accidentale de reziduri de la
fabrici şi deversări deliberate a unor poluanţi;
 Scurgeri de produse petroliere;
 Pesticidele şi ierbicidele administrate
în lucrările agricole care





se deplasează prin sol până la pânză freatică;
Scurgerile provenite de la combinatele zootehnice;
Deşeurile şi reziduurile menajere;
Depunerile de poluanţi din atmosferă, ploile acide
Sarea presărată în timpul iernii pe şosele,
care este purtată prin sol
de apa de ploaie şi zăpada topită.

Consecinţele poluării asupra
apei
• Poluarea chimică a

ecosistemului acvatic

• Contaminarea legumelor şi a

fructelor.

• Distrugerea florei microbiene

Apa de suprafaţă
●Cel mai afectat factor care are un impact asupra mediului
este, în unele cazuri, apa freatică.
● Conform statisticilor, în România 35.70% din apele de
suprafaţă sunt clasificate ca aparţinând Categoriei I – apa de
băut, 46.30%, Categoria II- apa poluată şi 18.05% Categoria
III apa este imposibil de folosit.
● Două surse de apă subterană: Steaza şi Păltiniş
● Două surse de apă de suprafaţă: barajele Gura Râului şi
Sadu

Poluarea
apei şi
efectele ei
●Apa afectează sănătatea umană, atât în cantitate, cât şi în
calitate .
● Insuficienţa apei duce adesea la distribuţia sa întreruptă,
care implică crearea unui circuit negativ, însoţit de o ţeavă de
infiltrare exterioară, apă contaminată, şi deci, răspândirea
bolilor epidemice.
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Poluarea apei în România
Surse de poluare pentru zonele rurale
(CONFORM ASOCIAŢIEI DE SUSŢINERE ŞI DEZVOLTARE A
MEDIULUI):

 evacuările deşeurilor din aşezările umane şi sectorul
fermelor de animale;
 Activităţile agricole ( poluanţi dificil de indenificat)
 Contaminarea cu nitraţi (poluarea are un caracter

cumulativ), cu fosfaţi, chimicale folosite pentru
fertilizarea solului;
CONCLUZIA STUDIULUI
 Situaţia actuală a serviciilor de apă şi a infrastructurii
are un impact negativ asupra calităţii vieţii în zonele
rurale şi asupra dezvoltării economice a acestora.
 Avem nevoie de o dezvoltare şi îmbunătăţire a
infrastructurii rurale ( baza infrastructurii fizice-mai
ales străzile/drumurile rurale, alimentarea cu apă şi
canalizarea/zonele de tratare a apei, energia şi
încălzirea de aprovizionare )

Fapte
 33% din locuitorii din mediul rural (3,4 milioane locuitori)
au acces la rețelele publice de apă.
 70% din gospodăriile din mediul rural obțin apa din
fântâni .
 Doar câțiva oameni curăță fântânile în mod regulat, cu

clor și urmează regulile.
 În cele mai multe gospodării nu există tancuri septice
sau de drenaj a deșeurilor menajere (deoarece doar
33% din locuitorii satelor sunt conectați la sistemele
actuale de alimentare cu apă (în comparație cu 87% în
UE-15) și numai 10% la canalizare moderna)
 Cea mai frecventă infestare este cu nitrați, uneori rata
de infestare se ridică la până un nivel de 8 ori mai mare
faţă de limitele admise.
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Apă
poluată
Zona Cisnădie

Poluarea apei. Moduri in care poţi
ajuta.

Conservarea solului
Când se iau măsuri pentru conservarea solului se conservă, de
asemenea, calitatea apei şi organismele din apă.
Debarasarea de substanțe chimice toxice în mod
corespunzător
Evacuarea corectă păstrează aceste substanțe afară din
canalele de scurgere, canale navigabile și fose septice.
Curăţarea plajelor şi a căilor navigabile
Evitarea plasticului pe cât posibil.
Pungile din plastic sunt fabricate din petrol şi durează minim
500 de ani până se descompun. O astfel de pungă, care
elimină pe parcursul descompunerii şi substante toxice care
dăuneaza mediului au început să fie înlocuite cu sacoşele
biodegradabile(din pânză, hîrtie sau chiar coji de ouă) care se
descompun în aproximativ 6 luni şi nu afectează mediul.
Fiți activi și implicaţi-vă!
Este vreo fabrică în apropierea casei dumneavoastră care
elimină căldură, agenți de răcire sau substanțe chimice într-o
cale navigabilă din apropiere?
Contactați autoritățile locale sau scrieţi scrisori pentru șefii de
companii!!!

Poţi să faci diferenţa!!! Implică-te!
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Poluarea
fonică
Poluarea
luminoasă

SibiuAeroportul

Poluarea fonică
Este zgomotul excesiv sau
dezagreabil care poate perturba
activitatea sau echilibrul vieţii
umane, respectiv animale.
Zgomotul exterior este reprezentat
de: zgomotul aeroporturilor, al
concertelor etc. Construirea
neadecvată a clădirilor poate duce
la această poluare, deoarece
industrile şi blocurile rezidenţiale
sunt poziţionate foarte aproape unul
de celălalt.

Zgomotul interior este cauzat de:
maşini, şantiere şi în mod special
în unele locuri de muncă.
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Poluarea fonică în Sibiu
 Maşinile sunt principala cauză a poluării fonice în

Sibiu, mai ales că acestea sunt în număr din ce în
ce mai mare. Cu ajutorul programului de
monitorizare a acestei poluări, au fost efectuate
măsurători la diferite ore şi perioade din cursul
anului în zonele cele mai afectate ale oraşului. În
toate acestea, limitele normale au fost depăşite.
 Alte surse de poluare fonică, identificate în anul
2002, includ micile firme care lucrează în zonele
rezidenţiale.

Poluarea luminoasă
Poluarea luminoasă
reduce numărul de
stele vizibile de pe
cer

Iluminatul
excesiv cauzează
poluarea
luminoasă
astronomică și
ecologică
Lămpile înalte
reprezintă un
pericol de
coleziune pentru
păsări

Lămpile acoperite
pot reduce
poluarea
luminoasă, dar tot
cauzează poluarea
luminoasă
ecologică
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Sibiul noaptea

Consecințele
poluării
luminoase
 imense costuri

energetice inutile
 distrugerea
ecosistemelor bazate pe
succesiunea noapte-zi
 probleme de sănătate la
nivelul populaţiei
 reducerea activităţii
observatoarelor
astronomice

Impactul
asupra omului
 Viața s-a adaptat la

succesiunea zi-noapte
 Iluminarea pe timpul
nopţii afectează omul
 Folosirea neadecvată a
luminii
 Efecte adverse asupra
sănătății
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Ştiaţi că?




Becurile fluorescente sparte emit cantităţi mici de
mercur, o substanţă foarte toxică. În cazul
covoarelor care nu pot fi total curăţate nici măcar
aspiratorul nu ar trebui să fie folosit pentru a
înlătura această substanţă.
Sfat: Nu folosiţi becurile care se pot sparge cu
uşurinţă. Dacă se sparg, închideţi aerul
condiţionat, părăsiţi incinta pentru 15 minute şi
abia apoi începeţi procesul de curăţare.

Ştiaţi că?
Electronicele şi alte materiale din
plastic au în alcătuire substanţe
toxice care pot cauza afecţiuni
hormonale, infertilitate şi
dezechilibre psihice?
 Sfat: Aerisiţi camera până când
scăpaţi de mirosul specific. Ar
trebui să curăţaţi spaţiile din
imediata apropiere a computerului
şi a televizorului în mod regulat.
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Efectele poluării

Distrugerea
ecosistemelor
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Efectul de seră
 apare datorită reţinerii de caldură la suprafaţa pământului
 în secolul nostru temperatura medie globală a crescut cu o
jumătate de grad.

 se consideră că până la mijlocul secolului următor va
ajunge la valoarea de 1,5-4,5 grade Celsius.
 Poate produce fenomene naturale grave

Găuri în stratul de ozon
 stratul de ozon reţine razele ultraviolete ale

soarelui.
 mari cantitǎţi de radiaţii ultraviolete duc la efecte

biologice negative: creşterea cazurilor de cancer,
afectarea producţiei de grâu, orez, porumb, soia
şi a planctonului oceanelor .
 produsele chimice eliberate de om distrug

moleculele de ozon
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Ploi acide
 dioxidul de sulf sau

oxizii de azot se
amestecă în atmosferă
cu aburii de apă.

Before

 distruge plantele şi

animalele, impurifică
apele.
 păduri întregi au

dispărut din cauza
ploilor acide.
 ajungând în lacuri sau

râuri care le duc la
distanţă, omoară şi cele
mai mici organisme.

After

Smog

 amestec de ceaţă solidă sau lichidă şi particule

de fum formate când umiditatea este crescută.
 reduce vizibilitatea naturală şi adesea irită ochii şi
căile respiratorii.

 cauza a mii de decese anual.
 smogul fotochimic- ceaţă toxică, de culoare

gălbuie
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Impactul asupra
mediului
 poluarea luminoasă

conduce
- la derutarea
păsărilor
- poate schimba
relaţia de tip pradăprădator
- poate influenţa
psihologia animală.

 pasările migratoare
sunt la rândul lor
dezorientate de
lumină pe timp de
noapte
 ecloziunea
broaştelor ţestoase se
produce pe
întuneric,iar din cauza
luminii sunt expusi
unui pericol imens
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Soluții pentru reducerea
poluării luminoase
 Limitarea iluminatului înspre cer
 Folosirea unor lămpi ecologice, care să fie îndreptate

în jos şi nu în alte direcţii.

Cât de verde e familia ta?
Ce tip de iluminare aveți acasă?

Ce fel de încălzire foloseşte familia ta la domiciliu?
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Care sunt mijloacele de transport pe care tu și familia ta le
utilizaţi?

Ce tip de fructe și legume achiziționează familia ta?

Familia ta face duș sau baie?

Familia ta face o colectare selectivă a gunoiului?
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Familia ta folosește aparate electrice cu clasă de energie
redusă?

Familia ta plantează copaci?

Cât de multe lumini deschizi, de obicei, atunci când ești
acasă?

Are familia ta are o groapă unde se colectează un anumit tip
de gunoi?
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Să facem un pas spre un
mediu mai curat!

