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Grija pentru natură și pentru tot ceea ce ne 

înconjoară    

 

Starea mediului înconjurător depinde 

de fiecare dintre noi și ne afectează în 

mod direct viaţa şi sănătatea. Este ne-

voie de mai multă atenţie şi de mai 

multă responsabilitate din partea 

noastră pentru a trăi într-un mediu cu-

rat, pentru a bea apă potabilă și a ne 

bucura de ceea ce ne oferă natura. Din 

păcate, oamenii tratează cu neglijenţă 

acest aspect important al vieţii lor, 

ceea ce duce la agravarea procesului 

de poluare şi distrugere a mediului şi 

implicit la distrugerea propriei noas-

tre sănătăţi. 

Formele de poluare sunt foarte di-

verse şi cu consecințe deosebit de 

grave asupra planetei. Unele din efec-

tele devastatoare ale poluanţilor nu 

pot fi observate în momentul poluării 

însă, în timp, consecinţele majore vor 

afecta întreaga planetă şi în acelaşi 

timp şi pe cel care dă naştere aceastei 

situaţii : omul. Deşi o parte din polu-

area mediului este rezultatul unor fe-

nomene naturale cum ar fi erupţiile 

vulcanice, cea mai mare parte este ca-

uzată de activităţile umane. 

Poluarea mediului privită îndeosebi 

prin prisma efectelor nocive asupra 

sănătăţii a îmbrăcat de-a lungul tim-

pului mai multe aspecte concretizate 

în diferite tipuri de poluare şi anume: 

 

Poluarea biologică: cea mai veche şi 

cea mai bine cunoscută dintre formele 

de poluare, este produsă prin elimina-

rea şi răspândirea în mediul înconju-
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rător a germenilor microbieni produ-

cători de boli. Totuşi, putem afirma 

că, datorită măsurilor luate în prezent, 

poluarea biologică – bacteriologică,  

are o frecvenţă foarte redusă. 

 

Poluarea chimică: constă în elimina-

rea şi răspândirea în mediul înconju-

rător a diverselor substanţe chimice. 

 

Poluarea solului:  este considerată ca 

o consecinţă a unor obiceiuri neigie-

nice sau practici necorespunzătoare, 

datorată îndepărtării şi depozitării la 

întâmplare a reziduurilor rezultate din 

activitatea omului, a deşeurilor indus-

triale sau utilizării necorespunzătoare 

a unor substanţe chimice în practica 

agricolă. 

Măsuri de prevenire şi combatere a 

poluării solului:  

- colectarea igienică a reziduurilor 

menajere în recipiente speciale. 

- îndepărtarea organizată a  gunoaie-

lor colectate în afara localităţilor. 

- utilizarea în agricultură, ca îngrăşă-

mânt natural a reziduurilor, arderea 

reziduurilor uscate, recuperarea şi re-

utilizarea (reciclarea) lor.  

Sunt lucruri ce ar trebui să fie nor-

male, însă din comoditate sau incon-

stiență foarte mulți nu le fac.  

Suntem responsabili pentru tot ceea 

ce ne înconjoară și trebuie să depu-

nem eforturi pentru a păstra planeta 

curată, pornind de la igienizarea și 

menținerea curățeniei în propria casă. 
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