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MODALIT I DE APRECIERE A RISCURILOR DE 
POLUARE A SOLURILOR CU METALE GRELE 

N. FLOREA, GH. IANO

ABSTRACT. – Methods of evaluation of the risks of soil pollution with heavy 
metals. The soil capacity to retain heavy metals in an inactive form and implicitly 
the soil vulnerability to heavy metals are influenced especially by the soil 
properties specified in  table 1. But practically, for the assessment at small scale, 
only the following properties are taken into account: cation  exchange capacity 
(CEC), physiologically useful volume of soil and soil reaction (pH), and to these 
ones the redox potential is added. The other characteristics (texture, humus 
content, nature of colloids, etc) can be used as alternative criteria or as 
supplemental criteria of evaluation; a special attention has to be payed to 
topographical position of soil area in territory, lower areas being generally  more 
affected by pollution than others if all the rest of conditions are the same. The 
classes and subclasses of soil vulnerability to heavy metals pollution were 
established by combination of criteria regarding sorption and storage capacity of  
soil (that depends on CEC and soil depth) and heavy metals mobility or 
availability (that depends on soil pH and redox potential). Five classes of soil 
vulnerability were established from the  least to the most vulnerable soil. These 
classes are: the higher and higher  CEC and pH, very low, low, moderate, high and 
very high. Subclasses of soil vulnerability were defined depending on pH; three 
subclasses have been separated: strongly acid (a), acid to slightly alkaline (n), 
alkaline (b). An apart category is represented by soils having predominantly 
anoxic conditions, in which heavy metals sulphides may accumulate.Taking into 
account the criteria mentioned above, the soils of Romania were framed in 
different classes and subclasses of vulnerability to pollution with heavy metals, 
according to the properties of each soil. Based on this framing, the map of soil 
vulnerability to heavy metals pollution for Romania at small scale was made. It 
was estimated that very slightly and slightly vulnerable soils are spread on about 
26% of Romania’s territory (of which 1% also with permanently anoxic 
conditions), the moderately vulnerable soils on 42%, the strongly vulnerable soils 
on 10% and the very strong vulnerable soils on  21%. 

1. Introducere

Una din cele mai grave forme de degradare a mediului i de afectare a 
condi iilor ecologice este poluarea cu metale grele a solurilor, fenomen care apare 
frecvent în jurul zonelor industriale i pe terenurile arabile unde se administreaz
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fertilizan i, pesticide sau ape uzate, prin irigare. Din aceast  cauz  este important 
de a cunoa te capacitatea diferitelor soluri de a re ine sau neutraliza metalele grele 
i vulnerabilitatea acestora la poluarea cu astfel de elemente chimice. 

 Problemele legate de vulnerabilitatea solului la unii compu i chimici sau la 
unele elemente chimice au fost prezentate i discutate în cadrul a numeroase 
reuniuni tiin ifice cu tematici specifice. Pentru România aceste tematici au fost 
tratate de Florea et al.(1991), R u  et al. (1992), Florea (1994). Anumite aspecte 
ale acestui tip de poluare au fost studiate de L c tu u (1999), L c tu u et al. 
(1999), Ciobanu et al (1999). Pentru arealul din partea de sud vest a rii tematica a 
fost abordat  de Iano  (1995, 1999), L c tu u et al. (1997). Preocup ri referitoare 
la metodologia de cercetare i interpretare a nivelelor de înc rcare cu metale grele 
i a riscurilor induse de acestea asupra mediului, în general i asupra solurilor, în 

special au fost semnalate în studiile lui Florea et al. (1991), L c tu u (1995), Florea 
i Iano  (2002). 

Pentru buna desf urare a proceselor vitale din plante exist  o înc rc tur
critic  de metale grele care nu ar trebui dep it . Aceast  limit  de înc rcare
reprezint  cea mai mare concentra ie de metale grele în sol pe care un ecosistem îl 
poate suporta f r  deregl ri serioase referitoare la propriet ile sale. Peste acest 
prag solurile devin o surs  de poluare, un depozit care furnizeaz  permanent în 
mediu o serie de elemente chimice toxice. Aceast  limit  a înc rc turii critice nu 
este generalizat . Ea depinde de tipul de element, de propriet ile solului (pH, 
textur , con inut în humus etc) i cele ale mediului (sursa sedimentului i tipul de 
sedimentare, vechimea materialelor depuse, caracteristicile paleoclimatului i ale 
climatului actual, adâncimea apei freatice etc.) i poate fi mai mult sau mai pu in
modificat  în urma unor interven ii antropice.

2. Criterii de evaluare a vulnerabilit ii solurilor la poluarea cu 
metale grele 

Vulnerabilitatea solurilor la poluarea cu metale grele este definit  ca fiind 
u urin a sistemului sol de a fi afectat negativ în una sau mai multe propriet i sau 
func ii ale sale de c tre anumite  elemente chimice definite ca metale grele. Aceast
vulnerabilitate depinde de interac iunea solului cu diferi i compu i care determin
propriet ile solului. Având îns  propriet i diverse, solurile sunt susceptibile de a 
suporta f r  consecin e negative înc rc turi mai mari sau mai mici de variate 
elemente chimice. Din aceast  cauz  ele au o vulnerabilitate la poluarea cu metale 
grele foarte diferit .
 Capacitatea solurilor de a re ine metalele grele într-o form  activ i
implicit vulnerabilitatea solurilor la metale grele este influen at  în special de 
propriet ile solurilor (Florea i Iano , 2002). Pentru evaluarea vulnerabilit ii 
solurilor la un grad sporit de generalizare (sc ri de lucru mici) se utilizeaz  un 
num r mai redus de propriet i ale solurilor, cum sunt: capacitatea de schimb 
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cationic, profunzimea solului sau volumul fiziologic util, reac ia i con inutul în 
carbona i de calciu, textura sau con inutul în argil , con inutul în materie organic ,
poten ialul redox (tabelul 1).  

Tabel nr. 1 Criterii de evaluare a capacit ii de re inere a metalelor grele  în func ie de 
caracteristicilor solurilor 

Clase  de vulnerabilitate a solurilor la poluarea cu metale grele (1-5) Nr. 
crt.

Propriet ile 
solului 1 2 3 4 5 

1

Capacitate de 
schimb
cationic 
(me/100 g) 

Foarte mare 
( 61) Mare (31-60) Moderat

(11-30)
Mic  (6-

10)
F. mic

( 5)

2

Profunzimea
solului (cm) 
sau volumul 
fiziologic util 
(m)

Foarte mare 
( 151)
( 1,5)

Mare 
101-150)
(1,0-1,5)

Moderat
(51-100)
(0,5-1,0)

Mic
(21-50)

(0,2-0,5)

Foarte 
mic
( 20)
( 0,2)

3

Reac ia solului 
(pH) i
con inutul în 
carbona i

-

Alcalin (pH 7,9) 
sau CaCO3 în 
partea sup. a 

profilului de sol 
sau cu acumulare 

de sod

Moderat
acid pân  la  
slab alcalin 

(pH 5,1-
7,8), f r
CaCO3

Foarte acid 
(pH 5) -

4
Textura solului 
sau con inutul
în argil

Textur  foarte 
fin  (argil

61%) sau 
mat. organic

Textur  fin  (argil
= 33-60%) 

Textur
mijlocie 
(argil  = 
13-32)

Textur
grosier
(argil  =  

6-12)

Textur
foarte

grosier
(argil

5)

5
Con inut de 
materie 
organic

F. mare 
( 26%) Mare (10-25%) Moderat

(5-9%) Mic (1-4%) F. mic 
( 1%)

6 Poten ial redox 
(Eh –mV) -

Mare (condi ii 
favorabile oxid rii

- oxice;  200) 

Variabil
(condi ii 
oxice sau 
anoxice,

alternante) 

Mic 
(condi ii 

permanent 
anoxice)

-

7

Alte
caracteristici 
specifice; se 
tine seama de: 

Predominarea 
în materialul 

de sol a 
argilelor 
smectice 

Predominarea în 
frac iunea fin  a 
solului  a mat. 
amorfe, active 

Condi ii de 
chelatizare 

Areale
specifice 

ale unit. de 
sol

-

Not : Textura solului i materia organic  con inut  sunt criterii alternative de precizare a 
capacit ii de schimb cationic 
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 Celelalte caracteristici ca: natura coloizilor, compozi ia mineralogic  a 
frac iunilor grosiere sau fine, prezen a materialelor amorfe, a sescvioxizilor,  
precum i unele condi ii de amplasare  a perimetrului afectat, pot fi utilizate ca i
criterii suplimentare.

În func ie de vulnerabilitatea la poluarea cu metale grele, solurile se pot 
grupa în clase i subclase. Clasele definesc intensitatea vulnerabilit ii la poluare în 
func ie de propriet ile chimice i fizice ale solurilor. Astfel, valorile mari  ale 
capacit ii de schimb cationic, profunzimea solului i con inutul în materie 
organic  impun solurilor o capacitate înaintat  de re inere a majorit ii cationilor 
metalici i o translocare mai greoaie a acestora în spre plante. La acela i impact cu 
metale grele valorile mai sc zute ale acestor propriet i favorizeaz  vehicularea 
ionilor metalici în solu ia solului i realizarea unor condi ii de translocare rapid  a 
lor spre plant . La aceasta se adaug i starea de reac ie i poten ialul redox care, la 
valori pH i rH reduse favorizeaz  migrarea majorit ii ionilor metalici din stare 
adsorbit  în stare liber  în solu ia solului i de aici, prin absorb ie, translocarea lor 
în plante. 

3. Clasele i subclasele de vulnerabilitate a solurilor la poluarea 
cu metale grele 

Florea i Iano  (2002) au apreciat pentru România 5 clase (foarte mic ,
mic , moderat , mare i foarte mare) i 3 subclase (în func ie de starea de reac ie a 
solu iei de sol: moderat i puternic acid; slab acid i neutru; alcalin) de 
vulnerabilitate a solurilor la poluarea cu metale grele (tabelul 2). Clasele au fost 
stabilite prin combinarea criteriilor privitoare la adsorb ia i capacitatea de fixare a 
elementelor chimice în complexul coloidal. Ca atare, starea de vulnerabilitate a 
solurilor depinde de capacitatea de adsorb ie  cationic , de volumul edafic util, 
precum i de mobilitatea metalelor grele, aceast  din urm  caracteristic  depinzând 
de pH-ul solu iei i de poten ialul redox al solurilor. Cu cât este mai mare valoarea 
capacit ii de schimb cationic i pH-ul, cu atât este mai redus  vulnerabilitatea 
solurilor (cu excep ia molibdenului i a seleniului, care se mobilizeaz  la valori pH 
mari). Aprecierea vulnerabilit ii la metale grele a tipurilor i subtipurilor genetice 
de sol este prezentat  în tabelul 3.

4. Regionarea arealeor cu vulnerabilit i diferite la poluarea cu 
metale grele 

 R spândirea solurilor cu diferite vulnerabilit i la poluarea cu metale grele 
pe teritoriul României variaz  în func ie de  caracteristicile fizico-geografice 
(climatice, geologice, geomorfologice) luând în considerare principalele unit i
fizico geografice ale rii.



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

                                                                                     Abord ri conceptuale i metodologice  

65

În general, în regiunile de munte, la altitudini medii i mari, solurile sunt 
puternic i foarte puternic vulnerabile datorit  reac iei predominant acid , în timp 
ce în regiunile muntoase de joas  altitudine solurile au o vulnerabilitate accentuat
(în zonele cu soluri acide) i moderat  (în zonele cu soluri cu reac ie neutr i slab 
alcalin ); depresiunile intracarpatice sunt caracterizate de soluri moderat 
vulnerabile, cu reac ie neutr ; în regiunile de deal predomin  soluri moderat i slab 
vulnerabile cu reac ie neutr i soluri puternic vulnerabile cu reac ie acid ; în 
Dobrogea predomin  în special soluri moderat vulnerabile cu reac ie alcalin i
neutr ; în regiunile de câmpie predomin  soluri moderat i slab vulnerabile, 
datorit  reac iei neutre i alcaline. Al turi de acestea apar soluri cu o vulnerabilitate 
variat : vulnerabilitate mic  (în zonele cu soluri cu reac ie neutr ), vulnerabilitate 
foarte mic  (în zonele cu soluri cu reac ie neutr i alcalin ), puternic i foarte 
puternic vulnerabile (în zonele cu soluri cu reac ie acid ). În câmpia de divagare i
în zonele cu exces sporit de umiditate (lunci neîndiguite) vulnerabilitatea solurilor 
este diversificat  datorit  texturii variate, a con inuturilor diferite  în humus i a 
excesului de ap  (condi ii anoxice).  

Tabel nr. 2.  Clase i subclase de vulnerabilitate a solurilor la poluarea cu metale grele 

Clasa Caracterizare 
I

Soluri cu 
vulnerabilitate 

foarte mic

Soluri cu o capacitate foarte mare de re inere a metalelor grele, cu o capacitate 
de schimb cationic mare, de peste 60 me/100g. Sunt, în general, soluri cu o 
textur  foarte fin , dominant argile smectice, foarte profunde sau  foarte bogate 
în materie organic . Starea de reac ie este puternic acid .

II
Soluri cu 

vulnerabilitate 
mic

Soluri cu o capacitate mare de re inere a metalelor grele, cu capacitate de 
schimb cationic mare (35-60 me/100g), fin i foarte fin texturate, predomin
mineralele argiloase nesmectice, profunzime mare pân  la foarte mare, stare de 
reac ie puternic acid .

III
Soluri cu 

vulnerabilitate 
moderat

Soluri cu o capacitate de re inere a metalelor grele moderat , capacitate de 
schimb cationic  redus  (12-35 me/100g), textur  mijlocie i mijlociu-fin ,
con inut moderat  sau redus de materie organic , profunde sau foarte profunde; 
soluri cu textur  fin  sau foarte fin  dar moderat profunde; soluri cu o 
capacitate mare de re inere îns  cu o stare de reac ie foarte acid  precum i un 
volum edafic util mare sau moderat. 

IV
Soluri  cu 

vulnerabilitate 
mare 

Soluri cu o capacitate de re inere a metalelor grele mic , cu o capacitate de 
schimb cationic mic  (6-12 me/100g), textur  grosier i regosolurile; solurile 
cu textur  foarte grosier  dar cu un con inut mare i mediu de materie organic ;
soluri cu textur  medie dar cu profunzime moderat ; soluri cu o capacitate de 
re inere mare spre mijlocie dar cu pH puternic acid i cu profunzime mic  spre 
medie.

V
Soluri cu 

vulnerabilitate 
foarte mare 

Soluri cu o capacitate de re inere a metalelor grele foarte mic , de sub  5 
me/100g; aici intr i toate solurile foarte grosier texturate, indiferent de 
profunzime i toate litosolurile indiferent de textur i de con inut în humus. 

Not : O parte din solurile din clasele I-V pot fi alcaline, favorizând  mobilitatea molibdenului i a 
seleniului. Solurile din clasele III i IV pot fi puternic acide favorizând mobilitatea  metalelor  grele 
cu excep ia molibdenului i a seleniului 
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Tabel nr. 3.  Încadrarea solurilor României în clase  i subclase  de vulnerabilitate la 
metale grele 

Caracteristici Clase de 
vulnerabili-

tate

Tip de sol (dup
Florea i

Munteanu-2000) Textur Volum  
edafic util 

CaCO3
între 0-50 

cm 

Subcla-
se de 

vulne-
rabili-
tate

1 2 3 4 5 6 
Vertosoluri,
Pelosoluri i

Entricambosoluri 
Foarte fin Mare i

foarte mare 
Carbonatic 

sau nu n; b I
Soluri foarte 
slab i slab  
vulnerabile

Turbosoluri eutrice - - - n 

Cernoziomuri i
Faeziomuri Fin Mare i

foarte mare 
Carbonatic 

sau nu n; b 

Rendzine i
Eutricambosoluri 

Fin i
mijlocie 

Mare i
foarte mare 

Carbonatic 
sau nu n; b 

Andosoluri Fin Mare i
foarte mare 

Carbonatic 
sau nu n; b 

II
Soluri slab 
vulnerabile

Gleisoluri Fin  Mare Carbonatic 
sau nu n; b 

Kastanoziomuri Mijlocie Mare i
 foarte mare Carbonatic b 

Cernoziomuri i
Faeziomuri Mijlocie Mare i

foarte mare 
Carbonatic 

sau nu n; b 

Rendzine i
Eutricambosoluri 

Fin i
mijlocie Moderat Carbonatic 

sau nu n; b 

Planosoluri i
Stagnosoluri

Fin i
mijlocie 

Mare i
 foarte mare 

F r
carbona i n

Alosoluri Fin i
mijlocie 

Mare i
foarte mare 

F r
carbona i a

Andosoluri Fin i
mijlocie Moderat F r

carbona i n; a 

Luvosoluri i
Preluvosoluri

Fin i
mijlocie 

Mare i
foarte mare 

F r
carbona i n; a 

Podzoluri,
Prepodzoluri i

Districambosoluri 
Oricare Mare F r

carbona i a

Nigrosoluri,
Humosoluri i

Criptopodzoluri 
Oricare Mare i

moderat
F r

carbona i n; b 

Gleisoluri Mijlocie Mare Carbonatic 
sau nu n; b 

Solonceacuri, 
Solone uri

Mijlocie  i
fin Mare Carbonatic 

sau nu n; b 

III 
Soluri

moderat 
vulnerabile

Subdiviziuni litice Fin i
foarte fin Moderat Carbonatic 

sau nu a; n; b 
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1 2 3 4 5 6 

Kastanoziomuri 
Grosier i

foarte
grosier

Oricare Carbonatic b 

Cernoziomuri i
Faeoziomuri 

Grosier i
foarte

grosier
Oricare Carbonatic 

sau nu n; b 

Podzoluri,
Prepodzoluri i
Districabosoluri 

Oricare Moderat F r
carbona i a

Regosoluri Oricare Oricare Carbonatic 
sau nu n; b 

Alosoluri Grosier  Oricare  a 
Gleisoluri, 

Solonceacuri, 
Solone uri si 
Aluviosoluri

Grosier  Oricare Carbonatic 
sau nu n; b 

Subdiviziuni litice Mijlocie i
grosier

Moderat i
mic

Carbonatic 
sau nu a; n; b 

IV
Soluri

puternic
vulnerabile

Turbosoluri districe - - - a 

Litosoluri Oricare Foarte mic Carbonatic 
sau nu a; n; b 

Psamosoluri Foarte
grosier Oricare Carbonatic 

sau nu n; b V
Soluri foarte 

puternic
vulnerabile

Aluviosoluri,
Solonceacuri, 
Solone uri i

Gleisoluri 

Foarte
grosier Oricare Carbonatic 

sau nu n; b 

1. Subclase de vulnerabilitate: a – puternic acid (pH 5); n – acid sau slab alcalin (pH = 5,1-
7,8); b – alcalin (pH 7,9), în general asociat cu prezen a carbonatului de calciu în partea 
superioar  a solului. 

Câteva diferen ieri referitoare la vulnerabilitatea solurilor se pot g si în 
interiorul regiunilor i subregiunilor. Exist  în România câteva puncte fierbin i cu 
soluri poluate cu metale grele ca de exemplu: zonele din jurul localit ilor Baia 
Mare, Zlatna, Cop a Mic , Media i alte centre industriale.

H r ile de sol con in date valoroase cu privire la r spândirea solurilor i a 
propriet ilor acestora cu ajutorul c rora speciali tii pot  contura areale de 
vulnerabilitate la diferi i poluan i. Datorit  faptului c  modalitatea de adsorb ie ori 
de desorb ie a metalelor grele este facilitat  sau îngreunat  din cauza con inutului 
de  elementele chimice care se reg sesc în variate combina ii chimice sau nivele de 
oxidare, gruparea solurilor pe h r i de vulnerabilitate la metale grele este posibil
doar la un grad sporit de generalizare (fig.1). 
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Pe baza considerentelor teoretice mai sus precizate i a h r ilor de 
vulnerabilitate realizate, se estimeaz  c  în România solurile foarte puternic 
vulnerabile la poluarea cu metale grele ocup  21% din suprafa a rii, iar cele 
puternic vulnerabile, 10%. Condi ii de vulnerabilitate medie (cu terenuri ocupate de 
soluri cu  st ri de reac ie slab acid  pân  la slab alcalin , con inut relativ mic de 
materie organic ,  textur  mijlocie), se reg sesc pe 42% din suprafa a rii. Solurile 
slab i foarte slab vulnerabile  sunt r spândite neuniform i ocup  cca. 27% din 
suprafa a total  a României. 

5. Considera ii generale asupra vulnerabilit ii solurilor la metale 
grele în partea de vest a României 

 În afar  de zonele metalogenetice cunoscute în ar , condi ii favorabile de 
acumulare a metalelor grele s-au manifestat îndeosebi în partea de vest a României, 
zon  bordat  în est de areale muntoase cu masive concentra ii de polisulfuri. 
Procesele erozionale au favorizat deplasarea spre vest, spre Depresiunea Panonic ,
a unor uria e cantit i de sedimente cu înc rc turi geogene sporite de metale grele, 
iar diferitele obstacole determinate de locul i pozi ia barierelor geochimice au 
mozaicat mult dispozi ia în spa iu a vulnerabilit ii la metale grele a solurilor de 
aici. În condi ii de alterare redus , cel mult moderat  (cu predilec ie în zona de 
munte), influen a rocilor i a materialelor de solificare în stocarea i apoi în 
eliberarea metalelor grele spre solu iile de alterare este determinant , iar în condi ii 
de alterare avansat ,  (temperaturi ridicate, precipita ii sporite, evolu ie
îndelungat ), rolul principal în stabilirea vulnerabilit ii unui areal revine 
proceselor pedogenetice.

 Modalit ile de translocare ale metalelor grele din sol în planta i de aici în 
organismele animale  cuantific  cel mai bine vulnerabilitatea ecopedosistemelor. 
Astfel, în probele prelevate din legumele i fructele cultivate pe terenuri nepoluate 
antropic în partea de sud vest a României  au fost identificate valori sensibil mai 
ridicate la cobalt, plumb i cadmiu în frunzele i r d cinile de elin , în frunzele de 
m rar, p trunjel, ori în p st ile de fasole verde, f r  îns  ca aceste valori s
dep easc  limitele de alert . Pentru restul elementelor chimice determinate  i
pentru numeroasele specii vegetale supuse analizei nu au fost constatate 
concentra ii care s  dep easc  aceste limite.Determin rile de metale grele pe 
e antioane vegetale recoltate din zone cu un poten ial geochimic ridicat 
(depresiunile Bistra, Moldova Nou , Oravi a) nu au confirmat valori  toxice pentru 
nici unul din metalele grele determinate. Aceasta presupune c  pentru vestul 
României (cu excep ia ariilor poluate antropic), nu exist  deocamdat  risc ridicat 
de toxicitate indus de concentrarea în soluri a metalelor grele. 
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