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Rezumat  

 

Lucrarea aduce informaţii valoroase despre cinetica cadmiului în natură. Sunt prezentate principalele surse, 
naturale şi antropice, modul de contaminare al aerului, apei şi solului, precum şi influenţa asupra stării de 
sănătate a omului şi animalelor. 

 

Abstract  
 

Paper brings valuable information about cadmium’s kinetics in nature. There are presented the main natural 
and antropic cadmium sources, the way of air, soil and water’s contamining, and also the influence on health 
status of humans and animal subjects.   

 

Cadmiul este un metal care face parte 
din elementele naturale, componente ale 
scoarţei terestre, astfel el fiind prezent în 
mod obişnuit în mediul de viaţă, atât al 
animalelor, cât şi al omului. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1.  Stele de cadmiu 
(Sursa: www.lefko.uk ) 

 
1. Principalele sursele de cadmiu 

 
a. sursele naturale:  
 

• vulcanii; 
• minereurile de Zn (200-14000 ppm); 
• minereurile de Pb, Cu (500 ppm); 
 

b. sursele antropice principale: 
 

• arderea pădurilor, 
• industria ceramicii – unii compuşi sunt 
coloraţi (de la galben-portocaliu până la 
roşu), fiind utilizaţi în industria emailurilor, a 
maselor plastice; 
• arderea combustibililor fosili; 
• fertilizanţii fosfaţi; 

• industria metalelor neferoase; 
 
 

2. Cinetica cadmiului în mediu 
 

În schema I este redat modul de 
contaminare cu cadmiu al celor trei 
elemente principale (aer, apă, sol). 

În cazul cadmiului care se găseşte în 
apele de suprafaţă, apar fenomenele de 
bioacumulare şi bioconcentrare.  

Prin bioacumulare se înţelege fenomenul 
de preluare şi acumulare de substanţe 
chimice în ţesuturi de către un organism din 
apă şi hrană.  

Bioconcentrarea reprezintă acumularea 
de substanţe din apă de către organismele 
acvatice ce rezultă din preluarea şi 
depurarea simultană. 

Gradul în care o substanţă este 
concentrată în ţesuturi peste nivelul din apă 
reprezintă „factorul de bioconcentrare”. 

Ecosistemul forestier este un ecosistem 
complex, compus dintr-un sistem de 
biocenoze şi biotopuri.  

Poluarea, în cadrul acestui ecosistem, 
are influenţe directe asupra speciilor de 
plante şi animale şi, indirecte, asupra 
omului.   

Putem afirma că „starea de sănătate” a 
mediului influenţează starea de sănătate a 
omului şi a animalelor. 
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Schema I. Modul de contaminare cu cadmiu al celor trei elemente principale (aer, apă, sol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema II. Influenţa asupra sănătăţii omului şi animalelor 
 

Poluarea nu afectează doar atmosfera, 
apa, solul, arboretul, subarboretul şi 
diversele culturi de plante furajere pe care le 
întâlnim într-un ecosistem forestier, ci şi 
vânatul, iar prin aceasta implicit Omul 
(deoarece acesta este principalul 
consumator, el aflându-se în vârful piramidei 
trofice).  

În urma cercetărilor efectuate pe unele 
specii de vânat: cerb comun (Cervus 
elaphus L.), cerb lopătar (Dama dama L.) şi 
căprior (Capreolus capreolus L.); au fost 

găsite următoarele valori ale cadmiului în 
carne şi carne (Tabelul 1). 

Tabelul 1 
Table 1 

 

Prezenţa cadmiului în ţesuturile cervideelor 
Cadmium’s presence in cervides tisues 

 
Specia de vânat / concentraţia Cadmiului 

(mg/kg) Organul 
Cerb comun Cerb lopătar Căprior 

Rinichi 2,2 0,796 0,223-27,686 
Ficat 0,26 0,033 0,015-2,306 
Muşchi 0,10 0,012 0,003-0,065 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

M E D I UM E D I UM E D I UM E D I U    

Poluare Poluare Poluare Poluare     
Fizică, chimică, biologieFizică, chimică, biologieFizică, chimică, biologieFizică, chimică, biologie    InfluenŃe pozitiveInfluenŃe pozitiveInfluenŃe pozitiveInfluenŃe pozitive    

Factori sanogeniFactori sanogeniFactori sanogeniFactori sanogeni    Factori patogeniFactori patogeniFactori patogeniFactori patogeni    

AcŃiuni asupraAcŃiuni asupraAcŃiuni asupraAcŃiuni asupra    
descendenŃilordescendenŃilordescendenŃilordescendenŃilor    

ÎncărcareaÎncărcareaÎncărcareaÎncărcarea    
organismuluiorganismuluiorganismuluiorganismului    

Capacitatea adaptativăCapacitatea adaptativăCapacitatea adaptativăCapacitatea adaptativă    
a organismuluia organismuluia organismuluia organismului    

Efecte croniceEfecte croniceEfecte croniceEfecte cronice    Efecte acuteEfecte acuteEfecte acuteEfecte acute    

    CCCCaaaaddddmiulmiulmiulmiul    

AAAAtmosferătmosferătmosferătmosferă    

    Depuneri umedeDepuneri umedeDepuneri umedeDepuneri umede    DeDeDeDepuneri uscatepuneri uscatepuneri uscatepuneri uscate        Depuneri umedeDepuneri umedeDepuneri umedeDepuneri umede    

AAAApapapapa    Sol Sol Sol Sol     

BBBBioacumulareioacumulareioacumulareioacumulare    

BioconcentrareBioconcentrareBioconcentrareBioconcentrare 
Compuşi stabili:Compuşi stabili:Compuşi stabili:Compuşi stabili:    

cu Mn, argilă, oxizii de Fecu Mn, argilă, oxizii de Fecu Mn, argilă, oxizii de Fecu Mn, argilă, oxizii de Fe    

SSSSedimentedimentedimentediment 



Ioan Măcinic.                                                    Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

 

Year 1, No. 2. December 2007 

 

 58 

 

Ţinând cont de faptul ca limita maximă 
admisă, pentru prezenţa cadmiului în carne 
este de 0,02 ppm, ar trebui luată în 
considerare creşterea poluării.  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 
a stabilit nivelul maxim săptămânal admis la 
7 µg/kgmc, nivel ce corespunde cu 70 µg 
cadmiu pentru un bărbat de 70 kg, respectiv 
60 µg cadmiu pentru o femeie de 60 kg . 

Determinarea gradului de poluare şi 
evaluarea riscului poluării cu cadmiu şi nu 
numai (aici putând aminti şi poluarea cu alte 
metale grele ca plumbul, aluminiul, cromul; 
poluarea cu HPA-uri; poluarea cu PCB-uri 
etc), ar trebui să se regăsească printre 
priorităţiile de cercetare, ţinând cont de 
efectele cadmiului şi ale celorlalţi poluanţi 
asupra ecosistemului forestier (putând duce 
la dezechilibre ale ecosistemului sau chiar la 
dispariţia unor verigi ale lanţului trofic).  

În final toate având consecinţe directe 
sau indirecte asupra omului. 
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