Bucureştiul – un oraş verde
Transformarea Bucureştiului într-un oraş verde poate părea o destinaţie a cărei drum este
lung şi plin de obstacole. Chiar dacă lucrurile nu sunt foarte simple, oamenii sunt cei care pot
produce o schimbare. Cine şi-ar dori sa trăiască într-un mediu curat? Probabil că toată lumea,
singura problemă este faptul că există o mare diferenţă între a îţi dori ceva si a face tot posibilul
pentru a ajunge la ceea ce îţi doreşti. De aceea, este important sa vrem cu toţii sa acţionăm şi
astfel să aducem la realitate ideea de Bucureşti – un oraş verde.
Paşii necesari pentru schimbarea oraşului nostru:
1. Măsuri împotriva poluării solului:
- construcţia unor zone special amenajate pentru depozitarea gunoaielor
- plantarea arborilor
- construirea unor spaţii de epurare a apei
- modernizarea gropilor de gunoi
- menţinerea suprafeţelor împadurite
- reciclarea rezidurilor menajere

2. Măsuri împotriva poluării apei:
-epurarea apelor
-construcţia unor zone de protecţie a apelor;
-executia lucrarilor de indiguire si de construire a unor baraje;
-să nu se arunce şi să nu se depoziteze pe maluri deşeuri de orice fel

3. Măsuri împotriva poluării aerului:
- diminuarea emisiilor de gaze si pulberi in aer cu ajutorul filtrelor
- construirea de vehicule cât mai puţin poluante
- plantarea unor zone verzi
- producerea energiei prin procedee nepoluante: solar şi eolian
- protejarea pădurilor

De multe ori tindem să credem ca lucrurile nu ţin de noi si că nu putem face o schimbare
aşa că ne gândim că e mai bine să fim ca toţi ceilalţi din moment ce ajutorul nostru ar fi prea
puţin pentru îndreptarea Bucureştiului. O gândire corectă, nu? Ei bine nu! Schimbarea ţine de
fiecare dintre noi. Încetul cu încetul dorinţa de a trăi într-un mediu curat ar putea fi îndeplinită
dacă ne-ar păsa mai mult şi îin loc să ne luam după cei din jur, am deveni noi un exemplu.
Chiar dacă pare dificil să fii diferit şi să ajuţi la îmbunatăţirea oraşului acest lucru nu ar
trebui să te împiedice, ba din contră, ar trebui să te motiveze săa devi un exemplu bun de urmat
de cei din jurul tău. Astfel ar trebui să înceapăa să ne pese şi să ne îindreptăm atenţia către
problemele de mediu şi de trai.
Ce măsuri pot lua pentru a sprijini transformarea oraşului? Aceasta este îintrebarea pe
care fiecare dintre noi ar trebui sa ne-o punem. Dacăa am sta săa ne gândim ne-am da seama ca
raspunsul nu este atât de dificil. Sunt câteva lucruri pe care le-am putea face fara sa depunem un
efort foarte mare:
1. Folosirea mai rară a automobilelor în favoarea mersul pe jos şi a ciclismul, sau a
transporturilor publice.
2. Evitarea pierderilor: redu ceea ce foloseşti, refoloseşte lucrurile in loc să cumperi altele noi,
repară obiectele stricate în loc să le arunci, si reciclează cât mai mult posibil. Încearcă să nu
arunci lucrurile daca acestea ar mai putea avea o altă folosinţă.
3. Foloseşte aparatura electrică casnică care nu consumă multa energie: când cumperi noi aparate
electrocasnice întreabă care modele consumă mai puţină energie. Foloseşte becuri cu un consum
scăzut de energie şi baterii reîncarcabile.
4. Economiseşte apa: este necesară o mare cantitate de energie pentru a purifica apa.
5. Învaţă cât mai mult posibil despre problemele energetice şi cauzele care le determină.
6. Află dacă sunt grupari ecologice în zona ta care te-ar putea informa.

Astfel, cu puţină bună voinţă putem schimba Bucureştiul facând posibil un mediu de trai
curat, cu aer proaspăt care va duce la o viaţă mai sănătoasă şi totodată la asigurarea unei vieţti
mai bune generaţiilor urmatoare. Ține minte: Schimbarea oraşului în care trăieşti îincepe cu tine!
De tine depend lucrurile!

