Sortarea selectiva a deseurilor

Incalzirea globala este un subiect foarte delicat cand vine vorba de viitor. Aceasta este un
fenomen prin care temperaturile medii de pe Pamant se maresc constant, de aceea este una din
cele mai mari probleme cu care ne confruntam. Cum putem sa combatem acest inamic? Trebuie
sa ‘’taiem raul de la radacina’’, astfel ajungem la deseuri.

Deseurile sunt resturi materiale rezultate
dintr-un proces tehnologic de realizare a unui
anumit produs, care nu mai pot fi valorificate
direct în realizarea produsului respectiv. Ele pot
fi substanțe, materiale, obiecte, resturi de
materii prime sau menajere. Cum este de
inteles, resturile nu pot disparea de pe Terra atat
timp cat raman fiinte pe el, de aceea a trebuit
gasita o alta solutie.

Reciclarea reprezintă introducerea unor reziduri sau deșeuri într-un proces tehnologic
pentru a obține reutilizarea și valorificarea lor sau în scopuri ecologice. Prin intermediul
reciclării se reduce consumul de materie primă nouă și de asemenea se reduce consumul de
energie si nivelul de contaminare al mediului
natural.

Dupa multe dovezi, oamenii reciclau inca
din evul mediu. Ca de exemplu: acestia topeau
metalele nefolositoare si le reutilizau, sau reciclau
hainele folosite, din care se faceau altele noi.

Sortarea deseurilor este o ramura a reciclarii, aceasta consta in sortarea pe categorii a
deseurilor (hârtie şi carton, sticlă, metale, plastic, textile, deşeuri organice biodegradabile) din
cauza diferentelor dintre ele. Ca de exemplu: niste materiale biodegradabile se descompun, dar
niste aparate electronice sau baterii nu se descompun. Astfel, daca ele ar fi depozitate in acelasi
loc, cele care nu se dezintegreaza ar polua solul. Nu exista alta metoda? De ce nu sunt arse?
Arderea deșeurilor este o sursă de poluare a atmosferei si de distrugere a aerului curat din zona
incineratorului.

In Bucuresti, se pot gasi locuri de depozitare si de sortare a deseurilor la tot pasul. Dar
marea schimbare nu se afla in aceste locuri, schimbarea se gaseste in oameni. Fara intelegerea si
colaborarea oamenilor, aceste locuri ar zace doar ca niste statui neatinse, admirate dar fara niciun
scop. De aceea ma simt mandru ca ma aflu intr-o astfel de comunitate si admir intelegerea,
dedicatia si implicarea oamenilor.

De asemenea, in tara este impusa aceasta sortare prin lege, iar cei care nu o respecta vor
avea de suferit.

Dupa mine, in Romania, sortarea este necesara mai ales in zonele foarte mici in care un
loc de depozitare acopera o mare parte din ea, iar daca aceasta este poluata, poluarea se poate
extinde pe toata zona.

Desigur, sistemul poate fi schimbat si
imbunatatit. Sortarea ar puea fi facuta pe categorii mai
diversificate, astfel incat sa fim siguri ca nici un
care trebuie tratat intr-un anume fel sa se trateze
diferit, incat sa afecteze mediul.

Dezavantajele? Despre ele… sincer… nu pot
gasesc nici unul. Dar daca trebuie… cel mai apropiat
aspectul lor, care nu este incantator, dar din moment
folositoare, putem trece peste acest mic amanunt.
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In concluzie, cred cu toata convingerea mea ca
inca nu este prea tarziu. Schimbarea a inceput si o sa se extinda foarte repede cu ajutorul nostru.
De aceea cred ca sortarea deseurilor este absolut necesara si nu poate lipsi intr-o lume pe cale de
a deveni mai verde.

