Reciclarea
De Tudor Constantin

Reciclarea inseamna separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în
produse utile noi.
Ea foloseste la apararea mediului inconjurator.

Multe firme incearca sa recicleze materialele deja folosite,spre exemplu LIDL.
Reciclarea a fost inventata de mama natura. De-a lungul timpului si oamenii au invatat sa
recicleze.
In Bucuresti poate avea utilitati mari si ar putea sa ne ajute sa avem un oras mai verde, cu un
aer mai curat. Este bine-venita mai ales pentru ca oamenii polueaza destul de mult in zona
Bucuresti /Ilfov. La marile magazine din orase sunt amenajate puncte de reciclare a bateriilor si a
becurilor.Pe strazi intalnim containere pentru hartii, sticle, plastic.Din materiale deja folosite
putem confectiona multe lucruri dragute:pantoful-telefon, rechini din chestii reciclate, bufnite din
hartie colorata, flori, pusculita dintr-o cutie de lapte etc.

Nu exista dezavantaje pentru ca atunci cand reciclezi nu prea poti sa faci un rau Terrei.

Sortarea deseurilor
de Tudor Constantin
Sortarea deseurilor este creata de oameni si nu de

mama natura cum este reciclarea.

Cand oamenii sorteaza deseurile inseamna ca in loc sa puna hartia amestecata cu plastic in
acelasi cos, ei pun hartia in cosul pentru hartie si plasticul in cosul pentru plastic.
Sortarea ajuta foarte mult la reducerea costurilor de producere a anumitor produse.Chiar daca nu
este chiar asa de bine este foate folositor. Nimanui nu-i place sa faca ordine in gunoaie pentru
ca miroase foarte urat si este scarbos, dar trebuie facut si acest lucru.
Daca nu sunt tratate corespunzator, deseurile pot deveni surse de poluare pentru mediu si focare
de raspandire a bolilor.Cercetarile arheologice facute in Pakistan au scos la iveala ca inca de
acum 4000 de ani existau servicii de colectare a deseurilor menajere cu carute care circulau in
tuneluri prevazute cu camine, prin care se aruncau aceste gunoaie; caruta statea in tunel la baza
caminului si cand era umpluta era dusa pentru a fi descarcata in locuri anume stabilite in preajma
orasului.Dintre orasele cu cele mai mari probleme legate de deseuri trebuie mentionat Parisul.
Aici, inca din secolul al XII-lea, municipalitatea a cautat solutii pentru colectarea reziduurilor
care devenisera sursa principala a epidemiilor.
Reciclarea ajuta pentru a face Bucurestiul si Ilofovul mai verde. Ar putea sa ajute Ilfovul sau
Bucurestiul sa fie mai curat si mai ordonat.

