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Orasul Bucuresti are nevoie de cati va ani pentru a se trensforma intr-un oras ecologic nu
se va transforma dintr-o data. Intai va trebui sa incepe sa reducem gunoaiele prin reciclare
pana si o persoana poate ajuta la acest lucru. Ce trebuie sa faca este doar sa reciclze
gunoaiele aruncate adica sa le soteze si la sfarsitul fiecarei saptamani sa o duca la un
centru de reciclare. Da in privinta asta si autoritatile pot ajuta prin a plasa mai multe
cosuri de reciclare. Ar fi un lucru bun daca am instala ghene pentru colectarea deseurilor
subterane fiindca sunt cel mai folositor mod pentru colectarea deseurilor. Modun in care
functioneaza este oameni arunca in ghene diverse deseuri. Cand ghenele sunt pline
gunoieri vin urca platfouma si sub cosuri unde se arunca deseurile sunt locurile de
depozitare a deseurilor. Dar si oameni trebuie sa arunce deseurile corect fiindca nu e bine
sa arunce gunaiele menajere la sticla etc. Pentru a colecta deseurile din casle nostre putem
folosi cosul de gunoi din imagine. Acest cos de gunoi are
compartimente special pentru mancare altele pentru
deseurile menajere. Si un filtru pentru mirosuri urate pe
capac. Altceva ce putem face pentu a transforma
Bucurestiul intr-un oras verde este sa folosim mai mule
panouri solare, turbine eoliene, hidrocentrale, baraje etc.
Daca facem acest lucru reducem mult din polure si adunam
energie intr-un mod care nu polueaza atmosfera. Si daca
reusim sa bazam orasul bucuresti numai prin energie
naturala atunci bucuresti nu va mai fii poluat asa de mult.
Alt factor care polueaza este gazul de la esapamentul
masinilor. Si asta polueaza atmosfera cel mai mult. Daca
Bucurestiul ar apune in vanzare masimi electrice cu panouri solare ar reduce inca odata
forte mult din poluare
. Cel mai important lucru este sa reducem din poluare si sa nu
mai folosim gropile de gunoi sa reciclam in loc sa tinem gunoiul in gropi dar gunoiul care
nu poate fii reciclat poate fi adunat intr-un loc. Un alt lucru care in putem face este sa mai
instalam sere pentru a introduce mai mult oxygen in atmosfera si pentru a reduce
poluarea. Dar si noi acasa putem planta copaci plante pentru a avea o casa mai oxygenata.
Si sa colectam energie electrica dintr-un fulger. Un fulger contine foarte multi volti si cu
acea energie putem incarca o baterie si din baterie electricitattea sa se duca spre case.
Pasii care trebuie luati pentru a transforma orasul Bucuresti intr-un oras verde sunt:
- Reducerea poluarii si folosirea panourilor solare, hidrocentralelor, turbinelor
eoliene etc.
- Selectarea deseurilor pentru a reduce deseurile din Bucuresti care va reduce
poluarea.
-folosirea masinilor electrice pentru a reduce poluarea
-plantarea a mai multor plante si copaci pentru a oxygeniza atmosfera sa casele
noastre sau construirea serelor.
Dar sa nu uitam de stratul de ozon care apara pamantul de radiatiile solare puternice
si tine oxygenul pe pamant. Daca nu ar fi existat stratul de ozon tot oxygenul ar fi zburat
in spatiu. Stratul de ozon se subtieaza din cauza poluarii. Stratul de ozon are 1km si daca
se subtieaza prea mult si toat radiatiile solare vor intra ceea ce inseamna ce te poti arde
puternic pe piele instant.. Radiatiile solare din spatiu provoaca cancer la oameni si la

animale probleme de infertilitate deci daca stratul de ozon s-ar subtiaprea mult ar fi ceva
fatal. Deci de aceea Bucuresti trebuie sa fie un oras ecologic. Ca sa nu polueze. Dar
Bucuresti nu trebuie sa fie un oras ecologic doar pentru reducerea poluarii dar fiindca
pentru a produce electricitate sau pentru a construi ceva ne trebuiesc resurse dar in timp
aceste resurse se termina si nu vom mai putea produce electricitate sau sa construim ceva
fiindca acele resurse se vor consuma.

Dar unele resurse nu se pot consuma ca apa.
Daca torni apa pe jos ea nu se consuma ea doar se evapora se transforma intr-un nor si
apoi ploua si apa aceea revine din nou pe pamant. Dar pentru a transforma orasul
Bucuresti intr-un oras ecologic va trebui sa reducem taierea copaciilor fiindca cu cat
taiem mai multi copaci cu atat poluarea va deveni mai mare si stiu ca se taie foarte multi
copaci asa ca i loc sa taiem mai bine
plantam dar sa taiem numai copacii morti.

Dar pentru a transforma orasul Bucuresti
intr-un oras verde trebuie sa avem nevoie si de initiativa si de la oameni si de la satat
fiindca daca statul face o regula numai masinile electrici au voie sa circule pe strad si
oamenii nu o respecta nu este bine sau daca statul introduce mai multe manouri solare si
omenii le distrug tot nu este bine asa ca noi putem transforma orasul Bucuresti intr-un
oras verede cu siguranta dar trebuie sa vina initiativa si vointa de la noi fiindca daca
nimeni nu face nici un foarte simplu lucru pentru orasul Bucuresti nu vom putea reusi. O
cea mai importanta masura pe care un om o poate lua este sa aiba vointa de a vrea ca
orasul Bucuresti sa se transforme intr-un oras ecologic. Si daca vom reusi sa
transformama Bucurestiul intr-un oras verde complet atuci vom avea un foarte mare
avantaji in viitor. Si cat timp avem toate tehnologiile din zilele de astazi paentru a nu
polua de ce sa nul le folosim in avantajul nostru fiindca daca noi nu le folosim de ce s-au
mai inventate sistemele sunt facute pentru noi. Oameni nu trebuie sa faca lucruri mari

doar daca planteaza un copac a fact ceva foarte de folos.

