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Managementul deºeurilor este, de fapt, ceea ce facem noi cu gunoiul pe care îl producem.
Multe comunitãþi abordeazã un management inteligent al deºeurilor, ceea ce înseamnã
modalitãþi variate de a manipula deºeurile produse în comunitate. Câteva dintre aceste
abordãri sunt: gropile de gunoi, reciclarea, compostarea, reducerea deºeurilor, centrale
electrice pe bazã de deºeuri, controlul ºi prevenirea deºeurilor.

Gropile de gunoi reprezintã metoda cel mai des întâlnitã pentru a
rezolva problema deºeurilor. De asemenea, aceastã metodã
funcþioneazã de cel mai mult timp. Grecii antici au început sã
foloseascã gropile de gunoi când locuitorilor li s-a cerut sã
transporte gunoiul în afara oraºului ºi sã-l depoziteze pe tot într-
un loc. Atunci s-au construit pentru prima datã niºte gropi foarte
adânci, pe care noi le numim astãzi gropi de gunoi. Spre

deosebire de gropile construite de grecii antici, în zilele noastre ele sunt construite mai
igienic; pe fundul lor se aflã fie un strat de argilã, fie un material plastic special sau o
combinaþie între aceste douã care nu permite infiltrarea substanþelor lichide poluante în sol.

De cele mai multe ori, aceste gropi sunt prevãzute cu sisteme de tratare a apei uzate ºi de
captare a gazului metan produs de deºeurile care se descompun. În fiecare searã, gunoiul
depozitat peste zi este concasat ºi apoi acoperit cu un strat de pãmânt, atât pentru a þine
animalele la distanþã, cât ºi pentru a reduce mirosul.

Se mai practicã, de asemenea, ºi depozitarea gunoiului în mine.

Se estimeazã cã în cel mult 10 ani, jumãtate din gropile existente vor fi pline, de aceea
existã metode integrate pentru managementul deºeurilor.

Managementul integrat al deºeurilor se referã, în special, la identificarea celei mai bune
soluþii pentru colectarea, transportul ºi tratarea deºeurilor preluate de la diferiþi clienþi.
Opþiunile de tratare a reziduurilor sunt multiple, în funcþie de natura acestora. În general,
ierarhia opþiunilor este urmãtoarea:

þ reducerea cantitãþii de deºeuri produse; 
þ reciclarea (recuperarea) deºeurilor în condiþii de eficienþã economicã;
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þ compostarea deºeurilor organice;
þ incinerarea deºeurilor în condiþii de impact minim asupra mediului; 
þ depozitarea controlatã a deºeurilor.

Multe comunitãþi din întreaga lume fac eforturi pentru a învãþa sã recicleze cât mai mult.
Ziarele, sticla, metalul ºi plasticul sunt materialele cel mai des reciclate. Din pãcate, nu
toate þãrile dispun de posibilitatea de a recicla toate aceste materiale. În România, spre
exemplu, încã nu se recicleazã sticlã ºi aluminiu.

Compostarea constã în separarea frunzelor, a crengilor ºi a altor
materii organice ºi amplasarea lor într-un loc separat de restul
deºeurilor, pentru ca astfel sã se descompunã. Dupã
descompunere, ele sunt folosite ca fertilizator. Având în vedere cã
deºeurile organice reprezintã aproximativ 18-20% din totalul de
deºeuri ale unei comunitãþi, compostarea apare ca o soluþie foarte
bunã, pentru a contribui la succesul reciclarii.

Reducerea deºeurilor poate fi obþinutã prin refolosirea anumitor
produse. Consumatorii pot cumpãra produse cu mai puþine
ambalaje sau pot cumpãra produse care pot fi refolosite, reducând
astfel cantitatea de materiale pe care într-un final le aruncã.
Reducerea deºeurilor a avut o contribuþie semnificativã la prelungirea duratei de folosinþã
a gropilor de gunoi, fãcându-ne ºi pe noi cumpãrãtori mai cumpãtaþi.

Centralele de transformare a deºeurilor în energie, metodã cunoscutã ºi sub numele de
"recuperarea resurselor", faciliteazã arderea deºeurilor ºi transformã energia produsã în
timpul arderii în abur (energie termicã) sau în energiã electricã. Din pãcate, aceste centrale
sunt scumpe de construit, însã asigurã o reducere a volumului deºeurilor de 70%,
micºorând, de asemenea, cantitatea de deºeuri depozitate în gropile de gunoi, prelungindu-
le viaþa acestora. Aceste centrale produc, totuºi, cenuºã care trebuie depozitatã în gropi de
gunoi. Cele mai noi astfel de centrale sunt prevãzute cu dispozitive de control al nivelului
de poluare, dar populaþia este în continuare destul de îngrijoratã de cantitate de cenuºã pe
care o produc. Energia electricã produsã de o astfel de centralã este, de obicei, vândutã
unei companii din apropiere, pentru a menþine la un nivel scãzut costurile de operare.
Ecologiºtii îºi manifestã îngrijorarea cã existenþa acestui tip de centrale ar conduce la
generarea de cât mai multe deºeuri pentru a asigura "combustibilul" necesar.
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Depozitarea deºeurilor periculoase a beneficiat în ultimii ani de o mediatizare importantã.
Populaþia nu era conºtientã de cantitatea de deºeuri periculoase pe care o folosesc în casele
lor ºi pe care o depoziteazã mai apoi în gropile de gunoi. O mare parte din deºeurile de
acest gen ar trebui depozitate în gropi speciale pentru deºeuri periculoase, care beneficiazã
de mãsuri de siguranþã sporite.

Managementul deºeurilor este un subiect complex. Depozitarea necorespunzãtoare a
acestora poate avea efecte grave asupra sãnãtãþii populaþiei. Beneficiind de cunoºtinþele de
bazã despre managementul deºeurilor, populaþia poate lua hotãrâri înþelepte, bazate pe
informaþii reale.

Mit: Nu putem recicla mai mult de 25-30% din totalul deºeurilor pe
care le producem. 
Adevãr: 25% era considerat un procent maxim la nivel mondial în
1985. Astãzi, aceastã cifrã trebuie consideratã un minim. 

Mit: Gropile de gunoi ºi incineratoarele sunt cele mai eficiente
metode din punct de vedere al eficienþei costurilor ºi al impactului
asupra mediului; mai eficiente decât alternativa reciclãrii. 
Adevãr: Programele de reciclare, atunci când sunt bine realizate,
sunt la fel de eficiente din perspectiva costurilor ca ºi gropile de
gunoi sau incineratoarele ºi, cu siguranþã, garanteazã un impact mai redus asupra mediului.
Reciclând unele produse nu numai cã se evitã poluarea pe care ar cauza-o gropile de gunoi
ºi incineratoarele, dar reduce semnificativ cantitatea de materie primã care trebuie extrasã
ºi prelucratã. 

Mit: Gropile de gunoi creeazã noi locuri de muncã în comunitãþile rurale. 
Adevãr: Reciclarea, unde este instituþionalizatã, creeazã mai multe noi locuri de muncã atât
în comunitãþile urbane, cât ºi în cele rurale decât gropile de gunoi ºi incineratoare.

Mit: Îngroparea gunoiului este o metodã sigurã.
Adevãr: Majoritatea rampelor au fost construite fãrã sã se þinã cont de standardele de
siguranþã. Ele nu au echipamentele necesare pentru oprirea scurgerii deºeurilor toxice pe
solul ºi în apa din împrejurimi. Apa naturalã este o sursã importantã pentru apa potabilã.
Rampele de gunoi pot contamina sursele locale de apã potabilã.
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Mit: Reciclarea hârtiei nu este un lucru foarte important, deoarece pãdurile pot fi replantate
dupã ce au fost tãiate pentru fabricarea hârtiei.
Adevãr: Reciclarea hârtiei contribuie la protejarea apei ºi a solului ºi reduce poluarea
aerului. Reciclarea hârtiei duce la conservarea apei ºi reduce cantitatea de deºeuri
industriale aruncate în apã. Defriºarea (tãierea copacilor) cauzeazã alunecãri de teren, de
asemenea, copacii consumã dioxid de carbon, împrospãtând aerul.

þ în fiecare an adunãm 24 de milioane de tone de frunze, iarbã ºi crengi
care ar putea fi compostate în loc sã le depozitãm în gropile de gunoi sau
sã le dãm foc?

þ pungile de unicã folosinþã de hârtie sunt o risipã de hârtie ºi, implicit, de
materie primã - copaci, iar cele de plastic sunt o risipã de combustibil
fosil? Acestea contribuie la poluarea apei în timpul producþiei ºi la supra-încãrcarea
gropilor de gunoi. Sacoºele din material textil care pot fi refolosite reduc aceastã
problemã.

þ reciclarea este un proces continuu care funcþioneazã numai dacã materialele colectate
sunt transformate în noi produse care sã fie apoi cumpãrate ºi utilizate? Cumpãrând
produse obþinute din materiale reciclate este încurajatã circulaþia acestor produse ºi
se asigurã continuitatea procesului.

þ în jurul anului 200 î.e.n. chinezii au folosit nãvoade vechi din care au obþinut prima
hârtie reciclatã? 

þ Gary Dean Anderson a conceput simbolul reciclãrii în anul 1970? 

þ prima groapã de gunoi municipalã a fost construitã în Atena în anul 400 î.e.n.?
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A Reduce, a Refolosi, a Recicla
3 moduri în care VOI puteþi reduce volumul deºeurilor ºi puteþi proteja mediul!

Ce anume sunt deºeurile?
Vorbind în termeni simpli, deºeurile sunt toate acele lucruri pe
care le aruncãm, care ne prisosesc, pe care nu le mai folosim sau
tot ce rãspândim în mediul care ne înconjoarã, într-un fel (sau
într-o cantitate) care ar putea avea un impact asupra mediului.

Ce putem face noi?
Poþi fi de un real folos învãþând ºi practicând cei 3R ai
managementului deºeurilor - a Reduce, a Refolosi ºi a Recicla!
Practicând aceste activitãþi în fiecare zi este benefic pentru un
mediu curat ºi sãnãtos ºi poate fi chiar distractiv. Haideþi sã
învãþãm mai multe despre deºeuri ºi managemetul lor, astfel încât

sã putem avea un rol decisiv în transformarea planetei într-un loc mai sãnãtos ºi mai curat.

A Reduce
A reduce/reducere se referã la micºorarea, scãderea sau diminuarea deºeurilor (ca
proporþii sau cantitate). "Reducerea resurselor" înseamnã reducerea cantitãþii de deºeuri
chiar înainte de a o cumpãra, achiziþionând numai produsele strict necesare sau care nu
irosesc prea mult material pentru ambalaj. O parte-cheie a reducerii deºeurilor o constituie
conservarea, ceea ce înseamnã folosirea cumpãtatã a resurselor naturale.
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Deºeurile ºi ceea ce hotãrâm sã facem cu ele afecteazã mediul în care NOI trãim, acest
lucru însemnând tot ceea ce ne înconjoarã - apã, aer, pãmânt, plante ºi animale. ªi
þinând cont de faptul cã pânã acum aþi înþeles cã trebuie sã avem un mediu sãnãtos,
trebuie sã fiþi conºtienþi de ce un management eficient al deºeurilor este atât de
important pentru VOI. Este nevoie de un control  atent al deºeurile pe care le
producem, pentru a fi siguri cã acestea nu dãuneazã mediului ºi sãnãtãþii noastre.



Putem reduce cantitatea de deºeuri pe care o producem selectând acele produse care nu
trebuie sã ajungã în gropile de gunoi. Este chiar uºor:

þ întâi de toate, cumpãraþi ºi folosiþi cât mai puþin! Dacã toþi am cumpãra mai mult
decât avem nevoie ar fi nevoie ca planeta sã fie de 4 ori mai mare pentru a avea
suficient loc de depozitare. Aºadar, cumpãraþi numai strictul necesar ºi folosiþi tot ce
cumpãraþi! Sau asiguraþi-vã cã, dacã nu mai folosiþi ceva, îl daþi altcuiva cãruia îi este
necesar. Este foarte important sã faceþi acest lucru mai ales în cazul produselor
periculoase, precum vopsele ºi coloranþi, pesticide, erbicide etc;

þ selectaþi cu atenþie produsele pe care le cumpãraþi în funcþie de ambalajele lor. De
ce este acest lucru important? Puteþi reduce volumul de deºeuri alegând produse care
nu fac exces de ambalaj. Acesta este conceput doar ca sã protejeze conþinutul, sã-l
pãstreze igienic ºi sã prezinte detalii despre produs. Cu toate acestea, mulþi
producãtori fac ambalaje foarte elaborate (ºi scumpe!), sperând cã vor atrage atenþia
cumpãrãtorilor sau vrând sã creeze impresia cã produsele lor sunt mai bune decât
cele ale competiþiei. Aºa cã luaþi în calcul urmãtoarele aspecte
când cumpãraþi un produs:

- cumpãraþi numai acele produse ale cãror ambalaje pot fi
uºor reciclate. Ambalajele colorate, care atrag atenþia, în
cele mai multe cazuri nu aduc nimic în plus din punct de
vedere al calitãþii, ºi mai rãu, constituie materiale care nu
pot fi reciclate, dãunând astfel mediului, din cauza
dificultãþilor de depozitare. Aºa cã, de câte ori aveþi
posibilitatea de a alege, cumpãraþi produsele ale cãror
ambalaje pot fi reciclate, pentru a reduce cantitatea de deºeuri;

- evitaþi sã cumpãraþi produse de al cãror ambalaj nu vã puteþi folosi decât o datã.
Puteþi cumpãra sucuri sau apã în recipiente mari, pentru ca apoi sã le împãrþiþi în
sticle mai mici, dacã vreþi sã le luaþi la ºcoalã sau când ieºiþi la plimbare. În ceea
ce priveºte apa mineralã, gândiþi-vã de douã ori înainte de a o cumpãra - de cele
mai multe ori apa de la robinet sau de la fântânã este mult mai sãnãtoasã decât
cea îmbuteliatã, ca sã nu mai spunem cã e gratis;

- cumpãraþi produse concentrate, mai degrabã decât diluate - înseamnã mai puþine
recipiente de aruncat când se terminã produsele;
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- dacã ºtiþi cã aveþi nevoie de o cantitate mare dintr-un produs (spre exemplu detergent
sau pastã de dinþi), cumpãraþi produsul în pachetul cel mai mare, decât sã cumpãraþi
mai multe pachete mici. Ambalajele, aºa cum am mai spus, sunt scumpe, astfel,
cumpãrând pachetele cele mai mari, economisiþi ºi bani;

þ refuzaþi pungile de la magazin! Când cumpãraþi unul-douã produse, le puteþi duce în
mânã pânã acasã sau luaþi cu voi pungi de acasã în care sã puneþi cumpãrãturile;

þ cumpãraþi produse durabile - acestea sunt produse solide, de calitate bunã, care
rezistã mult. Un exemplu este mobila care, teoretic, ar trebui sã reziste mulþi ani. Se
economiseºte foarte mult reparând obiectele stricate, în loc sã cumpãraþi unele noi;

þ folosiþi produse durabile, un exemplu sunt aparatele de bãrbierit - în loc sã cumpãraþi
unele de unicã folosinþã, puteþi folosi aparate care pot fi utilizate de mai multe ori;

þ spuneþi NU corespondenþei inutile - puteþi citi ziarul pe internet sau puteþi comunica
prin e-mail în locul scrisorilor clasice, în acest fel reducând cantitatea de hârtie
folositã.

A refolosi
Puteþi refolosi anumite produse în forma lor originalã în loc sã le aruncaþi sau puteþi sã le
daþi cuiva care are nevoie de ele mai mult decât voi. Nu uitaþi: ceea ce vouã nu vã mai
trebuie ar putea fi binevenit altcuiva! În continuare sunt câteva exemple de produse pe care
le puteþi refolosi: 

þ luaþi cu voi cãni care pot fi spãlate ºi refolosite, în locul celor de unicã folosinþã;

þ când e nevoie sã folosiþi pahare, farfurii sau tacâmuri de unicã folosinþã, nu le
aruncaþi! Ele pot fi spãlate ºi refolosite ºi rezist? la cel pu?in 5 folosiri. Unele noi nu
costã mult, în schimb are la fel de puþin sens sã le aruncaþi dupã fiecare folosire ca
ºi când aþi arunca o bicicletã dupã ce aþi mers o datã cu ea;

þ ºi dacã tot a venit vorba de bicicletã, de ce sã cumpãraþi una nouã când cea pe care
o aveþi se strica ºi sã nu încercaþi sã o reparaþi? 

þ Când vã hotãrâþi sã înlocuiþi ceva în casã, donaþi lucrurile care nu vã mai folosesc unor
familii mai sãrace, cu siguranþã vor fi bine primite.
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þ Folosiþi pungi de cadouri din material textil, care vor putea fi refolosite, decât unele din
hârtie. Dacã primiþi cadouri împachetate în hârtie, încercaþi sã nu o rupeþi când le
despachetaþi ºi puteþi astfel sã o refolosiþi.

þ Folosiþi batiste care pot fi spãlate în locul ºerveþelelor de hârtie.

A recicla
Reciclarea apare atunci când, în loc sã le aruncãm, ducem materialele refolosibile în locuri
unde acestea pot fi transformate fie în acelaºi tip de produs, fie în produse cu totul noi.
Prelucrarea unor obiecte din materiale reciclate necesitã un consum mai redus de energie
decât prelucrarea lor din materie primã nouã.
Aproape orice obiect din casã, ºcoalã sau loc de muncã ce nu poate fi refolosit, ar putea fi
reciclat ºi transformat în altceva. 

Aþi fi surprinºi dacã aþi ºti câte lucruri se pot obþine dintr-un produs
reciclat...o sticlã de suc reciclatã poate deveni, de exemplu, tricou,
pieptene, ladã ºi sute de alte produse care mai pot fi folosite încã ani
mulþi. Chiar ºi carcasele calculatoarelor voastre ar putea fi fãcute din
plastic reciclat. ªi produsele din hârtie pot lua diverse forme - o carte de
telefon veche sau o carte de colorat poate deveni un manual pe care sã-l
folosiþi la ºcoalã.

Misiunea voastrã de a recicla nu e grea deloc!
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Nu aruncaþi nimic ce ar putea fi reciclat!
Iatã o listã de produse care ar trebui reciclate, sau, cel puþin, refolosite:

Unele dintre aceste materiale au nevoie de proceduri speciale de prelucrare, dar persoanele
care se ocupã de reciclarea lor ºtiu ce trebuie fãcut.

Este uºor ºi poate deveni chiar distractiv sã contribui la
reciclarea anumitor produse. Sunt foarte multe lucruri pe care
le puteþi face, iar în final veþi avea satisfacþia contribuþiei la un
mediu mai sãnãtos ºi veþi economisi sume mari de bani.
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þ Aparaturã de uz casnic
þ Baterii acide 
þ Carton
þ Cauciucuri 
þ Chimicale 
þ Cutii de aluminiu 
þ Cutii de oþel
þ Echipamente electronice
þ Hârtie
þ Lemn

þ Materiale de construcþii
þ Metal
þ Plumb 
þ Pungi de plastic
þ Reviste
þ Sticlã (în special sticle ºi borcane)
þ Sticle de plastic
þ Vopsea 
þ Ziare 



Imaginea prezintã cele patru etape importante ale ciclului de viaþã ale unui produs, fiecare
dintre acestea fiind situaþii în care se genereazã emisii de gaze cu efect de serã, dar care pot
deveni ºi ocazii de a reduce nivelul emisiilor. Aceste patru etape sunt: achiziþia de materie
primã, prelucrarea acesteia, reciclarea ºi managementul deºeurilor.

Achiziþia de materie primã
Toate produsele folosesc materie primã, precum copaci, minereuri, petrol etc. Extragerea ºi
transportul acestei materii prime presupune un consum de combustibil fosil pentru energie,
ceea ce genereazã emisii de dioxid de carbon. Combustibilul fosil presupune ºi el sã fie
extras, ceea ce necesitã energie în plus.

Prelucrarea
Procesul de transformare a materiei prime în produse necesitã arderea de combustibil fosil
pentru energie. Energia genereazã emisii de gaze cu efect de serã atât în mod direct, în urma 
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arderii combustibilului fosil (în special dioxid de carbon), cât ºi în etapa de transport a acestui
combustibil. În plus, unele procese de prelucrare genereazã emisii de gaze cu efect de serã,
deºi tipul ºi cantitatea acestor emisii sunt specifice fiecãrui proces de prelucrare pentru
fiecare material în parte.

Reciclarea 
O datã folosit, un produs poate fi reciclat ºi transformat în alte produse.
Chiar dacã ºi prelucrarea de noi obiecte din produse reciclate necesitã un
consum de energie, pentru aceasta este nevoie de mult mai puþinã materie
primã. Emisiile de gaze cu efect de serã sunt astfel reduse, evitând
folosirea de combustibil fosil pentru achiziþie. Mai mult, pentru produsele
pe bazã de lemn sau hârtie, reciclarea reduce nevoia de a tãia copaci,
favorizând reþinerea dioxidului de carbon în pãduri.

Managementul deºeurilor
Dacã un produs nu este reciclat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã, existã una din cele trei
opþiuni: compostare, ardere sau depozitarea în gropile de gunoi. Toate aceste trei alternative
necesitã un consum de energie pentru transport ºi managementul propriu-zis al deºeurilor, dar
mai genereazã ºi emisii de gaze cu efect de serã, în diferite grade.

Compostarea  - o alternativã pentru materialele organice precum resturile de mâncare ºi cele
din grãdinã. O mare cantitate de dioxid de carbon conþinut în materialele organice rãmâne în
sol, nefiind astfel eliberat în atmosferã.

Arderea elibereazã în atmosferã dioxid de carbon ºi protoxid de azot (un gaz cu efect de serã
de 310 ori mai dãunãtor decât dioxidul de carbon). Cu toate acestea, o parte din energia
eliberatã în timpul arderii poate fi valorificatã - folositã pentru a susþine alte procese, ceea ce
este, de fapt, o reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã, datoritã faptului cã se evitã
folosirea combustibilului fosil.

Gropile de gunoi, tehnica de management al deºeurilor cel mai des folositã, are ca urmare
eliberarea în atmosferã a metanului, din cauza descompunerii materialelor organice. Metanul
este un gaz cu efect de serã de 21 de ori mai dãunãtor decât dioxidul de carbon.
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Totuºi, metanul din gropile de gunoi este o sursã de energie ºi unele gropi de gunoi sunt
prevãzute cu tehnologii care capteazã aceastã energie ºi o folosesc. În plus, multe din
materialele depozitate în gropile de gunoi nu se descompun în totalitate, iar dioxidul de carbon
care rãmâne este reþinut în groapã, nu eliberat în atmosferã.

Cum pot anumite strategii de management al deºeurilor sã reducã 
emisiile de gaze cu efect de serã?

Prevenirea deºeurilor ºi reciclarea - cunoscute împreunã sub numele de reducerea deºeurilor,
ne ajutã sã administrãm mai bine deºeurile pe care le producem. Dar prevenire deºeurilor ºi
reciclarea sunt, de asemenea, strategii importante pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serã. Aceste douã metode:

þ reduc emisiile de metan din gropile de gunoi. Prevenirea
deºeurilor ºi reciclarea (inclusiv compostarea) înlãturã deºeurile
organice din gropile de gunoi, reducând astfel nivelul metanului
eliberat când aceste materiale se descompun;

þ reduc emisiile din incineratoare. Prevenirea deºeurilor ºi
reciclarea permit ca anumite materiale sã nu ajungã în
incineratoare, reducând nivelul emisiilor de gaze cu efect de serã
generate de arderea deºeurilor;

þ reduc emisiile din consumul de energie. Reciclarea economiseºte energie. Prelucrarea
unor  produse din materiale reciclate necesitã, de obicei, mai puþinã energie decât
prelucrarea unor produse din materie primã. Prevenirea deºeurilor este chiar mai
eficientã în economisirea energiei decât reciclarea. Când refolosim anumite produse,
sau când produsele sunt prelucrate din mai puþine materiale, se foloseºte mai puþinã
energie pentru extracþia, transportul ºi prelucrarea materiei prime necesare pentru
obþinerea de noi produse. Ce câºtigãm? Atunci când cererea de energie scade, ardem
mai puþin combustibil fosil, eliberând astfel o cantitate mai micã de dioxid de carbon
în atmosferã.

Creºterea gradului de captare a dioxidului de carbon în pãduri
Copacii absorb dioxidul de carbon din atmosferã, reþinându-l în lemn, prin procesul numit
"retenþia dioxidului de carbon". Prevenirea deºeurilor ºi reciclarea permit prelungirea
perioadei de viaþã a copacilor, rãmânând în pãduri unde pot continua sã absoarbã dioxidul de
carbon din atmosferã.
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Capitolul IV - Cum pot ajuta copiii mediul...de la A la Z?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M

doptaþi o stradã, un parc sau un râu pe care sã-l menþineþi curat ºi sãnãtos!

ucuraþi-vã de naturã: mergeþi la iarbã verde, faceþi excursii, dar aveþi grijã ce lasaþi în
urma voastrã!

umpãraþi obiecte solide pe care le puteþi folosi mai mult timp!

onaþi hainele care vã rãmân mici cuiva mai sãrac!

conomisiþi spaþiu aplatizând cutiile ºi conservele goale!

ãsiþi etichete care indicã dacã produsul cumpãrat are consecinþe negative asupra
mediului!

ormaþi echipe în care sã colectaþi împreunã sticla, plasticul ºi diverse recipiente metalice!

ârtia poate fi economisitã folosind ambele pãrti ale unei coli!

nsistaþi sã cãutaþi ºi sã cumpãraþi acele produse ambalate în materiale reciclabile!

imitaþi consumul de prefabricate. Amuzaþi-vã construind singuri lucrurile de care aveþi nevoie!

ucaþi-vã în aer liber ºi mai puþin în faþa calculatorului care consumã energie electricã!

ergeþi pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, ºi mai bine, plimbaþi-vã,
mergeþi cu rolele sau cu bicicleta!
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N
O
P
R
S
T
U
V
Z

u aruncaþi gunoiul la întâmplare. Folosiþi containerele de gunoi ºi locurile special
amenajate pentru colectarea produselor reciclabile!

biºnuiþi-vã sã închideþi apa cât vã spãlaþi pe dinþi. Lasaþi-o deschisã numai pentru a vã
umezi periuþa ºi pentru a vã clãti!

lantaþi un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca sã aveþi umbrã ºi ca sã le daþi
pãsãrilor un adãpost!

educeþi cantitatea de apã pe care o folosiþi!

tingeþi lumina când ieºiþi  din camerã! Închideþi aparatura de uz casnic dacã nu o folosiþi

tilizaþi produse fãrã ambalaje suplimentare, coloranþi sau substanþe chimice dãunãtoare! 

ransformaþi-vã într-o persoanã cãreia îi pasã de viitorul ei si al planetei!

alorificaþi fiecare produs cumpãrat folosindu-l de mai multe ori sau gãsindu-i cât mai
multe întrebuinþãri. 

âmbeºte! Ai ajutat ºi tu la reducerea poluãrii!


