
 
 

                                                    Coșuri de gunoi ecologice! 

 

În timpul unei plimbări în Grădina Botanică din București am observat faptul că 

bucureștenii sunt foarte inventivi. Pentru că în interiorul grădinii să fie cât mai puține 

elemente din cadrul urban, s-a recurs la metode alternative de colectare a deșeurilor. E un 

adevarat "ritual" pe care dacă nu îl respecți, nu ești "în trend". 

Iată pașii de urmat: se ia un ambalaj, se mototolește, se introduce în scorbura unui 

copac, și îți continui drumul liniștit. Deși pare o ironie, este o realitate tristă intâlnită la orice 

pas. Și mai trist este faptul că puțini dintre noi sunt conștienți de modul în care se răsfrâng 

aceste acțiuni asupra naturii. 

Ce putem face? Să nu mai așteptăm reguli care să ne împingă de la spate să avem grijă 

de natură, să nu facem acest lucru doar de teama amenzilor, ci să lăsăm schimbarea să vină 

de la noi. 

Hai să scoatem deșeurile și să umplem scorburile copacilor cu iubire! 

Natura are nevoie de noi, strigă după ajutor... Dar nu suntem oare noi cei care avem cu 

adevărat nevoie de natură? 

 

Ecological bins!  

 

While having s walk through the botanical garden from Bucherst I observed that the 

citizens from here are very creative. In order to have a few urban elements, they used 

alternative methods to collect the waste. It's a genuine "rithual" which must to be followed, 

otherwise you are not "in trend". 

 Here are the steps to be followed: take a packing, fold it, and stick it in a tree hallow, 

then keep walking. Althought it looks like an irony, it's a sad reality which can be seen 

everywhere. Which makes it sadder it's the fact that just a few of us are aware how bad is this 

for our environment. 

  What can we do? We need not to wait for rules to motivate us, we need to take care of 

our environment, not to do this just because the fines are expensive. If we want a change, the 

change should start with us. 

 Let's take of the waste from the hallows and fill them with love!  

The nature needs us, she is shouting for our help... But aren't we the ones which trully 

needs the environment? 
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