Име аутора: Ученица четвртог разреда смера Техничар за рециклажу
1. Хемијско-технолошка школа ,,Божидар Ђорђевић Кукар''
Анђела Митровић
Старост аутора на дан пријаве за национално такмичење: 18 година
Назив школе, аутора или групе
Назив земље пребивалишта аутора: Србија

 Дивље депоније су велики загађивачи планете. Можемо их видети на
сваком кораку. Ове депоније нису ограђене, тако да се на таквим
местима често могу видети животиње, инсекти, глодари.
Неуништиви су непријатељи наше планете, могу на више начина
угрозити људе и животну средину. Дивље депоније се често запале,
могу да проузрокују велике штете од пожара такође и дима из којег
излазе штетни гасови, а све то лоше утиче на становништво и
планету.
 Велике површине су данас заузете дивље депоније. Затрпани смо
сметлиштима.
 С обзиром на количину отпада која износи око 400 000 тона,
рециклажа је слаба. Нелегалних депонија има где год има
„слободног места“, надлажне службе једва стижу да региструју те
исте.

Сл.1. - Дивља депонија у
близини реке


Толика количина смећа нас саплиће, па смо због тога дошли на
идеју да истражимо где су све уништена наша дивна природна
добра.
Проблем дивљих депонија присутан је у свим општинама и не може
се тренутно решити, али се може смањити.

Сл. 2. - Дивља депонија у околини Лесковца неколико пута чишћена
 После дугогодишњег решавања проблема дивљих депонија,
одлучили смо да питамо надлежне органе о овом честом
проблему. Конкретно, у нашем граду Лесковцу, регистровано је 98
депонија. Питали смо када ће се наставити чишћење, а начелник
Градске управе за животну средину одговорио је за наш интервју:
“Ако временски услови дозволе, наставићемо са овом акцијом
сваке недеље, док очистимо свих 98 дивљих депонија, колико их
је регистровано.''

Сл. 3. - Апел за престанак стварања дивљих депонија

Наш циљ је да живимо у здравој средини, да наше породице
могу да корачају и удишу свеж ваздух, а не непријатне мирисе са
депонија.
Ако узмемо у обзир колико су дивље депоније штетне за нас, а да се
јавна свест полако покреће, у будућности би требали да се развије
мрежа оних који ће бранити природу. Корачајмо до сигурне и
здраве будућности, без сметлишта!

