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Jak lidé třídí odpad
Ptali jsme se lidí v našeho okolí na otázky, které se týkaly třídění odpadů, jaký
odpad třídí a v případě že netřídí, tak proč, zda kompostují, co by je motivovalo
k sběru bioodpadu a jiné.
Sklo podle odpovědí třídí 72% z dotázaných. Zajímavé je že ženy třídí z 60%.
kdežto muži z 82%.Nejvíce sklo třídí lidé nad 45 let a nejméně lidé do 25 let. Mezi
důvody proč lidé netřídí sklo se objevovalo především to, že nemají dostupnost
kontejnerů.
V třídění plastů opět převažují muži. Z dotázaných mužů odpovědělo celých
100% že plasty třídí, kdežto ženy třídí plasty o 20% méně. Nejvíce třídí je lidé od 25
do 45 let.
Papír z dotázaných třídí 60%. Ženy i muži jsou vyrovnaní. Nejméně třídí ho
lidé do 25let a nejvíce do 45 let.
Nebezpečné odpady je jediné odvětví kde mají převahu ženu. A to o 6% se
svými 70%. Nejčastěji se jako důvod k netřídění objevovalo nepoužívání
nebezpečných odpadů. Celkově je třídí 64%.
Kovy dopadly nejhůře. Celkem je třídí z dotázaných 56%. A lidí do 25 let
pouze 33%. Nejvíce je třídí lidé nad 45let.
Bioodpad třídí celkově 80%. Dokonce u občanů nad 45let to je 100% a u
mužů 91%. Nejméně třídí lidé do 25let, je jich 67% .
Lidé nejvíce kompostují ve věku mezi 25 a 45let, kdežto z lidí do 25let
kompostuje jen 27% dotázaných. Kompostují více muži s 55% oproti ženám s 50%.
Celkově z ankety vyplývá, že dotázaní nejvíce třídí plasty a poté bioodpad.
Nejméně kovy a papír a také kompostování není příliš oblíbené, ale ne každý má
zahradu.
Z ankety vyplývá, že lidé stále třídí jen některé druhy odpadu. Především ty
nejběžnější, jak ukazuje následující graf.
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