
1. Is féidir athchúrsáil cann alúmanam amháin chun cabhróidh go leor fuinnimh a sábháil chun do theilifís sa bhaile ar 
 chuir ar súil ar feadh thart ar thrí uair a chloig

2.  Bíonn canna athchursáilte ar ais ar an tseilf sa siopa tar éis 60 lá.

3.  Fanfaidh alúmanam atá curtha sa fhuílligh ar feadh 200 bliain.

4.  Sábháilíonn athchúrsála canna alúmanam timpeall 95% an fuinnimh chun canna nua a dhéanamh.

5. Is féidir le ceithre 6-pac de canna alúmanam an méachan de charr 4000lb a iompar.

6.  Sábháileatar athchúrsála buidéal gloinne amháin an méid fuinnimh chun ríomhaire a chur ar súil ar feadh 25 nóiméad, 
 telifís ar feadh 3 uair a chloig agus solas 100 watt ar feadh 4 uair.

7. Is é gloinne ceann de na rudaí is éasca a athchúrsáil. Sábháilíonn tonna amháin níos mó ná 300 kg brúcht ocsáid 
 charbóin.

8.  Is féidir níos mó ná 90% de gloinne nua a crúthú ó gloinne athchúrsálta.

9. Caitheann an meán teaghlach timpeall 500 buidéail gach bliain.

10.  Ní lofann gloinne san fhuílligh. Tá seandálaí fós ag faigheann gloinne ó ré na Románaigh!

11.  Sábháileatar buidéal plaisteach amháin an fuinneamh chun solas 60-watt a chumacht ar feadh 3 uair a chloig.

12.  Caitear an chuid is mó teaghlaigh timpeall 40kg plaisteach sa bhruscar gach bliain. Is féidir an plaisteach sin a 
 athchúrsáil.

13.  Tógann sé timpeall is 500 bliain chun plaisteach a bheith dreoite.

14.  Toisc go bhfuil plaisteach faoin talamh san fhuílligh, bíonn sé as an ghrian agus ní dhreoghann sé ar feadh na míllte 
 bliaina.

15.  Sábháilíonn tonna amháin de plaisteach athchúrsála timpeall 1000 – 2000 gallún peitril.

16.  Usáidtear 50% den plaisteach uair amháin sular gcaitear é. Caitear an méid plaisteach gach bliain chun dul timpeall an 
 domhain ceithre uair.

17.  Usáidtear 500 billiún málaí plaisteach gach bhliain ar fud an domhain. Usáidtear níos mó ná milliún málaí gach 
 nóiméad.

18.  Adhmáilíonn níos mó ná 47% daoine gur gcuireann siad bruscar salach sa bhosca bruscar athchursála d’aontuaras.

19.  Is féidir le píosa amhain de bruscar éillithe an bosca bruscar iomlán a scroiseadh.

20.  Caitear níos mó ná 100,000 tonna pacáiste éillithe san fhuílligh gach bhliain agus scaoilíonn sé sin 150,000 tonna 
 charbóin amuigh san atmaisféar.
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