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„Acţionează asupra CO2” 

Dioxidul de carbon este unul dintre cele mai periculoase gaze ce pătrund în atmosferă dar 
de ce și de unde vine acest gaz. Tot ce știu oamenii în general despre acest gaz are legătură cu 
plantele , că plantele absorb dioxidul de carbon și emit oxigen dar fără acești plămâni ai 
planetei ce ne facem. Pe lângă toate astea mulți dintre noi călătoresc în fiecare zi cu mașina , 
dar oare știți ca gazele emanate dăunează?. 

Omenii nu se mai gândesc la natură se gândesc doar la ei și la propriile interese, dar v-ați 
gândit vreodată că atunci când defrișați o pădure sau mai multe pentru o afacere proprie vă 
faceți automat rău de unul singur, conștient sau nu. Ei bine în urma acestor defrișări mor plante 
iar când mor ele nu mai au capacitatea uluitoare de a “filtra” aerul. De aceea orice acțiune de 
acest tip trebuie să aibă autorizație de construcție. În legătură cu mașinile e foarte simplu, în 
urma arderii combustibilului fosil se emană gaze anume CO2, dar nu ar fi mai bine daca am 
calatori cu un tip de transport care nu poluează, da, transport ecologic. 

O parte din dioxidul de carbon din atmosferă este natural, el provenind de la plantele şi 
animalele ce se descompun. Însa arderea combustibilului fosil (CO2 emanat de mașini) şi 
defrișarea pădurilor au dus la creșterea nivelului de CO2 în atmosferă , creștere provocată de 
oameni. Dar cum acționează ele asupra mediului?. În urma acestor activități umane prin care 
CO2 “se înmulțește” se accentuează efectul de seră. În consecință acest efect de seră duce la 
încălzirea globală, iar ea poate duce la rândul său la topirea ghețarilor. 

Așadar trebuie să începem să ne controlăm acțiunile, să începem să călătorim cu 
transporturile ecologice şi mai puțin cu cele ce emit CO2 și nu în ultimul rând să avem grija de 
floră. Schimbarea începe de la noi, noi suntem schimbarea. 

 

 


