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Acționează asupra CO2 

În ziua de azi anumite grupuri sau chiar persoane individuale luptă pentru apărarea naturii 
de diferiți factori, precum poluarea aerului, apei, defrișarea pădurilor şi altele. 

Un alt fenomen  cu care trebuie să ne combatem este reducerea emisiei de CO2 in aer. Va-ţi 
pus întrebarea de ce am început a vorbi despre acest fenomen? Deoarece cantitatea de CO2 în 
atmosferă a crescut foarte mult in ultimii ani, producând un exces de gaz ducând la încălzirea 
anormală a planetei cu consecințe dezastruoase în climă prin fenomene periculoase precum 
seceta, furtuni, uragane şi încălzirea constanta a planetei. Acest gaz s-a produs în exces în urma 
activităţilor umane iraționale dând foc la frunze sau gunoaie, arderea combustibililor pentru 
producerea de energie si arderea terenurilor sau emisiilor de gaz de eșapament si din mijloacele 
de transport care utilizează hidrocarburanti precum mașinile, camioanele, avionul. Acest gaz este 
periculos, deoarece pentru ființele vii le pot duce la asfixiere sau chiar la moarte.  

Pentru a nu se întâmpla consecințe mai mari în natura, noi trebuie conștient să acționam 
asupra acestui gaz atât la nivel individual cât si cel global. Eu împreuna cu familia si vecinii am 
început a acționa asupra dioxidului de carbon plantând mai mulți copaci in locurile unde au fost 
tăiați copacii vechi, am strâns deșeurile punându-le in tomberoane pentru a nu fi arse irațional de 
alte persoane . Am adus la cunoștința oamenilor despre acest fenomen si le-am spus sa nu ardă 
frunzele ,dar sa facă îngrăşământ sau compost pentru pământ. Aș dori ca toți oamenii mai ales 
tinerii sa acționeze asupra CO2, caci dioxidul de carbon poate distruge viața multor ființe. 
Gândește-te, caci creșterea emisiilor dioxidului de carbon provoacă circa 50-60% din încălzirea 
planetei. Se pare ca încălzirea planetei va cauza intensificarea furtunilor si topirea ghețarilor la Poli 
care va determina inundații masive. Cu siguranță nu îți dorești acest lucru să se întâmple. 

Pentru combaterea dioxidului de carbon mai multe țări au semnat Protocolul de la Kýto 
(Japonia). El este ratificat in prezent de 172 de tari printre care şi România. Toate tarile membre 
ale convenției au ca obiectiv stabilizarea concentrațiilor de gaz cu efect de seră în atmosferă la un 
nivel care să împiedice orice perturbație antropică (adică, produsa de om) periculoasa sistemului 
climatic. 

Protocolul lui Kýoto propune un calendar de reducere a emisiilor a mai multor gaze cu efect 
de sera care sunt considerate cauza principală a încălzirii climatice ultimilor ani. 

Propunerea mea este participarea Republicii Moldova la acest protocol si facerea mai multor 
carități de voluntariat. 

Daca dorești sa trăieşti într-un mediu curat si frumos fără secete sau uragane, acționează 
asupra CO2 pentru a nu aduce la consecințe mai grave. Salvează următoarea generație, fii chiar tu 
salvatorul lumii. 

 


