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Acționează asupra lui CO2 

După consecințele pe care le-a avut de suportat natura și întreaga omenire de după 
canicula din această vară,posturile tv au revigorat o multitudine de idei, prin intermediu cărora 
putem să ne răcorim sau sa ne fie mai confortabil în zilele de ,,caniculă’,tot odată companiile 
cointeresate de vânzările ventilatoarelor sau condiționerelor nu ezitau să facă mii de publicități. 
Nu expun nici o ură în adresa lor,dar,mă miră faptul că noi oamenii nu ne interesăm și lăsăm 
baltă problema de azi,dar daca o să lăsăm azi,mâine mai bine nu va fi. Trebuie să acționăm! 

La baza încălzirii globale,în primul rând stau masele imense de CO2,principalul gaz care 
influențează la subțierea stratului de ozon. Când vorbisem cu oamenii vârstnici auzeam,deseori 
că în copilăria lor temperatura daca se ridica la 30 grade C și chiar mă miram cum ar fi posibil 
preț de 15-20 de ani să se schimbe atât de radical clima?Am și eu un răspuns,cauza sunt 
uzinele, fabricile care degajă mii te tone de mase nebenefice,care acționează la subțierea 
stratului de ozon. Gândindu-mă și informându-mă ce am putea face fiecare,am elaborat o listă 
pe care,neapărat o voi distribui mai departe,cât prietenilor,cât adulților,toată lumea e obligată 
să se intereseze!Deci: 

1.În loc să ardem frunzele,să facem compost 

2.Minimalizarea activităților ce include mersul cu mașina,de ce să nu alegem mersul pe 
jos au cu bicicleta? 

3.Să folosim becuri led sau becuri fluorescente (un bec simplu produce in medie pe an 68 
kg de CO2) 

3.Reciclăm!Cel mai simplu mod de a nu dăuna pământului si de a evita în mare parte 
încălzirea global. Nu e atât de greu să ne strângem sticla din plastic din urma noastră sau să o 
folosim de câteva ori. 

4.Trebuie să renunțăm la lucrarea tv-ul,calculatorului,microundei atunci când nu e nevoie. 

5.Baterii solare,de ce să achităm dublu pentru energia electrică, dacă o putem căpăta de 
la natură? 

Acum după ce mi-am expus propria inițiativă si viitoarele acțiuni care îmi vor deveni un 
ritm personal zilnic vreau ca mai mulți să afle despre metodele posibile pentru a minimaliza 
cantitatea de CO2. 


