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Trong giai đoạn từ 2002-2011, các đại dương đã hấp thụ
khoảng bao nhiêu % lượng CO2 đến từ việc đốt nhiên
liệu hóa thạch, khai thác đất đai và sản xuất xi măng trên
toàn thế giới?
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Axít hóa đại dương ảnh hưởng đến quá trình phát triển 
nào của sinh vật biển?
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Chúng ta có thể làm gì để giảm axit hóa đại dương?
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