KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

POKOCHAJ DRZEWA
pod patronatem

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego
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Działam chłodząco, obniżam temperaturę latem,
a podwyższam zimą
- 5 klimatyzatorów pracujących całą dobę potrzeba do
ochłodzenia powietrza w takim stopniu, w jakim robi to jedno
drzewo. Im starsze drzewo, tym więcej pary wodnej wydziela.
W procesie parowania jedno drzewo może oddać 200 - 400 litrów
wody w ciągu dnia.
- przy temperaturze powietrza 32 C nagrzana w słońcu
powierzchnia asfaltowa ma temperaturę 52 C, betonowa 42 C,
odkryty trawnik 35 C, natomiast w cieniu drzewa 28 C

Zatrzymuję szkodliwe pyły z powietrza
- w ciągu roku jedno drzewo ﬁltruje 28 kg substancji
zanieczyszczających powietrze
- 100 dojrzałych drzew usuwa do 460 kg zanieczyszczeń rocznie,
w tym 136 kg pyłów zawieszanych
- liście drzew ograniczają ilość pyłu nawet o 75%
- 40 - 70% związków metali ciężkich jest dezaktywowanych przez
korzenie drzew

Produkuję dla Ciebie niezbędny do życia tlen
- zdrowe, wysokie na ok. 10 m drzewo produkuje średnio
około 118 km tlenu rocznie. Człowiek zużywa
w tym czasie 176 km tlenu. Dwa drzewa średniej
wielkości zaspokajają potrzeby 1 osoby!
- 100 letni buk wytwarza w ciągu godziny 1200 litrów
tlenu - taką ilość jest w stanie wytworzyć około 2700
młodych drzewek
- 1 hektar lasu zaspakaja potrzebę na tlen dla 45 osób

Pochłaniam CO 2
- 10 arów lasu pochłania w ciągu godziny tyle CO2,
ile wydziela w tym czasie 20 osób
- 1 hektar lasu sosnowego pochłania 20 - 30 ton CO2 rocznie
- w ciągu godziny jeden samochód zamienia w spaliny
tyle tlenu, ile zużywa do oddychania 800 osób.
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