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projekt"Pod korunou stromů"

STROMY ZLEPŠUJÍ KVALITU OVZDUŠÍ

STROMY PŮSOBÍ PŘÍZNIVĚ NA KLIMA

Stromy jsou účinným přírodním filtrem škodlivých látek v ovzduší. Zachycují především
jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach.

Stromy neustále přečerpávají vodu z půdy do ovzduší, čímž pomáhají tlumit výkyvy
teplot, udržují v chodu malý koloběh vody a přispívají k rovnoměrnějšímu rozdělení
srážek během roku.

Stromy snižují množství škodlivin

Přízemní ozón je třeba odlišit od ozónu ve stratosféře, který částečně zachycuje
UV záření, nebezpečné pro živé organismy. Přízemní ozón vzniká ponejvíce chemickou
reakcí mezi produkty spalování fosilních paliv. Nejvyšší koncentrace jsou dosahovány
na rušných křižovatkách měst, proudění vzduchu jej však přenáší na velké vzdálenosti.

Jemný polétavý prach tvoří částice menší než 10 mikrometrů, na jejichž povrchu ulpívá
množství toxických látek, včetně látek rakovinotvorných. Hlavním zdrojem znečištění
je automobilová doprava. Ta je na rozdíl od průmyslových zdrojů stále na vzestupu.
Svůj podíl na situaci má i letecká doprava, elektrárny a kamenolomy. Vysoké koncentrace
jsou dosahovány ve městech, ale kvůli topení uhlím i v mnoha malých obcích. Podle
údajů českého Ministerstva životního prostředí žije v místech s vysokými koncentracemi
prachu více než 37% obyvatel. Částice jemného polétavého prachu snadno pronikají
do lidských dýchacích cest, případně do krevního oběhu. Jeden den strávený na místě
s vysokou koncentrací polétavého prachu působí na naše zdraví asi tak, jako kdybychom vykouřili třicet cigaret.
Městská zeleň „vysaje“ z ovzduší až čtvrtinu nebezpečného prachu. Nejlepšími
pohlcovači jsou stromy s velkým povrchem listů a jehlic, tedy třeba jasan, borovice či modřín. Stromy nám pomáhají chránit zdraví, na druhou stranu však samy trpí
znečištěním ovzduší. Každé opatření, vedoucí k poklesu znečištění, ulehčí život nejen
lidem, ale také stromům. V západoevropských zemích už začaly radnice přistupovat
k nepopulárním zákazům a omezením individuální dopravy v městských centrech.

Stromy jako přirozená klimatizace

Strom s průměrem koruny 5 metrů zaujímá plošný průmět přibližně 20 m². Na takovou korunu dopadne v jasném letním dni nejméně 120 kWh sluneční energie. Jaký je její osud? Jedno procento se spotřebuje na fotosyntézu, pět až deset procent je odraženo zpět ve formě světelné energie, pět až deset procent se
odrazí ve formě tepla a zhruba stejné procento ohřeje půdu. Největší část dopadající energie (okolo 80 %) je vložena do procesu výparu rostlinou – transpirace. Je-li strom dostatečně zásobený vodou, odpaří za den více než 100
litrů, čímž využije (vlastně „zrecykluje“) 250 MJ sluneční energie (tedy 70 kWh).
Strom tedy během slunného letního dne odpaří 100 l vody a tím své okolí ochladí
o 70 kWh, průměrně v průběhu deseti hodin chladí výkonem 7 kW. Pro srovnání,
klimatizační zařízení v luxusních hotelích mají výkon 2 kW, mrazničky a ledničky
o více než řád nižší. Lednička, mraznička i klimatizační zařízení ohřívá své okolí
výkonem, kterým na druhé straně chladí. Vodní pára z našeho stromu ohřívá místa
chladná, na nichž se sráží.
Autor: RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Stromy uvolňují kyslík

Díky obrovské listové ploše jsou stromy velmi výkonnými producenty kyslíku. Jeden
průměrně vzrostlý listnatý strom vyprodukuje za plného osvětlení zhruba 1000 litrů kyslíku za den. To zhruba postačí k dýchání třem lidem. Pro srovnání - auto se spotřebou
7 litrů benzínu na 100 km spálí toto množství kyslíku po 10 -15 kilometrech.

STROMY POSKYTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DALŠÍM ORGANISMŮM

Stromy vytvářejí prostředí pro život mnoha druhů živočichů, ale také hub, lišejníků
nebo mechorostů. Nejvíce druhů je vázáno na staré stromy, které poskytují nejširší nabídku úkrytů i různých zdrojů potravy. Mnoho vzácných druhů hmyzu je závislých na
trouchnivějícím dřevě.

Převzato z publikace:
Žít a přežít v přírodě. Autor: J. Reichholf. Ilustrátor: Fritz
Wendler. Vydal Ikar, 1999.

Stromy zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví.
Některé druhy stromů uvolňují přírodní antibiotika, tzv. fytoncidy, které hubí nebezpečné
choroboplodné zárodky.

Stromy jako lapače oxidu uhličitého

Oxid uhličitý je nejdůležitější z tzv. skleníkových plynů. Zvyšování jeho koncentrace
v ovzduší v důsledku spalování fosilních paliv zesiluje skleníkový efekt. Tento mechanismus
se v současné době podílí na globálních změnách klimatu. Průměrný strom spotřebuje za
život asi 24 milionů m³ oxidu uhličitého, čímž působí proti zesilování skleníkového efektu.

Stromy tlumí hluk

Zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventovaných ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší porost, tím
je jeho efekt na tlumení hluku výraznější.

Stromy působí příznivě na duševní zdraví

Aleje kolem cest, skupiny stromů i solitérní stromy dodávají krajině vertikální rozměr,
působí esteticky, poskytují inspiraci. Zelené plochy uvnitř měst umožňují vnímat
přirozené rytmy, např. střídání ročních období. Jsou místem ke sportování i odpočinku.

Hodnota stromu

Kalifornský úřad pro lesy a prevenci požárů vyčíslil finanční hodnotu služeb, které
místní komunitě poskytne jediný strom, žijící 50 let. Výsledná částka 253 000 dolarů
(zhruba 7 až 8 milionů Kč) zahrnuje produkci kyslíku ($37 500), recyklování vody
a regulace vlhkosti ($44 200), odstraňování vzdušného znečištění ($75 000), produkce proteinu ($3 000), poskytování útočiště pro zvířata ($37 500), zabraňování erozi
a obohacování půdy o živiny ($37 500). Některé další služby ani nelze ocenit – např.
poskytování estetických prožitků, inspirace, klidu…
http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007102502

PAMÁTNÉ STROMY

OCHRANA STROMŮ

Podmínky kácení dřevin, rostoucích mimo les:

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze rozhodnutím orgánu
ochrany přírody (pověřený obecní úřad) vyhlásit za památné. Památné stromy je
zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování se smí provádět
jen se souhlasem orgánu, který ochranu stromů vyhlásil. Každý památný strom má
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného
ve výši 130 cm nad zemí. Příslušný úřad může při vyhlašování památného stromu
stanovit ochranné pásmo i větší. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný
strom škodlivá činnost – například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace
a podobně. V rozhodnutí o vyhlášení památných stromů bývají vyjmenované činnosti
a zásahy, které lze provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Zrušit
ochranu památného stromu může úřad jen z výjimečných důvodů, které stanoví zákon.
(podle http://www.stromy.arnika.org/jak-zabranit-kaceni)
V Jihočeském kraji se podle údajů Agentury ochrany přírody a krajiny (http://drusop.
nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame) nachází v současné době více než
600 památných stromů nebo stromořadí. Nejčastěji jde o duby nebo lípy, které patří
k přirozeně dlouhověkým dřevinám. Mezi památnými stromy najdeme celou řadu dalších
druhů domácího původu (javory, jasany, buky, jilmy, vrba křehká, bříza bělokorá, tis
červený, habr obecný, jalovec obecný, borovice lesní, smrk ztepilý, třešeň ptačí) i druhů
pocházejících z jiných oblastí (topol kanadský, ořešák královský, platan javorolistý,
modřín opadavý, borovice černá, jinan dvoulaločný, jírovec maďal, zerav obrovský, javor
stříbrný, liliovník tulipánokvětý, jerlín japonský, trnovník akát aj.)

Jilm u Kalvárie, Kestřany (Písecko)

Vnitřek památného dubu u Vitmanova na Třeboňsku

Máte-li ve svém okolí strom, který by podle vás měl být chráněn jako památný, vzneste
podnět na pověřený obecní úřad. V podnětu by měly být co nejpodrobněji rozvedeny důvody pro vyhlášení. Výhodou je přiložit dendrologický posudek prokazující stav
a významnost stromu, fotografie a další podklady.
Jedním z častých odůvodnění pro kácení stromů bývá tvrzení, že strom hrozí pádem,
případně stíní okna kanceláří nebo obytných domů. Taková situace může vzniknout
buď vlivem stáří stromu, nebo tím, že se vlastník o strom dlouhodobě nestará. V obou
případech můžete žádat příslušný orgán ochrany přírody, aby upřednostnil vhodnou
péči před pokácením stromu. Na citlivou péči o staré stromy je možné získat prostředky
z Programu péče o krajinu, případně z Operačního programu životní prostředí.
Podrobné informace podá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Použité zdroje informací:

http://stromy.arnika.org (doporučujeme všem zájemcům o stromy)
www.ochranaprirody.cz (webové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040008
http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/80745/spotreba-kysliku-autem-versus-spotreba-cloveka
http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007102502
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=522575
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Cassiopeia

spolupracuje s jihočeskými školami při uskutečňování environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), globální a multikulturní výchovy. Nabízíme denní výukové programy pro žáky různých stupňů škol (od MŠ po SŠ),
organizujeme tematické dny pro celé školy. Realizujeme dlouhodobé školní projekty
s environmentální a multikulturní tematikou.
Pro učitele organizujeme tematické semináře, konference EVVO, zapůjčujeme výukové
pomůcky, poskytujeme poradenský a informační servis. Jsme školícím střediskem Pedagogické fakulty a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
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Pro veřejnost pořádáme akce u příležitosti významných dnů, např. Den Země nebo Den
bez aut. Jsme členy o.s. Krasec (Krajská síť environmentálních center Jihočeského kraje).
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Centrum ekologické a globální výchovy při ZČ HB Forest
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
Tel. 385 520 951, E-mail: info@cegv-cassiopeia.cz, www.cegv-cassiopeia.cz
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"Projekt Podpora environmentálních poradenských a výchovných center Jihočeského kraje "Pod korunou stromů" v rámci sítě Krasec je realizován za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje."

