Piknik "Zielona Ściana - więcej tlenu dla Szczecina !"

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
5 września 2019, godz. 11:00 – 15:00
Zielona Moda, Jagiellońska 6, Szczecin
DUSIMY SIĘ !
Redukcja gazów cieplarnianych staje się priorytetem
ludzkości. Według pomiarów National Academy of
Sciences oraz Poczdamskiego Instytutu Badań nad
Wpływem Klimatu, poziom CO2 w atmosferze sięgnął
415 ppm, najwięcej w dziejach ludzkości i najwięcej od
13 mln lat, radykalnie przyspieszając niekorzystne
zmiany klimatyczne.
ROZWIĄZANIE: PNĄCZA TLENOTWÓRCZE
Dedykowane nasadzenia specjalnych roślin (w tym
pnączy) tlenotwórczych i pochłaniających CO2 w
miastach realnie ograniczają ten proces. Pnącza to
estetyczne, żywe ekrany, naturalne filtry
zanieczyszczeń, a także generatory tlenu. Są też
nieodzownym ementem ogrodów, parków i skwerów.
Jednak w Szczecinie jest ich zdecydowanie za mało. A
przecież nadają zupełnie nową formę architekturze,
zmieniając ją, ukrywając niedoskonałości lub
podkreślając jej walory. Słyszymy o nich wiele złego,
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że niszczą elewacje, są sprawcami wilgoci w domu.
Zdecydowanie niesłusznie!
Czas przywrócić pnącza na ściany szczecińskich
budynków. Od wieków pnącza są cenione za swoją
różnorodność, estetyczne walory kwiatów, dekoracyjne
ulistnienie a niekiedy też owoce. Osłaniają od wiatru,
słońca, kurzu, a ich duza biomasa zieleni produkujae
dużo tlenu. W budynkach utrzymują chłód w lecie, a
ciepło w zimie. Ponadto tłumią hałas, a także chronią
elewacje budynków przed wilgocią
BUDUJEMY ZIELONĄ ŚCIANĘ
Zapraszamy na piknik, podczas którego odbędą się
prezentacje pnączy - generatorów tlenu, wspólny
montaz konstrukcji zielonej ściany, a także
projektowanie rozmieszczenia sadzonek roślin pod
okiem specjalistów ogrodnictwa ekologicznego.
Do Waszej dyspozycji będą doniczki, ziemia akcesoria
i narzędzia ogrodnicze oraz sadzonki roślin.
Spotkanie odbędzie się 5 września 2019 r. na rogu
Jagiellońskiej i Śląskiej w Szczecinie, w godzinach
11.00 -15:00
Wstęp wolny.
Organizatorzy:
Liga Ochrony Przyrody Oddział Szczecin
Zielona Moda Anna Kubiak
#pomorzezachodnie #społecznik #szczecin
#eventszczecin #festynszczecin #imprezaszczecin
#zielonamoda
#KARRSA #spolecznik #ProgramSpołecznik
Akcja jest dofinansowywana ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach programy
Społecznik.
Źródło: https://www.facebook.com/pg/ZielonaModa/events/?ref=page_internal
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

