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Rys. 1. Źródło - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Każdego dnia wycinamy stare drzewa, które kwalifikowałyby się

do ochrony legislacyjnej. W ten sposób niszczona jest nasza

planeta, miasta zalewane są betonem, a zieleni jest coraz mniej. Nasz

zespół chce przeciwdziałać temu szkodliwemu trendowi poprzez

edukację ekologiczną oraz usprawnienie procesu odgórnej

ochrony przyrody, rozpoczynając od województwa pomorskiego.

Pierwszym etapem projektu będą porównawcze badania liści
drzew chronionych oraz niechronionych w ośrodkach miejskich,
podczas których badamy takie cechy jak zdolność do
ewapotranspiracji, która jest kluczowa w zapobieganiu zmianom
środowiskowym (w szczególności suszy)

Początkowo problem nadmiernej wycinki drzew zauważyliśmy w
najbliższym otoczeniu poprzez własne obserwacje oraz następne
odniesienia literaturowe na terenie Miasta Słupska.

PROBLEM



ANKIETA WSTĘPNA

Rys. 3. Procent powierzchni do wycinki.
Źródło: Opracowanie własne, wg danych GUS.

Rys. 2.Odpowiedzi na pytanie o wzmożoną wycinkę.
Źródło: Opracowanie własne, wg danych ankiety w Google Docs.



ROZWIĄZANIE?

Cele projektu4°C

Podstawowym założeniem naszego projektu jest udowodnienie, iż drzewa

pomnikowe, czyli drzewa wyróżniające się na tle innych

ponadprzeciętnym obwodem pnia czy wieku, są kluczowym elementem w

miejskim ekosystemie oraz że przyczyniają się do zminimalizowania

miejskich wysp ciepła, które nadmiernie ogrzewają okolicę.

Udowadniając kluczowość drzew na terenach zurbanizowanych, chcemy

tym samym zapobiec nadmiernej wycince drzew w naszej najbliższej

okolicy.

Budynki i zabetonowane drogi zatrzymują ciepło przyczyniając się do

podnoszenia temperatury w miastach. Drzewa poprzez naturalny proces

transpiracji uwalniają do atmosfery miejskiej parę wodną, która

umożliwia schłodzenie powietrza i najbliżej otaczającego je

środowiska, zapobiegając powstawaniu miejskich wysp ciepła.

W przypadku niewystarczającej ilości drzew powierzchnia chłodzenia jest

zbyt mała, co powoduje ogólne ocieplenie.

Nawet o tyle możemy zmniejszyć 

temperaturę w ośrodkach 

miejskich przy użyciu drzew!



CEL

Badania mają polegać na porównaniu stopnia

ewapotranspiracji drzew pomnikowych oraz drzew

nieposiadających takiego statusu, aby udowodnić

słuszność przyjętej tezy, czyli że drzewa pomnikowe

transpirują znacznie intensywniej niż te, które nie

posiadają takiego statusu.

Mamy nadzieję, że poprzez udowodnienie powyższej tezy

będziemy miały bazę pod stworzenie aplikacji służącej

popularyzacji idei pomników przyrody.
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METODOLOGIA

Porównamy stopień ewapotranspiracji -

procesu parowania terenowego, łączącego

oddychanie i parowanie z komórek liści.

Nasza hipoteza zakłada, że drzewa

pomnikowe transpirują znacznie intensywniej

dzięki procesom ochronnym takim jak zakaz

naruszania gleby.

Zdecydowałyśmy się na eksperymentalną

metodę badania ewapotranspiracji z

użyciem bibuły filtracyjnej (Rys. 6).

Po wstępnych próbach uznałyśmy, że jest to

metoda szybsza, dokładniejsza i bardziej

precyzyjna, niż użycie lizymetrów,

specjalnych przyrządów do badania

ewapoptranspiracji (Rys. 5).

Rys. 4. - Schemat ewapotranspiracji. Źródło: Google 
grafika.

Rys. 5. - Lizymetr, Źródło: Google grafika.

Rys. 6. - Bibuła filtracyjna,
Źródło: Google grafika.



WSTĘPNE TESTY METODY

Rys. 8. - Testy prowadzone w domu,  Źródło: 
Opracowanie własne.

Rys. 9 - Testy prowadzone w dom - zbliżenie,, Źródło: 
Opracowanie własne.

Rys. 7. - Przykładowe kształty bibuły,  
Źródło: Opracowanie własne.



CO DALEJ? - BADANIE

Wraz z wiosną i pojawieniem się liści na drzewach,
nadejdzie drugi etap naszego projektu, czyli
badanie wybranych przez nas klonów pospolitych
(acer platanoides). Dowiedziałyśmy się również, że
wybrany przez nas początkowo gatunek
kasztanowca pospolitego (Aesculus
hippocastanum) jest ryzykownym wyborem ze
względu na plagę szrotówka
kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella).
Ponadto posiadają one liście złożone, których
pomiar transpiracji jest znacznie trudniejszy w
stosunku do drzew posiadających liście proste.

Rys. 10 - Liść klonu, Źródło: Google grafika.



CO DALEJ? - APLIKACJA
Powszechne użycie aplikacji, umożliwiającej zgłaszanie drzew do ochrony, która w 
łatwy i szybki sposób pomoże uratować drzewa poprzez oznaczenie ich pomnikiem 
przyrody.

Rys. 11 - Prototyp aplikacji, 
Źródło: Opracowanie własne.



KORZYŚCI



Rozwijajmy drzewonazę,
pokonajmy betonazę!
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