Zielony dach

Zielony dach to metoda na poprawę jakości powietrza w miastach, tym samym na polepszenie warunków życia ludzi
przez zmniejszenie niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, krajobraz i klimat (pochłaniają
dwutlenek węgla, wydzielają tlen, zatrzymują kurz i zanieczyszczenia, nawilżają i jonizują). Zielone dachy są trwałe,
ciepłe i mniej kłopotliwe w użytkowaniu niż dachy tradycyjne. Spotyka się dachy-ogrody pełniące również funkcje
rekreacyjne.

Zieleń miejska

Zieleń miejska, upiększająca przestrzeń, wpływa na dobre samopoczucie mieszkańców i dodatkowo stanowi „zielone
płuca” filtrujące powietrze. Rośliny akumulują zanieczyszczenia na liściach i łodygach oraz wewnątrz tkanek, gdzie je
zatrzymują, a nawet przetwarzają. Szpalery drzew rosnące wzdłuż ulic są dodatkowo fizyczną barierą zatrzymującą
zanieczyszczone powietrze.

Korytarze powietrzne

W �miastach zostawiano juz na poczatku XX wieku, potem je zabudowywano. Dzis w�duzych miastach mozna tylko
zachowac ich pozostałosci. Kliny napowietrzajace to pasy wolnej przestrzeni i�zieleni, umozliwiajace wymiane
powietrza. Wymaga to jednak odpowiedniego planowania i�gospodarowania przestrzenia. Na sterowanie ruchami
miejskiego powietrza pozwala odpowiednie ukształtowanie pasów zieleni o�nizszej temperaturze niz budynki,
o�własciwej wysokosci i�ustawieniu.

Energia słoneczna

Docierajaca do kolektora słonecznego zamieniana jest w�energie cieplna ogrzewajaca nosnik
(ciecz lub gaz). Zastosowanie w�domu zestawu solarnego i�instalacji gazowej pozwala na
uniezaleznienie sie od pogody. Zima, gdy promieniowanie słoneczne jest słabe, do ogrzewania
domu i�wody wykorzystywany jest gaz. Pompy ciepła, ogrzewajace ciepłem pobieranym
z otoczenia, z�gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza, moga byc stosowane do
ogrzewania domu i�podgrzewania wody. Urzadzenie, ogrzewajac pomieszczenia,
wypompowuje ciepło z�otoczenia o�nizszej temperaturze, a�po ogrzaniu nosnika oddaje
ciepło do pomieszczenia. W�ten sposób wymusza przepływ ciepła z�obszaru o�nizszej
temperaturze do obszaru o�wyzszej temperaturze, wbrew naturalnemu
kierunkowi przepływu.

Pojazdy z napędem hybrydowym
Pojazdy z napędem hybrydowym najczęściej wyposażone są w silnik spalinowy
i elektryczny. Pozwala to na zmniejszenie zużycia paliwa. Dodatkowo nowoczesne
rozwiązania pozwalają na zwiększenie wydajności energetycznej i zmniejszenie
ilości spalin przez na przykład ładowanie baterii w czasie hamowania, zasilanie
silnika elektrycznego spalinowym, wyłączanie silnika spalinowego na postoju
i utrzymywanie go w stanie optymalnej wydajności.

Gaz ziemny to paliwo ekologiczne
Gaz ziemny to paliwo ekologiczne, najlepsze rozwiązanie w domach
i zakładach przemysłowych. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju
stosowanie go umożliwia pogodzenie ochrony środowiska
z korzystaniem z bogactw naturalnych. Urządzenia opalane gazem ziemnym
emitują, w porównaniu z innymi paliwami, najmniej zanieczyszczeń. Zmniejszają
też one energochłonność procesów przemysłowych, a stosowane nowoczesne
technologie dodatkowo pozwalają na wzrost produkcji. Gaz ziemny sprężony
można też wykorzystywać jako paliwa pojazdów.

Jak Poprawić
Jakość Powietrza
Niska emisja i zanieczyszczenie powietrza to globalny problem dotyczący ludzi na
całym świecie. Zanieczyszczenia, długo utrzymujące się w powietrzu i przemieszczające
się na znaczne odległości, skażają wszystkie elementy środowiska, w którym żyjemy.
CZY WIESZ ŻE...
Monitoring jakości powietrza gromadzi dane przekazywane ze stacji pomiarowych, a po
analizie wykorzystuje do oceny poziomu stężeń zanieczyszczeń. Dane weryfikowane są na
bieżąco.

Indeks Jakości Powietrza
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne” mająca na celu Poprawę stanu ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD Lider w EGO
do 2023 roku, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”

