
 

Da bi svaki čovjek na planeti mogao disati potrebno je zasaditi ili sačuvati 

najmanje jedno stablo. One su izvor našeg zraka, čiste vode i čuvari tla. 

Unatoč tome što se svjetska populacija svake godine sve više povećava i 

što su naše potrebe za šumama sve veće, one se godinama nepovratno 

uništavaju. U posljednjih 30 godina nestala je četvrtina šuma, koje je 

posljednjih 10 000 godina priroda brižno njegovala. Samo u godinu dana 

nestane 13 milijuna hektara šume, što površinom odgovara državi poput 

Grčke. Hrvatska je šumom jedna od bogatijih europskih zemlja, a kako 

bismo ovo prirodno bogatstvo sačuvali moramo smanjiti potrebu za njenom 

sječom, a time ujedno i smanjiti količinu papira u svakodnevnoj upotrebi. 

Jeste li znali?  
Za proizvodnju papira kojim se može izraditi samo 700 vrećica za kupovinu 

potrebno je drvo staro od 15 do 20 godina,  
Svaka tona recikliranog papira znači uštedu više od 2,3 prostorna metra 

odlagališnog prostora,  
Za nakladu jednog hrvatskog dnevnog izdanja potrebno je posjeći 35 

stabala.  
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