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Uvod

Ta študija je pregled virov, ki predstavljajo koristi zelenih površin in rastlin za prilagajanje mest in drugih
krajev na podnebne spremembe. Nastala je v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor in njen
namen je prispevati k bolj celovitemu razumevanju pomena zelenih površin in ozelenjevanja za
prilagajanje naselij podnebnim spremembam ter in s tem k bolj sistematičnemu strokovnemu varstvu
in razvoju (urejanju) zelenih površin in ozelenjevanju mest v vseh fazah urejanja, od strateškega
prostorskega in urbanističnega načrtovanja do projektiranja, gradnje, rabe in vzdrževanja.
Pregled virov je bil izdelan med majem in decembrom 2021 in vključuje vire, ki govorijo o koristih
zelenih površin in ozelenjenih površin za prilagajanje mest podnebnim spremembam. Viri so smiselno
urejeni v šest vsebinskih poglavij, ki predstavljajo, kako zelene površine in rastline blažijo negativne
vplive podnebnih sprememb na urbano okolje in človeka, kakšna je vloga zelenih površin pri blaženju
temperaturnih ekstremov in obvladovanju ekstremnih padavin, kako varujejo človekovo zdravje in
dobro počutje ter kakšna strateška in podrobna priporočila naj države in mesta upoštevajo, da bodo
čim bolj okrepile prispevek zelenih površin in rastlin za prilagajanje na podnebne spremembe.
Čeprav so zelene površine in rastline izjemnega pomena za samo blaženje podnebnih sprememb, pa
je v tej študiji predvsem izpostavljen pomen zelenih površin in rastlin za prilagajanje naselij na
podnebne spremembe. Prilagajanje je namreč v mnogo večji meri kot blaženje odvisno od ukrepanja
držav in celo mest samih.
Varstvo narave in krepitev njenih funkcij sta v podnebni politiki prepoznana kot ključni ukrep
blaženja in prilagajanja (Natural role in climate change, EU Commission, 2009)1. Urejanje zelenih
površin oziroma konkretno izboljšanje dostopa do zelenih površin v mestih in naseljih je eden od ciljev
trajnostnega razvoja (Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030)2, 11 cilj pravi: "Poskrbeti za odprta
varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja", in v točki 11.7 pojasnjuje: "zagotoviti splošen dostop
do varnih, odprtih in dostopnih zelenih in javnih površin, zlasti za ženske in otroke, starejše in invalide".
Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije - SZO so ključni dejavnik zmanjševanja zdravstvenega
tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami prav zelene površine (Urban Green Spaces and Health,
2017)3. V okviru prizadevanj SZO za javno zdravje otrok so države članice Evropske regijske pisarne SZO
že leta 2010 na ministrski konferenci v Parmi v Italiji sprejele zavezo: "zagotoviti vsakemu otroku do
leta 2020 dostop do zdravega in varnega okolja in ureditev za vsakdanje življenje, kolesarjenje do
vrtcev in šol, zelenih površin za igro in telesno dejavnost4".

1

Natural role of climate change, 2009, EU Commission
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/climate_change/en.pdf
2
Agenda 2030
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojnosodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
3
Urban Green Spaces and Health: Review of Impacts and Effectiveness, WHO, 2017.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/337690/FULL-REPORT-for-LLP.pdf
4
Parma Declaration on Environment and Health, WHO Europe, 2010.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf
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Podnebne spremembe že vsaj do preloma tisočletja hkrati na več strokovnih področjih (biologija,
ekologija, gozdarstvo, krajinska arhitektura, urbanizem, zdravstvo) (James in sodelavci, 2009) in v
različnih programskih okvirih (URGE, 2001-20045; GREENKeys 2005-20086) poganjajo močna strokovna
prizadevanja za kar se da celostno in povezano urejanje mestnih zelenih površin in s tem predvsem
tudi za čim bolj učinkovito zagotavljanje njihovih koristi urbanemu okolju v soočenju s podnebnimi
spremembami in drugimi izzivi prihodnosti (demografija, zdravje, energija). V tem okviru sta se
oblikovala nova koncepta zelena infrastruktura in na naravi sloneče rešitve (NBS ), ki uporabljata in
krepita koristi zelenih površin in rastlin tako, da jih vgrajujeta v načrtovalske in upravljavske ukrepe s
katerimi prispevata k odpornosti naselij na podnebne spremembe. V teh okvirih mesta razvijajo ukrepe
in svoje pristope k podnebni odpornosti, preizkušajo rešitve, se povezujejo in si izmenjujejo izkušnje.
V tem duhu deluje tudi nova misija Evropske komisije 100 podnebno nevtralnih mest7 med katera so
umeščena tudi tri slovenska: Kranj, Velenje in Ljubljana.
V Evropski uniji imamo od leta 2021 sprejeto Strategijo prilagajanja podnebnim spremembam8. Ta
države, sektorje in druge akterje med drugim spodbuja h krepitvi podnebne odpornosti in k uporabi
sonaravnih rešitev. Sonaravne rešitve naj bi kot večnamenske rešitve v prostoru s pomočjo krepitve
značilnosti narave zagotavljale naseljem okoljske, družbene in gospodarske koristi ter prispevale h
krepitvi odpornosti okolja na podnebne spremembe in k stroškovno učinkovitemu prilagajanju na
podnebne spremembe. Med rešitvami dokument omenja tudi razvoj mestnih zelenih površin ter
gradnjo zelenih streh in zidov.
Napredek pri urejanju zelenih površin in načrtovanju sonaravnih rešitev za prilagajanje na podnebne
spremembe je zaenkrat pri nas še počasen, tudi dinamika izvajanja in spremljanja ukrepov še
zaostajata. Ukrepanje se zaenkrat še bolj osredotoča na ozaveščanje in institucionalno organizacijo in
razvoj politike. Dejansko uvajanje fizičnih rešitev v prostoru, kot so nove zelene površine, sonaravne
ureditve vodotokov in ozelenjeni objekti, za zmanjšanje vplivov vročinskih valov ali, prilagoditev
odvajanja padavinske vode, ločevanje kanalizacijskih sistemov od meteornega odvodnjavanja za boljše
obvladovanje nalivov in padavinske vode, pa mesta šele začenjajo izvajati. V Sloveniji imamo zaenkrat
sprejet Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam iz leta 2016.9 Prizadevanja mest za
načrtovanje in urejanje zelenih površin podpira priročnik državnega prostorskega reda Zeleni sistem v
mestih in naseljih (Šuklje Erjavec in sodelavci, 2020).

5

Development of urban greenspaces to improve the quality of life in cities and urban regions (URGE), 20012004
https://www.academia.edu/43738428/Improving_the_Quality_of_Life_in_Urban_Regions_Through_Urban_Gr
eening_Initiatives_EU_URGE_Project
6
GREENKeys – Urban Green for Sustainable Cities, 2005-2008
http://www.greenkeys.org/index.html
7
EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities; https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missionshorizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en#what-this-eu-mission-deals-with
8
Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim
spremembam, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN.
9
https://www.preventionweb.net/files/61770_sozp.pdf.
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Strateška izhodišča

V prizadevanjih za obvladovanje podnebnih sprememb sta, poleg zmanjšanja izpustov toplogrednih
plinov, za prilagajanje podnebnim spremembam v urbanem okolju ključna obnavljanje narave in
krepitev njenih funkcij. Podnebne spremembe ogrožajo naravo, številne živalske in rastlinske vrste so
zaradi njih že izginile ali pa so ogrožene, biotska raznovrstnost se krči in sposobnost narave, da gradi
varnost in kakovost bivalnega okolja človeka se zmanjšuje. Varstvo pred podnebnimi spremembami in
ohranjanje narave sta med sabo vzročno povezana in podnebnih sprememb ne moremo obravnavati
ne da bi naslavljali izgubo biotske pestrosti.
Naravo v urbanem okolju predstavljajo različne vrste zelenih površin, tudi posamezne prvine kot so
mestna drevesa ali vodne površine in, ozelenjenih površin kot so zelene strehe in stene. Urbano
okolje se v odzivu na podnebne spremembe posebej izpostavlja, ker bo iz več razlogov bolj prizadeto
od podnebnih sprememb kot ruralno. Poleg tega, da v mestih na omejenem prostoru skupaj živi
bistveno več ljudi kot v podeželskih krajih, so za mesta značilne višje lokalne temperature, manjša
prevetrenost in večja onesnaženost zraka, kar ima skupaj z drugimi lokalnimi faktorji sinergijske učinke
na specifična stanja urbanega okolja. Onesnažen zrak vpliva na sončno obsevanje in ujetost toplega
zraka, koncentracije delcev v zraku vplivajo na tvorjenje oblakov in na močnejše padavine (Heidt in
Neef, 2008).
Zelene površine v urbanem okolju poleg socialnih in ekonomskih opravljajo predvsem pomembne
ekološke funkcije (varujejo tla, vodo, zrak, klimo in naravne prvine) ter zagotavljajo življenjski prostor
živalim in rastlinam in kot take predstavljajo možnost za ustvarjanje zdravega, varnega, kakovostnega
in na podnebne spremembe odpornega grajenega okolja. Dobro strateško načrtovane (ustrezno
razporejene, dovolj razsežne in povezane v prostoru) in upravljane zelene in ozelenjene površine lahko
ustvarijo zeleni sistem mesta, to je povezano mrežo površin, prvin in ureditev, ki s svojim delovanjem
močno poveča pozitivne učinke funkcij zelenih površin in rastlin na naravno in grajeno okolje, človeka
in dejavnosti (ibid. 2008). Zeleni sistem v tem okviru vključuje parke in vrtove, otroška igrišča in
rekreacijske površine, površine za urbano vrtnarjenje, pokopališča, drevorede, posamezna drevesa in
obcestno zelenje, obvodni in vodni prostor, urbane gozdove, reprezentativne ureditve ob različnih
objektih, zelene strehe in stene.
Zelene površine zagotavljajo zdravje in dobro počutje, kakovost bivanja in varstvo okolja (tla, voda,
zrak, klima), biotsko pestrost in doživljanje narave, prilagajanje in odpornost na podnebne
spremembe, družbeno povezanost in vključenost, kakovost in prepoznavnost grajenega okolja,
vrednost nepremičnin in razvojno privlačnost. Prav zavedanje o več-funkcionalnosti zelenih površin je
vplivalo na razvoj koncepta zelena infrastruktura, ki poudarja učinkovitost in koristnost zelenih in
ozelenjenih površin pri zagotavljanju funkcij, ki jih mesta in naselja potrebujejo. Danes prevladuje
mnenje o tem, da je narava ključni zaveznik naselij v boju proti podnebnim spremembam saj ima
sposobnost, da uravnava podnebje v naseljih. Na naravi sloneče ureditve, ki izkoriščajo funkcije in
sposobnost zelenih površin (tal, podtalja in rastlin), naj bi najbolj učinkovito blažile negativne vplive
podnebnih sprememb na urbano okolje in človeka, zato se morajo naselja v prihodnosti usmeriti v
strateško varovanje in razvoj zelenih površin ter tudi v krepitev njihovih funkcij s celovitim
načrtovanjem in upravljanjem.

5

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, Vračanje narave v naša življenja (2020)10 ugotavlja,
da sta podnebna in biodiverzitetna kriza medsebojno povezani in da sta izguba biotske raznovrstnosti
in propad ekosistemov med največjimi grožnjami, s katerimi se bo človeštvo soočalo v tem desetletju
ter ob tem dodaja, da so naravne in na naravi temelječe rešitve bistvene za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in prilagoditev podnebnim spremembam. Kot izrecni ukrep strategija napoveduje
pripravo tehničnih smernic za zbiranje sredstev in krepitev zmogljivosti držav članic, lokalnih in
regionalnih organov za pripravo načrtov ozelenjevanja ter predvideva izdelavo strateških načrtov
ozelenjevanja za vsa mesta z do 20 000 prebivalci do leta 2021.
Tudi Nova urbana agenda11 usmerja mesta v tako urbanistično načrtovanje in vodenje razvoja, ki z
ohranjanjem narave in z na naravi temelječimi rešitvami krepita odpornost in prilagajanje urbanega
okolja na podnebne spremembe. Ozelenjevanje mest, stavb, ulic in drugih odprtih površin je
prepoznano kot eno ključnih strateških orodij za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
v urbanih okoljih, še posebej zaradi slabitve naravnih ekosistemov, v katera so mesta umeščena.
Znanstveno mnenje nemške agencije za okolje (Tackling the climate change and biodiversity crisis in
Europe through Urban greening plans, 2021)12 opozarja na to, da sama ugotovitev o pomenu skrbnega
načrtovanja in upravljanja zelenih površin sploh ni več dilema, samo vedno več je dokazov za to da je
potrebno, nevarnost predstavlja oklevanje pri ukrepanju ali implementacijski deficit, ki je precej
očiten v praksi. Zato avtorji menja mestom priporočajo:
- razvoj obsežne strategije ozelenjevanja okolja in
- akcijske načrte za izvedbo,
- strategijo vključevanja deležnikov in smernice ta konsistentno komuniciranje,
- dajanje prednosti naravi in biodiverziteti pri načrtovanju ukrepov in ciljev rabe prostora;
- pametno izbiro kazalnikov in spremljanje realizacije ciljev ter
- poslovne in investicijske sheme ter finančne mehanizme, ki prepoznavajo potencial, upoštevajo
dodano vrednost in nagrajujejo akcije urbanega ozelenjevanja.
Poleg že omenjenih Strategije prilagajanja podnebnim spremembam EU ter Strategije EU za biotsko
raznovrstnost do leta 2030 je za prilagajanje pomembna tudi EU strategija o zeleni infrastrukturi.13 V
podporo uveljavitvi koncepta zelene infrastrukture in načrtovanju ter predvsem implementaciji
koncepta pa so lahko koristni tudi naslednji viri:
- EBRD Green City Action plan Methodologies,14

10

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN.
Kot rezultat mednarodne konference Združenih narodov Habitat III, https://uploads.habitat3.org/hb3/NUASlovenian.pdf.
12
Urban Greening Plans, 2021
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/380/dokumente/2021-1018_scientific_opinion_paper_urban_greening_plans_0.pdf
13
Sporočilo Komisije Zelena infrastruktura – izboljšanje evropskega naravnega kapitala https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN in spremljajoči dokument
Technical information on Green Infrastructure, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0155
14
https://www.ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/6f71292055/Green-City-Action-PlanMethodology.pdf
11
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- Supporting the Implementation of Green Infrastructure,15
- Green infrastructure and climate adaptation,16
- EU spletna platforma za prilagajanje – Climate Adapt, ki predstavlja tudi različne strategije in orodja
za prilagajanje na posameznih področjih, tudi urbanih območjih,17
- spletna platforma Covenant of Mayors18 (v Sloveniji je podobna iniciativa povezovanja občin glede
blaženja podnebnih sprememb Lokalni semafor19),
- spletna platforma Urban Greening,20
- Centre of Excellence for Climate Change Impacts and Adaptation,21
- The Right Trees for Changing Climate Database,22
- IUCN Urban Alliance.23
Aktualni razmislek o vzdržnosti mest v Evropi (Urban Sustainability in Europe)24 vidi kot eno izmed štirih
ključnih priložnosti za zeleno in pravično okrevanje glede na epidemijo Covid-19, prav krepitev vloge
zelene infrastrukture in rešitev, ki temeljijo na naravi, kar smiselno potrjuje tudi Poročilo Evropske
okoljske agencije Nature-Based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change
adaptation and disaster risk reduction.25

15

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructures/GI%20Final%20Report.pd

f
16

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/Green%20Infrastructure/GI_climate_adaptation.
pdf in pripadajoči pregled po državah – za Slovenijo
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/Green%20Infrastructure/GI_SL.pdf.
17

https://climate-adapt.eea.europa.eu/, posebej zanimivo orodja za prilagajanje urbanih območij,
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
18
https://www.covenantofmayors.eu/
19
https://semafor.podnebnapot2050.si/
20
https://platformurbangreening.eu/
21
https://climateadapt.ucsd.edu/
22
http://www.righttrees4cc.org.uk/
23
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/nature-based-solutions/iucn-urban-alliance
24
Urban sustainability in Europe – opportunities for challenging times, 2021,
https://www.eea.europa.eu/publications/urban-sustainability-in-europe
25
https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe
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Kako zelene površine prispevajo k prilagajanju na podnebne
spremembe
V EU v letu 2020 živi okoli 75 % vseh prebivalcev v mestih. Večina teh mest je vročih, suhih, onesnaženih
in neprepustnih ter vse gosteje poseljenih. Pritisk na nadaljnji razvoj mest vodi v še bolj strnjeno
pozidavo in še več neprepustnih površin, ki nadomeščajo zelene površine in slabijo naravne habitate.
Hkrati pa se povečuje pritisk podnebnih sprememb kot so neurja, poplave in vročinski valovi na mesta,
mestno naravo, okolje in ljudi. V mestih lahko pričakujemo predvsem naslednje posledice podnebnih
sprememb, ki povzročajo povečano ranljivost ljudi, infrastrukture in ekosistemov in na katere se je
potrebno pripravljati in prilagoditi (povzeto po Stadler, 2017):
-

povečano temperaturo: Do višjih temperatur in vročinskih valov bo prihajalo zaradi globalnega
dviga temperature, problem pa je povezan tudi s toplotnimi otoki v mestih, ki so posledica
povečevanja temnih površin kot so asfalt in strešne kritine, zmanjševanje površin za vegetacijo in
odprtih prepustnih površin (gramoz, zemlja) ter intenzivne človekove aktivnosti (npr. promet,
sistemi za hlajenje). Ti dejavniki nimajo enakega vpliva na celem mestnem območju, pač pa je to
odvisno od tega, ali so površine pretežno pozidane z malo zelenih površin ali pa gre za bolj zelena
predmestja. To vse vpliva na kvaliteto bivanja prebivalcev, njihova zmožnost prilagajanja pa je
manjša, če v preteklosti ta urbana območja niso bila toliko podvržena vročinskim valom.

-

spremenjene vodne razmere: Zaradi spremenjenega padavinskega režima, ki se bo izražalo
predvsem v nenadnih nalivih, bo prišlo do več poplav, kar bo še posebej pereče ob zimskih neurjih
v obmorskih mestih, ki so ogrožena tudi z dvigovanjem morske gladine. Povečanje količine padavin
bo preobremenilo mestni drenažni sistem, ki bo pogosteje presegal svoje zmogljivosti. Poplave so
ene najbolj uničujočih naravnih nesreč, ki ogrožajo človeška življenja, premoženja in povzročajo
gospodarsko izgubo. Padavinski režim, skupaj z dvigom temperatur, vpliva tudi na procese
evapotranspiracije.26 Ta je povezana s padavinami in bo povečana na območjih z več padavinami,
zaradi tega pa bodo podaljšana sušna obdobja na območjih z manj padavinami.

-

vplivi na urbane habitate in biodiverziteto: Podnebne spremembe bodo vplivale na številne
pomembne dejavnike, ki uravnavajo kvaliteto in razvoj urbane biodiverzitete. Predvidene
spremembe v temperaturi, padavinah, izrednih dogodkih, koncentraciji CO2 bodo vplivali na
populacijsko dinamiko vrst, njihovo razporeditev, njihove interakcije in ekosistemske storitve kot
posledica prostorske ali temperaturne prerazporeditve. Urbana področja so danes prizorišče
pogosto večjega bogastva rastlin, kot je to v nemestnih naravnih okoljih, tako zaradi vnosa
tujerodnih vrst, bolj hranilnih območij in večje heterogenosti habitatov. S spremembo mestnih
klimatskih razmerij se pričakuje sprememba v povečanju invazivnosti tujerodnih vrst, širjenju
bolezni in škodljivcev.

Podnebne spremembe, predvsem vročinski valovi, neposredno in posredno ogrožajo tudi zdravje
človeka, ki je v urbanem okolju že tako visoko ogroženo zaradi onesnaženega zraka in drugih
degradacij okolja. Onesnažen zrak je glavni za prezgodnje smrti in bolezni in največja okoljska grožnja

26

Izhlapevanje vode z Zemljinega površja v ozračje, z jezer, vodotokov in tal ter iz rastlin.
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zdravju v Evropi (Health impacts of air pollution in EU, 2021)27. Onesnaževalci zraka so hkrati tudi
povzročitelji podnebnih sprememb. Zato so prizadevanja za zmanjšanje onesnaženja zraka hkrati
koristna za omilitev podnebnih sprememb, prilagajanje nanje in izboljšanje javnega zdravja. SZO
opozarja, da so lahko v večji mestih razlike v temperaturi od 3 do 12 ºC glede na okolico mesta (Heat
and Health in the WHO EU Region, 2021). Ključni dejavnik zmanjševanja zdravstvenega tveganja v
zvezi s podnebnimi spremembami so po mnenju SZO prav zelene površine (Urban Green Spaces and
Health, 2017)28. Ta pregled vplivov in učinkov zelenih površin na zdravje in dobro počutje med drugim
kaže na neposredne povezave med zelenimi površinami in debelostjo, srčno-žilnimi boleznimi,
duševnim zdravjem in dobrim počutjem. Zelene površine so tudi pomemben kriterij privlačnosti za
telesno dejavnost in socialno aktivnost, ki sta ključna za razvoj in obvladovanje bolezni kot so srčno
žilne bolezni, sladkorna bolezen, tipa 2, rak dojke in rak debelega črevesa, alzheimerjeva bolezen in
demenca, občutki tesnobnosti in stresa (Lee, A. Jordan, H., Horsley, J. 2015)29.
Študija, ki je pokrivala mesta v 22 OECD državah je ugotovila, da je v mestih, ki so obkrožena z ruralnim
zaledjem in tistih z večjimi zelenimi površinami manjša mortaliteta zaradi vročine. Zelene površine pa
imajo tudi pomembno vlogo pri izenačevanju socialnih razlik, saj so študije pokazale, da imajo urejene
zelene površine, predvsem javni parki in javne rekreacijske površine večji pozitiven učinek na
izboljšanje zdravja skupin z nizkim družbeno ekonomskim statusom kot sama količina zelenih površin
v posameznem mestu (Rigolon, 2021). Rigolon in sodelavci so ugotovili, da slednje še posebno velja za
Evropska mesta in bi lahko zelene površine bile orodje za izboljšanje zdravstvene enakosti in način za
to, da prostorski načrtovalci, upravljavci parkov in strokovnjaki javnega zdravja naslovijo neenakosti v
zdravju (ibid.). Nadaljnji razvoj mest mora biti odporen na podnebne spremembe za vse prebivalce,
hkrati pa je potrebno prenoviti tudi obstoječi stavbni fond, da se s tem prilagodimo podnebnim
spremembam s ciljem, da si v 21. stoletju zagotovimo mesta z rešitvami, ki koristijo funkcije in storitve
narave (na naravi temelječe rešitve).
Zelene površine lahko igrajo pomembno vlogo v spreminjanju mestnih klimatskih razmer – urbana
zelena infrastruktura in na naravi temelječe rešitve pa lahko okrepijo koristi zelenih površin in
ponudijo številne storitve mestnemu prebivalstvu – zelene, ne sive rešitve. Gre za integracijo zelenih
površin in z njimi povezanih ekosistemskih storitev v prostorsko načrtovanje na različnih nivojih. To
so na naravi temelječe rešitve kot načrtovalsko ureditveni ukrepi, ki uporabljajo sposobnosti
naravnega okolja in rastlin, da zadržujejo padavinsko vodo, varujejo okolje pred ekstremno visokimi
in nizkimi temperaturami in zagotavljajo zdravje, družbeno enakost, povezanost in vključenost ter
tudi ekonomske koristi. Koristi zelenih površin oziroma zelene infrastrukture v urbanem okolju so
najmanj naslednje (povzeto po (Demuzere in sod., 2014; Rigolon, 2021; Sturiale in sod, 2019):
- blaženje podnebnih sprememb in izravnava emisij ogljika v mestih (shranjevanje CO2);
- nižanje ekstremnih temperatur, hlajenje in zmanjševanje učinka toplotnih otokov – toplotno
udobje;
- preprečevanje ali blažitev poplav ob izrednih nalivih, polnjenje podtalnice;
27

Health impacts of air pollution in EU, 2021
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution
28
Urban Green Spaces and Health: Review of Impacts and Effectiveness, WHO, 2017.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/337690/FULL-REPORT-for-LLP.pdf
29
https://www.dovepress.com/value-of-urban-green-spaces-in-promoting-healthy-living-and-wellbeing--peerreviewed-fulltext-article-RMHP
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-

ohranjanje in krepite biodiverzitete z ohranjanjem in ustvarjanjem habitatov;
izboljšanje zdravja prebivalcev in dvig kvalitete življenja v mestih nasploh;
zmanjševanje stroškov ogrevanja in hlajenja;,
zmanjševanje hrupa,
izboljšanje kvalitete zraka – absorpcija onesnaževal iz zraka,
habitati za prostoživeče živali,
varovanje in regeneracija zemljišč,
močnejše skupnosti in izravnavanje socialnih razlik (največja dobrobit za ranljive skupine ljudi),
naraščanje vrednosti nepremični in investicij.

Demezure in sodelavci podrobneje osvetljujejo koristi zelene infrastrukture za ljudi (Demuzere in
sod., 2014):

Slika 1: Storitve in koristi zelene mestne infrastrukture v okviru za blažitev in prilagajanje na podnebne spremembe.

Okoljske koristi
-

-

-

Zmanjševanje CO2: odstranjuje ogljikov dioksid direktno iz atmosfere skozi proces fotosinteze čez
dan in celičnega dihanja ponoči (procesi tudi pod zemljo). V centralnem urbanem delu Seattla so
beležili shranjevanje ogljika na vrednost (18 ± 13.7 t C ha-1) (Demuzere in sod., 2014, str. 106).
Vrednost odstopa glede na rabo (naravna zemljišča ali grajena urbana).
Toplotno udobje in manjša poraba energije: zmanjševanje temperature v zraku in na površinah z
zagotavljanjem sence in izboljšanjem evapotranspiracije. Študija v Singapurju kaže, da se
temperatura z oddaljenostjo od zelenega jedra parka manjša. Močen je vpliv hlajenja v grajenem
okolju. Bolj kot je podnebje bolj vroče in bolj suho, bolj pomemben je učinek zelenih sten in streh
na blaženje urbanih temperatur - prihranek E od 32% do 100% (Demuzere povezam po Alexandri
in Jones (2008))
Zmanjšane težave s poplavami in izboljšana kakovost vode: čistijo vodo, odstranjujejo onesnažila
(odstranjujejo suspendirane trdne snovi, hranila, ogljikovodike in težke kovine). Učinkovito
10

-

delovanje je odvisno od mreže zelene infrastrukture - medsebojne povezave koridorjev in zaplat
na območjih z zemljo z visoko infiltracijsko sposobnostjo. Gostejša vegetacija poveča zadrževanje
deževnice, več biomase in rastlinske produkcije pa pomenijo izgubo evapotranspiracije.
Vplivi na kakovost zraka: absorpcija trdih delcev PM10. Vegetacijska bariera čisti črni ogljik (izpuhi
avtomobilov). Vegetacija kot past za onesnaževala, ki se prenašajo z vetrom. Študija v Londonu
ocenjuje odstranitev 852- 2121 ton delcev PM10 (0,7 - 1,4 %). (Tallis in sod., 2011). (Demuzere in
sod., 2014, str 110). Tiwary in sod. (2009) so ugotovili, da bi mreža 10 x 10 km v Londonu s 25 %
pokrovnosti dreves lahko letno odstranila 90,4 tone PM10.

Družbene koristi
-

-

-

Zdravje in obnovitvene koristi: izboljšuje zdravstveno stanje prebivalcev (fizična, prostočasna in
socialna aktivnost - vodi k sprostitvi, udobju in zadovoljstvu). Spodbuja bolj aktiven in zdrav način
potovanja - hoja in kolesarjenje. Maas in sod. (2009) - prevalenca 15 od 24 bolezenskih vozlišč je
bila manjša v okolju z več zelenimi površinami v radiju 1km. Znižujejo nivo stresa in depresije.
Močnejši je vpliv na otroke in ljudi z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Zelene površine v
soseskah izboljšajo zdravje z blaženjem stresnih situacij. Izkazana je povezava med potrebo po
obnovi (skrbi in stres), uporabo strategij okoljske samoregulacije (priljubljena mesta) in
obnovitvenimi rezultati. Z dvigom temperature vodijo v dvig agresivnega počutja - urbane zelene
površine za lajšanje toplotnega nelagodja v obdobjih vročinskega stresa.
Socialne in individualne zmožnosti spoprijemanja (tudi s podnebnimi spremembami): nanaša se na
notranjo moč in vire za obvladovanje potrebnega prilagajanja na situacijo, kot so podnebne
spremembe. Urbana zelena infrastruktura spodbuja sposobnost spoprijemanja na ravni
posameznika in skupnosti. Skupno spoprijemanje skozi urbano vrtnarjenje, upravljanje parka,
obnova obvodij prispeva k občutku pripadnosti in odgovornosti, izboljšanju okoljskih pogojev.
Prispeva k povezovanju prebivalcev z območjem - močnejša navezava, večja vrednost za
prebivalce. Izboljša se socialna interakcija, povezanost in zadovoljstvo skupnosti, kar prispeva k
odpornosti skupnosti pred ekstremnimi okoljskimi okoliščinami, poplavami ali konflikti.
Izobraževanje: z dodeljeni vrtovi (allotment) se spodbuja učenje o lokalnem ekosistemu s
socialno ekološkimi koristmi, znanjem vrtnarjenja, poznavanje lokalne klime in ekoloških razmer
za vrtnarjenje. Skupnostni vrtovi pa so bolj odprti za splošno javnost, spodbuja interaktivne
metode za upravljanje, heterogeno učenje o okoljskih in socialnih pritiskih, vzdržuje se zelena
urbana infrastruktura. Pomemben je motivacijski potencial - motiviranje občanov k pogosto
dragim ali težkim spremembam v vedenju.
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Slika 2: Sokoristi, ki jih zagotavlja mestna zelena infrastruktura. (1) Ostala zelena infrastruktura so lahko: deževni vrtovi
(poplave, konice in suše ter kakovost vode), skupnostni vrtički (zdravstvene in obnovitvene koristi, socialne in individualne
sposobnosti obvladovanja in izobraževanje), biomokrišča in mokrišča (kakovost vode).

Demuzere in sodelavci predstavljajo navedeni okvir za ocenjevanje zelene urbane infrastrukture, kjer
je ovrednoten del koristi in kompromisov zelene infrastrukture v zvezi z blažitvijo podnebnih
sprememb in prilagajanjem nanje. Upoštevati je treba naslednje:
-

-

-

Vzdrževalne (in gradbene) dejavnosti (Carter in Keeler, 2008) glede zelene infrastrukture sproščajo
ogljik nazaj v ozračje z izgorevanjem fosilnih goriv (npr. gradbena dela, prevozi).
Gnojenje je lahko tudi težava kadar intenzivna zelena streha zahteva pogosto gnojenje, kar
zmanjša kakovost odtekanja padavinskih voda (Berndtsson, 2010).
Senca dreves: zelo pomembna v hladnem podnebju, saj senca lahko zmanjša prodiranje sončnega
sevanja, poveča povpraševanje po zimskem ogrevanju in zmanjša toplotno udobje na ulicah in v
parkih (Lin et al., 2012; Maher, 2013).
Velika ulična drevesa: velika drevesa na obeh straneh ulic bi lahko prispevala tudi k zmanjšanju
mešanja, razpršenosti in hitrosti vetra ter s tem povečala stopnjo onesnaženosti zraka na ravni
ulice (Gromke in Ruck, 2009; Keuken in van der Valk, 2010; Vos et al., 2013).
Gostota in mobilnost: če ima mesto razširjene zelene površine, se gostota prebivalstva na splošno
zmanjša, kar povečuje mobilnost in porabo goriva.
Živali in žuželke na zelenih površinah: lahko motijo ali predstavljajo nevarnost za zdravje kot
prenašalci bolezni (npr. Borelioza); povečana uporaba pesticidov lahko posledično privede do
zmanjšane kakovosti zraka in vode.
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Bertram in sodelavci (Bertram in sod., 2015) opozarjajo še na alergije, neugodje zaradi
nevzdrževanosti, živali, strah zaradi nevarnosti ponoči, možnosti poškodb zaradi padanja vej.
Zelene površine, ki lahko prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe v smislu blaženja učinkov
teh v mestih, so mnogovrstne. Sem sodijo vse obstoječe zelene površine kot parki, rekreacijske
površine, zelenice, drevoredi, urbani vrtički in vse ostalo kar tvori zeleni sistem mesta. Pomembno je,
da jih ohranjamo, prav tako pa je potrebno še nadalje razvijati zelene sisteme tudi v alternativnih
oziroma nekonvencionalnih oblikah in novih površinah. Vse več pa se govori tudi o zelenih strehah in
stenah, ki so predvsem privlačne zaradi pomanjkanja površin v mestih. Pojavljajo se tudi prakse
"zeleno-modrih" rešitev, ki so kombinacija zelenih površin z vodnimi zajemi. Poleg običajnih zelenih
površin so zelo pomembne "neformalne" zelene površine, ki tvorijo velik del zelenih površin in so
pogosto spregledane (Włodarczyk-Marciniak in dr., 2020).
Posebej pomembna je korist odraslih dreves. Leseni deli shranjujejo ogljik, korenine in krošnje so dom
prosto živečim živalim, upočasnjujejo padavine in zmanjšujejo poplave v mestih. Transpiracija in senca
krošnje zmanjšuje temperature v vročinskih valovih, medtem ko listi zaradi ujetja onesnaževanja
zmanjšujejo razširjenost astme (Gagen, 2021). Veliko odraslih dreves pa se seka zaradi gradnje novih
objektov ali infrastrukture in zaradi visokih stroškov vzdrževanja. Vendar ti nizki v primerjavi s koristjo
odraslega drevesa. Letna neto ekološka korist velikega drevesa je 92% večja od majhnega drevesa.
Velika ulična drevesa so najdragocenejše premoženje zelene infrastrukture, ki jo imajo mesta in ko
se ta vrednost spregleda, se zgodijo katastrofe. Zato so v Bristolu sprejeli standard nadomestitve
dreves, da se zagotovi, da sajenje novih dreves dejansko nadomešča izgubo ogljika in ekosistemskih
storitev, kjer se sečnji starega drevesa ni mogoče izogniti. Standardi za nadomestitev dreves
zagotavljajo, da je posajeno primerno število dreves, da se nadomesti vsako izgubljeno, in količinsko
opredeli finančni prispevek razvijalcev (investitorjev), če se odločijo za posek. Te strategije lokalnim
oblastem omogočajo, da razvijalci vrednotijo velikost drevesa in skupno pokritost s krošnjami v
mestu. Ideja je preprečiti štetje dreves samo po "steblih"(Gagen, 2021). Bristol pa namerava do leta
2030 tudi zasaditi 250 000 dreves (po enega na prebivalca).30
V nadaljevanju se osredotočamo na dva ključna vidika posledic podnebnih sprememb – vročinske
valove in povečana temperatura v mestih ter nenadni nalivi, ki povzročajo poplave. Oba pojava
ogrožata življenje ljudi, posebej bolj ranljivih (npr. starejših), poplave pa imajo tudi uničujoč vpliv na
premoženje in povzročajo veliko škodo. Zeleni sistemi imajo pri blaženju učinkov teh uničujočih
pojavov veliko, če ne ključno vlogo. Zato se, kljub temu, da imajo zeleni sistemi številne druge za
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje posredne učinke ter neposredne učinke na
kvaliteto bivanja in zdravje prebivalcev, ta študija osredotoča predvsem na ti dve področji. Če bo z
zelenimi površinami zagotovljen ustrezen blažilni učinek zanju, bodo spremljajoče kolateralne koristi
zelenih sistemov velike.

30

https://bristolgreencapital.org/bristol-aims-plant-250000-trees-2030-biggest-ever-campaign/
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3.1

Vpliv zelenih površin na blaženje vročinskih valov

Blaženje učinkov vročinskih valov in učinkov toplotnih otokov v mestih je ena največjih koristi zelenih
površin, še posebej pa tudi posameznih mestnih dreves za prilagajanje mestnega okolja in življenja na
podnebne spremembe. Zelene površine in rastline znižujejo temperaturne ekstreme, povečujejo
vzdržnost vročine in vsestransko pozitivno učinkujejo na zdravje in dobro počutje ljudi, kvaliteto
življenja ter energetsko učinkovitost (in prihranek energije za ogrevanje in hlajenje). Zato so zelene
površine daleč najbolj učinkovita strategija blaženja posledic podnebnih sprememb.
Urbana zelena infrastruktura je sestavljena iz mreže skrbno načrtovanih, večfunkcionalnih in povezanih
zelenih in ozelenjenih površin ter rastlinskih prvin, zasebne in javne narave, ki so upravljane kot celovit
sistem za najboljši izkupiček koristi. Načrtovanje zelenih sistemov in zelene infrastrukture je
pomembna možnost za prilagajanje mest in naselij na dvig temperatur in pojav toplotnih otokov,
predvsem tistih v mediteranskem toplem podnebnem pasu - zaradi višjih hladilnih koristi v vročih,
suhih klimah. V mestih, ki so bolj mrzla in vlažna- pa je večji poudarek treba dati povečanju zračnosti.
(Norton in sod, 2015).
Urbana območja so v večini pozidana in ne pokrita z vegetacijo. Ozelenjena območja izgubljajo energijo
– se hladijo tako, da pridobljeno solarno in dolgovalovno sevanje izgubljajo skozi evapotranspiracijo,
kar znižuje temperaturo površine listov in okoljskega zraka. V nasprotju- grajena območja shranjujejo
temperaturo in jo odbijajo v okolico – kar se odraža v segrevanju ozračja in nastajajočih urbanih vročih
otokih. Energija, shranjena v različnih podlagah tal, se najbolj sprošča zvečer (po sončnem zahodu), na
pozidanih območjih to poteka počasi - stavbe ustvarjajo ovire, ki sprejemajo, absorbirajo in ponovno
sproščajo energijo, kar preprečuje neposreden pobeg temperature v ozračje. Razlika v temperaturi v
ruralnem in urbanem okolju je najbolj opazna prav ponoči (Monteiro in sod., 2019).
Ko sonce obseva stavbo se toplotna energija ne ustavi na površini. Absorbirana toplota pa povzroča
vse bolj ogreto okolje. Hladilni učinek rastlin na površini (tla, stene, streha) transformira prejeto toploto
ob pogoju, da je zagotovljena tudi voda. Akumulirana vlaga izhlapeva v okolje, s čimer uravnava
vlažnost in temperaturo. Za pretvorbo vode v paro rastlina koristi energijo iz okolja, zato ohlaja tako
površino svojih listov kot okolje. Njihov učinek hlajenja narašča z naraščanjem zunanje temperature
(Stadler, 2017, str. 165).
Zelene površine v mestnem okolju lahko pomembno ohladijo mesto – za Singapur je bilo to ocenjeno
na 3,07°C (Stadler, 2017, str. 101). Raziskava (Emmanuel in Loconsole, 2015) je pokazala da dvig zelenih
površin do 20% lahko zniža do 2°C do 2050 v Glasgowu na Škotskem.
Nočno hlajenje zraka, ki izhaja iz mestne vegetacije, poganja gostota vegetacije, katere učinek
uravnava suhost s povečano transpiracijo (Ibsen, 2021). Raziskava, ki jo je delal Ibsen s sodelavci je
pokazala, da je bil obseg hlajenja v najbolj suhem izmed vseh izmerjenih mest v ZDA največji v suhem
Las Vegasu (5,6°C) in manjši obseg v bolj vlažnem mestu Miami (1,4°C). Hladilni učinek se je povečal
med vročinskimi valovi, dvig deleža pokritosti z vegetacijo zmanjša temperaturo ponoči. Dodajanje
vegetacije zagotavlja neprekinjen hladilni učinek.
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V povezavi z vodami je učinek hlajenja še večji, npr. v Sheffieldu v Združenem kraljestvu je spomladi
temperatura nad reko, ki teče skozi mesto za 1,5°C nižja kot v sosednjih ulicah (Stadler, 2017, str. 100).
Farshid in sodelavci so pregledali in zbrali strokovno literaturo glede hladilnih učinkov skupin urbanih
zelenih površin (Farshid in sod, 2019, str. 5-8). Pomembni so predvsem večji mestni parki in gozdovi.
Hladilni učinek je odvisen od gostote drevesne sence ter pokrovnostjo tal, zajema pa tudi območje
bližnje okolice. Opozarjajo predvsem na naslednje strokovne prispevke:
-

Feyisa et al. (2014) - ustrezen izbor vrst, geometrije in velikosti parkov lahko izboljša učinkovitost
urbanega hlajenja;
Chang in Li (2014) odprte javne površine, kot so parki, bi morale biti tlakovane z manj kot 50% in
vsaj 30% pokrite z vegetacijo (drevesa, grmi in druga, ki daje senco);
Sun in Chen (2017) - večji poudarek na zaščiti naravnih mestnih gozdov lahko proizvede večje
koristi za blaženje podnebja;
Buyadi et al. (2013) - krčenje zelenih površin na odprtih mestnih površinah ima neposredno
povezavo s povečanjem toplotnega otoka;
Mariani et al. (2016) - hladilni učinek je lahko izboljšan z melioracijo in optimizacijo struktur v
parku.

Študije so razdeljene na 3 kategorije, in sicer: a) večji urbani parki z več kot 20ha površine; b) srednje
veliki urbani parki s površino med 0.1 in 12ha; c) lokalni in manjši parki z manj kot 0.1ha površine.
Raziskovali so predvsem CEI- cooling effect intensity in CED- cooling effect, pa tudi PET- Psychological
Equivalent Temperature distance v povezavi s parki v mestnih središčih. Ugotovitve:
-

-

-

večji urbani parki z več kot 20ha površine: primer Kensington gardens (111 ha London) povprečna
nočna razdalja hladilnega učinka je variirala med 20-440m v 5 mesecih merjenja (avg- dec). Park
ima možnost zmanjšanja temperatur v poletni noči v povprečju za 1.1°C in največ za 4°C. (glej
Farshid in sod, 2019, str. 11-12 - tabela raziskav, ki raziskujejo hladilne učinke večjih urbanih
parkov). Izstopala je raziskava Doick et al. (2014), ki je opozorila, da uporaba meteoroloških postaj
v bližini mestnih zelenih površin lahko privede do podcenjevanja intenzivnosti mestnih toplotnih
otokov zaradi hladilnega učinka zelenega prostora.
srednje veliki urbani parki s površino med 0.1 in 12ha: raziskava v Londonu (Vaz Monteiro et al.
2016) - zelene površine velike 0.5-2 ha lahko zmanjšajo temperaturo le za 0.3°C s hladilno razdaljo
40m, medtem ko malce večji parki 3-5ha razširijo doseg hlajenja na 70-120m in zmanjšajo
temperaturo za 0.7°C. Območja do 12.1ha zmanjšajo temp. za 1°C in hladijo še 180- 330 m izven
okvirjev parka. V Tel Avivu so v raziskavi (Cohen et al., 2012) dokazali, da imajo parki z gosto
zasajeno vegetacijo poleti ogromno korist na hlajenje in udobje, in sicer zmanjšajo temperaturo
do 3.8°C (s PET 18°C). Pozimi je učinek manjši - zmanjšajo temperature za 2°C. Dokazujejo, da so
hladilni učinki, ki jih zagotovijo zelene površine, večji poleti in manjši pozimi ter večji sredi dneva
in manjši ponoči. Raziskava v Lizboni (Oliveira et al., 2011) temelji na 0.24ha velikem urbanem
parku, kjer so merili temperaturo na različnih delih in sicer poleti, ko so učinki največji. Ugotovili
so, da je v središču parka zrak hladnejši do 6,9° kot v okolici. Nizke temperature in širjenje hladnih
tokov pa je pogojeno tudi z vetrom.
lokalni in manjši parki z manj kot 0.1ha površine: tudi manjši parki imajo vlogo pri hlajenju. Mali
parki do 300m2 po Park et al. (2017), lahko ohladijo ozračje do 1°C. (Seoul, Južna Koreja). Majhne
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zelene površine lahko prinesejo pozitivne koristi s povečanjem hladilnega učinka v urbanih blokih,
konfiguracija zelenih površin (poligonalne in mešane vrste) pa ima pomembnejšo vlogo.
Učinki hlajenja, predvideni v računalniških simulacijah: raziskava v Hong Kongu - učinki menjave
tlakovane površine za bolj zeleni material so boljši v smislu hlajenja, kot zelene strehe; raziskava v
Manchestru - odrasla drevesa imajo pomembno vlogo pri nižanju temperature tlakovanih površin (s
simulacijo dokazali, da bi s cca 5% večjo gostoto odraslih dreves znižali 1°C temperature površine tlaka);
raziskava Lin in Lin, (2016) je dokazala, da je najbolj idealna kombinacija v smislu zmogljivosti hlajenja
pri kompoziciji manjših zelenih površin ob bližnjem večjem parku. Vidrih in Medved sta 2013 izvajala
meritve v Ljubljani (park 1,96ha): povezava med hladilnim učinkom in listno maso (LAI- leaf area index).
Farshid in sodelavci zaključujejo, da:
-

ni dovolj raziskanega o hladilnih učinkih manjših parkov in manjših zelenih površin. Jasno je, da
imajo večje zelene površine večje učinke, zato so pogosto male spregledane pri raziskavah;
nobena od raziskav ni preučila skupnega učinka, ki bi lahko vplival na intenzivnost hladilnega
učinka in razdaljo hladilnega učinka zelenice;
večina raziskav je izključevala elemente, ki jih najdemo v parkih - vodna telesa, urbano pohištvo;
študije, ki so vključevale več raziskav (več parkov), niso v resnici primerljive - različne situacije,
pogoji, velikost itd.

Podobno na pravilno razumevanje učinka vročine na ljudi opozarjajo Mathey in sodelavci (Mathey in
sod., 2011, poglavje 8.1., str. 79) in menijo, da pri tem temperatura zraka ni najboljši indikator. Kot
indeks je bolj uporabna fiziološko enakovredna temperatura (physiological equivalent temperaturePET). Ta omogoča boljše razumevanje vpliva sevanja in hitrosti vetra na toplotno udobje in toplotni
stres. Toplotno udobje upoštevamo glede na podnebje. V Hong Kongu je npr. več vročih dni s
temperaturo nad 25°C (255 izmerjenih), v Frankfurtu pa le 46, pa se ljudje v sledenjem bolj
pritožujejo (termalno udobje je nižje). To ponazarja spodnja tabela:

Slika 3: Kalibracija fiziološke ekvivalentne temperature (ang. PET; v °C) v Nemčiji (n = 776), Hong Kongu (n = 1,958) in Braziliji
(n = 706) na podlagi empiričnih podatkov.

Vročinski stres se tako začne pri okrog 38°C (PET indeks) - ta vrednost predstavlja subjektiven prehod
med udobnim in sprejemljivim ter vročim. Vročinski stres blažijo zmanjšano sevanje, veter,
oblačnost… Te faktorji so različno sprejeti v različnih kombinacijah oblikovanega prostora in podnebja
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(nekateri so hitrejšega vetra v toplejših klimah bolj veseli) (Mathey in sod., 2011, 84). Glede
identifikacije prostorskega vzorca je bila za načrtovalske namene izdelana mikroklimatska karta za
ožje območje (vroče točke) - študija primera Opernplatz (Kassel, Nemčija)31 kaže, da so ljudje zelo
strpni do vročinskega stresa, če imajo na izbiro med različnimi mikroklimatskimi razmerami. Na
podlagi teh ugotovitev, morajo načrtovalci ustvariti raznolike mikroklimatske pogoje in spodbuditi
zmanjšanje vročine s senčenjem. Študija kaže, da so v primeru, da je na voljo senca, sprejemljive tudi
PET vrednosti, ki povzročajo močan vročinski stres (30-50°C). Za pridobitev teh podatkov je bila
ključna povezava intevjujev z vročimi točkami na lokaciji. (Mathey in sod., 2011, 87)
Monteiro s sodelavci (Monteiro in sod., 2019) pa se je osredotočal na prispevek dveh pomembnih
tipologij zelene infrastrukture, in sicer mestne zelene površine in posamezna mestna drevesa. Študija
v Londonu kaže razliko v temperaturi v večjem parku ponoči, kjer je bilo do 4°C hladneje (povprečno
1,1°C) kot na pozidanem območju (merjeno ob isti uri, na isto noči). Hladnost se je širila nelinearno v
razponu kar 440m (povprečje 125m) od zelene površine. Modeliranje je predlagalo, da bi za dosežek
~0,7°C vrednosti hlajenja okrog Londona na tople noči, morale biti zelene površine velikosti 3 - 5 ha
postavljene v razdaljah 100 - 150 m. Študija v Leipzigu, v Nemčiji, je beležila rezultate za 62 urbanih
parkov in mestnih gozdov in ugotovila, da zelene površine nudijo do 3°C hlajenja (povprečno r. 0,8°C
gozdovi in 0,5°C parki) s širjenjem do 470m izven meja zelenih površin.
Maksimalna intenziteta hlajenja in razdalja, do katere seže ohlajen zrak, sta odvisna od podnebnih
razmer, značilnosti zelene površine in značilnosti bližnje urbane okolice. Glavna determinanta je
velikost zelene površine. Druge značilnosti, ki vplivajo so še oblika in gostota, vrste dreves, grmovnic
in druga pokrovna vegetacija na tleh, razporeditev rastlin, procent neprepustnega območja tal in
topografija. Gostejša drevesa normalno vodijo v višje hlajenje podnevi- ponoči gosta krošnja dreves
zavira odvajanje toplote in dolgovalovne izgube sevanja. Ta negativni učinek ponoči se lahko zmanjša
z previdnim načrtovanjem lokacije dreves (tako raziskavo je še potrebno izvesti). Na temperaturo
zraka vplivajo tudi barva listov in njihova hrapavost skozi efekt zmogljivosti odboja sevanja.
Hrapavost, oblika in velikost vpliva na vodno zalogo listja in prenosa energije, s tem pa na količino
hlajenja, ki jo zagotavljajo (študija v Dresdnu, Nemčiji, je pokazala razliko med različnimi drevesnimi
vrstami, ki kaže do 2°C hladilni sposobnosti vrst). Za maksimiranje učinka hlajenja Monteiro in
sodelavci predlagajo upoštevanje dejavnikov, predstavljenih v spodnji tabeli.
Predlagajo izračun hladilne sposobnosti drevesnih vrst glede na 1. transpiracija, 2. odbojnost (odboj
svetlobe) in 3. senčenje. Vključujejo podatke dreves: višino, premer krošnje, razmerje olistanja
(canopy aspect ratio), indeks listne površine (LAI- leaf area indeks), oceno rasti in odbojnost. Listna
površina (določena iz premera krošnje in LAI) se kaže kot najpomembnejša pri vseh treh izračunih. Pri
drevesih, ki so sajena v grajeno urbano okolje, je bolj prisoten vročinski stres (pomanjkanje vode), na
kar drevo reagira z zaprtjem listnih rež, da zmanjša izgubo vode.

31

po št. prebivalcev (201.585 leta 2019) kar primerljiv Ljubljani (292.988 leta 2019).
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Slika 4: Trenutno poznavanje strategij oblikovanja, ki lahko privedejo do največjega ohlajanja z zelenimi površinami in
drevesi.

Učinkovito hlajenje ustvarjajo zdrava drevesa. Ta imajo več listja in tvorijo gostejšo senco, so tudi
fiziološko bolj produktivna in opravljajo več transpiracije. Da ohranimo zdrava je potrebna zadostna
količina vode in zagotovitev ustreznih rastnih pogojev v tleh. Postopno pomanjkanje vode se kaže v
slabi rasti in pomanjkljivem razvoju listov, odpadanje listja in sušenju ali drevo umre. Potrebe po vodi
so pri mestnih drevesih višje zaradi višjih temperatur zraka, pomanjkanja parnega tlaka in
obremenitve sevanja. Pomanjkanje vode kliče po novih trajnostnih pristopih k urejanju v urbanem
okolju (trajnostni drenažni sistemi razporedijo vpojnost padavin v tla in vegetacijo - nudijo stroškovno
učinkovite rešitve za blaženje neviht in količine vode), npr. deževni vrtovi (rain gardens), mokrišča,
obraščeni drenažni kanali ob cestah (bioswales), zelene strehe, zelene stene in nevegetativni načini
za zajetje nevihtne vode- npr. rezervoarji za vodo, vodna telesa in podzemni vodonosniki.
Večja površina zelenega v mestih zmanjša negativne učinke urbanih mikroklimatskih razmer, ki lahko
povzročijo vodni stres, tudi če je voda na voljo in je mesto sajenja primerno, in posledično izboljša
stanje obstoječe vegetacije. Pomaga povečati njegovo sposobnost zagotavljanja hlajenja, kar bo še
naprej pomagalo izboljšati toplotno udobje mestnih prebivalcev in zmanjšati učinek urbanega
toplotnega otoka.
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3.2

Vpliv zelenih površin na uravnavanje padavinskih voda

Mesta imajo zaradi pozidanih in drugih neprepustnih površin slabo absorpcijo padavin. Zanašajo se na
infrastrukturo, ki je izgrajena za namen odvajanja padavinskih voda. Ta infrastruktura pa ni nujno
zmožna nevtralizirati učinkov vse pogostejših nenadnih in močnih nalivov, ko v kratkem času pade zelo
veliko dežja, zato prihaja do poplav in posledično najmanj velike ekonomske škode.
Samo neasfaltirane ali drugače netlakovane površine imajo zmožnost naravne absorpcije padavin, pri
čemer imajo zelene površine največji potencial za odvajanje padavinske vode, saj vodo tudi zadržujejo
in koristijo za svojo rast. Vendar pa mesta te funkcije zelenih površin še ne prepoznavajo dovolj. Rešitve
se še vedno iščejo v smeri "sive" infrastrukture, optimizirane na čim hitrejše odvajanje voda iz urbanega
območja. Pri tem se pozablja, da tudi mesto samo potrebuje določen zdrav nivo vlažnosti, ki blaži
učinke toplotnih otokov. Tako se cilji blaženja učinkov toplotnih valov (posebej učinkov toplotnih
otokov) in cilji odpornosti na nenadne močne nalive prekrivajo (Stadler, 2017). Poleg tega je to tudi
možnost/priložnost zbiranja padavinskih voda in njihovega skladiščenja za zalivanje zelenih površin v
sušnem obdobju – zbiranje deževnice s streh, cest, parkirišč v kanal (Toth, 2015, str. 134). Tako deluje
komplementarna infrastruktura odvodnjavanja, iste cilje pa lahko dosega zelena infrastruktura za
zajemanje, skladiščenje in prenos padavinskih voda. Izstopajo zlasti naslednji načini:
-

-

zajemanje/zbiranje padavinskih voda iz streh in ostalih zatesnjenih/tlakovanih površin, kot so
parkirišča za ponovno uporabo; zeleni kanali, zbiralni bazeni, zadrževalniki tudi upočasnijo pretok
vode;
zelene strehe, ki vključujejo plast prsti ustvarijo živo površino, ki preprečuje odtekanje vode iz
strehe;
prepustni pločniki, ki delujejo kot trda površina za hojo ali vožnjo, vendar omogočajo prepustnost
deževnice, da prodre v zemljo ali podzemno skladiščenje;
sistemi za biološko zadrževanje voda (na primer deževni vrtovi) - zbiranje odtoka v ribnik, preden
se filtrira skozi vegetacijo in tla;
drevesa, ki absorbirajo deževnico;
zeleni kanali, zbiralni bazeni, zadrževalniki, ki upočasnijo pretok vode (Stadler, 2017, str. 125).

Kjer so ukrepi zelene infrastrukture izvedljivi, so stroškovno ugodnejši za zmanjšanje tveganja poplav
zaradi nalivov, kot pa siva infrastruktura, ki bi dosegla enako stopnjo varstva (WHO Europe, 2017, str.
79). Glede ocene stroškovne učinkovitosti so obravnavani primeri pokazali, da se zelene in sive rešitve
razlikujejo v nekaj temeljnih vidikih. Rešitve zelene infrastrukture pogosto sploh preprečijo poplavo,
dočim sive rešitve služijo zgolj kot zaščita pred višjo ravnijo vode. Pri tem lahko slednje nudijo lažen
občutek varnosti, saj poplave pogosto presežejo te ovire. Zelene površine je res potrebno vzdrževati,
vendar pa ob primerni skrbi njihov rok ne izteče, niti niso podvržene takim poškodbam kot siva
infrastruktura. Poleg tega zelena infrastruktura nudi še druge koristi, ki jih siva ne nudi.32 Več o
stroškovno učinkovitem zmanjševanju tveganja pred poplavami je tudi v poročilu Evropske agencije za
okolje.33
32

Glej tudi pregednico stroškov WHO Europe, 2017 na str. 81.
European Environmental Agency, Report No 14/2017, Promoting cost-efficient flood risk reduction via green
infrastructure solutions, https://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-floodmanagement
33
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4

Načrtovanje zelenih površin

Podnebne spremembe izpostavljajo kritično potrebo po prilagajanju naselij na nove razmere in zelene
površine in na naravi sloneče rešitve so ključno orodje in potencial za to. Za to, da bi potencial zelenih
in ozelenjenih površin lahko kar najbolj učinkovito uporabili za blaženje negativnih učinkov podnebnih
sprememb sta potrebna dolgoročno strateško načrtovanje in celovito in povezano upravljanje.
Pri načrtovanju zelenih površin je za dosego želenih učinkov (na zdravje, okolje, klimo… ) ključna
dolgoročna perspektiva, ki pravočasno zagotovi prostor (javni in zasebni) in poveže interese v prostoru
okrog skupne vizije in ciljev ter tako zagotovi potrebno voljo in podporo za ureditev zelenih površin in
ozelenjevanje mesta v dobrobit vseh prebivalcev in mestnega okolja. Strateški pristop k načrtovanju
in upravljanju mestnih zelenih in ozelenjenih površin je bil dosledno prepoznan kot ključni za
zagotavljanje ekoloških, družbenih in ekonomskih koristi zelenih površin tako v več tematskih
evropskih raziskovalnih programih (URGE, 2004, GREENKeys, 2008, GREEN SURGE, 2013) kot v
priporočilih različnih mednarodnih organizacij za države in mesta. Študije številnih primerov izkušenj
načrtovanja in oblikovanja zelenih površin v urbanih okoljih so prinesla spoznanja in omogočile
pripravo priporočil, tako glede načrtovanja zelenih površin, kot njihove dostopnosti in vzdrževanja
(WHO, 2017, str. 14).
Čeprav bi moralo biti utrjevanje in večanje zelenih površin v urbanih okoljih zaradi blaženja posledic
podnebnih sprememb naraven proces spopadanja družbe s podnebnimi spremembami, se dogaja
zelo počasi. Mathiews opozarja pri načrtovanju in oblikovanju politike zelene infrastrukture predvsem
na tri izzive: težave pri konceptualizaciji zelene infrastrukture, težave z vključitvijo zelene infrastrukture
v načrtovalska orodja in procese ter izzivi pri uporabi zelene infrastrukture za prilagajanje na podnebne
spremembe. Najbolj raziskano je biofizična dimenzija učinka zelenih površin, premalo pozornosti pa
je bilo doslej posvečeno družbeno kulturni in politično institucionalni dimenziji. Na učinkovitost
zelenih površin kot mehanizma odzivanja na podnebne spremembe tako vpliva preplet različnih
dejavnikov, med njimi biofizični značaj grajenega okolja, sistemi načrtovanja, institucionalni okviri in
strukture upravljanja ter percepcije in tudi vrednote mestnih prebivalcev (Mathiews, 2015).
Za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potrebno zelene površine v naselju na novo
premisliti in razvijati s posebno pozornostjo na "neformalne" zelene površine, to je tiste ki pogosto
niti niso predmet urbanističnega načrtovanja (mestne divjine, območja v čakanju na gradnjo in ostanki
po planiranju), so pa lahko pomembna priložnost za ekosistemske storitve glede na "formalne zelene
površine" (parke, vrtove in rekreacijske površine), glede širitve in umeščanja katerih so mestni
upravljalci pogosto soočeni s številnimi ovirami – pomanjkanje prostora in finančne ovire. Še posebno
tudi zato, ker gre zgoščevanje prebivalstva v mestih pogosto prav na račun krčenja zelenih površin.
Neformalne površine služijo kot elementi povezovanja in s tem tudi krepijo skupni učinek urejanja,
hkrati pa je že z malimi posegi mogoče povečati njihovo privlačnost (Włodarczyk-Marciniak in dr.,
2020). Prav tako so pomembne tudi majhne površine (npr. žepni vrtovi, parki ali zeleni koridorji) in
posamezna mestna drevesa, ki hladijo okolje in ustvarjajo vzdržnejšo mikroklimo. Vse skupaj, vse te
zelene površine, prvine in tudi ozelenjene površine (strehe in stene) prispevajo k celovitemu učinku
zelenih površin v naseljih in jih moramo obravnavati kot javne naložbe v zdravje, dobro počutje in
kakovost življenja (Bassetti, 2021). Temu pritrjuje tudi mednarodna zveza parkov The Parks Aliance in
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ki poudarja, da je investicija v parke majhna v primerjavi s koristmi, ki jih prinašajo (The Parks Alliance,
2020).
Vendar pa se je potrebno zavedati, da urejanje zelenih površin in koncept na naravi temelječih rešitev
spremlja veliko pričakovanj, ki so odvisna od urbane realnosti. Predvsem lahko nove rešitve tudi
povečujejo družbeno neenakost. Zato je pri načrtovanju upoštevati tudi družbene vidike, zagotoviti
ne samo ustrezno količino zelenih površin na prebivalca, temveč tudi njihovo dostopnost oziroma
razporeditev v prostoru. Vključevanje prilagajanja na podnebne spremembe in upoštevanje vidikov
podnebnih tveganj v mestno prostorsko politiko in prakso tako predstavlja velik izziv za obstoječe
prevladujoče načrtovalske paradigme in prakse.

Kadar je eden od glavnih ciljev hlajenje so pomembni tako struktura oziroma sestava, obseg, vzorci in
upravljanje zelenih površin, vsemu je potrebno posvetiti posebno skrbnost načrtovanja zelenih površin
in ozelenjevanja. Tako je na primer študija v Leipzigu v Nemčiji pokazala, da so učinki hlajenja večji v
mestnih gozdovih kot v parkih – učinek hlajenja narašča z večanjem površine, vendar bolj v urbanih
gozdovih kot parkih (WHO, 2021, str. 143). Vendar pa Svetovna zdravstvena organizacija ob tem
opozarja tudi na nekatere učinke, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje, kot so alergije na cvetni
prah, prenašalci bolezni, pesticidi, fekalni patogeni v tleh, pa tudi nevarnost poškodb. Zato SZO
priporoča predvsem dobro upravljanje in ustrezno oblikovanje zelenih površin, kar ta tveganje
zmanjšuje.
James s sodelavci so že leta 2009 opozarjali, da je v zvezi s krepitvijo zelenih površin potreben
multidisciplinaren pristop pri naslavljanju ključnih vprašanj kot so, kako odporne so obstoječe zelene
površine (vključno z uličnimi drevesi) na podnebne spremembe in kako se lahko njihova odpornost
poveča (James in sod., 2009).
Mathey in sodelavci (2011) pa opozarjajo, da urbani načrtovalci potrebujejo več kvantitativnih
podatkov za prilagajanje na prihodnje stresne razmere in da morajo biti mikroklimatski pogoji na
primer kartirani. Če mesta ciljajo k reduciranju stroškov, ki nastanejo zaradi vročine čez dan in
ohranjanju hladilne zmogljivosti ponoči, so jim na voljo različne možnosti - senčenje, uporaba odbojnih
materialov, toplotno inducirana cirkulacija; za nočno hlajenje je potrebno zadostno kroženje zraka.
Zmanjševanje vročine skozi načrtovanje odprtega prostora - izboljševanje površinskih razmer,
orientacija stavb in prilagojeno oblikovanje stavb (pretok zraka). Zračnost prostora je potrebno
planirati na urbanističnem nivoju. V poletnem času mora biti senca dosegljiva znotraj hodljive razdalje.
Termične pogoje je treba vedno upoštevati v smislu specifične rabe določenega odprtega prostora
(Mathey in sod., 2011, str. 88). Pri tem avtorji vidijo vodilno vlogo županov glede komunikacije z
javnostjo – z dajanjem praktičnih primerov, kaj lahko skupnosti in krajevni sveti storijo za prilagajanje,
pri čemer naj se uporabijo inovativne komunikacijske tehnike (ibid.). Hkrati pa naj odgovorni tudi
podpirajo in spodbujajo partnerstva med mestnim svetom in drugimi deležniki (podjetja, organizacije).
Načrtovalcem pa priporočajo simulacije podnebnih učinkov skozi različne scenarije mestne rabe
zemljišč. Mogoče je simulirati potencialne negativne učinke povečane urbane gostote ali pozitivne
učinke obsežnejših zelenih površin. Razviti scenariji za doseganje boljše kakovosti okolja in boljše
kakovosti življenja predvidevajo določitev novih zelenih površin, povečano ozelenitev sedanjih
stanovanjskih površin ali prestrukturiranje in širitev zelenih površin v sedanjih zelenih površinah. Po
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drugi strani je treba razviti tudi scenarije povečane gostote ali prerazporeditev zapuščenih ali zelenih
površin kot zemljišč za gradnjo. Temu ustrezno (kje in katero vrsto zelenih površin je treba obdržati ali
razviti) sledi načrtovanje namenske rabe (primer scenarija urbanega razvoja - določitev novih
stanovanjskih površin namesto obstoječega parka (slika na str. 483) dvigne temperaturo za 0,5–1,0 K).
Izboljšane podnebne razmere lahko dosegamo le z mrežo razporejenih in medsebojno povezanih
zelenih površin po mestu, kar pozitivno vpliva na celotno urbano mikroklimo.
Isti avtorji tudi poudarjajo pomembnost skrbno izbranih rastlin glede na njihovo sposobnost
obvladovanja suše in visokih temperatur ter dobro upravljanje zelenih površin (ibid). Izsušeni travniki
ali drevesa z nezadostno listno maso (leaf coverage) ne morejo uresničiti svojih potencialov za hlajenje.
Pomembno je, da se načrtovalci zavedajo priložnosti, ki jih nudijo mestne zelene površine pri
prilagajanju podnebnim spremembam in da poznajo fizične omejitve, ki obstajajo glede na njihovo
velikost, vegetacijsko strukturo in položaj v urbanem zelenem sistemu in pozidani okolici. Zahtevajo
zlasti hladilne zmogljivosti in funkcije podnebne regulacije urbanih zelenih površin glede njihove
uporabe in vzdrževanja. To je pomembno na različnih nivojih: regionalni sistem zelenih površin z
zelenimi pasovi in hodniki za pretok hladnega zraka; mestno obrobje za ohranjanje odprtih območij,
da se lahko nabira hladen, svež zrak; strategije za razvoj urbanega zelenega sistema na mestni ravni je
treba izvajati v skladu z ekološkimi in socialnimi potrebami.
Največji izziv danes sta zaščita in ustvarjanje urbanih zelenih površin v primerjavi s ciljem zgoščevanja
mest. Čeprav teh nasprotujočih si ciljev ni mogoče zlahka uskladiti, bi lahko bila ena izmed možnih
rešitev visoko kakovosten notranji razvoj, katerega cilj je zaščititi zelene površine na obrobju mesta,
hkrati pa izboljšati kakovost bivalnega okolja, biotsko pestrost in življenje prebivalcev s pomočjo
zelenih in ozelenjenih površin v naseljih (BfN Skripten 229 - 2008 povzeto v Mathey in sod., 2011, str.
483).
V Nemčiji so zasnovali dolgoročni akcijski načrt za zdravje v zvezi z vročino, ki predvidena naslednje
smernice za prostorsko načrtovanje (WHO, 2021, str. 145):
- ohranjanje in ustvarjanje senčnih zelenih površin in parkov (hladilna območja za izhlapevanjevodna telesa);
- postavitev grajenih senčnih elementov (paviljoni, strešne kritine, senčniki, jadra) in živega
materiala s krajinskim načrtovanjem. (zasaditev, ohranjanje dreves z gostimi krošnjami);
- vlažilci v zunanjih objektih in terasah;
- nižanje temperature z zračnimi kanali in območji ua vzdrževanje hladnega zraka, kjer ta nastaja;
- zmanjšanje dela tlakovanih površin na odprtih, javnih trgih z namenom izogibanja zbiranja toplote
in sevanja;
- spodbujanje sajenja dreves in grmičevja ter zelenih streh/sten (izbrane rastline, ki lahko rastejo
v sušnih razmerah in so manj alergene),
- namestitev nadstreškov in strešnih konstrukcij, ki zagotavljajo senco, po možnosti z uporabo
materialov, ki zmanjšujejo izpostavljenost ultravijoličnemu sevanju;
- postavitev pitnikov na javnih prostorih.34

34

Več informacij na spletni strain Centre of Excellence for Climate Change Impacts and Adaptation,
https://climateadapt.ucsd.edu/
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V Nemčiji politični instrumenti za urbano načrtovanje in ohranjanje narave podpirajo urejanje zelenih
in ozelenjenih površin kot del strategije za prilagajanje (ARL 2009; Rannow in Finke 2008 povzeto v
Mathey in sod., 2011, str. 483).
Epidemija Covid-19 in z njo povezani omejevalni ukrepi je pokazala, kako pomembni za dobro počutje
in okrevanje ljudi, so parki. Eden od mehanizmov odzivanja na Covid-19 je tako tudi namerno
vključevanje večjega količine narave in zelenih površin v lokalna okolja, kjer jih nimajo. V ZDA je NRPA
(National Recreation and Park Association) ugotovil, da se 83% odraslih v ZDA strinja, da je bilo
obiskovanje njihovih lokalnih parkov, poti in odprtih prostorov bistvenega pomena za njihovo
duševno in fizično počutje med pandemijo COVID-19, dostopnost parkov pa vliva tudi na odpravljanje
neenakosti družbenih skupin (World Urban Parks, 2020).
Norton in sodelavci (Norton in sod, 2015) so opredelili pet ključnih hierarhično razporejenih korakov
za prioritiziranje urbanih javnih odprtih prostorov za hlajenje z uporabo najbolj primernih tipov zelene
infrastrukture. Ob ugotovljenih vročih točkah je kriterij za identifikacijo prioritetnih sosesk in ulic lahko
število prebivalcev, število ogroženih na vročino (deprivilegirane družbene skupine), število ljudi, ki
uporabljajo določen javni prostor (avtobusna postajališča, zunanji nakupovalni pasovi, pešpoti, dostopi
do zdravstvenih ustanov).

Slika 5: Koraki pri določanju prioritet delujejo na ravni soseske (koraki 1 - 3), kjer sta za območje značilna fizično okolje in
ranljivost ljudi; in na ravni ulice (korak 4) in mikro ravni (korak 5), na kateri so izbrani specifični členi urbane zelene
infrastrukture.

Monteiro in sodelavci so naredili raziskavo, zakaj prihaja do vrzeli med raziskanimi dejstvi in prakso
ter politikami - rezultati povzemajo naslednje razloge:
(1) preobremenjenost z informacijami, zaradi česar izvajalci in oblikovalci politik ne morejo dostopati
do njih ali jih razumeti;
(2) pomanjkanje dialoga med raziskovalci, strokovnjaki in oblikovalci politik; in
(3) pomanjkanje finančne utemeljitve za naložbe v zeleno infrastrukturo (Monteiro in sod., 2019).
Bertram in sodelavci vso v Berlinu delali raziskavo (Betram in sod., 2015) po metodi LSA - life
satisfaction approach - merjenje vpliva urbanih zelenih površin na zadovoljstvo prebivalcev, v raziskavi,
v kateri vprašani v izogib nepravim podatkom, ne vedo, da bodo rezultati ankete uporabljeni za
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raziskave odnosa počutja in zelenih površin. Ugotovili so največji vpliv na zadovoljstvo z življenjem pri
merjenju količin zelenih površin. 46,8% sodelujočih v raziskavi živi več kot 600m od najbližje zelene
površine. 600m je bila izglasovana razdalja, ki je vsem znosna. Merili so oddaljenost od zelenih površin
in količino zelenih površin (koliko zelenih površin v oddaljenosti od domov sodelujočih) – upoštevanje
dostopnosti in razdalje. merili so oddaljenost do zelenih površin večjih od 5 ha. 35 Rezultati niso linearni,
pri prebivalcih, ki živijo bliže zelenih površin se pojavijo skrbi (hrup uporabnikov, strah pred
kriminalom). Avtorji predlagajo 35ha zelenih površin v 1km pasu okrog stanovanj oz. 11% vsega
"buffer" območja. Tri četrtine vprašanih nima te količine okrog stanovanj in je ta količina dejansko
tista, pri kateri bi bil pozitiven vpliv na zadovoljstvo z življenjem največji.
Evropska pisarna SZO (Brief for Action, 2017)36 v priporočilih za evropska mesta pragmatično določa,
da mora vsak prebivalec imeti na razdalji 300 metrov, ali 5 minut peš hoje, od doma na razpolago pol
hektara veliko zeleno površino za igro, regeneracijo in rekreacijo.
V Sloveniji je načrtovanje zelenih površin del urbanističnega načrtovanja razvoja naselij, zeleni sistem
je obvezna sestavina urbanistične zasnove, podrobnejša priporočila za urbanistično načrtovanje pa
podaja priročnik Državnega prostorskega reda Zeleni sistem (Šuklje Erjavec in sodelavci, 2021).
Podrobne usmeritve za načrtovanje z vidika zdravja in spodbujanja telesne dejavnosti pa podaja
priročnik Ven za zdravje37 ( Šuklje Erjavec in sodelavci, 2019). Naslavljanje podnebnih sprememb še ni
posebno vodilo za načrtovanje in v praksi je najbolj očitno pomanjkanje celostnega in povezanega
načrtovanja in upravljanja zelenih površin. Ovire pri prilagajanju podnebnim spremembam s pomočjo
zelenih in ozelenjenih površin so zato pri nas organizacijske in funkcionalne, potencial zelenih površin
pa se zaradi tega in zgoščevanje izgublja in ostaja še v veliki meri precej neizkoriščen.

35

premer oddaljenosti prebivalcev od zelenih površin večjih od 5ha (podatki za posameznika - hišna št), s
povprečjem 661 m (min 0,5 m in max 2495 m). Znotraj buffer premera 1 km okrog posameznikov je med 0,5%
in 31,2% tega območja zelenih površin.
36

Brief for Action, 2017
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/342289/Urban-Green-Spaces_EN_WHO_web3.pdf
37
Ven za zdravje, 2019, Šuklje Erjavec in sodelavci
http://www.uirs.si/pub/Ven_za_zdravje_jan_20_splet.pdf
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5

Pojav novih vrst zelenih površin

V okviru prizadevanj naselij za prilagajanje podnebnim spremembam se neobhodno povečuje obseg
in spreminja pojavnost zelenih in ozelenjenih površin. Prvo vpliva na to, da se v zeleni sistem mesta
in na naravi sloneče rešitve vključuje celoten potencial mestnih zelenih in za ozelenjevanje primernih
površin, da se javne in zasebne površine ambiciozno načrtuje in upravlja povezano v skladu s skupno
vizijo in dolgoročnimi cilji – strategijo urejanja zelenih površin. Drugo pa na to, da smo prebivalci
soočeni z novimi podobami in vrstami zelenih površin, ki so odraz prizadevanj za večjo biotsko
pestrost in odpornost zelenih in ozelenjenih površin na podnebne spremembe to je za uporabo funkcij
zelenih površin in rastlin za zaščito človeka in okolja pred podnebnimi spremembami.
Uporaba in koristi zelenih površin za urbano okolje so odvisne od njihovega stanja, biotske pestrosti in
ekološke stabilnosti ter tudi od razpoložljivosti, dostopnosti in privlačnosti. Privlačnost je predvsem
zelo odvisna od percepcije ljudi, ki manj prepoznavno in očitno urejene ali "neformalne" zelene
površine danes še pogosto prepoznavajo kot problematične (npr. zaradi zaraščenosti, odpadkov in
podobno), neestetske, slabo vzdrževane ali celo nevarne in neuporabne ter nekoristne. Ljudje so v
naseljih navajeni na podobe urejene narave, ki jih enačijo z redno košnjo trave in urejenimi cvetličnimi
nasadi ter jim pripisujejo varnost in uporabno vrednost. V okviru prilagajanja na podnebne spremembe
in prizadevanj za ohranjanje in krepitev narave v mestih pa se urejanje zelenih površin pomembno
spreminja, večata se pomen avtohtone vegetacije in pestrost rastlinskih sestojev, vzdrževanje je bolj
ekstenzivno in dolgoročno vzdržno. Podoba mestnih parkov in nasadov se zato spreminja, površine
zapuščenih in degradiranih območij v zaraščanju pa pridobivajo novo vrednost in pomen. Ne le da
prispevajo k blaženju negativnih vplivov podnebnih sprememb na okolje, čistijo zrak, nižajo
temperature okolice in zadržujejo vodo, na njih vznikajo nove prakse rabe in upravljanja. Tak primer
sta tudi že več kot deset let trajajoča začasna raba gradbišča ob Resljevi cesti V Ljubljani Onkraj
gradbišča38 in novejši Ustvarjalni laboratorij Krater39 na območju gradbene jame ob Dunajski cesti v
Ljubljani. Oba kažeta, kako so lahko tovrstne površine dodana vrednost mestnega zelenega sistema,
še posebno v okolju, kjer prebivalcem sicer primanjkuje javnih zelenih površin.
Analiza odnosa ljudi do neformalnih površin na petih izbranih območjih v mestu Łódź (Poljska) pa je
pokazala prepoznavanje koristi neformalnih zelenih površin predvsem v zagotavljanju uravnalnih
ekosististemskih storitev (zadrževanje deževnice) in podpornih ekosistemskih storitev (habitati za
živali in rastline) in to da vsi potenciali teh površin pogosto niso dovolj izkoriščeni (WłodarczykMarciniak in sod., 2020). Zanimivi pa so bili predlogi prebivalcev za ureditev neformalnih zelenih
površin, zbrani v 6 skupinah:
-

38
39

urejenost, vključno s čiščenjem območja, košnjo zelnate vegetacije (trave, zelišč, cvetja) in
obrezovanje dreves (60%),
ukrepi za ozelenjevanje, na primer ustvarjanje trate in gredic ter sajenje dreves (41%),

https://onkrajgradbisca.wordpress.com/
https://krater.si/si
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-

funkcionalnost, kot so uvajanje igrišč, rekreacijskih zmogljivosti za šport in igre, sprehajalne poti
in ulično pohištvo, klopi (57%),
formalizacija kot formalni zeleni prostor (13%),
varnost, kot je odprava nedovoljene rabe npr. uživanja alkohola (12%),
odprava in nadomestitev s komercialnimi in servisnimi stavbami (2%).

Glede dostopnosti Cecil Konijnendijk van den Bosch, predlaga pragmatično vodilo za prostorske
načrtovalce in odločevalce in sicer naj bi splošno prepoznano potrebo prebivalcev po dovolj velikem
obsegu zelenih površin v bližini stanovanja zadovoljilo pravilo 3-30-300:
- vsaj 3 drevesa vidna iz vsakega stanovanja (vidna krajina; primer dobre prakse: občina Frederiksberg,
Danska ima politiko o vidnosti vsaj 1 drevesa iz stanovanja);
- 30 % površine v vsaki soseski naj pokrivajo drevesne krošnje (ta cilj so si zastavila mesta Barcelona,
Bristol, Canberra, Seattle, Vancouver);
- 300 metrov (običajno 5-10 minut hoje) do najbližjega parka ali za regeneracijo, igro in rekreacijo
urejene zelene površine (Konijnendijk van den Bosch, 2021).
Za zagotavljanje koristi zelenih površin za naselja pa so v praksi vse bolj aktualne tudi nove rešitve
ozelenjevanja prostora, kot so zelene strehe, stene in urbani strešni vrtovi. To so multufunkcionalne
površine, ki poleg blaženja učinkov podnebnih sprememb prispevajo tudi k pridelavi hrane, zdravju in
dobremu počutju, blaginji in socialni povezanosti, pa tudi k podobi in vrednosti okolja. Zaradi
pomanjkanja površin v mestu se vrtičkarska območja običajno nahajajo na obrobju mesta, lahko pa so
v okviru novih ozelenitev vzpostavljena tudi na strehah. Zaradi pomanjkanja prostora se urbano
vrtnarjenje seli na druge površine, strehe, terase ali v vertikalo ob stenah stavb. Razvijajo se dobre
prakse načrtovanja večjih in manjših ozelenitev, tudi v povezavi z urejanjem voda in odvodnjo
padavinske vode:
-

-

varovanje in obnavljanje močvirij: močvirja, mokrišča in obvodni gozdovi so eni najbolj bogatih
habitatov, hkrati pa tudi najbolj občutljivi. Sposobni pa so akumulirati velike količine vode in lahko
pomembno blažijo ekstremne temperature. Tudi zaradi poplav so ljudje v preteklosti mokrišča
uničevali tako z gradnjo regulacijo podtalnice. Nasprotno temu pa podpiranje delovanja mokrišč,
ti habitati in njihovi gozdovi lahko nudijo pomembne ekosistemske storitve prebivalcem mest
(Stadler, 2017, str. 112). Poleg obnavljanja mokrišč je možno vzpostaviti tudi nove podobne
površine – t.i. izravnalni ribniki, s katerimi se v mestu zagotovijo pomembne funkcije narave,
podobno tudi zeleni kanali, ki lahko akumulirajo padavinsko vodo in jo vlažijo okolico v sušnih časih
(Stadler, 2017, str. 117). Primeri na naravi temelječih rešitev povezanih z mokrišči (iz Stadler, 2017,
str. 112). Še nekateri drugi načini drugi načini uravnavanja voda z zelenimi sistemi so predstavljeni
v Designing change, Stormwater management, Climate change and new solutions for water
management in the city.40
ozelenjevanje opuščenih industrijskih območij: ta območja predstavljajo potencialna območja
zelenih površin kot alternativnih komponent. Veliko primerov dobrih praks je v industrijski regiji
Nordrehien-Westfalen na severu Nemčije, eden najbolj znanih primerov Landschaftspark Nord v
Duisburgu (Toth, 2015, str. 136).

40

IFLA Europe, Designing change, Stormwater management, Climate change and new solutions
for water management in the city, 2019,
https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/Stormwater_management_brochure_website_version_wm_ENG.pdf
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Lamb Drove, Cambourne, Združeno kraljestvo: na 1 ha zemljišč so predstavljene različne
intervencije v prostoru – prepustni pločnik, zelene strehe, zeleni kanali, mokrišče, zadrževalni
ribnik/tolmun, filtrirni pasovi (Stadler, 2017, str. 126).
Monnikenhuizen, Arnhem, Nizozemska, umestitev zelenih streh in prepustnih parkirišč v manjšem
naselju (Stadler, 2017, str. 126).
nekaj mest v Nemčiji je določilo, koliko je minimalna površina zelenih površin na prebivalca Berlin s ciljem da je na voljo 6m2 površin na prebivalca (SSUB, 2013), obvezno nadomeščanje
izgubljene zelene površine (Betram in sod., 2015).

Nekaj dobrih primerov načrtov ozelenjevanja mest (Sturiale in sod, 2019, str. 6): zeleni pasovi v
prostorskem načrtovanju Velike Britanije, Anella Verda v Barceloni, ki vključuje mrežo 12 zavarovanih
območij okoli mesta, ki so povezani z izboljšanimi ekološkimi koridorji, vertikalni gozd v Milanu, zeleni
pas v Torinu, urbani vrtovi v Catanii. Različne zanimive projekte najdemo tudi v Kopenhagnu, Berlinu,41
Hong Kongu, Pekingu.42 Zaradi učinkov ekstremne vročine v Melbournu v Avstraliji predlagajo za 10%
večjo površino vegetacije za zmanjšanje dnevne temperature površja za 1°C (Norton in sod, 2015).
Obširen seznam ukrepov zelene infrastrukture vsebuje tudi načrt trajnostne Filadelfije ima namen
postati najbolj zeleno mesto v ZDA vsebuje obširen seznam ukrepov zelene infrastrukture.43

Slika 6: Zelena infrastruktura za odvodnjavanje meteorne vode (ang. Waterstorm infrastructure) v Filadelfiji (ZDA).

41

Kabisch, N. Ecosystem service implementation and governance challenges in “urban green spaces”
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