… aby město nepálilo

Jak stromy zlepšují náš
každodenní život ve městě
Lesy, městské parky, komunitní zahrady, stromy v ulicích…
Podvědomě cítíme, že má na nás pobyt v zeleni blahodárný
účinek, což potvrzuje i řada studií zabývajících se lidským zdravím. V době klimatické
změny, která přináší zvyšování teplot ve městech, představují zelené plochy jednu
z nejefektivnějších cest k ochlazení ve veřejném prostoru.

Přirozeně chladí
V horkých letních dnech, kdy teploty stoupají nad 30 °C, mají stromy ve městech
nepostradatelnou funkci. Povrchy nestíněných silnic a chodníků se rozpalují
až na 50 °C. Oproti tomu v parcích nebo ulicích stíněných budovami a zelení
(alejemi) je povrchová teplota výrazně nižší než teplota vzduchu.
Tento chladicí účinek způsobuje evapotranspirace neboli vypařování vody
z listů a půdy okolo stromu. Čím větší korunu a listovou plochu strom má,
tím víc vody dokáže v horkých dnech odpařit, a tím víc ochlazuje. Kolik vody
strom vypaří, závisí také na druhu a věku stromu. Taková dospělá bříza odpaří 70 litrů vody
za den, v tropických dnech to může být až 400 litrů. Díky vhodnému umístění stromů či parků můžeme
ovlivňovat teplotu v okolí domu, v ulici či celém městském bloku.

Stíní a chrání před UV zářením
Stromy chladí své okolí také tím, že stíní. Listy stromů odráží sluneční záření
povrchem listů, tudíž se nedostane až k zemi a neohřívá ji. Poskytují také stín
přilehlým domům, čímž přispívají k poklesu vnitřních teplot. I z tohoto důvodu
je vhodné sázet listnaté stromy k jižním stranám budov. Velké a husté koruny
stromů navíc dokáží odclonit až 90 % UV záření a chrání tak naší pokožku
před jeho škodlivými vlivy.
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Jaké jsou jejich další přínosy?
Snižují prašnost
Stromy dokáží účinně filtrovat prachové částice a škodlivé látky vznikající například v tepelných
elektrárnách či dopravě. Zlepšují tak kvalitu vzduchu a snižují riziko onemocnění dýchacích cest.
Vzduch čistí pomocí listové plochy, ale také spláchnutím deštěm do půdy kolem stromu (prach usazený
na zpevněné ploše by se jinak mohl znovu vířit).

Tlumí hluk
Na snížení hlučnosti z automobilové dopravy nejlépe působí širší souvislé pásy
vegetace v přirozeném tvaru (například i živý plot), které hluk částečně pohltí
a částečně rozptýlí různými směry. Jedná se oproti stavebním zásahům o finančně
méně nákladné řešení.

Poskytují prostor pro odpočinek i aktivní život
Stromy pozitivně působí na naší psychiku a pobyt v zeleni pomáhá odbourávat stres. Parky a další zelená
prostranství také poskytují prostor k procházkám i sportování, což přispívá ke snížení výskytu některých
civilizačních chorob, jako je obezita, onemocnění srdce nebo cukrovka. Kromě toho posilují sousedské
vztahy, pocit sounáležitosti s okolím a snižují sociální izolaci, což je zásadní zejména u starších obyvatel.
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