… aby město nepálilo

Jak utvářet krajinu,
aby nepřilévala olej do ohně
Nejen zeleň ve městě, ale také v příměstské krajině ovlivňuje,
jak se budeme v létě ve městě cítit. Zeleň díky svému přirozenému
výparu, a v případě stromů také díky stínění, přispívá ke snižování letních teplotních extrémů. Navíc pomáhá lepšímu zasakování vody, čímž předchází suchu, záplavám,
splachu bahna z polí při prudkých deštích nebo prašnosti. I z tohoto důvodu by nám
nemělo být lhostejné, že se v blízkosti našeho domova nachází rozlehlá pole či velké
průmyslové areály.

Intenzivní zemědělství škodí okrajovým částem města
Velké lány polí, používání pesticidů a umělých hnojiv, utužování půdy těžkou technikou či nevhodné
osevní postupy přispívají k vysušování krajiny. Po sklizni navíc na poli zůstane holá plocha, která dosahuje
mnohem vyšších teplot než louky, remízky či pole osetá meziplodinou (např. jetelem, svazenkou). Teplota
nad polem pak stoupne až na 45 °C, což následně vede k přehřívání okrajových částí města. Suchá krajina
je navíc náchylná k větrné erozi a obyvatele přilehlých domů pak trápí vysoká prašnost.

Jak vypadá zdravá zemědělská krajina?
• Skládá se z menších půdních bloků rozčleněných pomocí travnatých pásů,
polních cest, alejí, stromořadí, větrolamů či remízků.
• Dochází na ní ke střídání různých plodin.
• Není potřeba masivně používat chemické látky a postřiky.
• Dokáže absorbovat velké množství vody a doplňovat podzemní zásoby.
Minimalizuje riziko povodní či splachu ornice při přívalových deštích do obce
či vodního toku.
• Díky téměř stálému pokrytí zelení během roku tolik nevysychá, nerozpaluje
se a nezpůsobuje nepříjemnou prašnost.
• Podporuje rozmanité druhy rostlin a živočichů.
• Láká k procházkám a odpočinku.

www.lifetreecheck.eu
Další tipy, co dělat, aby město nepálilo, najdete na stránkách projektu LIFE Tree Check.
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Místo rozpálené pouště za městem chtějme pestrou krajinu
• Zajímejme se, jak nájemci hospodaří na našich či obecních pozemcích.
• Usilujme o vytváření krajinných prvků – luk, pastvin, ovocných sadů, polních cest s alejemi, meandrujících potoků, rybníků, tůní a mokřadů.
• Zachovávejme alespoň lem zeleně (ideálně se stromy a keři) mezi zástavbou a volnou krajinou.
Vhodné jsou zejména luční trávníky, které nevyžadují náročnou údržbu.
• Sázejme větrolamy, snižují prašnost.
• K procházkám budujme síť nezpevněných cest, které oproti betonovým či asfaltovým povrchům dobře
zasakují dešťovou vodu.
• Vytvořme prostor pro komunitní a místní zemědělství (včetně zahrádkářských osad), díky němuž
budeme mít kontakt s přírodou i vypěstované produkty.

Neobětujme zeleň na úkor rozšiřujících se měst
S každým rozšířením zástavby přicházíme o kus půdy, která dokáže zadržet
vodu a přirozeně ochladit své okolí. Pro výstavbu bytů či velkých nákupních
center je v tomto ohledu vhodnější opětovně využít opuštěné městské
pozemky (brownfieldy či chátrající průmyslové pozemky). K výhodám obvykle
patří, že k nim vede silnice a nevyžadují stavbu nové komunikace.

Motivujme tedy své zastupitele, aby okrajové části měst namísto průmyslových
a nákupních zón přenechali lesům, příměstským parkům či přírodním
sportovně-rekreačním areálům.
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