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Teória ostrovnej biogeografieTeória ostrovnej biogeografie



nn vv rr.. 19631963 teóriuteóriu („the(„the TheoryTheory ofof IslandIsland Biogeography)Biogeography)
sformulovalisformulovali ekológekológ RobertRobert MacArthurMacArthur aa biológbiológ EdwardEdward
OsbornOsborn WilsonWilson

nn pripri štúdiuštúdiu tichomorskýchtichomorských ostrovovostrovov sisi všimlivšimli 22 javyjavy::
11)) veľkéveľké ostrovyostrovy majúmajú viacviac druhovdruhov akoako malémalé

ostrovyostrovy
22)) ostrovy,ostrovy, ktoréktoré súsú blízkoblízko kk pevnine,pevnine, majúmajú viacviac

druhov,druhov, nežnež tie,tie, ktoréktoré súsú izolovanéizolované..

E.O. WilsonE.O. WilsonR. MacArthurR. MacArthur



nn spomínaníspomínaní autoriautori vyvinulivyvinuli teóriu,teóriu, ktoráktorá pozorovanépozorované
skutočnostiskutočnosti vysvetľujevysvetľuje pomocoupomocou imigrácie,imigrácie, emigrácieemigrácie aa
vyhynutiavyhynutia druhovdruhov..

nn tátotáto teóriateória vysvetľujevysvetľuje dynamikudynamiku rastlinnýchrastlinných aa živočíšnychživočíšnych
druhovdruhov nana ostrovochostrovoch vv závislostizávislosti odod rozlohyrozlohy ostrovaostrova aa
jehojeho vzdialenostivzdialenosti odod pevninypevniny

nn dádá sasa uplatniťuplatniť naprnapr.. ajaj prepre horyhory obklopenéobklopené púšťou,púšťou, jazerájazerá
obkolesenéobkolesené pevninou,pevninou, nana ostrovyostrovy faunyfauny aa flóryflóry obklopenéobklopené
„morom“„morom“ inejinej vegetácie,vegetácie, nana fragmentyfragmenty lesovlesov vv človekomčlovekom
pozmenenejpozmenenej krajinekrajine



nn imigráciaimigrácia aa emigráciaemigrácia druhovdruhov jeje ovplyvnenáovplyvnená
vzdialenosťouvzdialenosťou ostrovaostrova odod zdrojazdroja kolonistovkolonistov („distance(„distance
effect“)effect“).. NajčastejšieNajčastejšie jeje ichich zdrojomzdrojom pevnina,pevnina, aleale môžumôžu
nímním byťbyť ajaj inéiné ostrovyostrovy.. Ostrovy,Ostrovy, ktoréktoré súsú viacviac izolované,izolované,
prijímajúprijímajú menejmenej imigrantov,imigrantov, akoako ostrovyostrovy menejmenej izolovanéizolované..

nn rýchlosťrýchlosť vymieraniavymierania druhovdruhov jeje ovplyvnenáovplyvnená veľkosťouveľkosťou
územiaúzemia („area(„area effect“)effect“).. VäčšieVäčšie habitatyhabitaty znižujúznižujú
pravdepodobnosťpravdepodobnosť vyhynutiavyhynutia..

nn vyváženosťvyváženosť medzimedzi vymieranímvymieraním aa imigráciouimigráciou –– rovnováharovnováha
vv druhovomdruhovom bohatstvebohatstve



Faktory, ktoré vplývajú na druhové bohatstvo:Faktory, ktoré vplývajú na druhové bohatstvo:

nn stupeňstupeň izolácie (vzdialenosť k najbližším ostrovom a kizolácie (vzdialenosť k najbližším ostrovom a k
pevnine)pevnine)

nn dĺžkadĺžka izolácie (čas)izolácie (čas)
nn veľkosťveľkosť ostrova (väčšie plochy obvykle uľahčujú väčšiuostrova (väčšie plochy obvykle uľahčujú väčšiu

diverzitu)diverzitu)
nn vhodnosť habitatuvhodnosť habitatu (klíma, pôvodné zloženie flóry a(klíma, pôvodné zloženie flóry a

fauny ak bol ostrov predtým súčasťou väčšej pevniny,fauny ak bol ostrov predtým súčasťou väčšej pevniny,
súčasné druhové zloženie)súčasné druhové zloženie)

nn prostredie v blízkostiprostredie v blízkosti oceánskych prúdovoceánskych prúdov (živiny, ryby,(živiny, ryby,
vtáky, semená)vtáky, semená)

nn aktivitaaktivita človekačloveka



nn teóriateória bolabola experimentálneexperimentálne testovanátestovaná americkýmamerickým biológombiológom
EdwardomEdwardom OsbornomOsbornom WilsonomWilsonom aa jehojeho študentomštudentom --
biológombiológom aa ekológomekológom DanielomDanielom SimberloffomSimberloffom nana
mangrovovýchmangrovových ostrovochostrovoch nana FloridaFlorida KeysKeys (Simberloff,(Simberloff,
Wilson,Wilson, 19691969)).. NaNa vyhubenievyhubenie článkonožcovčlánkonožcov nana týchtotýchto
ostrovochostrovoch bolbol použitýpoužitý metylbromidmetylbromid.. DoDo rokaroka boliboli ostrovyostrovy opäťopäť
kolonizovanékolonizované.. OstrovyOstrovy bližšiebližšie kk pevninepevnine sasa obnovujúobnovujú
rýchlejšie,rýchlejšie, nana rozľahlejšíchrozľahlejších ostrovochostrovoch jeje viacviac druhovdruhov vv
rovnováherovnováhe –– potvrdeniepotvrdenie teórieteórie ostrovnejostrovnej biogeografiebiogeografie..

E.O. WilsonE.O. Wilson

D. SimberloffD. Simberloff



nn aplikovanieaplikovanie teórieteórie vv národnýchnárodných parkochparkoch –– výskumvýskum

WilliamaWilliama Newmarka,Newmarka, ktorýktorý bolbol uverejnenýuverejnený vv časopisečasopise

NatureNature akoako ajaj vv NewNew YorkYork Times,Times, poukázalpoukázal nana výraznúvýraznú

koreláciukoreláciu medzimedzi veľkosťouveľkosťou chránenéhochráneného územiaúzemia UU..SS..

NationalNational ParkPark aa počtompočtom druhovdruhov cicavcovcicavcov..

nn princípyprincípy ostrovnejostrovnej teórieteórie možnomožno uplatniťuplatniť naprnapr.. pripri

plánovaníplánovaní aa manažmentemanažmente chránenýchchránených území,území, ktoréktoré môžumôžu

byťbyť tiežtiež považovanépovažované zaza ostrovyostrovy vv okolitejokolitej krajinekrajine.. PriPri

zakladanízakladaní chránenéhochráneného územiaúzemia aleboalebo rezervácierezervácie hráhrá

dôležitúdôležitú úlohuúlohu veľkosťveľkosť plochyplochy územiaúzemia..



nn SLOSSSLOSS == SingleSingle LargeLarge OrOr SeveralSeveral SmallSmall –– koncepciakoncepcia

„„singlesingle largelarge““ (t(t..znzn.. jednajedna veľká)veľká) presadzujepresadzuje jednojedno veľkéveľké

nerozčlenenénerozčlenené územie,územie, vv ktoromktorom dostatočnedostatočne veľkáveľká

rozloharozloha vnútornéhovnútorného prostrediaprostredia poskytujeposkytuje priestorpriestor prepre

existenciuexistenciu početnejšíchpočetnejších populáciípopulácií niekoľkýchniekoľkých vybranýchvybraných

druhovdruhov.. KoncepciaKoncepcia „„severalseveral smallsmall““ navrhujenavrhuje sústavusústavu

väčšiehoväčšieho počtupočtu menšíchmenších fragmentovfragmentov aa tedateda územíúzemí ss

väčšímväčším množstvommnožstvom ekotonov,ekotonov, ktoréktoré podporujúpodporujú celkovocelkovo

vyššiuvyššiu druhovúdruhovú diverzitu,diverzitu, aleale nana úkorúkor populáciípopulácií druhovdruhov

vnútornéhovnútorného prostrediaprostredia (Šálek(Šálek aa kolkol..,, 20052005))



Teória ostrovných spoločenstievTeória ostrovných spoločenstiev



nn študuještuduje organizmyorganizmy ostrovovostrovov aa ichich interakcieinterakcie medzimedzi sebousebou

aa ss prostredímprostredím

nn ostrovyostrovy zaberajúzaberajú približnepribližne 11//66 celkovejcelkovej plochyplochy ZemeZeme

nn ekológiaekológia ostrovnýchostrovných ekosystémovekosystémov jeje výraznevýrazne odlišnáodlišná odod

spoločenstievspoločenstiev nana pevninepevnine

nn izoláciaizolácia druhovdruhov aa veľkéveľké množstvomnožstvo nevyužitýchnevyužitých níkník vedievedie

kk vznikuvzniku novýchnových druhovdruhov ((3030 %% všetkýchvšetkých prípadovprípadov

biodiverzitybiodiverzity jeje nana ostrovoch,ostrovoch, 5050 %% patrípatrí biodiverzitebiodiverzite vv

trópochtrópoch vv oblastioblasti morí,morí, ďalšieďalšie jedinečnýmjedinečným aa vzácnymvzácnym

druhomdruhom.. MnohoMnoho druhovdruhov zostávazostáva ešteešte neobjavenýchneobjavených..))



nn diverzitadiverzita druhovdruhov môžemôže byťbyť výraznevýrazne ovplyvnenáovplyvnená::

-- odlesňovanímodlesňovaním == deforestácioudeforestáciou

-- introdukciouintrodukciou exotickýchexotických druhovdruhov

nn ekológoviaekológovia aa manažérimanažéri sasa pretopreto snažiasnažia zachrániťzachrániť aa
obnoviťobnoviť ostrovnéostrovné spoločenstváspoločenstvá

nn ostrovyostrovy súsú jednoduchéjednoduché ekosystémy,ekosystémy, aa pretopreto poskytujúposkytujú
cennúcennú príležitosťpríležitosť sledovaniasledovania vymieraniavymierania druhov,druhov, ktoráktorá
môžemôže byťbyť využitávyužitá nana väčšíchväčších ekosystémochekosystémoch.. UmožňujúUmožňujú
sledovaťsledovať evolúciuevolúciu priamopriamo vv akciiakcii –– kolonizáciu,kolonizáciu, adaptáciuadaptáciu
aa špeciáciušpeciáciu..



Adaptácia:Adaptácia:
nn ostrovyostrovy prevažneprevažne vv tropickýchtropických oblastiachoblastiach
nn gigantizmus/trpasličígigantizmus/trpasličí vzrastvzrast
nn obrovskéobrovské korytnačkykorytnačky -- naprnapr.. korytnačkakorytnačka sloniaslonia

((GeocheloneGeochelone nigranigra)) zz Galapág,Galapág, varanvaran komodskýkomodský
((VaranusVaranus komodoensiskomodoensis),), MammuthusMammuthus exilisexilis –– vyhynutývyhynutý
druhdruh trpasličíchtrpasličích slonovslonov (výška(výška dodo 22,,11 m,m, ccacca 910910 kg)kg)..

G. nigraG. nigra

V. komodoensisV. komodoensis

M. exilisM. exilis



Adaptácia:Adaptácia:

nn zákonzákon ostrovaostrova –– popo imigráciiimigrácii vtákyvtáky aa niektoréniektoré plazy,plazy, čiči
cicavcecicavce zväčšujúzväčšujú svojusvoju váhuváhu –– vnútrodruhovávnútrodruhová
konkurenciakonkurencia.. PriPri cicavcochcicavcoch sasa malémalé druhydruhy zväčšujúzväčšujú aa
veľkéveľké jedincejedince druhovdruhov zaszas svojusvoju veľkosťveľkosť znižujúznižujú..
PredpokladáPredpokladá sa,sa, žeže sasa taktak dejedeje preto,preto, abyaby sasa znížilznížil
energetickýenergetický výdajvýdaj.. (Van(Van Valen,Valen, 19731973,, Stamps,Stamps, Buechner,Buechner,
19851985,, McNab,McNab, 20022002))

nn poikilotermiapoikilotermia



Špeciácia:Špeciácia:

nn nezabranénezabrané nikyniky ==>> druhydruhy sasa nana nene adaptujúadaptujú

nn imigráciaimigrácia predátorovpredátorov aa konkurentovkonkurentov jeje limitovaná,limitovaná, mnohomnoho
organizmovorganizmov jeje schopnýchschopných prežiťprežiť vv novýchnových nikáchnikách

nn vysokývysoký výskytvýskyt endemitov,endemitov, ktoréktoré súsú viazanéviazané nana lokalitulokalitu
(napr(napr.. 5050 %% endemitovendemitov -- vtákovvtákov -- jeje nana ostrovoch)ostrovoch)

nn distribúciadistribúcia týchtotýchto populáciípopulácií jeje limitovanálimitovaná ichich ostrovnýmiostrovnými
habitatmi,habitatmi, čočo vedievedie kk nižšejnižšej individuálnostiindividuálnosti jedincovjedincov vv
porovnaníporovnaní ss jedincamijedincami nana pevninepevnine aa zníženiuzníženiu genetickejgenetickej
variabilityvariability.. SpoluSpolu soso správanímsprávaním aa ekologickýmiekologickými faktormifaktormi
súsú druhydruhy zz ostrovaostrova náchylnejšienáchylnejšie nana vyhynutievyhynutie..



Prežitie:Prežitie:

nn kontinuálnekontinuálne prežitieprežitie druhovdruhov nana ostroveostrove závisízávisí odod faktorovfaktorov

akoako prirodzenýprirodzený výber,výber, genetickágenetická variabilita,variabilita, prírodnéprírodné

pohromypohromy (hurikány,(hurikány, vulkanickévulkanické erupcie)erupcie) aa vplyvvplyv človekačloveka

(zavedenie(zavedenie druhov,druhov, stratastrata habitatu)habitatu)

nn človekčlovek svojímsvojím vplyvomvplyvom výraznevýrazne zvyšujezvyšuje príčinypríčiny mortalitymortality

druhovdruhov.. PochopeniePochopenie príčinpríčin vymieraniavymierania uľahčujeuľahčuje ochranuochranu

prírodyprírody ostrovaostrova..



Vplyv človeka na ekosystém ostrovov:Vplyv človeka na ekosystém ostrovov:

nn deštrukciadeštrukcia habitatuhabitatu (vyčerpanie(vyčerpanie prírodnýchprírodných zdrojovzdrojov ––
deforestáciadeforestácia,, znečistenieznečistenie prostredia,prostredia, nadmernánadmerná ťažbaťažba aa
zberzber –– naprnapr.. rybyryby zz koralovýchkoralových útesov)útesov)

nn zavedeniezavedenie novýchnových druhovdruhov (napr(napr.. predátorov)predátorov)

nn lovlov (vták(vták dodododo –– ostrovostrov MaurítiusMaurítius))

nn globálneglobálne otepľovanieotepľovanie
nn trofickétrofické kaskádykaskády –– introdukciaintrodukcia nepôvodnéhonepôvodného druhudruhu mámá

nepriamynepriamy účinokúčinok nana ďalšieďalšie druhydruhy vv potravovompotravovom reťazcireťazci..



Vplyv človeka na ekosystém ostrovov:Vplyv človeka na ekosystém ostrovov:

nn trofickétrofické kaskádykaskády –– príkladpríklad::

SantaSanta CruzCruz IslandIsland (California(California ChannelChannel Islands)Islands) –– otravaotrava
DDTDDT znížilaznížila populáciupopuláciu orliakaorliaka bielohlavéhobielohlavého ((HaliaeetusHaliaeetus
leucocephalusleucocephalus)).. PoPo introdukciiintrodukcii prasiatprasiat bolbol ostrovostrov
kolonizovanýkolonizovaný orlomorlom skalnýmskalným ((AquilaAquila chrysaetoschrysaetos),), ktorýktorý
nahradilnahradil orliakaorliaka bielohlavéhobielohlavého.. OrolOrol skalnýskalný sasa živýživý ajaj
líškoulíškou ostrovnouostrovnou ((UrocyonUrocyon littoralis)littoralis),, čímčím sasa stavstav líšoklíšok
znížilznížil natoľko,natoľko, žeže imim hrozilohrozilo vyhynutievyhynutie.. PopuláciaPopulácia skunkaskunka
sasa pretopreto zvýšila,zvýšila, keďžekeďže sasa znížilaznížila kompetíciakompetícia ss líškamilíškami..





nn AlexanderAlexander MitscherlichMitscherlich vv 6060.. rokochrokoch vyslovilvyslovil
domnienku,domnienku, žeže intenzívneintenzívne vzďaľovanievzďaľovanie sasa odod prírodyprírody
(ako(ako jeje toto vv "nehostinných""nehostinných" mestách)mestách) vyvolávavyvoláva sociálnesociálne aa
psychicképsychické deficitydeficity,, aa žeže tátotáto súvislosťsúvislosť jeje viditeľnáviditeľná
predovšetkýmpredovšetkým vovo vývinevývine detídetí ((Lichtenbergová,Lichtenbergová, 19931993))..
NaNa druhejdruhej stranestrane JánJán PavlíkPavlík aa ŠtefanŠtefan PavlíkPavlík ((20012001)) ss
ElizabethElizabeth LichtenbergovouLichtenbergovou polemizujúpolemizujú:: "Ako"Ako sasa mestskýmestský
trávniktrávnik dostávadostáva vv mestemeste nana najdrahšienajdrahšie pôdy,pôdy, prečoprečo tamtam
častočasto vytláčavytláča ss vynaloženímvynaložením množstvamnožstva prácepráce aa financiífinancií
nielennielen spontánnuspontánnu vegetáciu,vegetáciu, aleale častočasto ajaj výnosnejšievýnosnejšie
funkcie?funkcie? PodstatnýmPodstatným dôsledkomdôsledkom jeje potlačeniepotlačenie
spontánnejspontánnej prírodyprírody vv mestemeste aa zz vedomiavedomia obyvateľov"obyvateľov"
(Lichtenbergová,(Lichtenbergová, 19931993))..



nn mestomesto -- pestrápestrá paletapaleta plôchplôch ss rôznymrôznym druhomdruhom

manažmentumanažmentu aa rôznourôznou históriouhistóriou

nn vysvetlenievysvetlenie druhovejdruhovej bohatostibohatosti spoločenstievspoločenstiev rastlínrastlín aa

živočíchovživočíchov vv mestemeste ==>> teóriateória ekológieekológie ostrovnýchostrovných
spoločenstievspoločenstiev

nn rozhodujúcarozhodujúca úlohúlohaa -- rýchlosťrýchlosť imigrácieimigrácie aa vymieraniavymierania

druhov,druhov, ktorúktorú ovplyvňujeovplyvňuje veľkosťveľkosť plochy,plochy, mieramiera

izolovanosti,izolovanosti, narušovanienarušovanie aa dĺžkadĺžka možnejmožnej kolonizácie,kolonizácie,

taktiežtaktiež rozmanitosťrozmanitosť stanovišťastanovišťa aa okoliaokolia plochyplochy



nn gradientgradient perifériaperiféria -- stredstred mestamesta (Pyšek,(Pyšek, 19921992)):: početpočet
druhovdruhov rastlínrastlín smeromsmerom dodo stredustredu mestamesta ss rastúcimrastúcim
podielompodielom zastavanýchzastavaných plôchplôch klesáklesá.. TentoTento gradientgradient sasa

prejavujeprejavuje ajaj pripri živočíchochživočíchoch aa menímení sasa vv ňomňom ajaj podielpodiel

alochtónnychalochtónnych aa synantropnýchsynantropných druhovdruhov rastlínrastlín aa

živočíchovživočíchov.. VV hustohusto zastavanýchzastavaných častiachčastiach vv stredestrede mestamesta

jeje vyššívyšší podielpodiel alochtónnychalochtónnych druhovdruhov rastlínrastlín nežnež nana

predmestí,predmestí, nana predmestípredmestí majúmajú vysokývysoký podielpodiel

synantropnésynantropné druhydruhy živočíchovživočíchov..



nn vv druhovodruhovo chudobných,chudobných, hustohusto zastavanýchzastavaných aa
intenzívneintenzívne využívanýchvyužívaných častiachčastiach mestamesta pripri
spontánnychspontánnych procesochprocesoch prevládaprevláda vymieranievymieranie aa
emigráciaemigrácia druhovdruhov nadnad ichich imigráciouimigráciou.. ToTo sasa prejavujeprejavuje
chudobnýmchudobným druhovýmdruhovým zloženímzložením..

nn prienikprienik cudzíchcudzích -- alochtónnychalochtónnych (častokrát(častokrát inváznych)inváznych)
druhovdruhov dodo miestmiest spôsobujespôsobuje zvýšeniezvýšenie počtupočtu druhovdruhov
rastlínrastlín nana územíúzemí mestamesta.. VyskytujúVyskytujú sasa spravidlaspravidla vv
periférnychperiférnych častiachčastiach mesta,mesta, viažuviažu sasa nana dopravnédopravné
koridorykoridory.. VV centrecentre mesta,mesta, naprieknapriek prienikuprieniku niektorýchniektorých
alochtónnychalochtónnych druhov,druhov, vymizolvymizol veľkýveľký početpočet druhov,druhov,
vyskytujúcichvyskytujúcich sasa mimomimo územiaúzemia mestamesta ((JánJán Pavlík,Pavlík,
ŠtefanŠtefan Pavlík,Pavlík, 20012001))..



nn početpočet druhovdruhov vtákovvtákov aa ichich hustotahustota vv mestáchmestách ss vekomvekom
plochyplochy narastánarastá (Luniak,(Luniak, 19831983))

nn mestomesto -- novýnový fenoménfenomén vv krajinekrajine vytvorenývytvorený človekomčlovekom

nn mestomesto -- krajinakrajina == napätienapätie (gradient)(gradient),, ktorýktorý jeje
vyrovnávanývyrovnávaný prúdenímprúdením druhovdruhov.. ČlovekČlovek zámernezámerne ajaj
spontánnespontánne ovplyvňujeovplyvňuje imigráciuimigráciu ajaj vymieranievymieranie aa
emigráciuemigráciu druhovdruhov vv ekosystémeekosystéme mestamesta..

nn medzimedzi spoločenstvá,spoločenstvá, ktoréktoré súsú vv časečase menejmenej premenlivé,premenlivé,
patriapatria hlavnehlavne drevinydreviny.. SúSú objektomobjektom priamehopriameho
aranžovaniaaranžovania človekomčlovekom.. VtákyVtáky súsú veľmiveľmi pohyblivoupohyblivou
skupinouskupinou organizmov,organizmov, ktoráktorá nienie jeje priamympriamym objektomobjektom
manažmentumanažmentu človekačloveka..



nn výskytvýskyt komárovkomárov aa kliešťovkliešťov vv mestskommestskom prostredíprostredí
LiahništiaLiahništia komárovkomárov vv PrahePrahe sasa nachádzajúnachádzajú vv oblastiachoblastiach ss
najvyššímnajvyšším indexomindexom kvalitykvality životnéhoživotného prostredia,prostredia, tt.. jj.. nana
miestach,miestach, ktoréktoré súsú poslednýmiposlednými zvyškamizvyškami zachovanejzachovanej
prírodyprírody (Rosický,(Rosický, DanielDaniel aa kolkol..,, 19891989)).. KomáreKomáre,, podobnepodobne
akoako spoločenstváspoločenstvá vtákov,vtákov, sasa môžumôžu staťstať indikátoromindikátorom
ekosystémovejekosystémovej celistvosticelistvosti..

nn tam,tam, kdekde nienie súsú prítomníprítomní hostitelia,hostitelia, aa tedateda nienie jeje
komplexnýkomplexný ekosystém,ekosystém, tamtam nietniet aniani kliešťovkliešťov.. KliešteKliešte aa
komárekomáre sasa všakvšak môžumôžu skôrskôr čiči neskôrneskôr staťstať potenciálnympotenciálnym
vektoromvektorom epidémie,epidémie, taktak akoako toto bolobolo vv prípadeprípade
západonílskehozápadonílskeho vírusuvírusu vv NewNew YorkuYorku..



nn neodstránenáneodstránená odumretáodumretá hmota,hmota, vysokávysoká štrukturálnaštrukturálna
diverzitadiverzita vegetácie,vegetácie, druhovádruhová bohatosťbohatosť vtákov,vtákov, prítomnosťprítomnosť
komárovkomárov čiči kliešťovkliešťov súsú sprievodnésprievodné znakyznaky integrovanýchintegrovaných
ekosystémovekosystémov

nn fragmentáciafragmentácia krajinykrajiny človekomčlovekom –– prepojenieprepojenie fragmentovfragmentov
naprnapr.. pomocoupomocou biokoridorovbiokoridorov –– bližšiebližšie drdr.. RužičkováRužičková nana
našejnašej katedrovejkatedrovej stránkestránke:: httphttp:://www//www..enviroenviro--
eduedu..sk/?page=krajina/fragmentacia_krajinysk/?page=krajina/fragmentacia_krajiny

nn ochranaochrana prírodyprírody vv nemeckýchnemeckých mestách,mestách, "ekologické"ekologické
parky"parky" vovo Švajčiarsku,Švajčiarsku, VeľkejVeľkej Británii,Británii, KanadeKanade --
predzvesťpredzvesť budúcehobudúceho vývoja?vývoja?



Smerovanie miestSmerovanie miest
k ekologickejšiemu prostrediu:k ekologickejšiemu prostrediu:

nn výstavbavýstavba miestmiest vv rovnováherovnováhe ss prírodnýmprírodným prostredímprostredím
(„eco(„eco--city“)city“)

nn úsporaúspora energiíenergií aa vodyvody vv budovách,budovách, vv priemyslepriemysle aa vv
doprave,doprave, recykláciarecyklácia materiálov,materiálov, kultiváciakultivácia prirodzenýchprirodzených
ekosystémov,ekosystémov, ľudskýchľudských obydlí,obydlí, čiči verejnýchverejných priestorovpriestorov
(napr(napr.. vv AustráliiAustrálii httphttp:://www//www..urbanecologyurbanecology..orgorg..auau
organizáciaorganizácia UrbanUrban EcologyEcology AustraliaAustralia))



NavrhovanéNavrhované zmenyzmeny::
((httphttp:://www//www..urbanecologyurbanecology..orgorg..auau,, 2020..88..20102010))

nn spríjemneniespríjemnenie pešíchpeších zónzón
nn budovaniebudovanie verejnýchverejných záhradzáhrad aa záhradzáhrad nana strecháchstrechách domovdomov
nn pestovaniepestovanie ovociaovocia aa zeleninyzeleniny nana konzumáciukonzumáciu vv záhradáchzáhradách
nn zachytávaniezachytávanie dažďovejdažďovej vodyvody aa jejjej využitievyužitie nana polievaniepolievanie

záhradzáhrad aa splachovaniesplachovanie toaliettoaliet
nn pasívnypasívny slnečnoslnečno--klimatickýklimatický dizajndizajn:: ohrev,ohrev, chladeniechladenie aa vlhkosťvlhkosť

regulovanáregulovaná ibaiba vetrom,vetrom, slnkomslnkom aa vegetáciouvegetáciou
nn ohrevohrev vodyvody ss využitímvyužitím solárnejsolárnej energieenergie
nn elektrickáelektrická energiaenergia zz fotočlánkovfotočlánkov –– solárnesolárne panelypanely inštalovanéinštalované

nana pergoláchpergolách strešnýchstrešných záhradzáhrad
nn využívanievyužívanie recyklovarecyklova(teľ)(teľ)nýchných netoxickýchnetoxických materiálovmateriálov
nn zníženiezníženie využívaniavyužívania dopravydopravy automautom vv mestemeste
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