Prekrytie pôdy (soil sealing) a následky intenzívneho urbanizmu

Urbanizácia (svet)
•
•
•
•
•

Viac ako 50% populácie žije v mestách (2010); v r. 1950: 729 mil.  v r. 2010: 3.5
mld.
Celková populácia (ľudí na Zemi), počas uvedeného obdobia narástla z 2.5 mld. na
6.9 mld.
Predpokladá sa, že v r. 2045 môže až 2/3 ľudí žiť v mestách, čo zodpovedá 5.9 mld.
Zatiaľ čo v Európe a USA sa rozmach urbanizácie spomalil, v Ázii aj v súčasnosti
naďalej narastá (čo súvisí s ekonomickou aktivitou daných oblastí).
v dôsledku urbanizmu je vo svete z celkového povrchu pevniny 0.43% pokrytého
nepriepustnými materiálmi

Urbanizácia (svet)

Urbanizácia (Európa)
•
•

•
•
•

Na európskom kontinente žije približne 3/4 populácie v menších až stredne
veľkých mestách.
K najhustejšie obývaným (urbanizovaným) oblastiam patria: južná časť Veľkej
Británie, štáty Beneluxu spolu s Dánskom, záp. časť Nemecka, sev. Francúzka, sev.
Taliansko, juh Poľska
V rámci územia Európy je približne 9% povrchu prekrytých vrstvou nepriepustných
materiálov.
Najväčší rozmach urbanizácie bol na území západnej Európy zaznamenaný v 50tych a začiatkom 60-tych rokov minulého storočia
U nás to bolo o niečo neskôr - v 70. a 80-tych rokoch 20. stor. (výstavba pokračuje
prakticky až do dnes)

•

Napriek tomu, že sa v mestách SR v súčasnosti stavia dosť nesystematicky a
intenzívne (hlavne BA), zatiaľ intenzita urbanizmu nedosiahla úroveň, ktorá by
mala za následok významnejšie obmedzenie komfortu obyvateľstva ““ ..zatiaľ

znázornenie miery pretvorenia krajiny človekom („human footprint“) v štátoch Európy; index
zohľadňuje hustotu obyvateľstva, transformáciu krajiny, infraštruktúru (cesty, distribúcia
elektrickej energie)

Prekrytie pôdy (soil sealing)
prekrytie (alebo doslovne preložené „zapečatenie“ pôdy) pôdy materiálmi, ktoré predstavujú
bariéru pre pohyb / prúdenie energie a látok medzi atmosférou a geologickým
podložím
vďaka nemu dochádza k obmedzeniu
• výmeny vody, plynov a energie medzi pôdou a inými zložkami ŽP
• kinetiky chemických reakcií prebiehajúcich v pôde (menej významný faktor, ktorý by však
nemal byť zanedbávaný)

Teplo / Energia
Voda

Vplyv
Znížená absorpcia žiarenia
Nižšia infiltrácia

Väčší povrchový odtok

Plyn /
Atmosféra
Biota

Vznik bariéry pre vodu zachytenú
nad úrovňou hladiny podzemnej
vody
Zníženie výmeny plynov

Strata vegetačného krytu /
biomasy

Vznik tepelného ostrova
Krajina

Nárast veternej erózie
Nárast vodnej erózie
Estetické hľadisko

Následok
Povrchy s väčšou reflexiou žiarenia
Vznik tepelného ostrova
Nižšia chemická reaktivita v podloží
Nižšia miera filtrácie vôd
Tvorba puklín
Znižovanie množstva biomasy
Obmedzenie prirodzeného spôsobu dopĺňania zásob
zvodnených vrstiev v podloží
Vyššie množstvo vôd príde do kontaktu s okolitým
územím
Dlhšie trvajúce zatopenie časti urbanizovaného územia
Možnosť vzniku anaeróbnych podmienok
Prenos kontaminantov
Zvýšené riziko prívalových povodní
Zvýšená pravdepodobnosť vzniku anaeróbnych
podmienok
Uvoľnenie kontaminantov
Zvýšená pravdepodobnosť vzniku anaeróbnych
podmienok
Zachytenie plynov
Zníženie biodiverzity
Znížená sekvestrácia uhlíka / Nižšia zásoba pôdneho C
Výskyt (iba) druhov so špecifickými teplotnými /
tepelnými nárokmi
Vyššie zastúpenie pevných častíc a aerosólov v ovzduší
Vyššia erózna aktivita v priľahlých oblastiach
Po vizuálnej stránke sú intenzívne urbanizované oblasti
často menej hodnotné

Prekrytie pôdy (vplyv na výmenu energie)
•

•

•

•

prekrytie povrchu pôdy nepriepustnou vrstvou betónu je výrazným zásahom do
výmeny energie medzi atmosférou (na jednej strane) a pôdou, resp. geologickým
podložím (na strane druhej)
teplota urbanizovaného prostredia, ako aj prekrytej pôdy je do značnej miery
ovplyvňovaná termickými vlastnosťami konkrétneho povrchu / materiálu: albedo,
emisivita, ako aj ďalšie termálne vlastnosti; podstatnú úlohu hrá aj geometria
povrchov urbanizovanej krajiny
v dôsledku rozdielnych fyzikálnych vlastností medzi pôdou a zväčša
železobetónovým povrchom sa v intenzívne urbanizovaných mestách tvorí
charakteristická mikroklíma, ktorá sa vyznačuje vyššou teplotou v porovnaní s
okolitou krajinou  vznik tzv. tepelného ostrova (urban heat island, UHI)
pomerne veľa povrchov ktorými je tvorená urbanizovaná krajina (cesty, strechy)
má relatívne nízke albedo (pohlcujú slnečné žiarenie); k pohlteniu žiarenia
dochádza aj po jeho čiastočnom odraze vďaka zmienenej geometrii povrchov
mesta

Tepelný ostrov urbanizovaných území („urban heat island“ UHI)
Ide o klimatický prejav urbanizácie, ktorý vzniká z dôvodu:
• zachytenia krátko- aj dlhovlnného žiarenia povrchmi budov, ciest ako aj ďalších
prvkov urbanizovaného prostredia
• nižších strát dlhovlnného žiarenia z dôvodu menších "únikových" priestorov
(vyššie budovy, úzke ulice,..)
• vyššia akumulácia pocitového tepla konštrukčnými materiálmi
• uvoľňovanie tepla z rôznych elektrických zariadení a spaľovacích motorov
..tepelný ostrov vzniká predovšetkým vďaka spolupôsobeniu prvých troch faktorov
absencia vody a vegetácie znamená, že prebieha konverzia energie na pocitové teplo (na miesto
latentného)
okrem uvedeného, je vyššia teplota urbanizovaných území čiastočným dôsledkom nižších strát
tepla konvekčným prúdením z dôvodu obmedzenej rýchlosti vetra (prúdenia vzduchu)

Tepelný ostrov urbanizovaných území („urban heat island“ UHI)
•

•

•

•

v súvislosti s UHI sa zvykne používať parameter "intenzita tepelného ostrova" - ide
o maximálny teplotný rozdiel medzi mestom a okolitou krajinou
príklady: Európa: min. London 2°C, max. Paris 14°C; Amerika: min. Sao Paulo 2°C,
max. 10,1°C (Calgary, Alberta); Ázia: min. 1°C Singapore, max. 10°C (Pune, India),
Afrika: 1,9-2°C (Johannesburg), max. 4°C (Cairo)
tvorba tepelného ostrova nemusí byť nutne negatívom  chladnejšie oblasti;
avšak v teplejších o. je tvorba tepelného ostrova problémom  napr. nárast fin.
nákladov na klimatizáciu
zníženie teploty v mestách - napr. evaporačné chladenie  nádrže s vodou
umiestnené či už na úrovni terénu, alebo na strechách; zvlhčovanie povrchov
pomocou rozprašovačov vody, výsadba rastlín, povrchy s väčším albedom (najmä v
horizontálnej rovine), solárnu bilanciu urbanizovaného prostredia možno ovplyvniť
aj tvarom a rozmiestnením budov
vzťah fenoménu tepelného ostrova a globálnej klimatickej zmeny: teplo
generované v intenzívne urbanizovaných oblastiach samo o sebe významne
neprispieva ku globálnej klimatickej zmene, avšak za úvahu stojí spolupôsobenie
oboch faktorov

Príklady (UHI) zo sveta: Atlanta (USA)

Príklady (UHI) zo sveta: Atlanta (USA)
mesto

hranica mesto/vidiek

Príklady (UHI) zo sveta: Paríž

vplyv používania klimatizácie na teplotu vzduchu v exteriéroch;
klimatizácia síce ochladzuje interiér, avšak zároveň zohrieva exteriér

Príklady (UHI) zo sveta: Paríž

úmrtia na infarkty (náhle srdečné zlyhania) – súvislosť s teplotou ovzdušia

Príklady (UHI)

porovnanie teplôt vzduchu s teplotami povrchov v urbanizovanom území v noci a cez deň

Prekrytie pôdy (vplyv na pohyb vody)
•
•

•

•

tvorba pre vodu nepriepustných bariér
pod intenzívne urbanizovaným územím často dochádza k poklesu hladiny
podzemnej vody ako aj k celkovému poklesu vlhkosti pôdy  dôsledkom takéhoto
trendu je (okrem iného) zníženie chemickej reaktivity v podloží;
lokálne môže však dôjsť aj k nárastu vlhkosti, resp. zamokrenia, napr. v miestach
kde sa nachádza vrstva zvodnenia
oblasť s veľkým podielom nepriepustných povrchov sa často vyznačuje veľkým
povrchovým odtokom zrážkových vôd; pritom plochy, ktoré sú pre vodu priepustné
budú konfrontované s veľkými objemami vôd (nachádzajúce sa či už v rámci
uvažovaného urb. Územia, alebo v jeho bezprostrednom okolí)
s vyšším povrchovým odtokom vôd súvisí aj zníženie filtračnej funkcie pôd, keďže z
celkového množstva zrážok, ktoré spadne v rámci daného urbanizovaného územia,
len (malá) časť príde do kontaktu s pôdou  šírenie znečistenia napr. do
susedných / priľahlých oblastí

Prekrytie pôdy (vplyv na pohyb vody a jej distribúciu)

