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NARAVA: ekosistemi s pripadajočimi združbami, vodni, kopni. Je 
človek (še) del narave? Upravljamo in gospodarimo z njo, gremo v 
Naravo, rusojevsko se vračamo v naravo… 

  

OKOLJE: kombinacija narave in družbe, urbano, ruralno okolje. 
 

PROSTOR: neomejena in brezsnovna entiteta, v kateri so telesa, ki 

se gibljejo in v kateri se pojavljajo dogodki. Urbani prostor? 

 

 

 



Neokrnjena narava: brez očitnih vplivov človeka (je to še mogoče?) 
 

V Naravi je stalno spreminjanje, ni kaotično ali naključno, je 

urejeno dinamično ravnotežje, ki ga določajo sukcesije. 
 

Natura 2000: evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, 
razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem 
ohraniti biotsko raznovrstnost (zakonitosti narave brez vpliva 

človeka?)  
Kvalificira jo prisotnost kvalifikacijskih vrst, ki smo jih sami izbrali.  

Je torej tudi Natura plod naše vrednostne lestvice organizmov?  
 

V SLO 37.5% države. Prednost ali ovira? 

 
 

 



narava = snovni in energijski svet 

sobivanje mikroorganizmov, rastlin in živali 

 

 

Doživljanje narave zelo različno,  
včasih ezoterično. 
 

Smo del narave kot vrsta? 



mesto + narava = urbana narava (tudi urbana agrikultura) 

 

VLOGA GRAJENE NARAVE V MESTIH 

 

- okoljska 

 

- tehniška 

 

- psihološka in socialna, doživljajska 

 

- družbena, uporabna (urbani vrtovi, čebelnjaki) 
 

- oblikovalska 

 



Doživljajska narava 
Preplet „divje“ narave in urbanega prostora zmanjšuje primerne 

ekološke niše drugim vrstam, favorizira eno invazivno = človeka. 



 

Okoljska vloga narave: sobivanje z organizmi (ki so nam všeč) 
Ptičja valilnica nadomestek izgubljenega gnezdišča – z naravo upravljamo 



 

 

Kulturna krajina, sadovnjaki – na videz narava v ruralnih okoljih. Avtor 

človek – oblikovalska vloga.  TNP ni brez delovanja človeka  



 

Narava (gore, gozd (naravna sukcesija), travnik (kmetijska krajina) 



Uporabna narava: ekonomski pomen 

 

Prepletanje koristi in negativnih  vplivov monokultur (uničevanje nekoristnih 
organizmov – škodljivcev in siromašenje ekoloških niš). Toksični vplivi. 



2015 

 

vir: 

U.N. Population 

Division 

 

Mesta z več kot 5 miljoni prebivalcev 



Megamesta niso primerljiva z mikromesti, npr. slovenskimi. 

Koliko je prostora za naravo? Mikronarava obstaja tudi v Dubaju. 



 

 

Drevoredi, žive meje, brežina ob kanalu: grajena narava, 
skoraj brez ekološke funkcije, le občutek urejenosti urbanega 
      prostora.  

EU priporočilo: 9 m2 zelenih površin. 
   Pariz: 2,15 m2; Ljubljana  > 100 m2  



Reka kot kanal in arhitekturni element (z vso spoštljivostjo do avtorja). 



Narava (vodno okolje)  

v mestih je med najbolj 

spremenjenimi sistemi. 

 

Funkcija reki je vzeta, 

samočistilne 
sposobnosti ni, habitat 

osiromašen.  
 

Gradimo, da ščitimo 
človeka pred naravo. 



 

 

Urban in antropocentričen pristop je zelo viden pri vodnih elementih 
urbanega okolja. Določamo mejo kopno – voda, brez ustrezne 

ekološke funkcije. Vodno okolje postane najbolj občutljiva narava. 

Toksični cianobakterijski cvet 





 

 

Umetni vodni elementi postanejo življenjski prostori tujerodnih, celo 
invazivnih vrst. Spremenjeni odnosi med vrstami, podrta sukcesija. 

Gradnja in umeščanje v prostor enostavni, vzdrževanje nemogoče! 



 

 

Še bolj se ekološka neprimernost kaže pri malih vodnih telesih, 
ribnikih, kalih (tega si želi vsaka primorska vas). TRAJNOSTI NI.  
Ko projektant svoje delo zaključi, „vodni problem“ ostane naročniku. 



 

Rastline v kletkah in prelivanje vode vse bolj modna krajinska rešitev. 
Dojemanje narave je različno, zato tudi različne rešitve. 



 

 

Bled Helsinki 

Gent 
Hanover 

Fragmenti narave so najpogosteje cvetlične zasaditve, najlažje za 
vzdrževanje. Pogosto primerne ekološke niše za „škodljivce“. 



V urbanih parkih pogosto nasilje nad organizmi (drevesi): 

estetska percepcija? 



 

Drevesa uravnavajo lokalno klimo. Katera in koliko jih mora biti? 

Je Slovenska c. v LJ primer ustrezne krajinske ureditve v mestu? 

Drevo blaži toplotne šoke, senči, 
       absorbira onesnaževala (O3, 

       S spojine, CO), veže prašne  
        delce …          



Prašne delce vežejo listi javorjev, brez, topolov, jerebik. Naše vrste. 
So to modne vrste za krajinske ureditve, a je to tujerodna platana? 



 

Kaj pa na novo obnovljena Gosposvetska? Drevesa že na začetku 
„zadavljena“ z asfaltom in betonom. Take „narave“ v mestu ni treba! 



 

Le nekaj 100 m od narave Golovca z značilnim gozdnim sestojem, 
narava v „urbani sredini“ dveh fakultet deluje groteskno, kot 
izgubljeni osebki v betonskem rastišču.  
 

Rastje okrog debel so že „pošpricali“, ker ne  
deluje kot element narave, je plevel.  



 

Živalske komponente urbane narave nismo niti omenili. Te pridejo 
same, če so razmere primerne. Tudi vrste, ki si jih ne želimo.  



 

Kako bomo v prihodnje vključevali naravo v naša bivališča?  
V Naravo kot naš življenjski prostor se ne bomo vrnili. 



Bomo drevesa vrednotili glede na ekosistemsko storitev? 

Je tujerodni jesen posajen v koritu na 3 m2 namesto 18 m2 

prispevna vrednost? Narava kot ekonomska kategorija. 

 



ZA KONEC IN V RAZMISLEK 

 
- narava v urbanih okoljih (mestih) je predvsem strukturni in estetski element 

 

- omejena je ekološka funkcija, praviloma pa je ni (posamezna drevesa, 
vodni kanali), zato urbana narava ni trajnostna ampak sukcesijska 

 

- brez človeka urbana narava ne preživi taka, kot smo si jo mi zamislili, zato 
obrezujemo, omejujemo živali, uničujemo škodljive vrste, zastrupljamo 

 

- rastline (redkeje živali) so krajinsko arhitekturni dodatek, fragmenti 
življenjskih združb, ne uravnotežena in dinamična narava 

 

- je urbana narava le osnovna človekova želja, da sobiva z drugimi vrstami 
ali fiziološka potreba 

 

- Narava, četudi fragmentirana, se vse bolj vrača v mesta 

 

 



HVALA ZA POZORNOST 


