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A közép-európai országok ötletei bemutatják, hogyan lehet leküzdeni az aszályt 

vagy a hőséget 

A Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország és más országok alkalmazkodási intézkedései megmutatják, 

hogyan lehet szembenézni az európai városok túlmelegedésével. 

Napjainkban az egyik legnagyobb kihívás társadalmunk számára az éghajlatváltozás mérséklése. A 

rendelkezésre álló adatokból azonban egyértelműen kiderül, hogy ha akár most azonnal teljesen 

abbahagynánk a CO2 termelését, az sem lenne elég. Bizonyos mértékig alkalmazkodni szükséges 

hozzá. Ezért az Ökotárs Alapítvány testvéralapítványa, a Cseh Környezetvédelmi Partnerségi 

Alapítvány létrehozott egy inspiráló adatbázist olyan projektekről, amelyek ösztönzik a városokat és 

az embereket arra, hogy felkészüljenek a klímaváltozás megjelenési formáira. Ez az adatbázis 

összegyűjti és értékeli a bevált gyakorlatok példáit Közép-Európából és más országokból. A legjobb 

projekteket díjazzák is az Adapterra Awards versenyen. Meríts ihletet velünk a klímaváltozás 

kezelésében és tekintsd meg a legfontosabb nemzetközi projekteket! További információ: 

www.lifetreecheck.eu/Database 

Fotók letöltése 

"Szeretnénk párbeszédet kezdeményezni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseiről, és 

arra ösztönözni a városokat és az embereket, hogy azok felhasználásával készüljenek fel az 

éghajlatváltozás következményeire. Az alkalmazkodási intézkedések jelenlegi trendjeinek bemutatása mind 

a szakmai, mind a nem szakmai nyilvánosság számára egyáltalán könnyű feladat. A jó gyakorlatok 

adatbázisát azért működtetjük, hogy az emberek konkrét példákkal találkozzanak és ihletet kapjanak. Csak 

tavaly 30 új példa érkezett hozzánk Európából” - írja Andrea Křivánková szervező a Cseh Környezetvédelmi 

Partnerségi Alapítványtól. 

Ilyen jó gyakorlat például egy iskola visszaalakítása helyi oktatási központtá a szlovákiai Pozsony melletti 

Hegyúr faluban. A régi, hagyományos épületet energiahatékonnyá és kényelmessé alakították, és így 

lehetővé tették a kulturális és történelmi értékének és funkcióinak megőrzését is. A komplexum alternatív 

energiaforrásokat használ, például hőtároló kemencéket, napenergiával működő vízmelegítést, valamint 

hővisszanyerést és gyökérzónás szennyvíztisztítót is. 

A „zsebparkok” a lengyelországi Krakkóban olyan kis nyilvános tereket, amelyek minden lakos számára 

lehetővé teszik szabadidejük eltöltését, kortól, érdeklődéstől és igényektől függetlenül. Az elhagyott terek és 

a csupasz földterületek csendes zöld oázisokká és a helyi közösségek élõ központjaivá változnak. Nemcsak 

az embereket, hanem élőhelyként a növényeket és az állatokat is szolgálják, javítják a helyi mikroklímát, az 

életminőséget és a biológiai sokféleséget a városban. 

A több generációs IDEA lakótelepen élők a lengyelországi Gdańskban szintén élvezhetik a parkokat. A 

projekt egyik fő célja az aszály hatásainak enyhítése a park által természetes módon megtartott esővíz 

felhasználásával. A túlmelegedett betont 56 fa, valamint 52 virág- és cserjefaj váltotta fel, amelyek segítenek 

enyhíteni a városi hősziget hatását. A park 53 köbméter vizet képes befogadni, és így megakadályozza az 

áradásokat és az aszályokat. 
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Maradjunk Lengyelországban - egy másik díjnyertes projekt egyedülálló a függőleges kertjével, amely 

körülveszi a varsói Lengyel Tudományért Alapítvány felújított épületének elülső és oldalsó falát. Az 

újjáépítés egyik célja a ritka történelmi elemek megőrzése volt, ugyanakkor alacsony energiaigényű 

megoldásokat és függőleges zöldterületeket tartalmazott. Az alapítvány székhelye új zöld arcával elmossa 

az építészet és a természet közötti határokat. 

Csehország legnépszerűbb projektjei között a cégek és önkormányzatok inspiráló megoldásait egyaránt 

megtaláljuk. Például a ČSOB Campus, mely egy kibővített prágai bankközpont, elnyerte az Adapterra díjat. 

A cseh megoldás egyedisége főként a hőszivattyúk kiterjedt rendszerével történő fűtésben és hűtésben 

rejlik. Az épületnek nincs szüksége szokásos kazánházra. A komplexum ivóvizet takarít meg, elsősorban az 

esővíz használatának köszönhetően. Akár a zöldtetőn is leülhetünk a nagy fák árnyékában. 

A cseh Rokycany kisvárosi Rakováček Parkjának tervezői a ritka kövi rákok védelmére és az áradások 

megelőzésére összpontosítottak projektjükben. A park közepén egy kanyargó patak jött létre, átfolyó kis 

medencékkel és széles összetett mederrészekkel. A patak körül füves és virágzó rétek vannak gondosan 

kiválasztott növényekkel. A parkba őshonos fafajokat, cserjéket és gyógynövényeket is ültettek. A patak 

parkosított, újjáélesztett környezete a beépített kisváros közepén kellemes helyet kínál a szabadidő 

eltöltésre a forró napokon, köszönhetően a gyerekek játszóterének is. 

További példákat találhat Németországból, Nagy-Britanniából vagy Dániából, amelyek még több inspirációt 

kínálhatnak az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó intézkedésekhez a saját városunkban. Projektek tucatjai 

egészítik ki a Csehországban megvalósított példákat városokból, falvakból, a munkakörnyezetből és 

háztartásokból. 

 

További inspirációt a www.lifetreecheck.eu/Database oldalon talál. 

 

Kapcsolat: David Kopecky, sajtófelelős | david.kopecky@nap.cz I +420 721 468 231   
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