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Identifikujte a chráňte oblasti s vysokou
biodiverzitou v mestách a ich okolí. 
Aj keď sú cenné aj oblasti s nižšou
biodiverzitou, nemôžeme zachovať
všetky. V mestskom prostredí so
zmiešaným využitím sa musíme zamerať
na najviac ohrozené oblasti.

.

Ochrana zvyškov
ekologických statkov

a biotopov
 



Pre zachovanie rozmanitých
ekologických spoločenstiev a
dlhodobej životnosti populácií je
dôležité prepojiť mesto s biotopmi
a umožniť pohyb zvierat,
množiteľov húb a rastlín po
mestskej krajine.

Spojitosť
biologických

populácií a biotopov
 



Mestá by sa mali zamerať na stavbu
takých komponentov ekosystému,

ktoré zvyšujú nielen počet, ale aj
rozmanitosť druhov, vrátane

vytvárania priestorov biotopov, ako sú
zelené strechy a steny.

Výstavba rozmanitých
a zložitých biotopov
na prilákanie alebo

udržanie biodiverzity
 



Cykly ekosystémov sa v mestskom
prostredí často dramaticky menia. Voda,
živiny a energetický cyklus sú rozhodujúce
pre udržanie ekosystémových služieb a
biodiverzity; naopak, ekosystémové služby,
ktoré tieto cykly poskytujú (ako je čistá
voda a odstraňovanie znečisťujúcich látok),
závisia od rôznych biologických
spoločenstiev.

Cykly, ktoré
napodobňujú

prirodzené toky
 



Biologické interakcie vrátane
konkurencie o zdroje, symbiózy,

bylinožravosti, predácie a
parazitizmu sú dôležité procesy,

ktoré formujú biodiverzitu mesta. V
zastavanom prostredí by mala byť

podporená nielen interakcia medzi
ľuďmi ale aj v rámci ekosystému

ako celku.
 

Interakcie v rámci a
medzi prvkami
ekosystému 



Mestská infraštruktúra môže mať
zjavné nepriaznivé účinky na
biodiverzitu. Úprava súčasných
postupov a noriem v oblasti
projektovania so zahrnutím
ekologických poznatkov a príkladov z
praxe môže pomôcť zmierniť
negatívne dopady spojené  výstavbou
umelých infraštruktúr.

Benevolencia mestskej
infraštruktúry na

zníženie negatívnych
dopadov na biodiverzitu



Aby biodiverzita v mestskom prostredí
pretrvávala a rástla , je potrebné uznať

oblasti podporujúce nové ekologické
spoločenstvá za dôležité, aj keď sa ich

abiotické a biotické podmienky môžu
líšiť od tých, ktoré sú súčasťou

pôvodných ekosystémov.
 

Nové mestské
ekosystémy a ekologické

spoločenstvá



Začnite svoju cestu smerom k
zelenšiemu a udržateľnému mestu.

 
Navštívte web stránku a staňte sa

budúcim lídrom zmeny!
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