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Posledných milión rokov sa striedali ľadové doby, 
ktoré trvali od 40 000 do 100 000 rokov, s kratšími 

medziľadovými obdobiami, ktoré trvali od 10 000 
do 12 500 rokov. Rozdiel priemernej globálnej 
teploty zemského povrchu medzi týmito dobami 
bol iba 5 – 7 °C. Počas veľmi teplej medziľadovej 
doby pred asi 400 tisíc rokmi sa zdvihla hladina 
oceánov až o 20 m! Posledných 12 000 rokov si 
žijeme v príjemne teplom medziľadovom období, 
v ktorom sa rozvíja ľudská civilizácia. 

Zemská klíma sa od čias nástupu priemyselnej revolúcie 
výrazne zmenila a za veľkú časť tejto zmeny je zodpovedný 

človek. V súčasnosti sa však zemská klíma mení oveľa 
rýchlejšie. 

Prudké zmeny počasia prinášajú so sebou obdobia sucha a 
letných horúčav. Stále viac dôležitou sa stáva vegetácia v 
sídlach a v priľahlých častiach, ktorá zmierňuje tieto negatívne 
následky. Žiaľ, veľakrát sa stáva, že výsadba a ochrana zelene 
v mestách a obciach je až druhoradá, na prvom mieste sú 
záujmy výstavby, či už obchodov alebo priemyselných parkov.

Každé mesto alebo obec leží v konkrétnej krajine, ktorú 
priamo ovplyvňuje. A naopak, každá krajina ovplyvňuje sídlo, 

ktoré obklopuje.

Niečo z dávnej minulosti

Sídlo - zeleň - krajina

Medzi najväčšie problémy súčasného sveta 
pravdepodobne patria nadmerné čerpanie 

prírodných zdrojov, vytváranie obrovského množstva 
odpadu a narúšanie prirodzených procesov 
v ekosystémoch, teda prírody ako takej.

Všetko to vyústilo do zrýchlenia postupujúcej 
klimatickej zmeny. Prečo zrýchlenia? Klíma planéty 
Zem nebola nikdy úplne stabilná. Striedali sa doby 
ľadové a medziľadové – chladnejšie tie teplejšie. 
Problém v súčasnosti spočíva hlavne v narušení tohto 
prirodzeného pozvoľného striedania. Podnebie sa 
samozrejme stále menilo a meniť vždy bude. Jedným 
z globálnych ekologických problémov Zeme a ľudstva 
je otepľovanie zemského povrchu, ktoré smeruje k 
postupnej zmene klímy na celej planéte.

Stojí za tým práve človek, že globálne otepľovanie 
a následné klimatické zmeny postupujú oveľa 
rýchlejšie.

V 20. storočí sa priemerná teplota zemského povrchu 
zvýšila o 0,6 °C. Toto zvýšenie je najvyššie zaznamenané za 
posledných 1000 rokov.

Priemerná teplota zemského povrchu je dnes 15 °C. 

  Viete, že...?  Viete, že...?

PRIHÁRA  
NÁM ...  

V ktorom storočí bola tzv. priemyselná revolúcia?

Aká je najznámejšia doba ľadová? K čomu vtedy 
došlo?

Zistite, ako sa nazýva medziľadová doba, v ktorej sa 
rozvíja ľudská civilizácia.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Skleníkový efekt je prirodzený jav, vďaka ktorému 
je možný život na Zemi. Skleníkové plyny 

zadržiavajú určité množstvo slnečnej energie, ktoré 
sa odrazí od zemského povrchu a tým zohrievajú 
atmosféru Zeme. Skleníkové plyny pôsobia ako 
stena skleníka. Udržujú teplotu zemského povrchu 
približne o 21 °C až 33 °C vyššiu, než aká by bola 
bez tohto efektu. Príčinou globálneho otepľovania 
nie je existencia skleníkového efektu, ale jeho 
zosilnenie. Väčšina vedcov sa zhoduje na tom, že sa 
otepľuje kvôli zvýšenej koncentrácii skleníkových 
plynov, ktoré sa do ovzdušia dostávajú ľudskou 
činnosťou.

Tieto plyny v atmosfére absorbujú žiarenie - teplo a jeho čiastočným vyžarovaním späť k zemskému povrchu zosilňujú 
prirodzený skleníkový efekt. 

Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para, potom je to oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O), 
freóny a ozón (O3). 

Kľúčový vplyv po vodnej pare má skleníkový plyn oxid 
uhličitý. Uhlík sa z organickej hmoty uvoľňuje dýchaním, pri 
požiaroch, pri procesoch hnitia, z hornín uniká pri sopečnej 
činnosti a vrásnení. Počas miliónov rokov rastliny odčerpali z 
atmosféry miliardy ton uhlíka a zakonzervovali ho vo svojich 
telách vo forme fosílnych palív, ako ich poznáme dnes – 
ložiská uhlia, ropy a zemného plynu. Za posledných 200 
rokov ľudia tieto zdroje ťažia a spaľujú zrýchleným tempom. 
Tým sa CO2 dostáva do ovzdušia oveľa rýchlejšie a v oveľa 
väčšom množstve. K zvýšenému  hromadeniu CO2 v ovzduší 
prispieva aj ničenie pralesov a znečisťovanie oceánov. Medzi 
ďalšie významné skleníkové plyny patrí aj ozón O3. V oveľa 
menších koncentráciách sa nachádzajú v atmosfére aj ďalšie 
skleníkové plyny, ktorých koncentrácia je síce menšia, ale 
ich molekuly zachytia oveľa viac tepla ako CO2.

Skleníkový efekt

Skleníkové plyny

AKO  
V SKLENÍKU  
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Ďalšie významné skleníkové plyny

Skleníkový plyn
V porovnaní s CO2 zachytí jeho 

molekula teplo:
Hlavné zdroje a príčiny zvyšovania 

koncentrácie v ovzduší:

oxid uhličitý CO2 -
Spaľovanie fosílnych palív (ropy/
benzínu, nafty a  zemného plynu)

metán CH4 20-krát viac

Rozširovanie zavlažovaných 
ryžových polí, chov hovädzieho 
dobytka, spaľovanie zemného 
plynu, skládky organického 
odpadu

oxid dusný N2O 200-krát viac

Chemický priemysel, 
poľnohospodárstvo, odpady z 
chovu dobytka, fosílne palivá 
bohaté na dusík, katalyzátory 
automobilov

CFC látky - freóny poškodzujúce 
ozónovú vrstvu Zeme

1500 až 10 000-krát viac

Chladiace náplne starých 
chladničiek a klimatizačných 
zariadení, vyparovanie čistiacich 
prostriedkov a rozpúšťadiel, 
ešte donedávna výroba plnidiel, 
nadúvadiel a spreje

  

Úlohy:
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Slnečné žiarenie je 
hybnou silou počasia, 
morských prúdov, 
výparu a fotosyntézy. 

  Viete, že...?

Na obrázku správne priraďte pojmy a vysvetlite si znázornené javy – Zem, Slnko, atmosféra, vyžarujúce žiarenie, odrazené 
žiarenie od zemského povrchu, zadržané a vrátené žiarenie skleníkovými plynmi.

Nájdite hlavné rozdiely na dvoch podobných obrázkoch a diskutujte o nich.

Aká by bola teplota na našej planéte bez existencie skleníkového efektu? Bol by tu pri 
takejto teploty možný život v takej forme, v akej ho poznáme?

Čo majú spoločné ozónová diera a skleníkový efekt?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Vedci predpokladajú v najbližších desaťročiach 
globálne zvýšenie priemernej teploty na 

zemskom povrchu až o 1,5 - 4,5 °C. Rast teploty 
zemského povrchu je vyšší na pevnine ako v oceánoch 
a zvyšuje sa smerom k pólom. Najviac sa oteplili 
polárne oblasti: v Arktíde dokonca až o 5,5 °C. Takže 
nám začína byť poriadne horúco. Topenie ľadovcov ako 
jeden z následkov globálneho otepľovania pozná už 
asi každý z nás. Avšak zmena klímy sa prejavuje aj inak. 
Aj malé zmeny priemernej teploty vedú k narušeniu 
klímy, čo sa prejavuje v zmene rozmiestnenia zrážok 
na planéte, silou búrok, dĺžkou a intenzitou období 
sucha, ale aj v zmene smerov vetrov a morských 
prúdov. Toto všetko vplýva na lesné hospodárstvo, 
produkciu potravín, biodiverzitu a ľudské zdravie.

Z dôvodu topenia ľadovcov na póloch planéty sa 
zvyšuje hladina svetového oceánu. To ohrozuje 

život až 70% ľudí na Zemi, ktorá žije v pobrežných 
oblastiach. Veľkým problémom je aj roztápanie 
pevninských ľadovcov vysokých hôr, ako sú 
napríklad Alpy a Himaláje. V týchto častiach sú 
často jediným zdrojom vody a ich zánik by ohrozil 
biodiverzitu a obyvateľov, ktorí žijú v povodiach 
riek napájaných práve ľadovcami.

Priemerné globálne ročné zrážky – čiže množstvo zrážok 
za rok na celej planéte by mali v tomto storočí narásť. 

Problém je ale v tom, že zrážky sú stále menej rovnomerne 
rozmiestnené v priestore aj čase. Teda niekde prší až priveľa 
a niekde veľmi málo. Nemyslia sa tým územia, ako sú 
pralesy a púšte, ktoré takto fungujú dlhodobo a sú typické 
pre svoje klimatické pásmo. Napríklad už teraz prší viac na 
severe Európy. V južnej naopak pociťujú nedostatok vody. 
V strednej a v západnej Európe sa striedajú dlhé obdobia 
sucha s prívalovými dažďami (toto môžeme pozorovať aj 
u nás). Možno ste si už aj vy všimli, že snehová pokrývka 
poklesla takmer na celom území Slovenska. Okrem toho 
sa najmä na juhu Slovenska prejavuje postupné vysúšanie 
pôdy. 

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE  
A JEHO MOŽNÉ NÁSLEDKY

Topenie ľadovcov Neposlušné zrážky
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Klimatické pásma sa majú v priebehu 21. storočia 
posunúť o 200 až 1200 km smerom k pólom. 

Čiže napríklad európske listnaté lesy sa postupne 
budú tlačiť na úkor ihličnatej tajgy a tajga na úkor 
tundry a tak ďalej. V severských lesoch dochádza k 
roztápaniu trvalo zamrznutej pôdy, ktorá viaže CO2. 
Pri jej roztápaní sa tento plyn uvoľňuje do atmosféry 
a prispieva k zvýšeniu jeho koncentrácie a zosilneniu 
skleníkového efektu. 

Na horách sa budú vegetačné pásma posúvať až o 
niekoľko 100 m do výšky. To znamená, že napríklad 
u nás dubové lesy nahradia bučiny a tieto bukové 
lesy sa posunú do pásma terajších smrečín. Týmto 
posunom sú ohrozené aj vzácne alpínske lúky v 
najvyšších vegetačných pásmach Tatier, ktorým 
hrozí postupné vymiznutie. Zároveň sa bude meniť 
štruktúra a druhová skladba ekosystémov. Ohrozenie 
biodiverzity na Slovensku spočíva aj v poklese 
priemerných prietokov riek a výdatnosti podzemných 
vôd. Oteplením a oslabením vegetácie sa predpokladá 
tiež invázia rôznych škodcov a nepôvodných druhov. 
Najhoršie na tom všetkom je, že dôsledky týchto 
zmien vieme len približne odhadnúť, či predpokladať, 
ale realita napokon môže byť iná, ešte horšia.

Častejšie sa vyskytujú a budú vyskytovať aj prírodné 
katastrofy z dôvodu otepľovania povrchu planéty. 

Zároveň sa bude zvyšovať aj ich sila. S globálnym 
otepľovaním súvisí napríklad aj víchrica z roku 2004, 
ktorá zasiahla Vysoké a Nízke Tatry. Padavý vietor s 
názvom bóra, ktorý sa prehnal Vysokými Tatrami, vyvrátil 
a vylámal les v páse širokom 3-4 km a dlhom 40 km. Silné 
víchrice v máji 2014 zase spôsobili obrovské škody na 
lesných porastoch najmä na Gemeri, Horehroní, Orave 
a Šariši. Ministerstvo pôdohospodárstva sa vyjadrilo, že 
škody boli porovnateľné s tatranskou smršťou a množstvo 
poškodených stromov predstavovalo polovicu plánovanej 
celoročnej ťažby.

Prírodné katastrofy

Stále častejšie sa v našich médiách objavujú tituly 
ako: 
“Krúpy zničili úrodu na Zemplíne”
“Nočná víchrica v Bratislave vyvracala stromy”
“Búrka ničí už aj na východe: Apokalypsa v Trebišove”
“Veterná smršť v Považskej Bystrici”
“Slovensko devastujú záplavy”
“Víchrica zničila dva milióny stromov, naďalej hrozia 
povodne”

Ohrozenie biodiverzity
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V súčasnosti sa klíma Zeme mení oveľa 
rýchlejšie, ako vedci očakávali. Najvyššie 
zaznamenané zvýšenie teploty za posledných 
1000 rokov bolo práve v 20. storočí, kedy sa 
priemerná teplota zemského povrchu zvýšila o 
0,6 °C.

Teplotnú minulosť planéty vedia vedci zistiť 
podľa obsahu plynov, najmä oxidu uhličitého 
(CO2) v bublinách vzduchu, ktoré sú ukryté 
v antarktickom ľade (na stanici Vostok vrty 
dosahovali hĺbku až 2,5 km.).

Stúpanie hladiny oceánov je spôsobené nielen 
množstvom vody z roztápajúcich sa ľadovcov, 
ale aj rozpínaním sa morskej vody z dôvodu jej 
zvýšenej teploty.

Zvýšenie hladiny oceánu o 1,5 metra by 
ohrozilo život až 17 miliónov ľudí v Bangladéši. 
Miliónové mestá v Holandsku ležia už teraz 
pod úrovňou hladiny mora a i napriek veľmi 
dobrému systému hrádzí je i tak veľká časť 
Holandska ohrozená.

Národ štátu Tuvalu pri pobreží Austrálie, žijúci 
na malých ostrovoch v Tichom oceáne, už 
požiadal o presťahovanie sa do vnútrozemia 
tohto svetadielu, lebo ich ostrovy sú už teraz 
postupne zaplavované.

Už zvýšenie priemernej teploty o 3°C môže 
spôsobiť vyhynutie až 90% endemických druhov 
v Alpských horách, ktoré sa nikde inde na svete 
nevyskytujú.

Klimatická zmena môže negatívne ovplyvniť 
aj vzťah rastlín a ich opeľovačov, keďže sa 
charakter vegetácie zmení.

Biodiverzitu ohrozujú aj prírodné katastrofy a 
to najmä záplavy a víchrice.

Globálne otepľovanie môže spôsobiť aj 
ochladenie. V niektorých oblastiach sveta 
môžu roztopené ľadovce spôsobiť ochladenie 
morských prúdov. Napríklad ochladenie 
Golfského prúdu môže viesť ku značnému 
poklesu teplôt v oblasti severného Atlantiku.

  Viete, že...?

Nedostatok vody, viac škodcov, výkyvy počasia ako víchrice, 
prívalové dažde a dlhé obdobia sucha, sa negatívne 

prejavia aj na produkcii potravín. Ich dopestovanie bude stáť 
viac námahy a energie, čo sa môže prejaviť na ich cene a kvalite.

Teplejšie a suchšie prostredie môže zle vplývať na ľudské zdravie. 
Z dôvodu častejšieho výskytu horúčav napríklad narastie počet 
srdcovo-cievnych ochorení. Ďalším ohrozením ľudského zdravia 
bude nárast početnosti hmyzu, ktorý prenáša rôzne infekčné 

choroby, ako napríklad maláriu či encefalitídu.. 

Produkcia potravín a ľudské zdravie 

Ktorá sopka je známa svojou neustále sa zmenšujúcou snehovou 
čiapkou? Zistite, či snehovú čiapku ešte stále má.

Aké pozitíva prináša globálne otepľovanie?

Ako sa odborne nazýva trvale zamrznutá pôda?

Rozdeľte sa do skupín podľa počtu následkov klimatickej zmeny. 
Každá skupina skúsi zistiť čo najviac zaujímavých informácií, faktov 
a prognóz k danej téme.

Zistite, čo je “anofeles” a či bol jeho výskyt zaznamenaný aj na 
Slovensku. Je nebezpečný?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Hlavným prvkom, ktorý dokáže zmierniť nepriaznivé účinky zmeny klímy, je vegetácia. Máme na mysli 
predovšetkým predovšetkým porasty stromov a kríkov. Vegetácia má množstvo funkcií, ktoré robia naše 

prostredie kvalitnejším a zdravším: reguluje miestnu klímu, zadržiava vlahu v období sucha, pohlcuje oxid uhličitý z 
ovzdušia a koniec koncov nám aj skrášľuje okolie. Dôležitá je prítomnosť vegetácie v sídlach, ale aj v krajine, ktorá ho 

obklopuje. A voda či vodná para je najlepším termoregulátorom.

ZMENA KLÍMY NA 
VLASTNEJ KOŽI  

K otepľovaniu vzduchu prispievajú aj rôzne pevné povrchy, ktoré teplo nasávajú a následne vyžarujú do 
prostredia. Sídla v krajine predstavujú akési tepelné ostrovy, keďže sa tu nachádza množstvo betónových a 

asfaltových plôch, vrátane veľký plôch plochých striech priemyselných a obchodných budov. Iste ste to mnohokrát zažili 
na vlastnej koži, keď aj po západe Slnka boli takéto plochy ešte dlho rozžeravené. Na týchto miestach je vzduch veľmi 
vysušený a šíri sa ním množstvo choroboplodných zárodkov, ktoré človek dýcha. A čo vy - necítili by ste sa v lete lepšie 

niekde pri vode alebo v tieni stromov, ako uprostred sídliska a obkolesení rozpálenými panelákmi?

DÔLEŽITÉ  
SÚ STROMY   
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Zachovaním a výsadbou lesov prispejeme k očisteniu ovzdušia od nežiaducich škodlivín. Dôležitá je aj ochrana 
čistoty povrchových vôd a mokradí, čo v konečnom dôsledku prispeje aj k čistote oceánov, kam sa tieto povrchové 

vody vlievajú. Pri plánovaní rozvoja sídiel a krajiny treba rátať s rozširovaním plôch zelene. Je potrebné chrániť stabilné 
ekosystémy, akými sú oceány a lesy, ale aj všetku vegetáciu v sídlach a krajine - tá najlepšie vyrovnáva teplotné výkyvy 

a zmierňuje negatívne vplyvy otepľovania krajiny a v konečnom dôsledku aj celej planéty. 

V celosvetovom meradle je potrebné 
znížiť emisie skleníkových plynov, 

aby sa ich koncentrácia v ovzduší naďalej 
nezvyšovala. Veľa štátov už urobilo 
rôzne opatrenia na ich znižovanie a 
zastavenie vypúšťania prostredníctvom 
rôznych dohovorov. Žiaľ, niektoré 
z týchto plynov pretrvávajú v ovzduší 
veľa rokov a ťažko sa odbúravajú. Ide 
najmä o syntetické látky, akými sú 
napríklad freóny. 

A čo ešte je potrebné urobiť? Napríklad 
znížiť spaľovanie fosílnych palív, pri 
ktorých skleníkové plyny, teda najmä 
CO2, unikajú do ovzdušia. Alebo vo väčšej 
miere používať na výrobu elektrickej 
energie obnoviteľné zdroje, ako sú 
slnečná, vodná či geotermálna energia, 
ktoré skleníkové plyny neprodukujú.

ČO TREBA ROBIŤ NA ZMIERNENIE  
POSTUPUJÚCEJ KLIMATICKEJ ZMENY?

Posun klimatických pásiem - podnebných zón smerom k pólom môže zapríčiniť, 
že za niekoľko desiatok rokov môže byť na Slovensku podnebie podobné ako 
napríklad v Taliansku.

Do roku 2075 má priemerná ročná teplota narásť až o 2 - 4°C a pravidelná snehová 
pokrývka sa bude vyskytovať až od nadmorskej výšky 900 m. 

Klimatické podmienky Podunajskej nížiny sa za 65 rokov môžu posunúť až na 
Liptov a Oravu.

Nepriaznivé životné podmienky kvôli následkom klimatickej zmeny môžu z ľudí 
postihnutých oblastí v Afrike a Ázii urobiť environmentálnych utečencov, ktorí sa 
budú snažiť dostať do Európy. Ich počty môžu dosiahnuť aj desiatky miliónov.

  Viete, že...?
Ktoré ročné obdobia trvajú 
postupom času stále kratšie? Čím 
je to spôsobené?

Ktoré stromy vyparujú viac vodnej 
pary do ovzdušia - listnaté alebo 
ihličnaté? Prečo?

Diskutujte, aké dopady môže mať 
klimatická zmena na lyžiarske 
strediská na Slovensku.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Ako sme si spomínali vyššie v texte, význam zelene a vody v zastavanom území sídiel pri zmierňovaní 
negatívnych účinkov klimatickej zmeny je nenahraditeľný. Zeleň prostredníctvom fotosyntézy a dýchania čistí a 
ochladzuje ovzdušie, a to najmä spotrebou oxidu uhličitého, tvorbou kyslíka a vyparovaním vody z častí rastlín. 
Celkovú  energiu dodávanú Slnkom spotrebovávajú rastliny na rôzne životné procesy, ako je napríklad rast, 
dýchanie a iné jednoduchšie i zložité metabolické procesy. Takto ju odoberajú z prostredia a tým ho ochladzujú 
a zvlhčujú.  Čím je štruktúra porastu zložitejšia (bližšia k charakteru pralesa), tým je využitie energie vyššie. 
Preto napríklad kosený trávnik neochladí a nezvlhčí vzduch tak, ako lužný les. Preto sa v lese cítime príjemne 
aj v najväčších horúčavách.

Naopak, zastavané plochy z asfaltu a betónu energiu zo Slnka odrážajú, alebo ju nasajú a neskôr vyžarujú do 
prostredia, ktoré tým otepľujú aj po západe Slnka. Preto sa v lete v noci tak príjemne sedí na teplom asfaltovom 
chodníku. Veľký podiel takýchto plôch v sídle zapríčiňuje jeho prehrievanie a presúšanie. To potom negatívne 
pôsobí na ľudské zdravie a živočíchy, ktoré tu žijú. Keď sa dohromady sčítajú takéto plochy na celom svete, má 

to pomerne veľký dopad aj na globálne oteplenie atmosféry.

Lokálny bioindikátor
Podiel pokryvnosti zelených plôch v intraviláne obce

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: ZELEŇ A KLIMATICKÁ ZMENA

Aké sú rozdiely teplôt jednotlivých prvkov v sídle (cesty, parkoviská, trávniky, parky, budovy, stromoradia a 
pod.), môžete zistiť aj vy prostredníctvom jednoduchých meraní teploty a vlhkosti. Najvhodnejším obdobím je 
horúce leto okolo poludnia, kedy Slnko najviac „praží“.

K meraniam si od nás môžete bezplatne požičať  prístroj, teplo-/vlhkometer Volcraft HT – 100. Prístroj uvediete 
do chodu jednoduchým vložením batérie, ktorá je súčasťou balenia, a to do hornej časti po odskrutkovaní 
uzáveru. Vo vnútri je naznačená aj správna polarita batérie, ktorú treba dodržať. Po skončení meraní batériu z 
prístroja vyberte. Budete potrebovať 3 prístroje, keďže merania budú prebiehať súčasne na troch rozdielnych 
stanovištiach.

Vyberte si v centre obce/mesta tri typy krajinných prvkov, ktoré sa svojím charakterom najviac podobajú: 
asfaltovému parkovisku, kosenému trávniku a lesu alebo parku so stromami a krami. Vytvorte tri skupiny. 
Každá bude merať teplotu a vlhkosť na jednom zo stanovíšť v rovnakom čase každých 5 minút vo výške 30 cm 
nad povrchom (výška zošita formátu A4). Hodnoty jednoducho 
odčítate z displeja prístroja. Urobte 10 meraní, ktorých výsledky 
na konci spriemerujete. Porovnajte, aké sú rozdiely v hodnotách. 
Čo ste zistili?

Úloha 1 – Meranie teploty  a vlhkosti na rôznych stanovištiach v rovnakom čase
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Pri meraniach nezabúdajte na pitný režim, zatienenie hlavy a striedanie sa hlavne na slnečných miestach.

Tabuľka č. 1

V tejto úlohe budete zisťovať, koľko zelene máte v obci alebo mestskej časti. Minimálna veľkosť skúmanej 
plochy je 5 ha. Na Google Maps alebo Google Earth nájdite vaše územie a označte na ňom monitorovanú 
plochu, ktorú budete sledovať. Túto snímku je ideálne vytlačiť si, alebo si urobiť print screen obrazovky (Print 
Screen = klávesa s nápisom PrtSc) tak, aby sa dalo do neho kresliť - či už rukou alebo elektronicky. Na vzniknutej 
mapke vyznačte rôznymi farbami nasledovné prvky:

Príklad
Zastavané plochy
asfaltové alebo betónové parkoviská - šedá
rodinné a bytové domy - červená
cesty - čierna
ostatné - fialová

Plochy zelene
parkové plochy a iná plošná stromová zeleň - tmavozelená
stromoradia a iná úzka líniová stromová zeleň - zelená
trávniky - žltá
záhrady - oranžová
zaburinené plochy - hnedá

Následne skúste odhadnúť percentuálny podiel týchto jednotlivých prvkov. Ideálne je overiť si reálny stav 
terénnym prieskumom. Súčet percent sa rovná 100. Zistené údaje zapíšte do Tabuľky č.2 do stĺpca „Percentá“.  
Pri plochách zelene prenásobte percentá koeficientom veľkosti plochy a využiteľnosti energie. Prepočítané 

percentá sčítajte. 

Úloha 2 - Podiel pokryvnosti zelených a zastavaných plôch obce/mestskej časti/sídliska 
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Tabuľka č. 2

50% a viac – podiel zelene v sídle je vyhovujúci a má priaznivý vplyv na miestnu klímu a zdravie človeka
50 – 30% - podiel zelene v sídle je dobrý a čiastočne reguluje miestnu klímu, aby bola vhodná pre komfortný 
pobyt človeka v tomto prostredí
30 – 10% - podiel zelene v sídle je nízky  a nedostatočne reguluje miestnu klímu pre komfortný pobyt človeka 
v tomto prostredí
10 – 0% - podiel zelene v sídle je nízky alebo žiadny, nezdravé prostredie pre pobyt človeka 

Vyhodnotenie:
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