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Izvleček
Geografija mesta New York
Mesto New York leži na vzhodni obali Združenih držav Amerike. Ob prihodu evropskih
kolonizatorjev majhen zaselek se je skozi stoletja spreminjal in rastel, naraščalo pa je tudi
število prebivalstva. Danes je New York mesto svetovnih razsežnosti, sinonim za
gospodarsko moč.
V zaključni seminarski nalogi smo skušali predstaviti mesto New York skozi geografsko luč.
V prvem delu smo opisali zgodovino mesta skozi stoletja in njegove prvotne prebivalce.
Drugi del opisuje fizičnogeografske značilnosti mesta, kot so lega, relief, podnebje,
hidrogeografske značilnosti, prsti, rastlinstvo in živalski svet. Tretji del je posvečen
družbenogeografskim značilnostim s poudarkom na značilnostih prebivalstva, gospodarstvu,
mestnem kmetijstvu in turizmu. V zadnjem delu smo opisali posledice in napovedi, ki jih
mestu prinaša dvig morske gladine kot posledica globalnega segrevanja.
Ključne besede: mesto New York, ZDA, fizična geografija, družbena geografija, poplave.

Abstract
Geography of New York City
New York City lies on the eastern coast of the United States of America. At arrival of
European colonialists it was only a small hamlet, which through centuries grew and
developed into a big populated city. Today New York is a global city and a synonym for
economic power.
In my thesis I tried to present New York City through its geographic characteristics. In the
first part I described the history of the city and its first inhabitants. Later I focused on New
York's physio-geographical features, such as position, landform, climate, hydro-geographic
features, soil, vegetation and animals. The third part is dedicated to socio-geographic
characteristics, especially to city's population, economy, urban agriculture and tourism. Sea
level is rising because of global warming and this is a threat to New York City. Consequences
and predictions on this matter are dealt with in the final part of my thesis.
Key words: New York City, USA, physical geography, human geography, floods.
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1 UVOD
Krištof Kolumb je leta 1492 preplul Atlantski ocean in v upanju, da je dosegel obalo Indije,
priplul na obalo današnjih Bahamov, kasneje tudi do obal Združenih držav Amerike. S strani
raziskovalcev in pomorščakov do takrat še neodkrita celina je postala sinonim za 'Novi svet'.
Špancem so v srednjem veku in dobi odkritij, ki se začne z odkritjem Amerike v 15. stoletju
in konča s koncem 1. svetovne vojne leta 1918, sledili tudi Portugalci, Italijani, Angleži in
Nizozemci. Na udaru so bila otočja, ki ležijo na jugovzhodni obali ZDA, zaradi bližine celine
pa so se nadaljevala raziskovanja tudi na kopnem in par desetletij zatem je bilo s strani
Evropejcev odkrito območje, kjer danes stoji eno največjih mest na svetu, mesto New York.
Kot prvi je zaliv današnjega mesta leta 1524 uzrl italijanski pomorščak Giovanni de
Verrazzano, kot odkritelj območja današnjega mesta pa velja angleški pomorščak, financiran s
strani nizozemskega podjetja, Henry Hudson, ki je v zaliv priplul leta 1609. Po njem je dobila
ime tudi najpomembnejša reka mesta. Vse od odkritja dalje se je oblast mesta izmenjavala
med Nizozemci in Angleži, dokler leta 1776 ne pride do razpada kolonij in ustanovitve
Združenih držav Amerike, ki ima danes že 50 zveznih držav. Današnje velemesto je od
naselitve Evropejcev dalje hitro spremenilo svojo podobo, kar ga je poneslo v sam vrh
svetovnega gospodarstva.
Mesto New York pa se spopada tudi s sodobnimi problemi, kot so brezposelnost visoko
izobražene delovne sile, brezdomstvo in rast prebivalstva. Kot posledica globalnega
segrevanja pa mu zaradi dviga morske gladine grozijo tudi poplave v spodnjem delu. Še
vedno pa je panorama visokih nebotičnikov mesta kulisa v različnih serijah, filmih in
turističnih ponudbah. Turista pa prevzame utrip mesta, ki dobesedno nikoli ne spi, saj je
promet dejaven brez prestanka, ulice pa prekrivajo množice turistov in tamkajšnjih
prebivalcev.

1.1

Namen in cilji

Namen zaključne seminarske naloge je analizirati mesto New York skozi geografsko
perspektivo.
Cilji zaključne seminarske naloge so:





predstaviti zgodovino nastajanja mesta New York,
predstaviti fizičnogeografske značilnosti mesta New York, kot so: lega in položaj
mesta, hidrogeografijo, rastlinstvo, prsti, živalstvo ... ,
predstaviti družbenogeografske značilnosti mesta New York s poudarkom na
prebivalstvu in gospodarstvu,
predstaviti in razložiti posledice globalnega segrevanja na območju mesta New York.
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1.2

Hipoteze

Postavili smo 1 hipotezo:
Hipoteza 1: Dvig morske gladine v prihodnosti predstavlja resno grožnjo mestu New York,
saj je obkroženo z vodo.

1.3

Metodologija

Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo v večini uporabili kabinetne metode dela, v
manjšini pa raziskovalne metode dela. Izgled mesta New York smo dokumentirali s
fotografijami. Med dostopno literaturo je prevladovala literatura v angleškem jeziku. V veliko
pomoč so nam bile tudi različne spletne strani, ki so se navezovale na območje mesta New
York. Prvi del zaključne seminarske naloge opisuje nastanek mesta skozi zgodovino. V
drugem delu smo opisali fizično- in družbenogeografske značilnosti mesta New York. V
tretjem delu pa smo se dotaknili tudi globalnega segrevanja in posledic, ki jih to prinaša
mestu.
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2 ZGODOVINA
Mesto New York je v preteklosti izgledalo zelo drugače kot izgleda danes. Bujno rastlinstvo,
močvirja in najrazličnejše živalske vrste so zamenjali nebotičniki, hoteli, kulturni spomeniki
in ostale stvaritve človeške družbe.
Prvotni prebivalci območja današnjega mesta New York so bili pripadniki Lana'pe plemena,
ki se je ukvarjalo predvsem z lovom, ribištvom, naravnim zdravilstvom in kmetijstvom.
Glavni kmetijski pridelki so bili koruza, fižol, buče in tobak. Živeli so na obalah rek v
današnjih državah New York, Delaware, New Jersey in Pennsylvania, razdeljeni pa so bili v
približno 20 avtonomnih skupin, ki so se med seboj razlikovale v jeziku in običajih. Kljub
temu pa je bila med njimi prisotna velika pripadnost plemenu. Na območje današnjega mesta
New York so se naselili pred približno 3 000 leti. V 17. stoletju se je število celotnega
plemena zaradi prihoda Evropejcev z okoli 20 000 članov zmanjšalo na samo 3 000. Vzrok za
to so bile predvsem različne bolezni, kot so malarija, bubonska kuga, koze in druge, ki so jih
prinesli beli priseljenci. Epidemije bolezni pa so spremljale tudi vojne za ozemlje, kjer je
pleme Lena'pe na severu ogrožalo pleme Irokezov, z juga pa so ozemlja osvajali Nizozemci.
Starejša generacija je s sabo v grob odnesla številne kulturne vrednote in tradicije, kar je
počasi pripeljalo do pozabe kulturnih vzorcev plemena in negotovosti mlajših generacij.
Danes pleme Lena'pe šteje okoli 10 000 članov. V veliki večini so skoncentrirani v zveznih
državah Oklahoma in Wisconsin ter v kanadski provinci Ontario. Prvotni jezik plemena se je
ohranil v ožjem krogu, ki šteje nekaj 10 članov, to pa se kmalu lahko spremeni, saj pri mlajših
generacijah narašča zanimanje za obuditev starega jezika, običajev, plesov, verskih pesmi in
obredov (McCully, 2008a).

Slika 1: Izgled Manhattna ob prihodu prvih Evropejcev.
Vir: Markley Boyer, 2009.
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2.1 17. IN 18. STOLETJE
Do prvega stika Evropejcev in ameriških staroselcev je prišlo leta 1609, ko je Henry Hudson
kot eden prvih priplul v Spodnji zaliv (Lower Bay) Manhattna in je bil član njegove posadke
zadet s puščico. Henry Hudson je bil angleški raziskovalec, pomorščak, ki je preko Atlantika
večkrat iskal pot do Azije. Pot ga je šele v tretji ekspediciji, ki jo je financirala nizozemska
East India Company, ponesla do vzhodne obale ZDA, natančneje po reki, ki danes nosi
njegovo ime – reka Hudson (Hudson river). Odločil se je raziskati obalo, kjer danes stoji
pristanišče New York Harbor, ki jo je že leta 1524 obplul Giovanni de Verrazzano (French,
Grimm, Pak, 2015).
Po besedah Reitane (2010, str. 7–10), je bilo mesto v letih 1609–1799 poznano po imenu
'mesto vrveža' (City of Whirlpool). V kolonizacijskih časih je mesto pridobilo na originalnosti,
hitropoteznosti, prilagodljivosti in tudi nemirnosti. Naseljevanje območja je bilo na začetku
precej neuspešno in zato je nizozemski parlament ustanovil podjetje West India Company, ki
je organizirala in nadzirala vse nizozemske odprave na zahodni hemisferi. Leta 1624 je pod
okriljem omenjenega podjetja na območje današnjega Manhattna prispelo 30 družin, ki so s
staroselci trgovale predvsem z živalskim krznom. Naselje se je preimenovalo v Novi
Amsterdam (New Amsterdam). Ekonomska rast je bila zelo počasna in območje zelo
neizkoriščeno. Trgovanje s krznom je bilo od leta 1626 naprej zaradi bojevanja s staroselci
vprašljivo, saj je na oblast kolonije prišel nizozemski guverner Peter Minuit, ki je z namenom,
da bi legaliziral evropsko okupacijo teritorija, sklical staroselce ter jih pregovoril v poceni
prodajo njihovega ozemlja na današnjem Manhattnu. Nizozemci so v last dobili veliko
ozemlja za le 24 $ in nekaj manjvrednih predmetov. Vojskovanja so se nadaljevala in v letu
1643, znano tudi kot 'leto krvi', dosegla višek, saj je bila kolonija skoraj v celoti zapuščena. Po
krvavi borbi so se Nizozemci čutili ogrožene s strani Britancev in tudi staroselcev, zato so leta
1653 afriški sužnji dobili ukaz za izgradnjo lesenega zidu okoli nizozemske kolonije, kasneje
znanem tudi kot Wall Street, kar označuje tudi nastanek mesta. Dve leti kasneje se je tu spet
zgodil umor mlade staroselke zaradi kraje sadja iz ograjenega sadovnjaka. Odzvalo se je okoli
2 000 staroselcev, ki so prodrli v mesto, kasneje pa so se bojevanja razširila tudi v njegovo
bližnjo okolico. Bitka se je končala po treh dneh in okoli 300 žrtvah, med katerimi je bilo več
Evropejcev. Končno so se staroselci začeli zavedati pomanjkljivosti in slabosti kolonizacije.
Največji problem in oviro je tako fizično kot simbolno predstavljal lesen zid, ki je ločeval
skupne naravne vire s privatnimi zemljišči Evropejcev, hkrati pa je ločeval dve kulturi. Po eni
strani je zadnja bitka končala napade staroselcev na prodano ozemlje današnjega Manhattna,
po drugi strani pa je označila začetek novega obdobja dolgega boja za ozemlje, moč in
dobiček, ki so preplavljali življenje na obalah reke Hudson skozi zgodovino.
8. septembra 1664 se je Novi Amsterdam predal britanskemu kolonizatorju Richardu
Nicollsu, kar je bil rezultat ponavljajočih se nesoglasij med Britanci in Nizozemci. Utrdba je
bila poimenovana Fort James in mesto preimenovano v New York. Prevlado so za kratek čas
(od 1673 do 1674) spet imeli Nizozemci, vendar je mesto ostalo pod britansko oblastjo vse do
vojne za neodvisnost ameriških kolonij leta 1775. Leto kasneje velja za leto odprave kolonij
in ustanovitve Združenih držav Amerike (History of New York City, 2015).
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2.2 19. STOLETJE
V začetku 19. stoletja je bilo mesto raznoliko in polno nasprotij: imelo je najboljša gledališča
in najslabšo vodo, najlepše vile in najbolj umazane slume. Z ekonomsko rastjo je raslo tudi
število prebivalstva ter medsebojni konflikti, prav tako sta cveteli trgovina in industrija. Vse
to je prineslo kaos in hkrati nove priložnosti. Množile so se trgovine, hoteli, časopisi,
gledališča, pričela se je tudi industrijska izdelava ladij, prečiščevanje sladkorja, tiskanje knjig
in šivanje oblačil. Pojavile so se banke. Gospodarska rast se je nadaljevala tudi v drugi
polovici stoletja. Povečalo se je število migracij prebivalstva, več je bilo tudi političnih trenj,
ki so pripeljala do novih uporov, povezanih z religijo, šolstvom in delom. Mesto je zaradi
domovanja različnih roparskih in delavskih mogotcev ter socialnih reformatorjev postalo
simbol uspeha in izrabe položaja, vrednotenja in obljub. Mnogi revni so uspeli z varčevanjem,
delom, iskrenostjo in tudi srečo. Ob iztekanju stoletja je mesto zadela industrijska revolucija z
vsemi prednostmi in tudi slabostmi. New York je postal največja in najbolj mogočna
metropola v državi, najboljši v financah, trgovanju in industrijskem razvoju, meka za bogate
ljudi in magnet za imigrante. Da bi kot mesto ostal konkurenčen, je bil hitro opremljen z
elektriko, telefonsko povezavo, gorivom, cestnimi povezavami in najrazličnejšimi stavbami
(Reitano, 2010).
''V letu 1835 je mesto zajel požar, ki je uničil večji del Spodnjega Manhattna. Vendar to mesta
ni uničilo, vstalo je iz pepela in postalo veličastnejše kot še nikoli prej'' (Fitzgerald, Magi,
Velardi, 2001, str. 6). Danes najbolj znani pridobitvi tistega časa sta Kip svobode in
Brooklynski most. Leto 1898 je bilo za mesto zelo pomembno, saj se je razširilo še na 4
okrožja in postalo največje mesto v ZDA ter tako imperij samemu sebi. Manhattnu so se torej
pridružili še Queens, Bronx, Staten Island in Brooklyn (Reitano, 2010).
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Zemljevid 1: Okrožja mesta New York.
Vir podatkov: The five boroughs of New York city, 2010.

2.3 20. STOLETJE
S prelomom stoletja se je začela spreminjati tudi panorama mesta, ki so jo začele krasiti
visoke stavbe, opremljene z dvigali. Stolpnice so mestu dale moderen pridih, vendar so
nekatere dobesedno zasenčile okoliške stavbe in od leta 1915 naprej je njihova gradnja postala
načrtovana. Ena najbolj znanih prvih stolpnic v mestu je verjetno stolpnica Times z okoliškim
trgom (Times Square), ki stoji na 'križišču sveta' in simbolizira unikatno središče mestnega
življenja skupaj s številnimi oglasi zabavne industrije. Zaradi vsega tega sta stolpnica in trg
postala ena večjih znamenitosti na svetu. Zaradi svetlobne opremljenosti plakatov se je mesta
prijel nadimek 'mesto, ki nikoli ne spi'. Po koncu 1. svetovne vojne je New York City postal
simbol uresničitve sanj, priložnosti in vznemirljivosti ter tako postal znan kot Veliko jabolko
(the Big Apple). To ime so mu nadeli jazz glasbeniki, saj je bilo mesto idealno za ustvarjanje,
uspeh in zabavo. Čeprav je bilo mesto privlačno in navdušujoče, se je spopadalo tudi z očitki
pretirane urejenosti svoje zunanjosti, njegova notranjost pa je bila daleč od tega. Veliko
konfliktov je na otok leta 1920 prinesla prohibicija, prepoved prodajanja alkohola, ki jo je
spremljal tudi kriminal. Mesto pa je v očeh velikih umetnikov ostalo polno novosti, ne samo
za jazz glasbenike, ampak tudi za dramatike, gledališčnike, literate, arhitekte, fotografe,
pesnike, Broadwayski muzikal, burlesko, swing, moderne plese, film, radio in televizijo
(Reitano, 2010).
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Leto 1929 pa bo v zgodovini zapisano kot leto zloma Newyorške borze in začetka svetovne
gospodarske krize, poznane tudi kot The Great Depression. Stopnja brezposelnosti je bila
visoka, veliko ljudi je izgubile službe in domove. Združene države Amerike so se iz krize
dokončno izvlekle leta 1941, ko se je pričela tudi 2. svetovna vojna (Smiley, 2008).
Panorama mesta je skupaj z Empire State Buildingom, Chrysler Buildingom in Rockefeller
Centrom postala model urbanosti. Leta 1945 je bil Manhattan izbran za prestolnico Združenih
narodov. Po 2. svetovni vojni je bila večina evropskih mest uničena in New York je zopet
postal simbol moči, bogastva, kulture in upanja. Mesto je hitro postajalo prestolnica sveta. V
kasnejših desetletjih so mesto zaznamovali različni nemiri in upori, povezani z rasizmom,
šolstvom in pravicami homoseksualcev. V drugi polovici 20. stoletja pa se je mesto New
York spopadalo z urbano in gospodarsko krizo. Mesto se je soočilo z boleznimi, visoko
brezposelnostjo, drogami, kriminalom, umazanimi ulicami, grafiti, razpadajočimi šolami,
brezdomci, stečaji podjetij, korupcijo in političnimi škandali. Vse več je bilo tudi prostitucije
na Times Squaru in tako so mu ljudje nadeli še en vzdevek - 'mesto greha'. Takratni župan
mesta je želel mestu povrniti slavo iz prejšnjih desetletij, ko je bilo znano kot Veliko jabolko.
To je uspelo umetniku Miltonu Glaserju, ki je oblikoval plakat z danes vsem poznanim
napisom 'I love New York', ki je požel veliko uspeha. Panorama mesta pa se je še vedno
spreminjala. Leta 1966 se je pričela gradnja ikone mestne ekonomske in politične moči –
World Trade Centra, ki sta ga sestavljala dva 110-nadstropna nebotičnika dvojčka (Reitano,
2010).

2.4 21. STOLETJE
Do vstopa v novo stoletje smo bili priča raznolikosti in spreminjanju mesta. Že prvo leto
novega stoletja in tisočletja (2001) se je zgodil teroristični napad na World Trade Center, ki je
za vedno zaznamoval mesto. Leta 2008 pa so se prebivalci začeli spopadati tudi z
gospodarsko krizo, ki se je razširila na večji del sveta (Reitano, 2010).
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3 FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.1

LEGA IN RELIEF

Zemljevid 2: Zvezna država New York.
Vir podatkov: New York base and elevation maps, 2014.

Mesto New York leži na skrajnem jugovzhodu zvezne države New York, kjer jo obdaja
Atlantski ocean. Zvezna država New York meji na 5 zveznih držav (na Vermont,
Massachusetts in Connecticut na vzhodu, Pennsylvanio in New Jersey na jugu) ter na svoji
severni meji s Kanado. Leži v ZDA v zmernih geografskih širinah, v fizičnogeografski regiji
Priatlantskega priobalnega nižavja. Regija leži na vzhodnem delu države in poleg manjšega
dela države New York obsega južneje ležeče države ob atlantski obali, vse do vključno
Mehiškega zaliva (McKnight, 2004).
Zvezna država New York je del Združenih držav Amerike postala leta 1788. Njeno glavno
mesto je Albany. Območje zvezne države obsega kar 141 296 km2. Število prebivalcev znaša
19 378 102, med njimi pa so v veliki večini belci, sledijo jim Latinoameričani in
Afroameričani. Niagarski slapovi, ki stojijo na meji s Kanado, so poleg mesta New York
glavna turistična točka v omenjeni zvezni državi. Največja mesta so New York, Buffalo,
Rochester, Yonkers in Syracuse (New York, 2015).
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''Največja prednost mesta New York je, da lahko preko vodnih poti dosežemo notranjost
mesta. Lociran je ravno ob ustju reke Hudson, kjer je voda najbolj globoka in tako omogoča
plovbo. Plovba pa je mogoča tudi v notranjost zvezne države New York. Zaliv je zaščiten
pred nevihtami in nikoli ne zaledeni. Največji problem sta lahko gosta megla in nepredvidljivi
rečni tokovi'' (McKnight, 2004, str. 159).
Priatlantsko priobalno nižavje se je pričelo graditi že pred okoli 100 milijoni let skupaj s
transgresijo in regresijo morja. Naraščanje in upadanje morske gladine v zgodovini je
povezano s taljenjem in nastajanjem kontinentalnih ledenikov. O nastanku te
fizičnogeografske regije obstaja več teorij, vsem pa je skupno, da je tu zbirališče sedimentov.
Erozija in tektonika v obdobju krede sta najverjetneje spremenila topografijo Priatlantskega
nižavja in Apalačev v nizko območje ob obali. Največja transgresija morja se je zgodila v
obdobju pozne krede (pred približno 95-90 milijoni let), saj je bila gladina morja za 90 metrov
višja od današnje. Umikanje in naraščanje gladine morja sta se izmenjavala vse do zgodnjega
terciarja in s tem so se tu odlagali tudi sedimenti in številni fosili. Nazadnje se je gladina
morja dvignila konec terciarja. Tu pa so se nabirali tudi sedimenti iz Apalaškega gorovja. Tla
pod mestom so v večini iz gline, morenskih nasipov, aluvialnih nanosov in v nekaterih
predelih tudi iz granita (Atlantic coastal plain, 2015).

3.1.1 Vpliv ledene dobe na mesto New York
Mesto New York leži na skrajni južni meji ledenega oklepa, ki se je raztezal čez velik del
celine. Območje je bilo prekrito z ledom okoli 60 000 let. Zadnji prodor ledene gmote je bil
pred okoli 22 000 leti, ko se je le-ta razširila iz jugovzhodne Alberte čez današnja Velika
jezera vse do vzhodne obale. S svojim drsenjem proti obali so ledeniki odlagali gradivo in
brusili površje. Višina morja je bila nižja od današnje in površje je bilo pokrito z ledom. Reka
Hudson se je prebila skozi globoko sotesko pod ledenikom in našla pot do Atlantika. Ledeniki
so oblikovali Long Island in pokrajino, ki danes označuje regijo mesta New York. Morene,
jezeri, ribniki, mokrišča, potočki in doline so posledica ledene dobe. V času otoplitve so se
ledeniki začeli taliti in njihovi ostanki so oblikovali ogromna jezera. Pred 12 000 leti je
naraščajoče morje doseglo morenske nasipe, pred 6 000 leti doseglo današnjo gladino ter tako
oblikovalo arhipelag mesta New York. Konec ledene dobe je bil čas ekstremnih in hitrih
klimatskih sprememb. Globalno segrevanje z začetkom pred 10 000 leti je sprožilo
spremembe v rastlinskem in živalskem svetu. Prav tako kot različni sesalci je izginila tudi
tundra (lišaji, mahovi), ki so jo zamenjali borovi gozdovi (McCully, 2008b).
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Slika 2: Dokaz ledeniške aktivnosti v Centralnem parku.
Vir: Bruce Gervais, 2014.

3.2

OKROŽJA

Mesto je v celoti obkroženo z zalivi, rekami in Atlantskim oceanom, ki so že pred dolgo časa
določili njegovo vlogo kot eden največjih svetovnih zalivskih in strateških mest. Newyorški
zaliv je ogromen trgovski kompleks že vse od leta 1921. Po njegovi razširitvi leta 1964 sta se
razširila tudi cestni in zračni promet (American heritage: New pictorial ..., 1965).
Mesto New York od leta 1898 sestavlja 5 okrožij: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island
in Queens.

Okrožje
Manhattan
Bronx
Brooklyn
Queens
Staten Island
MESTO NEW YORK

Velikost [km2]
61,38
113,96
211,86
290,6
155,92
833,72

Preglednica 1: Velikost mesta New York in posameznih okrožij.
Vir podatkov: NYC statistics, 2015.

Manhattan je središče mesta. Otok sestavljajo trde ter mehkejše kamnine in temu prilagojene
so tudi stavbe (McKnight, 2004). ''Južni in osrednji del sestavlja trdi granit, zahodni del pa
12

sestavljata predvsem glina in peščenjaki. To vpliva tudi na izgled mesta, saj na trdih
kamninah stojijo najvišji nebotičniki in ikone mesta, na mehkejših pa so zgrajene nižje
stavbe'' (New York City geographical information, 1994 – 2015).
''Otok je resnično območje funkcijskih površin. Na enem mestu je skoncentriranih največ
proizvodnih objektov, trgovskih kompleksov in finančnih institucij'' (McKnight, 2004, str.
163).

Zemljevid 3: Okrožja Manhattna.
Vir: Joshua Spodek, 2011.

Manhattan sestavlja več okrajev: Midtown, Greenwich Village, Chelsea, Soho, Kitajska četrt,
Mala Italija, Harlem, Lower Manhattan in ostali. Največ pozornosti verjetno pritegne
Centralni park, zelena površina v središču urbane džungle, ki meri slabih 3,5 km2 (McKnight,
2004). Poleg številnih igrišč, kolesarskih poti in jezer vključuje celo živalski vrt. V parku
ležijo tudi ogromni kamni, ki so bili podvrženi ledeniški eroziji ali akumulaciji zadnje ledene
dobe. Centralni park in druge zelene površine nudijo prebivalcem prostor za šport, zabavo,
preživljanje prostega časa in umik od mestnega vrveža.
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Slika 3: Pogled na Centralni park.
Avtor: Anita Rus, 2014.
Bronx je edino okrožje, ki stoji na celini in ima stanovanjsko funkcijo (McKnight, 2004).
''Ime je dobil po nizozemskemu naseljencu Jonasu Broncku, ki je območje uporabil za svojo
farmo v letu 1636. Okrožje je bilo pred italijanskimi in irskimi priseljenci nerazvito in pokrito
pretežno s kočami, kmetijskimi površinami in divjimi močvirji. Danes je večina imigrantov
Rusov in Latinoameričanov'' (New York City geographical information, 1994-2015).
Okrožje Queens je ime dobilo po ženi Charlesa II., kraljici Catherine, v letu 1683. V začetku
17. stoletja je bil prekrit s številnimi manjšimi kmetijami in je imelo izrazito kmetijsko vlogo.
Skozi 18. stoletje se je območje proizvodnje začelo širiti vse do obale Vzhodne reke (East
river). K združitvi z ostalimi okrožji sta pripomogla ekonomska in fizična rast naselja in
takrat je bilo mesto večje kot kdajkoli prej. Danes tu ležita dve največji mestni letališči skupaj
z večino industrijskih obratov. Okrožje je privlačna za priseljence in je razdeljeno na več
sosesk. Queens leži na Long Islandu, otoku vzhodno od Manhattna (New York City
geographical information, 1994-2015). Največ stanovanjskih hiš v vseh okrožjih stoji prav v
Queensu (McKnight, 2004).
Pred kolonizacijo v poznem 17. stoletju je bilo okrožje Brooklyn prekrito z močvirji. Prvi
naseljenci so bili Nizozemci, ozemlje pa so delili tudi z Britanci, kljub temu pa je njihova
kultura prevladovala vse do 19. stoletja. Okrožje je že leta 1833 imelo možnost priključitve k
Manhattnu, vendar so se za to odločili šele leta 1898. Danes je Brooklyn območje številnih
etničnih sosesk (New York City geographical information, 1994-2015). ''Okrožje Brooklyn ali
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Kings ima od vseh okrožij največ prebivalcev in leži na skrajnem zahodnem delu otoka Long
Island poleg Queensa. S spodnjim Manhattnom je povezan z več tuneli in mostovi. Poslovni
center okrožja je lociran blizu vzhodnega dela Brooklynskega mosta (odprt leta 1883), vendar
ga vsakič zasenčijo veličastni nebotičniki Manhattna. Območje je pretežno industrijsko in po
večini pokrito z večstanovanjskimi stavbami'' (McKnight, 2004, str. 165).

Slika 4: Brooklynski most stoji na Vzhodni reki in povezuje Brooklyn in Spodnji Manhattan.
Vir: Allen Matherson, 2002-2015.
Okrožje Staten Island, imenovano tudi Richmond, je bilo dostopno s trajektom vse do
sredine 60. let 20. stoletja in tako ni imelo neposredne povezave z mestom. Območje je še
danes pretežno nerazvito v urbanem smislu in deluje kot nekakšno predmestje, poleg tega pa
je tu še vedno opaziti manjše kmetije (McKnight, 2004). Za očeta Staten Islanda velja
raziskovalec Giovanni Da Verrazano, saj je leta 1524 priplul v Newyorški zaliv in pristal na
otoku. Leta 1964 je bil dokončan most Verrazano-Narrows, ki otok povezuje z okrožjem
Brooklyn, olajšuje pa tudi pot do drugih okrožij (New York City geographical information,
1994-2015).
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3.3

HIDROGEOGRAFIJA

V začetku nastajanja mesta New York, ko so tu domovali ameriški staroselci, je bilo območje
močvirnato in poraščeno z bujnim rastlinstvom. Od kolonizacije dalje je bilo območje
podvrženo priseljevanju in posledično tudi gradnji domov ter urbanizaciji. Kljub temu pa tudi
današnjo podobo mesta zaznamujejo večje reke in jezera, ki so ledeniškega nastanka.
Najpomembnejše reke mesta so reka Hudson (Hudson river), reka Harlem (Harlem river) in
Vzhodna reka (East river).

Slika 5: Vodna mreža mesta New York.
Vir: NASA, 2007.
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Reka Hudson
Reka izvira iz ledeniškega jezera Solzni oblak (Lake Tear of the Clouds) ali jezera Henderson
(Henderson Lake) in teče proti jugu čez vzhodni del zvezne države New York. V mestu
Waterford se v njo izliva reka Mohawk, ki izvira v vzhodnem delu zvezne države. Ob reki
Hudson se je razvilo nekaj večjih mest, kot so Poughkeepsie, Hudson, Yonkers, Albany in, ob
njenem izlivu v ocean, mesto New York. Ob mestu New York se izliva v morje, zato se tu
mešata slana in sladka voda. Reka je zelo vodnata in je dolga slabih 507 km (Google Maps,
2015a).
Med ledeno dobo je reka Hudson pod ledenikom vrezala podvodni kanjon, ki se nahaja na
kontinentalni polici ob izlivu reke v ocean. Danes je pomemben predvsem za ribiče, saj
ponuja obilno zalogo globokomorskih rib (McCully, 2008b).
Henry Hudson je kot prvi preplul spodnji tok reke Hudson in se s tem zapisal v zgodovino, saj
je tam naletel na današnji Manhattan. Ko je v sredini 19. stoletja v mestu New York razsajala
tuberkuloza in druge nalezljive bolezni, je reka ponujala neprecenljivo zdravilo – svež gorski
zrak, ki se je valil po njeni dolini. Ljudje so tako pričeli svoj prosti čas preživljati zunaj s
plavanjem, pohodništvom, ribištvom, kolesarjenjem ter tako pripomogli k izgradnji poletnih
kampov v bližini reke, ki so kasneje prerasli v ogromne narodne parke. Reka pa je zaradi
vedno večje izrabe in izlivov odplak iz bližnjih tovarn postala vedno bolj onesnažena.
Skupine za varstvo okolja se že leta borijo proti velikim korporacijam, ki zastrupljajo ta vodni
biser in zaenkrat so pri tem dokaj uspešne. Prihodnost reke pa je odvisna tudi od ravnanja
prihodnjih generacij (Haynes, 2015).
Vzhodna reka
Povezuje zgornji Newyorški zaliv in Long Island, torej obkroža vzhodni del Manhattna.
Pravzaprav to ni reka ampak je nekakšen preliv, ki je za ladje dostopen le ob plimi. Povezana
je z Atlantskim oceanom. Občasno ima visok pretok, kjer maksimum doseže ob Peklenskih
vratih (Hell Gate). Privlačna je za turiste, saj vožnja z ladjo omogoča ogled mesta (BlueSeas,
2009-2015).
Reka je dolga okoli 26 km in z večimi mostovi povezuje Manhattan z Long Islandom, kjer
ležita tudi Brooklyn in Queens (Google Maps, 2015b).
Reka Harlem
Reka je tako kot Vzhodna reka preliv med Manhattnom in Bronxom, kjer plima igra veliko
vlogo, in je bila dolga desetletja poznana kot 'pozabljeni breg New Yorka', saj je bila
izpostavljena industriji, tovornim ladjam in komunalnim odplakam. V zadnjih letih so se
zbrali zaskrbljeni meščani in skupine iz različnih sosesk ter pričeli reko počasi vračati nazaj v
prejšnjo stanje. Kjer so včasih stali odpadni avti in čolni, so danes parki, močvirja (tudi slano
močvirje), obale in kolesarske steze, kar je prijaznejše tako za ljudi kot tudi za živali
(Kensinger, 2014).
Reka Harlem izvira v reki Hudson in teče skozi Gornji Manhattan ter se po približno 15
kilometrih izliva v Vzhodno reko (Google Maps, 2015c).
Večja jezera v mestu so Silver lake na Staten Islandu, Prospect park lake v Brooklynu,
Meadow in Willow lake v Queensu, jezero v Jerome parku v Bronxu in jezeri v Centralnem
parku na Manhattnu (Google Maps, 2015d).
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3.4

PODNEBJE

Splošno gledano ima država New York vlažno kontinentalno podnebje, kjer ima mesto New
York v skladu s Köppenovo klimatsko klasifikacijo vlažno subtropsko podnebje. Vreme je
pod vplivom dveh večjih zračnih mas: toplo in vlažno iz jugozahoda ter hladno in suho iz
severozahoda.
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Grafikon 1: Klimogram mesta New York.
Vir podatkov: U.S. climate data, 2015.

Mesec
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEPT
OKT
NOV
DEC
leto

Povprečne Povprečna
P [mm]
T [°C]
99, 06
0, 28
74, 93
1, 94
103, 12
5, 83
100, 08
11, 11
113, 03
17, 22
88, 9
21, 94
115, 06
25, 28
104, 9
24, 44
101, 09
20, 28
86, 11
14, 17
97, 03
8, 61
90, 93
3, 33
1174,24
12, 86

Preglednica 2: Podatki o padavinah in temperaturah v mestu New York v obdobju 1961-1990.
Vir podatkov: U.S. climate data, 2015.
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Kot lahko razberemo iz klimograma, so povprečno temperature najvišje v poletnem času in
najnižje v zimskem času. V povprečju je najhladnejši januar in najtoplejši julij. Temperaturna
krivulja se skoraj ujema s povprečnimi padavinami, saj je največ padavin prav tako v mesecu
juliju, najmanj padavin pa v februarju. Na podnebje vpliva tudi bližina Atlantskega oceana.
Po Köppenovi klimatski klasifikaciji ima mesto podnebje Cfa – zmerno toplo in vlažno
podnebje z vročimi poletji (C – srednja T najhladnejšega meseca ni nižja od -3 °C in najmanj
en mesec ima več kot 10 °C; f – padavine razporejene čez celo leto in vsi meseci imajo več
kot 60 mm padavin; a – vroče poletje s povprečno temperaturo najtoplejšega meseca večje ali
enako kot 22 °C). Čez dan sta prisotni visoka relativna vlaga in nizka temperaturna amplituda.
Padavine so čez leto dokaj enakomerno razporejene brez izrazitih viškov in nižkov (Lozić,
2011).
Čeprav je mesto zaščiteno pred nevihtami in rušilnimi valovi Atlantika ob hujših nalivih, pa
se vsega ne more obvarovati. 29. oktobra 2012 je mesto New York zadel Orkan Sandy in
naredil veliko škode. Orkan je pustošil po Karibih in vzhodni obali ZDA. Veliko ljudi je
izgubilo domove in elektriko, bilo pa je tudi nekaj smrtnih žrtev (42 žrtev v mestu New
York). Orkan se je začel razvijati 19. oktobra ter se v le 6 urah dokončno razvil v tropski
ciklon, in se kasneje zaradi zelo močnega vetra spremenil v orkan. V okrožju Queens je bilo
zaradi požara uničenih 80 domov, požari so divjali tudi v preostalih okrožjih. Zaradi višje
gladine vode (4 metre zaradi viharne plime), je bil poplavljen Spodnji Manhattan, voda je
napolnila tudi podzemno železnico ter prekinila dotok električne energije. Nebotičniki so se
majali v močnem vetru in slišati je bilo tudi njihovo škripanje. V obalo okrožja Staten Island
se je zaletel tudi ogromen tanker. Odpovedanih je bilo na tisoče letalskih poletov in zaprtih
mnogo bencinskih črpalk. Orkan se je razblinil do začetka novembra ter za sabo pustil
milijardno škodo in vzel premnogo človeških življenj (Sharp, 2012).

3.5 PRSTI
Po svetovni klasifikaciji prsti (WRB) mesto New York stoji na kambičnih prsteh (Repe,
2006).
''Kambisoli (lat. cambiare, zamenjati) so zmerno razvite prsti, ki imajo v spodnjem delu
profila zaradi preperele matične podlage barvno in strukturno spremembo. Zamenjava v
imenu te skupine prsti izvira od sprememb v barvi (rdeči in rjavi odtenki), teksturi (porast
deleža gline) in strukturi (poliedrična) ob prehodu v B horizont. Le-ta je nastal iz preperele
matične podlage v razmeroma kratkem času, v katerem še ni prišlo do izpiranja. Kambisoli so
prehodna stopnja med mladimi in razvitimi prstmi. Struktura je stabilna, poroznost je velika.
Kambisoli nastajajo v vseh podnebnih tipih, zato je raba raznolika, naravna vegetacija je
najpogosteje gozdna. V splošnem so dokaj dobre kmetijske prsti, sploh če so zadovoljivo
založene s hranili. Kambisoli so tretja največja skupina prsti na Zemlji in prekrivajo več kot
15 milijonov km2 kopnega. Najpogostejši so v zmernih širinah, v ledeniško preoblikovanih
borealnih območjih, kjer so temperature nižje, matična podlaga prepereva počasi in prsti se
težje razvijejo v zrelejšo, izprano obliko. Veliko klasifikacij jih pozna kot rjave ali gozdne
prsti'' (Repe, 2006, str. 15-16).
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3.6 RASTLINSTVO
Mesto New York ni ravno poznano po zelenih površinah, čeprav se zelo trudijo ohraniti delce
mesta z urejenimi parki. Vseeno pa pozidane površine prednjačijo pred naravnimi.
V 16. in 17. stoletju je bilo mesto zeleno, poraščeno z gozdovi in močvirnatimi rastlinami.
Kolonizatorji pa so s sabo po nesreči in tudi namerno prinesli različna semena rastlin, ki so se
hitro razrasle po kopnem. Veliko je bilo tudi zdravilnih rastlin. Skoraj ves gozd je bil zaradi
hitrega in številčnega naseljevanja izsekan. V letu 1812 je bilo na območju 450 različnih vrst
rastlin. Botanik John Torrey je zavzeto prebral domorodne rastline od prinesenih in popisal
njihovo zdravilno in kulinarično rabo. Velika večina pa je bilo evropskega izvora. Redki
izvorni rastlini sta bili svilena upognjenka (Clematis ochrolenca) in rumena kalužnica
(Calthapalustris). Dandanes je mesto bogato z različnimi rastlinami, seveda v parkih in
botaničnih vrtovih (McCully, 2015c).
Manjše skupine dreves in grmičevja najdemo v vseh okrožjih, kjer se izmenjujejo listavci, kot
so breza, hrast, javor, jesen, topol, gaber ... Ob vodi pa naletimo tudi na lokvanj, vrbo, šoto ter
druge močvirnate rastline.

Slika 6: Pogled na jezero, rastlinstvo in igralne površine v Centralnem parku na Manhattnu.
Avtor: Anita Rus, 2014.
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3.7 ŽIVALSKI SVET
Pred prihodom Evropejcev je bilo območje mesta dom številnim divjim živalim kot so bobri,
vidre, volkovi, purani, jeleni, losi, bizoni, črni medvedi, pume, orli in ostale druge živali,
poznane tudi pri nas. Danes nas lahko v kakšni zakotni ulici preseneti kakšen rakun, žaba ali
želva ob potoku, plazilec na vročem kamnu, ribe, raki in školjke v morju (McCully, 2015d).
Čeprav se je število teh živali po izseku gozda drastično zmanjšalo tudi zaradi človeške
bližine in uničenja njihovega habitata, so se v mestu New York udomačile veverice in
ugnezdili številni ptiči. Vsem nam poznana velika siva čaplja kot tudi številne ptice pevke ter
tudi kolibriji, so lahko v ponos mestu, ki nikoli ne spi (Jeffrey, 2006-2009).

Slika 7: Ptica pevka, poznana kot Protonotaria citrea, živi ob močvirju.
Vir: Prothonotary warbler range, 2015.
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4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1 PREBIVALSTVO
Mesto New York je zraslo v eno najbolj poseljenih urbanih površin na svetu. Zaradi velike
etnične raznolikosti lahko v mestu naštejemo okoli 800 različnih dialektov (NYC population,
2014).
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Grafikon 2: Spreminjanje števila prebivalstva od 17. do 20. stoletja.
Vir podatkov: NYC total.., 1790-2000. Population, 2014. Tim Lambert, 2015.

Prebivalstvo je ob začetku evropske kolonizacije naraščalo počasi. Mejo 1 milijona je
preseglo v srednjih 70. letih 19. stoletja. Grafikon 2 nam prikazuje strmo naraščanje
prebivalstva od 20. stoletja dalje. V obdobju po 2. svetovni vojni je prebivalstvo začelo
stagnirati in v 70. letih prejšnjega stoletja doseglo najnižje število v celem stoletju.
Prebivalstvo pa je ponovno začelo naraščati in v letu 2014 že doseglo število 8 491 079.
Skupno število prebivalstva v New Yorku ni bilo še nikoli višje kot leta 2014. Upad, ki je
višek dosegel v 70. letih 20. stoletja, je bil posledica drog, prostitucije in kriminala, ter
gospodarske krize. Mesto se je skozi leta spremenilo v metropolo, ki lahko prebivalcem
ponudi veliko različnih stvari na enem območju in prav ta raznoliki življenjski stil zaznamuje
'prave' Newyorčane (NYC population, 2014).
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4.1.1 Otok Ellis – otok upanja in solz
Otok Ellis je dobil ime po Samuelu Ellisu, kmetu, ki je bil njegov lastnik. Včasih sta bila tu
dva manjša otoka, potem pa so ju združili in s tem dobili en večji otok. Včasih je tu stalo
vojaško oporišče, leta 1892 pa je otok postal sprejemna postaja imigrantov. Ob svojih najbolj
aktivnih dneh je sprejel tudi do 5 000 priseljencev. Bogatejši prišleki so imeli dostop
neposredno na Manhattan, revnejši pa so morali na vmesno postajo na otok Ellis. Tu je bil
vsak izprašan in zdravniško pregledan, saj so s tem lahko izločili tiste, ki bi bili za mesto
nevarni (2 %). Otok je bil za priseljence zaprt leta 1934. Stavba, ki je včasih bila sprejemnica
priseljencev, pa je od leta 1986 muzej (Fitzgerald, Magi, Velardi, 2001).
Pogoji za odobritev sprejema v Združene države Amerike pa so bili različni za bogatejše in
revnejše ljudi. Tisti, ki so pripluli s karto prvega ali drugega razreda, so na celino lahko
vstopili brez dodatnih pregledov, saj so glede na ceno karte bili spoznani za poštene in državi
ne bi bili v breme. Dodatnega pregleda na otoku Ellis so bili deležni le tisti z zdravstvenimi in
pravnimi problemi. Scenarij revnejše populacije oziroma potnikov tretjega razreda pa je bil
bistveno drugačen. Potovali so v večjih skupinah in tako niso bili deležni primerne higienske
oskrbe, večina jih je zaradi dolge plovbe čez ocean imela tudi morsko bolezen. Ob prihodu v
mesto New York so potniki prvega in drugega razreda lahko prosto vstopili na celino, potniki
tretjega razreda pa so bili s trajektom prepeljani na otok Ellis, kjer so bili zdravstveno in
pravno pregledani. Pregled je z urejenimi imigrantskimi dokumenti trajal do 5 ur. Kot že
rečeno le majhen odstotek ni uspešno prestal pregleda zaradi nalezljivih bolezni ali suma, da
bi kalili red na ameriških ulicah (Ellis Island history, 2015).

Slika 8: Otok Ellis z današnjim muzejem.
Avtor: Anita Rus, 2014.
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Združene države Amerike so še vedno država priseljevanja. Od leta 1820 do 1992 je v ZDA
prišlo že kar 59 795 000 priseljencev, od tega 37 milijonov iz Evrope, 6 milijonov iz Azije in
14 milijonov iz drugih držav obeh ameriških celin. ZDA je zaradi visokega števila
priseljencev uresničevala vizijo 'talilnega lonca' (melting pot), kjer naj bi vsi govorili
angleško, sprejeli ameriško kulturo ter s tem pripomogli k unifikaciji pod ameriško zastavo.
Zaradi preštevilnih zaprtih etničnih skupin ter neznanja angleškega jezika se je vizija talilnega
lonca začela spreminjati v 'skledo solate' (salad bowl), kjer je vsak posameznik lahko obdržal
svoje kulturne in osebnostne lastnosti (Stanič, 1994).

4.1.2 Število prebivalcev po posameznih okrožjih

OKROŽJE/LETO

2010

2014

Manhattan
Bronx
Brooklyn
Queens
Staten Island
Mesto New York

1 585 873
1 385 108
2 504 700
2 230 722
468 730
8 175 133

1 636 268
1 438 159
2 621 793
2 321 580
473 278
8 491 079

Gostota prebivalstva v
letu 2014 [preb./km2]
26 658
12 620
12 375
7 989
3 035
10 185

Preglednica 3: Število prebivalcev v okrožjih in skupno v letih 2010 in 2014.
Vir podatkov: Population, 2014, NYC statistics, 2015.
Iz preglednice 3 je razvidno, da je bilo največ prebivalcev v letih 2010 in 2014 v okrožju
Brooklyn. V vseh okrožjih se je število prebivalcev iz leta 2010 povišalo. Najmanj
prebivalcev ima okrožje Staten Island verjetno zato, ker je najbolj oddaljeno od centra mesta
in ker ljudje dandanes prisegajo na mestni način življenja ter si želijo službe blizu doma.
Največja gostota prebivalstva je na Manhattnu s kar 26 658 prebivalci/km2. Najmanjša gostota
prebivalstva je v okrožju Staten Island. Povprečna gostota prebivalcev v mestu New York je
10 185 prebivalcev/km2.
Prvič je bilo dokumentirano, da se je več ljudi priselilo v New York kot pa izselilo iz njega.
Ta preobrat nam pokaže, da se je zgodila sprememba v mišljenju glede življenja v urbanih
okoljih. Ljudje so začeli živeti tudi izven meja svoje matične države ali rojstnega kraja in za
mesto New York se je izkazalo, da lahko ljudem nudi raznolikost življenjskega stila, ki ga
iščejo (NYC population, 2014).
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4.1.3 Pričakovana življenjska doba
Zadnje raziskave so pokazale, da Newyorčani živijo dlje od povprečja. V letu 2010 je bila
pričakovana življenjska starost prebivalcev New Yorka 80,9 let, kar je 2,2 leti več kot je
pričakovana življenjska starost cele države (78,7 let) in je bila za 2 % višja od povprečja leta
2009. Raziskave so bile opravljene s strani mestnega Urada za zdravje in takratnega župana
mesta Michaela R. Bloomberga. Pričakovana življenjska starost pa ne izključuje nobene
etnične skupine. Mesto je poznano po visoki etnični in kulturni raznolikosti in število
pričakovane življenjske dobe se je pri vseh dvignilo – pri belcih, Afroameričanih,
Latinoameričanih, moških, ženskah ... Od leta 2001 se je pričakovana življenjska doba največ
dvignila pri Afroameričanih, ki se je v trinajstih letih dvignila za kar 4 leta(NYC population,
2014).

4.1.4 Etnična raznolikost

Etnične skupine v mestu New York v letih
1990, 2000 in 2010
Delež ljudi (%)

50
40
Belci

30

Afroameričani

20

Latinoameričani

10

Azijci

0
1990

2000

2010

Ostali

Leto

Grafikon 3: Etnične skupine v mestu New York v letih 1990, 2000 in 2010.
Vir podatkov: The changing racial and ethnic makeup of NYC neighborhoods, 2015.

Kot je razvidno iz grafikona 3, so med prebivalci v obdobju 1990 do 2010 prevladovali belci,
od leta 2000 se jim približujejo Afroameričani, Azijci pa z vsakim desetletjem postajajo
številčnejši. Tudi Latinoameričani se počasi približujejo Afroameričanom. Predvidevamo, da
je etnična struktura z vsakim obdobjem bolj raznolika, zato, ker vedno več različnih
priseljencev prihaja v mesto New York z namenom iskanja novega in boljšega življenja.
Med belci prebivalstva v zadnjem času prevladuje trend preseljevanja v mestna območja, kot
sta Manhattan in severni del Brooklyna. Zmanjšanje bele populacije je opazno v
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severovzhodnem Queensu in Staten Islandu, kamor se priseljujejo Afroameričani. Belci od
leta 2000 izpodrivajo temnopolto prebivalstvo iz območij, ki so bila za njih značilna. To sta
predvsem osrednji Brooklyn in Harlem na Mahattnu, povečanje temnopoltega prebivalstva je
v jugovzhodnem Queensu, kjer je opazen proces priseljevanja v suburbana območja.
Latinoameričani so najbolj številčni v Bronxu, v Coroni, ki je del Queensa ter v severnem
delu Manhattna. Azijska etnična skupnost je najbolj številčna v severovzhodnem Queensu,
jugozahodnem Brooklynu in v osrednjem delu Queensa (N. Y. / Region, 2011).
Mesto je torej po socialni strukturi prebivalstva heterogen prostor. Neenakomerno prostorsko
razporeditev različnih socialnih skupin prebivalstva lahko označimo tudi kot prostorsko
socialno segregacijo, kjer je njena stopnja odvisna od številnih dejavnikov, v prvi vrsti pa od
splošne socialne razslojenosti prebivalstva v določeni družbi, stopnje ekonomskega razvoja,
značilnosti urbanizacije ter stanovanjske in socialne politike. V urbanem prostoru, kot je tudi
mesto New York, se posamezni sloji tudi prostorsko ločujejo, zato govorimo o
socioekonomski segregaciji. V mestu se oblikujejo bolj ali manj homogena socialna
območja. Ločimo območja višjega sloja (elitne stanovanjske četrti), območja srednjega sloja
in območja nižjega sloja (slumi). Slumi oziroma stanovanjska območja nižjega sloja so
stanovanjska območja, ki jih označujejo nekakovostno bivalno okolje, podstandardna
stanovanja, pomanjkanje varnosti, nekakovostne javne storitve ter koncentracija revnega in
socialno izključenega prebivalstva. V njih se zgoščuje tisto prebivalstvo, ki išče najcenejše
oblike bivanja, ker si ne more privoščiti boljšega bivalnega okolja. Gre za različne skupine
prebivalstva: za dolgotrajno nezaposlene in težko zaposljive, dolgotrajne prejemnike socialne
pomoči, priseljence (različne etnične manjšine, legalne in ilegalne priseljence), za marginalne
ali socialno izključene skupine prebivalstva (odvisnike od drog, kriminalce, prostitutke in
brezdomce). Prvi slumi so nastali v Evropi in Severni Ameriki v času industrijske revolucije,
njihov nastanek pa so povzročile množične migracije s podeželja v mesta (Rebernik, 2011).
Slumi se pojavljajo v vseh okrožjih mesta New York. Daleč največ jih je v osrednjem delu
Queensa in v Brooklynu, sledijo jima Bronx, Manhattan in Staten Island, kjer jih je najmanj
(CityMetric, 2014).
Kot oblika socialne segregacije pa so v mestih prisotni tudi geti (ghetto). Sprva se je pojem
nanašal na stanovanjske koncentracije Judov v srednjeveški Evropi. Po 2. svetovni vojni je
geto označeval prisilno pregnanstvo Afroameričanov v nagnetena in pogosto propadajoča
območja mestnih središč (Ajdič, 2008). Geto je torej območje, kjer so prostorsko
skoncentrirani ljudje določene (rasne ali etnične) skupine prebivalstva, ki so v podrejenem
družbenem položaju. Potreba po taki prostorski segregaciji je prišla ravno iz dominacije
družbe, da loči takšne ljudi od sebe in jih omeji na določen prostor (Marcuse, 2001).

4.1.5 Prihodnost v rasti prebivalstva
Napovedi za leto 2015 so pravilno predvidele število prebivalcev, saj je število doseglo 8,5
milijona ljudi. ''Do leta 2020 pričakujejo porast števila prebivalstva na 8,7 milijona ljudi in
leta 2030 naj bi število že doseglo 9,2 milijona prebivalstva. Predvideva se tudi največje
število prebivalstva v okrožju Brooklyn, ki naj bi vodilo vse do leta 2030. Naslednji po
poseljenosti bo Queens, Manhattan na tretjem mestu, Bronx na četrtem in Staten Island na
petem mestu'' (NYC population, 2014).
Mesto New York pa se trenutno spopada z enim največjih baby boom-ov v svoji zgodovini.
Število otrok, mlajših od 5 let, je v letu 2014 naraslo za kar 32 % (NYC population, 2014).
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4.1.6 Verska sestava

Verska sestava mesta New York v letu 2014
Kristjani (protestanti, katoliki,
pravoslavci)
Neopredeljeni
Judje
Hindujci
Muslimani
Ostali (Jehove priče, budisti,
mormoni)

Grafikon 4: Verska sestava mesta New York v letu 2014.
Vir podatkov: Tony Carnes, 2015a.

V telefonski anketi je sodelovalo 3 383 prebivalcev mesta, starejših od 18 let. Največ se jih je
izreklo za kristjane, kar vidimo tudi na grafikonu 4, saj jih je več kot polovica. To lahko
povežemo tudi s prebivalstvom, ki se je priseljevalo predvsem iz evropskih držav, kjer
prevladuje krščanstvo. Najmanj je Jehovih prič, budistov in mormonov. Grafikon 4 nam kaže
raznoliko versko sestavo mesta z veliko prevlado kristjanov.
Največje število katolikov je med belci evropskega porekla. Ti se priseljujejo v
metropolitansko območje zaradi opravljanja različnih duhovniških in ostalih služb, kjer
prevladujejo Italijani. Kmalu jim sledijo Latinoameričani, ki so skoncentrirani na območjih
krščanskih nadškofij na Manhattnu, Bronxu, Staten Islandu in drugje. V metropolitanskem
delu najhitreje narašča število katoličanov iz Mehike (Carnes, 2015b).
Velik delež protestantov sestavljajo Latinoameričani in Afroameričani. Največ protestantskih
cerkev je skoncentriranih v okrožju Brooklyn, ki mu hitro sledita tudi Bronx in Queens
(Carnes, 2015c).
Judovska verska skupnost je največja v okrožju Brooklyn, daleč zatem mu sledita Manhattan
in Queens. Prevladujoči generaciji sta tisti iz obdobja 2. svetovne vojne in baby boom-a, ki ji
je sledil, torej starejše prebivalstvo (Carnes, 2015d).
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4.2

GOSPODARSTVO

Mesto New York je središče družbenogeografske regije Megalopolis, ki se razteza na vzhodni
obali ZDA vse od juga Nove Anglije skozi večja mesta kot so Boston, Philadelphia,
Baltimore in Washington, do severne Virginije. Regija je na vzhodni strani obdana z
Atlantskim oceanom, na zahodu jo omejujejo Apalači. Megalopolis je največji svetovni
urbani kompleks in je eno najbolj poseljenih območij na svetu. Regija je najbolj bogata in
hkrati najbolj revna, ima največjo koncentracijo prebivalstva z največjo etnično raznolikostjo
in je vodilno trgovsko in državno območje celotne države. Zaradi visoke gostote prebivalstva
so izraziti tudi negativni učinki kot so onesnaževanje, pomanjkanje prostora in časa,
zdravstveni problemi, zadušljiv transport ... Regija je razdeljena na več metropolitanskih
območij. V metropolitanskem območju mesta New York se nahaja 40 % vse populacije
celotne regije Megalopolisa (McKnight, 2004).

4.2.1 Funkcije mesta
Mesto je bilo dolgo vodilno proizvodno območje v Združenih državah Amerike (McKnight,
2004).
''V času gospodarske krize s pričetkom v 70. letih 20. stoletja, ki se je do 80. let še poglobila,
so najbolj trpele velike državne banke in ostala državna podjetja, saj so izgubila številna tuja
tržišča. Vendar se gospodarstvo ni uklonilo težkim časom. Geografija in postavitev
globalnega gospodarstva sta se spremenili tako, da je mesto delovalo dvojno: prostorsko je
bilo razpršeno, toda še vedno globalno skoncentrirano z gospodarskimi dejavnostmi. Ta
kombinacija je proizvedla novo strateško funkcijo večjih mest. Po dolgi zgodovini bančništva
in mednarodnega trga je mesto delovalo po štirih novih poteh: v visoki skoncentriranosti
vodilnih gospodarskih organizacij, kot glavna lokacija za finančna in specializirana podjetja,
ki so nadomestila industrijsko proizvodnjo, kot mesto proizvodnje novosti v teh novih
podjetjih in ne nazadnje kot tržišče izdelkov in inovacij. Te spremembe so imele vpliv na
mednarodno gospodarstvo in obliko mesta New York. Izoblikoval se je nov tip mesta –
globalno mesto'' (Sassen, 2001, str. 3 – 4).
Po končani gospodarski krizi in ponovnem razcvetu mesta pa je ZDA 11. septembra 2001
doletela katastrofa. Pod terorističnimi napadi sta padla simbola ameriške gospodarske moči in
ponosa, stolpa dvojčka imenovana World Trade Center – Svetovni trgovski center, ki sta bila
s svojimi 521 in 415 metri eni najvišjih stolpnic na svetu. Padec je za en dan ustavil celo
podzemno železnico in prekinil delovnike tisočerih ljudi na Manhattnu. Njuna gradnja se je
pričela leta 1969, otvoritev pa je bila 4. junija 1973, na dan, ko ZDA praznuje Dan
neodvisnosti. Stolpnici sta bili obdani s steklom in jeklom. V 110 nadstropjih so bile pisarne,
tik pod vrhom celo restavracija. Spomin na 11. september 2001 ostaja živ. Ta dan je življenje
izgubilo veliko ljudi, bistveno pa se je spremenil tudi pogled na mesto in pod vprašaj postavil
temelje ameriškega kapitalizma.
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Slika 9: Pogled na Manhattan pred 11. 9. 2001.
Vir: Remembering September 11/2001, 2015.

Kljub tragediji leta 2001 pa Američani niso sedeli križem rok. Že leta 2006 so začeli graditi še
višji in še prepoznavnejši ter arhitekturno dodelan nebotičnik z imenom One World Trade
Center. Nebotičnik je odprl svoja vrata 3. novembra 2014, v začetku leta 2015 pa so na vrhu
odprli tudi razgledno ploščad. S svojo višino (541 metrov) je res nekaj posebnega. Zgrajen je
v neposredni bližini padlih dvojčkov, kjer danes stoji spominska ploščad vsem umrlim v
terorističnem napadu.
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Slika 10: One World Trade Center.
Avtor: Anita Rus, 2014.
Mesto New York je s finančnega vidika še vedno vodilno na svetu, čeprav je leta 2014 svoj
zaostanek za njim hitro zmanjševal tudi London (Finance.si, 2014). Največje tržišče denarja je
skoncentrirano na Spodnjem Manhattnu na ulici Wall Street, kjer množica finančnih
specialistov lahko podjetjem zagotovi zunanja tržišča na vseh stopnjah delovanja. Ker je tu
visoka koncentracija finančnih institucij, je hitrost zagotovljenih depozitov (relativna
pogostost uporabe depozitnega dolarja) tu višja kot kjerkoli drugje. Še več, 3 varnostne
izmenjave (stock markets – borze) v okrožju obvladujejo skoraj 9/10 organiziranih nakazil
delnic in obveznic v državi (McKnight, 2004).
Finančna kriza, ki se je pričela poleti 2007, se je leto kasneje še poglobila in prestrukturirala
delovanje na Wall Streetu. Finančni mogotci so propadli ali pa jih je rešila vlada, ki jim je
priskrbela denarno pomoč. Vse se je pričelo s padcem cen nepremičnin, nadaljevalo s padcem
cen nafte, propadom uspešnih podjetij z Wall Streeta, kar je prineslo izgubo številnih delovnih
mest in domov (Jones, 2008). Število brezposelnih je od zloma borze naraščalo in junija 2009
doseglo 9,5 % stopnjo brezposelnosti (Highest unemployment rate ..., 2009). Po popisu leta
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2015 pa se je stopnja brezposelnosti znižala na 6,3 %, kar pa je še vedno nad državnim
povprečjem (Fermino, 2015).
Kljub znižanju števila brezposelnih prebivalcev, je v mestu še vedno veliko brezdomcev, saj
njihovo število še vedno raste. Leta 2014 je število tistih, ki noč preživijo v zavetiščih, naraslo
na kar 60 000 prebivalcev, od tega je bilo 25 000 otrok. To je bila posledica krize pri
zagotavljanju bivališč brezposelnim, ki si zaradi pomanjkanja denarja tega niso mogli
privoščiti, saj jim mesto ni nudilo možnosti za primerno in dostopno nastanitev (Markee,
2015).
Po finančni krizi pa se je povečal tudi razkorak med revnimi in bogatimi prebivalci mesta
New York. Bogati so postali še bogatejši, revščina se je za revne še poglobila. Leta 2014 je
tako prihodek na gospodinjstvo bogatega prebivalca v povprečju znašal 188,679 $ na leto,
prihodek na gospodinjstvo revnega prebivalca v povprečju pa le 9,320 $. V mestu New York
živi največ milijonarjev in milijarderjev na svetu (NYC population, 2015).

Slika 11: Najpomembnejša borza na Wall Streetu.
Avtor: Anita Rus, 2014

Kot vodstveni sedež gospodarstva države, je mesto New York mesto presežkov. Kljub
nedavni decentralizaciji tisočih pisarn in uradniških služb v predmestje, je tu več sedežev
velikih korporacij kot v katerem drugem mestu. Konglomeracija pisarniškega prostora je
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največja na svetu, saj je v centru Manhattna kar 40 % vseh državnih pisarn. V New Yorku je
najvišje število gledališč, knjižnic, muzejev, galerij, visokih izobraževalnih institucij,
hotelskih sob in ostalih drugih mestnih dejavnosti. Mesto je služilo in še vedno služi kot
kulisa številnim filmom in serijam (McKnight, 2004).

4.3 KMETIJSTVO
Mesto New York ni mesto, kjer bi pričakovali pridelovanje hrane, saj je eno najbolj
poseljenih območij v državi in svetu in ima ene najvišjih vrednosti nepremičnin. Kljub temu
pa je mesto vodilno v prakticiranju mestnega kmetijstva. Projekt Five borough farm –
Kmetija petih okrožij se je pričel izvajati leta 2009 (Chou, Cohen, Gasparska idr., 2015a).
Mestno (urbano) kmetijstvo(urban agriculture) se ukvarja s pridelovanjem sadja, zelišč,
zelenjave in gojenjem živali v mestih. To je dejavnost, ki je povezana s številnimi drugimi
dejavnostmi, kot so pridelava in dobava hrane, zbiranje in ponovno uporabljanje ostankov
hrane in deževnice, izobraževanje, organiziranje in zaposlovanje lokalnih prebivalcev. Mestno
kmetijstvo je integrirano v mestne skupnosti in soseske ter deluje v skladu z delovanjem
mestnimi pravili, načrti in proračunom (Chou, Cohen, Gasparska idr., 2015b).

Slika 12: Projekt Five borough farm v mestu New York.
Vir: Chou, Cohen, Gasparska idr., 2015a.
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Vsak mestni projekt, povezan s kmetijstvom, je izziv skupnostim in večjim organizacijam ter
njihovim potrebam. Niti dve zemljišči nista enaki – lahko so vzdrževana s strani prostovoljcev
ali plačanega osebja, njihov proračun je lahko nekaj sto ali celo več tisoč dolarjev in so lahko
združena v podružnice s številnimi entitetami, ki nadzorujejo zemljišče. Taka zemljišča se
nahajajo na zelenih površinah okrožij in celo na strehah stanovanjskih ter drugih objektov. Za
potrebe projekta so prepoznali 4 različne tipe zemljišča, kjer ima vsak tip posebne značilnosti,
več obdelovalnih površin in vrtov si deli podobne cilje in obdelovanja, ki brišejo meje
enostavnosti:
a) zemljišča in vrtovi institucij: lastniki so bolnice, cerkve, zapori, šole, katerih primarna
funkcija je, da spodbujajo cilje mestnega kmetijstva in ne predelava hrane. V letu 2011
je zemljišče obsegalo 362 vrtov v vseh okrožjih;
b) trgovska zemljišča: vzdrževalci si prizadevajo za višanje dobička. V letu 2012 so bili
zabeleženi le trije takšni vrtovi v okrožjih Queens in Brooklyn;
c) zemljišča skupščin: tu pomaga veliko (80 %) prostovoljcev. Leta 2011 je bilo
zabeleženih 490 takih vrtov v vseh okrožjih, kjer jih večina ponuja prostor za gojenje
zelenjave in cvetlic ter tudi prostor za socializacijo;
d) večja obdelovalna zemljišča: skupni prostor za gojenje v lasti neprofitne organizacije,
ki ljudi spodbuja k proizvodnji hrane ter tudi k socialnosti in poučevanju. Leta 2011 so
zabeležili 7 zemljišč v okrožjih Bronx, Brooklyn in Queens (Chou, Cohen, Gasparska
idr., 2015c).

4.4

TURIZEM

V mestu New York ima posebno mesto v gospodarstvu tudi turizem, ki je tudi drugje po svetu
postal sinonim za razvoj, uspeh in blaginjo. V turizem vlagajo veliko in z njim se kaže tudi
socialni in ekonomski napredek, številna delovna mesta in tudi razvoj infrastrukture. V
zadnjih obdobjih je bil turizem delež širjenja in diverzifikacije ter tako postal eden najhitreje
rastočih gospodarskih sektorjev na svetu (UNWTO, 2014).

Skupni obisk
Domači turisti
Tuji turisti
Prihodek
Število služb v turističnem sektorju
Povprečna cena hotelske sobe
Hotelska zasedenost
Število hotelskih sob

2013
54, 3 milijona
42, 9 milijona
11, 4 milijona
58, 7 milijard $
348 000
291 $
88, 5 %
93 248

2014
56, 4 milijona
44, 2 milijona
12, 2 milijona
61, 3 milijarde $
359 000
295 $
89 %
102 000

Preglednica 4: Primerjava turističnega sektorja v letih 2013 in 2014.
Vir podatkov: NYC, 2015.
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Leta 2014 je bilo za mesto New York prelomno leto v turističnem sektorju, saj je z obiskom
56,4 milijona turistov doseglo največje število turistov v vseh svoji zgodovini. Župan Bill de
Blasio in največja turistična agencija New York City & Company sta zabeležila 61,3 milijarde
dobička in okoli 395 000 s turizmom pogojenih delovnih mest. 44,2 milijona obiskovalcev so
predstavljali državljani ZDA, preostala 12,2 milijona pa tuji obiskovalci z največjo večino iz
Velike Britanije, Kanade, Brazilije, Kitajske in Francije. Leta 2014 je bil turistični obisk za 23
% višji kot leta 2009. Povišalo pa se je tudi število novih hotelskih sob. Mesto New York je
najbolj obiskano mesto v ZDA. Po besedah župana de Blasia mesto ponuja na stotine
unikatnih sosesk za raziskovanje, vseh 5 okrožij ponuja zvrhano mero raznolike hrane,
nastopov in predstav za vsakim vogalom. Pohvalil je tudi odlično kvaliteto življenja, nizko
stopnjo kriminala in stalno dinamiko, ki pripomorejo k visokemu turističnemu obisku vsako
leto (Guion, 2015).

4.4.1 5 največjih turističnih atrakcij mesta New York
Po spletni strani TimeOut (2015) smo povzeli najbolj obiskane turistične znamenitosti mesta
New York:
1. Empire State Building: je središče poslovnega središča na centralnem Manhattnu in
je ena najlepših in ikoničnih stavb mesta. Do leta 1972 je bil najvišji nebotičnik na
svetu in je delo treh arhitektov.

Slika 13: Empire State Building, v ozadju tudi One World Trade Center.
Avtor: Anita Rus, 2014.
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2. Kip svobode: 46-metrski kip Lady Freedom, kot ji pravijo Američani, že od leta 1886
stoji na otoku v spodnjem zalivu Manhattna. Bakreni kip je stvaritev treh Francozov,
od katerih je bil eden tudi mož, ki je oblikoval slavni Eifflov stolp v Parizu. V desni
roki drži baklo, v levi pa knjigo Deklaracija neodvisnosti. Njena krona s sedmimi
konicami simbolizira 7 kontinentov.
3. Brooklynski most: bil je prvi jekleni viseči most na svetu ter povezuje Manhattan in
Brooklyn. Oblikoval ga je pruski priseljenec John Roebling leta 1869, otvoritev mosta
je bila 24. maja 1883. Dolg je 1 826 metrov in je s svojim izgledom ter 2,4 kilometra
dolgo kolesarsko in sprehajalno stezo eden najbolj prepoznavnih mostov na svetu.
4. Centralni park: oaza sredi urbane džungle, ki vsak letni čas ponuja nekaj novega, od
poletnega poležavanja na zelenicah do drsanja na ledu pozimi. Poleg številnih
spomenikov, živalskega vrta in observatorijev, ponuja pogled na visoke stavbe, ki se
vzpenjajo nad krošnjami dreves.
5. Grand Central Terminal: neprecenljiv kos Ameriške arhitekture, ki vsak dan
pozdravi več kot 400 000 ljudi, ki rabijo prevoz do različnih destinacij. Stavba je
glavna postaja avtobusov, vlakov in taksijev, katerih začetne in končne linije se
nahajajo pod zemljo (Fitzgerald, Magi, Velardi, 2001).

Slika 14: Grand Central Terminal, na sliki tudi Chrysler Building.
Avtor: Anita Rus, 2014.
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5 KAJ MESTU PRINAŠA GLOBALNO SEGREVANJE?
Mesto New York je obkroženo z vodo, zato naj bi zaradi globalnega segrevanja predviden
dvig morske gladine močno vplival na izgled mesta in njegovo prihodnost. Konec septembra
leta 2014 so se na ulice podali Newyorčani, ki so želeli vplivati na politike in posledično
zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, saj se zavedajo, kaj jih čaka v nasprotnem primeru.
Protesta se je udeležilo veliko ljudi, ki so poleg ogromnih plakatov imeli tudi različne makete,
ki ponazarjajo, kaj se bo s svetom in tudi z mestom zgodilo, če se bo povprečna temperatura
zraka in morja višala.

Slika 15: Ena od ponazoritev globalnega segrevanja.
Avtorica: Anita Rus, 2014.

Mesto je s svojo organizacijo The New York City Panel on ClimateChange (NPCC) 2015 v
prejšnjem letu sodelovalo z raziskovalcem NASE (Ameriške vladne agencije, ki je odgovorna
za ameriški vesoljski program in dolgoročne vesoljske raziskave). Raziskava je pokazala
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podrobnosti o znatnem dvigu temperatur, padavin in gladine vode v prihodnosti mesta New
York. NPCC je bila ustanovljena leta 2008 z namenom, da bi preučila vplive klimatskih
sprememb v vseh pet okrožjih mesta in okoliških regij. Izdelali so GIS klimatski model, ki so
ga uporabljali za klimatske projekcije, katere so analizirali še ostali strokovnjaki in
znanstveniki ter s tem razvili različne projekcije. Ena od projekcij je pokazala, da se bodo
višanje temperatur in močnejše padavine skupaj z višanjem gladine vode v prihodnosti le še
stopnjevali, kar ljudem, gospodarstvu in infrastrukturi mesta New York predstavlja določeno
tveganje. Poročilo o ugotovitvah lokalnih raziskovalcev in projekcij vključuje naslednje:
– povprečna letna temperatura se je povišala za 1,9 °C od leta 1900 do 2013. Do leta
2050 se bo povprečna letna temperatura dvignila od 2,3 do 3,1 °C, do leta 2080 pa
celo od 2,9 do 4,9 °C. Če so bili v letu 1980 deležni največ dveh vročinskih valov, pa
se bo število do leta 2080 dvignilo celo do 6;
– povprečna letna količina padavin se je od leta 1900 do 2013 dvignila za 203 mm. V
primerjavi z letom 1980 naj bi se do leta 2050 povprečna letna količina padavin
dvignila od 4 do 11 % in do leta 2080 od 5 do 13 %;
– od leta 1900 se je gladina morja v mestu New York dvignila za 33,5 centimetra, kar je
skoraj dvakrat več kot bi se po ugotovitvah za isto obdobje v vsakem desetletju morala
dvigniti (od 1,3 do 1,8 cm). Projekcija je pokazala, da se bo povprečna gladina morja v
mestu do leta 2050 povišala od 27,9 do 53,3 cm, do leta 2080 od 45,7 do 99 cm in do
leta 2100 celo od 55,8 cm do 127 cm ali v najslabšem primeru za 182,9 cm. Projekcije
izračuna gladine morja so sorazmerne z obdobjem od leta 2000 do 2004 (Garner,
2015).
Po besedah nekega znanstvenika pa klimatske spremembe niso povezane le s prihodnostjo,
ampak tudi vplivajo na glavne politične odločitve, ki se odločajo danes. Omenjeni GIS projekt
pa bodo uporabili tudi za nadaljnja izračunavanja, ki se zadevajo klimatskih sprememb in
tveganj mesta (Garner, 2015).
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Zemljevid 4: Napredovanje gladine morja v mestu New York skozi različna desetletja.
Vir podatkov: NPCC2, 2015.
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6 SKLEP
Namen predstavitve mesta New York skozi geografsko perspektivo smo v zaključni
seminarski nalogi izpolnili. V prvem delu smo predstavili zgodovino in razvoj mesta ter
ugotovili, da se je mesto spopadalo z različnimi stanji, od revščine do bogastva, od
siromašnosti do veličine, od majhnega nizozemskega zaselka do svetovnega in globalnega
mesta v 21. stoletju.
V drugem delu zaključne seminarske naloge smo se posvetili fizično- in družbenogeografskim
značilnostim mesta. Tu smo s pomočjo hidrogeografskih značilnostih in lege mesta ugotovili,
da je mesto obdano z vodo in z nadaljnjo analizo zemljevida 4, ki predstavlja dvig morske
gladine v prihodnosti, potrdili 1. hipotezo iz uvoda, ki pravi, da se bo gladina vode zvišala in
tako povzročila težave v nižje ležečih delih mesta. Do leta 2100 naj bi se gladina dvignila za
skoraj 2 metra in tako poplavila večji del mesta ter s tem tudi drastično spremenila podobo
mesta in delovanje organizacij, ki stojijo na omenjenem območju. V istem delu smo se
spoznali tudi s temo kmetijstva, ki se od klasičnega močno razlikuje. Ugotovili smo, da v
mestu že nekaj let deluje projekt urbanega kmetijstva, kjer so pridelovalne površine
skoncentrirane na zelenih površinah, ki so malo odmaknjene od mestnega vrveža, predvsem
ob obalah ter tudi na strehah stanovanjskih in drugih stolpnic. Večina kmetij pa se nahaja na
okrožju Staten Island, ki je najredkeje poseljen zaradi večje oddaljenosti od centra mesta,
Manhattna, od ostalih okrožij.
Prihodnost mesta New York torej ni ravno vzpodbudna, vendar ni videti, da bi se tisti, ki so za
državo odgovorni, tega zavedali. Še vedno je večina glavnih funkcij skoncentrirana v
spodnjem delu Manhattna, poleg tega pa se tu gradijo nove stolpnice s pisarniškimi prostori
(primer tega je One World Trade Center). Kljub temu pa ZDA z mestom New York na čelu
simbolizira prostor uresničevanja sanj in novih ter boljših možnosti za preživetje ali delo.
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7 SUMMARY
My goal to present New York City in this thesis has been achieved. In the first part I dealt
with the city's history and development, and concluded that New York City has gone from
being extremely poor to being rich, from a small Dutch hamlet to a global city of 21. century.
In the second part of my thesis I paid more attention to physio- and socio-geographic
characteristics of the city. Its position and its hydro-geographic characteristics have told us
that the city is surrounded by water, and with a following analysis of the map 4, which
represents rising of sea level in the future, we confirmed the first hypothesis from the
introduction. This hypothesis states that sea level will rise and cause many problems in lower
parts of the city. By year 2100 sea level is supposed to have risen for almost 2 meters and thus
flood most parts of the city. This would change the city's appearance and limit organizations’
activity in that area. We also tried to describe type of agriculture in big city, which is totally
different than the traditional. However, we found out that a project about urban agriculture
has been active for a few years. Agricultural land is concentrated on green areas, which are
distanced from the bustle of the city – mainly on beaches and roofs of apartments and other
buildings. Most farms are located in Staten Island district, which is less populated because it
is further from the city center, Manhattan, and other districts.
New York City's future is not bright and no signs can be observed that those responsible for
this situation are aware of the arising problems. Most main offices are still concentrated in the
lower part of Manhattan and even new skyscrapers with offices are built there (for example
One World Trade Center). Despite all this the USA and New York remain a symbol of the
place where all dreams come true and where living and working conditions are better.
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