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POKRAJINSKO IN EKOSISTEMSKO VREDNOTENJE MESTNIH
PARKOV V PARIZU IN LJUBLJANI
IZVLEČEK:
Diplomsko delo analizira in primerja mestne parke v Parizu in Ljubljani iz ekosistemskega in
pokrajinskega vidika. Ekosistemsko vrednotenje izhaja iz biotske raznovrstnosti in možnosti
bivanja oz. uspevanja rastlinskih in živalskih vrst. Pokrajinsko vrednotenje pa vrednoti mestne
površine z vidika prebivalcev in njihovih potreb. Opravljeno je bilo terensko delo in analiza
pisnih virov dostopnih v knjižnicah ali na svetovnem spletu.
Širjenje mesta in prevelika oddaljenost od zelenih površin sta bila ključna razloga, da so v
Parizu leta 1664 odprli prvi javni park. Število parkov v Parizu narašča, povečuje se njihov
pomen in veča se skrb za ohranjanje biodiverzitete; obenem parki predstavljajo območja
manjšega hrupa in dvigujejo kvaliteto bivanja v okrožju.
Ljubljana ima v okolici mestnega jedra veliko zelenih površin, vendar le en mestni park, ki
ima slabo parkovno infrastrukturo.
Mestni parki so pomembni za človeka zaradi ekosistemske in pokrajinske vloge v mestnem
sistemu, hkrati pa je človek tisti, ki jih oblikuje in ohranja. Krčenje in neohranjanje teh
površin zmanjšuje biodiverziteto, izmenjavo snovi med mestom in okolico ter kvaliteto
življenja, povečuje pa hrupnost in onesnaženost zraka. V Ljubljani in Parizu je mestnih
zelenih površin premalo. Potrebna je vsebinska opredelitev, odgovarjajoča razporeditev v
prostoru, kvalitetna zasnova in razporeditev.
KLJUČNE BESEDE: geografija mest, mestni parki, ekosistemi, Pariz, Ljubljana

LANDSCAPE AND ECOSYSTEM EVALUATION OF TOWN PARKS IN
PARIS AND LJUBLJANA
ABSTRACT:
The present diploma work seeks to analyze and compare the town parks of Paris and
Ljubljana from two perspectives: the ecosystem and the landscape. The first, ecosystemic
evaluation is based on the biotic diversity of plant and animal life, and on the possibility of
existence, thriving and/or survivability thereof. The landscape evaluation on the other hand
comments on the town area from the perspective of its inhabitants’ needs. Diploma is the
result of fieldwork and of the analysis of written sources, accessible in libraries and through
the internet. Selected parks in Paris have also been presented particularly.
Town expansion, combined with remoteness of green areas were two key reasons for the
opening of the first public park in Paris in 1664. Since then, the number of parks in the city
has been rising, their significance increasing, with the public being more aware of the
importance of protecting and maintaining biodiversity. Furthermore, parks represent areas of
lower noise, positively affecting therefore the quality of life in the district.
Ljubljana has many green areas around its centre, however there is only one public park with
an infrastructure of questionable quality.
Town parks are of great importance for people due to their ecosystemic and landscape role
and value inside the town system, yet at the same time people are those who shape them and
take care of them. Reducing, clearing and insufficient conservation of green areas may lead to
many negative effects, namely decreased biodiversity, decreased exchange between city and
its surroundings, and decreased quality of life, whereas noise and air pollution are
consequently on the rise. Ljubljana and Paris both meet with lack of green town areas. What
is needed is a definition in substance, a suitable spatial positioning, a plan and arrangement of
high quality.
KEY WORDS: urban geography, town park, ecosystem, Paris, Ljubljana
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UVOD
Pri izbiri naslova diplomskega dela je bil odločilna študentska izmenjava v Parizu. Imela sem
enkratno priložnost primerjati mesto Pariz, ki ima svetovno veljavo in pomen, z Ljubljano, ki
od osamosvojitve Slovenije postaja prestolnica v evropskem merilu.
Kot predmet proučevanja sem izbrala parke, ki imajo v tujini, v primerjavi s Slovenijo,
drugačen pomen ter dajejo svojevrsten pečat pokrajini, nezamenljivost mesta ter so
najpomembnejši z vidika prebivalstva.
Beseda park je v slovenskem jezikovnem prostoru največkrat razumljena kot zelena površina
sredi »betonske džungle«. Za mnoge je park sinonim za oazo miru, oddiha in sprostitve, žal
pa ponoči kraj kriminala. Vsem tem vidikom sem dodala geografsko težo s pokrajinskim in
ekosistemskim vrednotenjem.
Zagotovitev zadostne količine zelenih površin ni dovolj, saj je potrebna predvsem vsebinska
opredelitev, odgovarjajoča razporeditev v prostoru, kvalitetna zasnova in razporeditev, kar pa
bom primerjala med francosko metropolo in slovenskim glavnim mestom.
Skoraj vsak turist v Parizu prečka kakšen park, ko hodi od ene do druge znamenitosti, če si ga
že ne ogleda Parki so znani so po svoji bogati zgodovini, urejenosti in pisanem cvetju. Ob
vsem pa se mi je postavilo vprašanje, kaj manjka ljubljanskim parkom oz. zakaj mestne
zelene površine ne prejemajo tolikšne pozornosti od mesta, prebivalcev in turistov kot v
Parizu.
Terensko delo je bilo obsežno in zahtevno, vendar je lepo videti ljudi, ki se v parku dobro in
lepo počutijo, kjer je z razliko od mestnega hrupa in gneče opaziti nasmeh in slišati otroški
vrišč. Upam, da se bomo Slovenci zavedli pomena ohranjanja zelenih površin in parkov za
naše zanamce in ohranjanja biotske raznovrstnosti v mestu.
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1 METODOLOŠKA IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA
1.1 IZHODIŠČA IN METODOLOGIJA
Izhodišče diplomskega dela je analiza in primerjava mestnih parkov v glavnem mestu
Francije in Slovenije. Mesti Pariz in Ljubljana se najbolj razlikujeta po velikosti, številu
prebivalcev in gostoti poselitve in nenazadnje po zavedanju pomembnosti mestnih parkov.
Mestne parke sem vrednotila iz ekosistemskega in pokrajinskega vidika.
»Ekosistemsko vrednotenje obravnava mesto kot odprti ekosistem in zato postavlja v ospredje
odprt prostor. Izhaja iz predpostavke, da pozidanost otežuje izmenjavo med mestom in
okolico, posledično ima večjo vrednost odprti prostor« (Strojin, 2001, str. 8). V Parizu je
zaradi velikosti mesta zelo otežena izmenjava, vendar veliki mestni parki situacijo
izboljšujejo, ker so le ti relativno veliki in se zato v njih lahko ohranja posebna favna in flora,
čeprav je slednja antropogenega izvora.
»Ekosistemske metode izhajajo iz opredelitve ekositema kot neločljive celote, sestavljene iz
biotopa (zunanjega okolja) in biocenoze. Strukturo ekosistema sestavljajo fizikalno-kemični
dejavniki z značilno prostorsko, kakovostno in količinsko različnostjo in biološki elementi s
svojo taksomsko, fizionomsko in ekološko raznolikostjo. Osnovne funkcije ekosistema so v
akcijah in reakcijah organizmov in populacij, v kroženju snovi in pretoku energije (zelene
rastline-rastlinojedci-mesojedci-razkrojevalci).
Zaradi vse bolj aktivne vloge človeka v ekosistemih sodobne definicije poudarjajo trojno
sestavo ekosistemov: živa bitja, nežive naravne sestavine in tehnični (antropogeni) elementi
kot subsistemi, ki so med seboj in okolico energetsko, snovno in informacijsko povezani.
Vpliv človeka na ekosisteme, biosfero je dvojen: z biotskimi dejavniki (uvajanje neavtohtonih
vrst, odstranjevanje avtohtonih vrst, uvajanje obolelih organizmov) in z abiotskimi dejavniki
(onesnaževanje, izčrpavanje naravnih virov). Tako spremembe z biotskimi kot z abiotskimi
dejavniki vodijo k poenostavitvam ekosistemov, kar povzroča ekosistemsko neravnovesje in
celo propad ekosistema.
Pokrajinsko, torej geografsko zasnovano proučevanje (pokrajinskih) ekosistemov, postavlja v
ospredje pokrajinsko preoblikovano vlogo človeka in ekosistemske spremembe vrednoti z
vidika spremenjenih bivalnih in ostalih pogojev za življenje človeka« (Plut, 2004, str. 33−35).
Ana Vovk Korže (2000) je opisala biotope na območju Ljubljane, ki pa sem jih uporabila tudi
na območju Pariza:
biotopi zelenih površin in površin za oddih (parki, vrtovi, športne površine):
• javne zelene in parkovne površine, površine za šport in oddih (umetni ribniki, zelenice
za taborjenje),
• pozidane površine s športnimi objekti in površinami za oddih (umetne obloge na tleh,
na primer za tenis),
• pokopališča s pripadajočimi zelenimi površinami;
vodni biotopi:
• biotopi rek in potokov,
• biotopi ribnikov in stoječih voda.
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Pri vrednotenju je Strojin (2001, str. 64) upoštevala šest kriterijev avtorice Ane Vovk Korže
in za lažjo primerjavo sem jih uporabila tudi na območju Pariza:
1. stopnja naravnosti vegetacije:
kaže možne antropogene vplive oziroma stopnjo sprememb prvotne vegetacijske odeje zaradi
človeka,
2. strukturna različnost:
bolj kot je raznolika struktura rastlinskega pokrova, tem ugodnejše osnove obstajajo za vrstno
bogastvo živali,
3. velikost biotopa:
večji kot je biotop, večje so možnosti za stabilno populacijo, tako da iz populacijsko genetskih
zasnov, kakor tudi na negativne, posebno robne vplive okolice; od velikosti je odvisna tudi
stopnja izolacije,
4. stopnja izolacije:
v med seboj ločenih biotopih so manjše možnosti za izmenjavo med populacijami in s tem za
stabilnost,
5. razvoj:
ekosistemi s kratkim razvojnim ciklom so nižje vrednoteni kot tisti, ki za razvoj potrebujejo
več časa,
6. singulariteta:
daje informacije o izvoru redkih in ogroženih vrst v biocenozi. Antropogeni vplivi na
ekosistem (na primer emisije, evtrofikacija) zmanjšujejo naravnost in singulariteto (Vovk
Korže, 2000).
Navedeni kriteriji za vrednotenje ekološke pomembnosti biotopov so združeni v pet
vrednostih stopenj:
Značilnosti posameznih biotopov po vrednostnih stopnjah:
1 prevladujejo pozidane površine, degradirane zaradi antropogenih dejavnikov, potrebno jih
je sanirati,
2 pogosto precej antropogeno spremenjeni biotopi, kot življenjsko okolje imajo manjšo
vrednost, nizka stopnja naravnosti, veliko različnih oblik rabe,
3 neogroženi biotopi z manjšo občutljivostjo, pomembni kot življenjsko okolje za številne,
tudi redke vrste, s srednjo stopnjo naravnosti, intenzivnost rabe je nizka,
4 delno ogroženi biotopi, pomembni življenjski prostori z visoko stopnjo naravnosti, le
delno nadomestljivi,
5 zelo občutljivi biotopi, ranljivi z dolgo regeneracijo, življenjski prostor za številne redke
in ogrožene vrste, z visoko stopnjo naravnosti, komaj ali nenadomestljiv, potrebno ga je
na vsak način ohraniti (Vovk Korže, 2000).
Pri vrednotenju mestnih parkov sem se osredotočila le na biotope zelenih površin in površin
za oddih.
Ekosistemsko vrednotenje izhaja iz biotske raznovrstnosti in možnosti bivanja oz. uspevanja
živalskih in rastlinskih vrst.
Med mestom in krajino, med nezazidanim prostorom in mestnimi zazidljivimi površinami
obstaja ekološko in družbeno součinkovanje. Prepletanje mesta s krajino na robu mesta in v
mestu z vrtovi in parki določa ekološko in bioklimatsko vrednost mesta in tudi vrednost, ki jo
ima za počitek in oddih. Kakovost življenja v določenem območju oz. mestu je v veliki meri
odvisna od stanja narave v mestu in mestnem območju(Chevallerie, 1994).
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»Pokrajinsko vrednotenje vzpostavi v ospredje prebivalce in njihove potrebe po uporabnih
zelenih površinah« (Strojin, 2001, str. 8). Vrednotenje izhaja iz vidika bivalnega okolja,
zadovoljivosti in uporabnosti mestnih parkov. Pomembna je parkovna infrastruktura,
urejenost in čistoča, ki omogoča, da lahko prebivalci v parkih zadovoljijo svoje potrebe po
sproščanju, zabavi, rekreaciji in socialnih stikih.
»Carigrajska Agenda Habitat o človekovih naseljih iz leta 1996 opozarja, da potrebujejo
prebivalci mest vsakodnevni stik z naravo. Za to (so) pomembni parki, sprehajališča in
igrišča, pa tudi zaščita bivalnega okolja pred raznimi škodljivimi vplivi ter seveda ustrezne
možnosti in navade prebivalstva. To je pomembno za vse delovne ljudi in še posebej za
matere z otroki, za mladino in ostarele ljudi« (Lah, Sterlekar, 2000, str. 43).
»Stalna konferenca ravnateljev uprav za javno zelenje pri skupščini nemških mest je določila
najmanjši normativ zelenja na prebivalca, ki znaša 13 m2, od tega 7 m2 v obliki parkov v
naseljih« (Chevallerie, 1994, str. 10).
Mestne zelene površine zmanjšujejo vplive hrupa in zboljšujejo kvaliteto zraka. »V mirnem
stanovanjskem okolju, ob bolnišnicah, šolah, vrtcih hrup ne sme presegati 55 dB(A). Hrup
med 55 in 60 dB(A) je za bivalno okolje že moteč, nad 60 dB(A) pa že ni več primeren za
bivanje« (Špes et al., 2000, str. 170).

1.2 NAMENI IN CILJI
Namen diplomskega dela je podati pregled mestnih parkov v Parizu (kartiranje in medsebojna
primerjava) ter jih ekosistemsko in pokrajinsko ovrednotiti. Sledila je primerjava z mestom
Ljubljana, temelječa na podlagi diplomskega dela, ki obravnava zelene površine v Ljubljani,
avtorice Zale Strojin (2001) z naslovom "Pokrajinsko in ekosistemsko vrednotenje zelenih
površin Ljubljane".
Cilj diplomske naloge je analizirati stanje parkov v Parizu in Ljubljani, parkovne funkcije,
parkovno infrastrukturo in ugotoviti uporabnost mestnih parkov s strani prebivalcev.
Na podlagi primerjave z mestom Ljubljana bo tako možno izluščiti podobnosti, razlike in tudi
predloge ter možne izboljšave.
V uvodnem delu so predstavljena metodološka izhodišča, razlaga pojmov in opredelitev
obravnavanega območja.
V osrednjem delu je predstavljeno mesto Pariz in enajst izbranih mestnih parkov. Pri
posameznem parku je opisana lega in dostopnost, kratka zgodovina nastanka in funkcije, ki
jih opravlja. V tem delu naloge so predstavljene tudi druge večje zelene površine in gozdova
na obrobju; sledi predstavitev mestnih parkov v Ljubljani.
Najpomembnejši del je ekosistemsko in pokrajinsko vrednotenje ter medsebojna primerjava
med mestoma.
Zaključni del naloge je namenjen ugotovitvam in možnim izboljšavam; v sklepu so
predstavljene glavne ugotovitve te primerjave.
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1.3 METODE DELA
Uporabila sem različne pisne vire, najpogosteje pa sem za pridobivanje uporabila internet. V
oddelčni knjižnici na Sorboni na to temo nimajo ustrezne literature, zaradi premalo
usposobljenih knjižničarjev pa nisem mogla pridobiti zahtevnejših informacij in podatkov v
informacijskih virih oz. podatkovnih zbirkah.
Informacije sem pridobila tudi preko elektronske pošte iz pariških občin in iz Uprave za
parke, vrtove in zelene površine v Parizu. Analizi pisnih virov je sledilo terensko delo v
Parizu, ki je potekalo v času študijske izmenjave na Sorboni IV.

1.4 OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
V diplomskem delu je zajeto območje Ljubljane in Pariza znotraj mestne obvoznice; parke
sem izbrala na podlagi starosti in velikosti. Parki so si po svoji starosti zelo različni od
najstarejšega Tuiliers in Luxembourg do novejših kot sta Bercy in Villette. Izbrani parki so
tudi največji parki po površini, kar omogoča, da je na parkovni površini kar najbolj pestra
infrastruktura za uporabnike, pa tudi najbolj ugodno za biodiverziteto. Na podlagi rezultatov
analize je bilo izpeljano pokrajinsko vrednotenje.
Parkov v Ljubljani je zelo malo, vendar so kriteriji za analizo enaki.
Kljub temu, da je Ljubljana manjša in je obravnavano območje v Parizu toliko večje, obstaja
podobnost, in sicer se na obrobju mesta Pariz razširjata Bois de Boulogne in Bois de
Vincennes kot v Ljubljani Golovec in Rožnik.
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1.5 RAZLAGA POJMOV
Park:
»Urejeno in negovano zemljišče z okrasnim rastlinjem in/ali okrasnim drevjem, namenjeno
doživljanju estetskih, učno-vzgojnih, kulturnih in rekreacijskih vrednost. Glede na tlorisno
zasnovo in način nege razlikujemo več vrst: angleški, francoski, baročni, grajski, mestni, …«
(Geografija, 2001, str. 366).
Parki in parkovne ureditve:
»Obsežnejše zelene površine, ki so opremljene z tlakovanimi ali peščenimi pešpotmi, koši za
odpadke, počivališči in kažejo videz rednega vzdrževanja« (Strojin, 2001, str. 9).
Parki in parkovne ureditve so namensko urejena območja odprtega prostora mesta, pretežno
namenjena preživljanju prostega časa, sprostitvi in oddihu meščanov; značilen je večji delež
naravnih prvin in prepoznavna celovitost ter zaključenost prostora (Prostorski plan mestne
občine Ljubljana, 2001).
Parkovne poteze:
Parkovne poteze so izrazito linearne ureditve odprtega prostora s prepoznavno enovitostjo
zaradi prostorske zasnove in/ali programskih značilnosti; mednje sodijo: parkovne poteze ob
vodah in tematske parkovne poteze (Prostorski plan mestne občine Ljubljana, 2001).
Ekosistem:
»Dinamičen kompleks rastlinskih in živalskih združb ter združb mikroorganizmov in
njihovega neživega okolja, ki so povezani v funkcionalno enoto« (Konvencija o biološki
raznovrstnosti, citirano 23. 6. 2006).

Biocenoza:
Biocenoza je živi del ekosistema, življenjska združba, ki živi na določenem prostoru in ima
sposobnost samoregulacije. Najpomembnejša značilnost je prehranjevalni sistem (veriga), ki
omogoča življenje v združbi. Meji na druge biocenoze in med njimi poteka intenzivno
sodelovanje npr. izmenjava hrane (Minet, 2006).
Hrup:
»Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali počutju
in škodljivo vpliva na okolje« (Agencija Republike Slovenije za okolje, citirano 3. 5. 2006).
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2 PARKI V PARIZU
»Parižani se pogosto pritožujejo, da primanjkuje zelenih površin. Več kot 400 parkov, vrtov
in majhnih zelenih trgov označuje urbano pokrajino; od tradicionalnih francoskih parkov kot
je Tuileries, do novejših parkov André Citroën in postmodernih, ki se nahajajo na zahodu 15.
okrožja« (Paris, 2006, str. 204).
»Mesto Pariz ima 3 % zelenih površin, od tega 2 ha parkov za otroke, 300 ha površin za šport
in rekreacijo in 300 ha parkov ter vrtov. Parkovno urejena gozda Bois de Boulogne (852 ha)
in Bois de Vincennes (994 ha) merita 1856 ha. V primerjavi z ostalimi večjimi evropskimi
glavnimi mesti ima Pariz najmanjši delež zelenih površin namenjenih za igrišča, parke in
vrtove; večje deleže imajo tako Dunaj (15 %) kot tudi London (10 %) in Berlin (9 %)« (Le
Monde, 2005).

2.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PARIZA
»Pariz je glavno mesto Francije, države, ki šteje 61,7 milijona prebivalcev (1. januar 2004) in
se po številu prebivalstva uvršča na dvajseto mesto v svetovnem merilu oz. na drugo mesto v
Evropski uniji. Njena velikost je 549.000 km2 in je razdeljena na 22 regij, 100 departmajev in
36.565 občin. Mesto Pariz spada v regijo Ile-de-France, ki po svoji velikosti ni največja (meri
12.011 km2), ima pa največ prebivalcev (10.952.000 prebivalcev) in je najbolj gosto poseljena
(912 prebivalcev/ km2)« (La France en bref, 2005). Ponaša se z imeni »Mesto luči«,
»Najlepše mesto na svetu«, »Glavno mesto sveta« (National Geographic, 2005, str. 10), pa
tudi »Sivo mesto« (Le Monde, 2005). Skozi mesto teče reka Sena, ki ima dva otoka v središču
mesta, imenovana Cité.
»Površina mesta je 105 km2 (vključena tudi Bois de Vinncenes in Boulogne, s skupno
površino 17 km2), na tem območju živi 2.125.246 prebivalcev (leta 1999) oz. 20.240
prebivalcev/km2. Opazno je, da se iz leta v leto zmanjšuje število prebivalcev (-0,14% na
leto). V Parizu je 1.656.036 zaposlenih, stopnja brezposelnosti znaša 11,4 % (v letu 2004).
Okrožja 18, 19 in 20 imajo najvišji delež brezposelnih v Parizu in so območja
nadpovprečnega deleža tujcev« (INSEE, 2006).
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Graf 1: Gibanje števila prebivalstva in velikost urbane površine v celotni aglomeraciji Pariza.
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Graf 1 prikazuje naraščanje števila prebivalstva in urbane površine v celotni aglomeraciji
Pariza. Največji porast prebivalstva je bil v obdobju 1870–1970, ko se je le-to v stotih letih
povečalo za 4 milijone. Prav tako kot se je v obdobju 1870–1940 najbolj povečala površina in
sicer za 3000 ha; v tem obdobju je bilo urejenih in postavljenih tudi največ mestnih parkov.
Po letu 1970 je viden upad števila prebivalstva, vendar se število prebivalcev zmanjšuje le v
centru Pariza in ne v aglomeraciji Pariz.
Graf 2: Število prebivalcev (v 1000) v
Parizu in Ile-de-France.

Tabela 1: Število prebivalcev v Parizu in
Ile-de-France.
Ile-dePariz
France
(v 1000) (v 1000)
2299,8
9878,6
2176,3
10073,1
2152,4
10660,6
2125,2
10952
2139,7
11009,1
2154,2
11082,5
2159,5
11154,1
2168
11226,1
2163,5
11290,8
števila prebivalstva 1. januarja

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Pariz

20

01
20 *
02
20 *
03
20 *
04
*

*
00

99

20

90

19

19

19

19

82

Ile-deFrance

75

leto
1975
1982
1990
1999
2000*
2001*
2002*
2003*
2004*
*ocena
2006
Vir: INSEE, 2006

* ocena števila prebivalstva 1. januarja 2006
Vir: INSEE, 2006

Tabela 1 predstavlja zmanjševanje števila prebivalcev v Parizu v obdobju 1975–1999, ko je
bil zadnji popis prebivalstva, ki je pokazalo za 174.600 manj prebivalcev. Prebivalstvo se seli
na obrobje Pariza, kjer so stanovanja cenejša, so možnosti novogradenj in manj hrupa. Število
prebivalstva v regiji Ile-de-France narašča, in sicer se je v obdobju 1975–1999 število
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povečalo za 1.073.400 prebivalcev, po ocenah pa to število še vedno narašča in po izračunih
in napovedih naj bi se do »leta 2025 povzpelo na 13 milijonov« (Rouet, 2003, str. 48), kar
pomeni, da se vloga že tako močne centralizacije Francije v prihodnje ne bo zmanjšala.
»Od leta 1973 do 2000 je naseljena površina v Parizu obsegala od okrog 57 km2 do 72 km2,
pomeni razširitev za 25 % in v istem obdobju se je za 7% zmanjšalo število prebivalstva«
(Rouet, 2003, str. 48).
Graf 3: Starostna struktura prebivalstva po letih.
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V Parizu prevladuje prebivalstvo staro med 20 in 39 let (36 %) in med 40 ter 59 let (26 %). Ta
populacija ima tudi že otroke, le ti so stari do dvajset let, in predstavljajo 18 % pariškega
prebivalstva. Starejši, stari nad 60 let prestavljajo 20 % celotne populacije.
Pariz je najpomembnejše izobraževalno središče v Franciji, z velikim številom univerz,
»grand école« (privatne univerze), raziskovalnih ustanov ... Zaradi tega je tudi delež
prebivalcev starih med 20 in 39 let največji. Potrebno je upoštevati tudi priseljevanje tako
francoskih kot tudi tujih državljanov.
»V mestu je 1.322.540 stanovanj« (INSEE, 2006), »velikost gospodinjstva se zmanjšuje od
2,3 člana na 1,9 člana (leto 1990), bivalna površina na osebo pa se je povečala z 22 m2 na
osebo leta 1973, na 32 m2 v letu 1996« ( Rouet, 2003, str. 48).
Centralna aglomeracija ponuja dobro prometno povezavo z javnim prevozom, opremljenost je
na visokem nivoju, močna koncentracija delovnih mest, pa tudi pomembna nasičenost
škodljivega onesnaževanja.
Zelo dobro je urejen javni prevoz, saj sta »v Parizu dva mednarodna letališča, šest velikih
železniških postaj, pet linij RER (Réseau express régional = omrežje hitrega regionalnega
vlaka) ali 1400 km železniških prog, 14 linij ali 200 km podzemne železnice, 3000 km
avtobusnih prog, katerim se pridružuje še 2100 km državnih cest in avtocest. Na drugi strani,
pa se proti problemom onesnaževanju zraka razvijajo druge načine javnega mestnega
prometa, kot je projekt tramvaj« (Vivre a Paris, citirano 24. 3. 2006). Gradijo ga na majhnem
obroču (petite courone) na jugu mesta. Med tračnice so položili travo, na vsaki postaji so
zasadili po štiri drevesa. V času gradnje visijo po mestu in na postajah javnega prevoza
plakati, da je na novo posajenih več kot 1000 dreves in zasajenih 36 000 m2 travnatih površin.
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ZGODOVINA PARKOV
V času Charelsa V. okrog leta 1370 je v srednjeveškem Parizu živelo 100.000 prebivalcev na
440 ha veliki površini. Ozelenitev je bila omejena le na parke religioznih institucij in
stanovanj aristokracije, kajti podeželje je bilo takoj za mestnim obzidjem. Močvirje, ki se je
razširjalo zunaj mestnega obzidja, je bilo kasneje osušeno in spremenjeno v pašnike.
V 16. stoletju so francoski kralji zapustili svoje gradove v dolini reke Loare in se ustalili v
Parizu. Od začetka 17. stoletja so oblikovali parke po italijanskih smernicah: Park Tuileries
zraven Louvra, park Luxembourg ob palači Medicis, kraljevi vrt zdravilnih zelišč (kasnejši
botanični vrt), palača Cardinal (kasnejša Kraljeva palača) in njen vrt (narejen 1640).
V 17. stoletju je bilo obzidje podrto, na tem območju pa so uredili dolge, z drevesi obdane
avenije in kot odprto mesto je z urbanimi in zelenimi površinami prihajalo do proste včlenitve
na podeželje. Kralj in njegov dvor so se kasneje preselili v Versailles, kjer je bilo narejenih
veliko parkov. Pred Revolucijo (leta 1789) so še obstajali prostrani privatni parki, ki so
obkrožali bogate paviljone plemičev na obrobju Pariza. Do 19. stoletja so bili veliki parki npr.
Luxembourg, Palais-Royal, Tuileris, del kraljevskega posestva, kasneje pa so bili odprti za
javnost. Med letoma 1789 in 1900 je več kot 230 ha samostanskih in plemiških parkov v
centu Pariza izginilo (privatne špekulacije in zemljišče za administracijo (Debié, 1992).
Slika 1: Načrt parkov in vrtov v Parizu leta 1900, površina 157 ha, avtor E. H. Arch.

Vir: Debié, 1992
»Veliko število vrtov je v 19. stoletju doživelo občutna krčenja: Luxembourg je bil kljub
protestom prebivalcev Latinske četrti zmanjšan za 1/3, park Monceau je leta 1861 izgubil 2/3
svoje površine za izgradnjo hotela. Po letu 1900 je bila kljub pozivom polovica zemljišča
parka Champ de Mars namenjena za izgradnjo prestižnih stolpnic za vplivne Parižane«
(Debié, 1992, 40).
»V sredini 19. stoletja je postal zelo močan pritisk na urbana območja. Sočasno z industrijsko
revolucijo je mesto postalo sedež ekonomije in bančništva. Središče Pariza se je zgoščevalo
na škodo parkov in nepozidanih površin. Napoleon je želel, da bi Pariz postal velika moderna
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metropola. Močan angleški vpliv ga je opogumljal za oblikovanje zelenih površin.
Haussmann, direktor službe za sprehajališča in nasade, ter Alphand sta manj kot v 20. letih
oblikovala velik del javnih zelenih površin; 90 ha znotraj mestnega obzidja, Bois de Bologne
(850 ha) in Bois de Vincennes (900 ha), park Montsouris, park Buttes-Chaumont in Parc
Monceau ter zasadila več kot 45000 dodatnih dreves« (Debié, 1992, str. 42).
Vendar je najpomembnejšo vlogo imel G. E. Haussmann, ki je v času svojega delovanja
(1853–1869) uspel popolnoma spremeniti videz mesta. Razvil in uvedel je še en zanimiv tip
javnega zelenja v mestu − avenijo ali bulvar, ki ga je prevzel iz širokopoteznih zasnov
baročnih parkov. Avenija je strogo monumentalna, racionalna in formalna (Šuklje, 1986).
»1903 je Eugene Henard predlagal projekt, da bi imel vsak prebivalec do najbližjega velikega
parka maksimalno 1000 metrov in do manjše zelene površine maksimalno 500 metrov, vendar
ta projekt ni bil realiziran.
Na podlagi urbanističnih dokumentov pariške regije, so Parižani leta 1903 razpolagali z 2 m2
zelenice/prebivalca. Prebivalci Londona so imeli v istem obdobju na razpolago šestkrat več
zelenih površin (12 m2/preb.)« (Debié, 1992, str. 42).

Slika 2: Načrt parkov in manjših parkov (square) v Parizu, površina 263 ha, avtor E. H. Arch.

Vir: Debié, 1992
V letih 1950–1970 se je urbana površina širila na nepozidanih zemljiščih v mestu in
kmetijskih površinah na obrobju, v obdobju 1970–1990 je država skoraj 1800 ha novih
zelenih površin odprla za javnost, kot so gozdovi, parki, ki so že prej obstajali, realizacija
nove ureditve rečnih bregov s spremljajočo infrastrukturo.
Po drugi svetovni vojni je bilo urejenih in na novo postavljenih več parkov.
Od leta 1976 so Departmaji, kasneje Regija so veliko pomagali občinam in okrožjem za
urejanje vseh vrst javnih zelenih površin« (Plan vert Regional d'Ile-de-France, 1994, str. 19–
25).
»Od leta 1980 se je dediščina zelenih površin povečala za več kot 150 ha, ki so dostopne
javnosti in tako je velikost odprtih parkov 515 ha.

16

Ta povečanja so veliki urbani parki: Georges-Brassens, André-Citroën, Bercy, park Villette,
ki je velika pridobitev za celotni Vzhodni Pariz; specifični projekti: Les Halles, park
Belleville, park Atlantique na postaji Montparnasse in Promenade plantée v 12. okrožju.
Kljub temu uresničitvam, pa pomanjkanje zelenih površin ostaja še vedno zelo pomembno.
Tako ima Občina Pariz v načrtu postavitev nekaterih novih parkov, pa tudi urejanje že starih:
na železniškem ozemlju se bo uredilo Pajel-cour du Maroc v 18. okrožju, Gare de Batignolles
v 17. okrožju, v ZACP Paris Rive gauche na majhnem železniškem pasu in vzdolž bregov
Sene. Vrh tega bo potrebna tudi ponovna ureditev velikih parkov in vrtov, kot so Buttes
Chaumont, Champs Elysées, ali Square d'Anvers, gozdova Bois de Boulogne in Bois de
Vincennes« (Biborgne, Lesay, Vaquin, 2003, str. 137).
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2.2 IZBRANI MESTNI PARKI V PARIZU
V poglavju »Izbrani mestni parki v Parizu« je predstavljenih enajst mestnih parkov Pariz; vsi
izbrani parki ležijo znotraj mestne obvoznice, med seboj se razlikujejo po času nastanka,
velikosti, funkcijah za prebivalstvo, možnostih za rastlinsko in živalsko raznolikost.
Karta 1: Izbrani parki v Parizu.

Vir: Demšar, 2006
Parki so dobro dostopni z javnim prevozom (podzemna železnica, avtobus), pot do njih je
dobro označena. Nekatere postaje podzemne železnice se tudi imenujejo enako kot park (npr:
postaja Bercy, Monceau, Buttes Chaumont, Luxembourg).
Vsi mestni javni parki so obdani z ograjo, vrata parkov se odpirajo ob sončnem vzhodu in
zapirajo ob sončnem zahodu.
Večina parkov je last Občine Pariz, upravlja jih Direction de parcs, jardins et espaces verts
(Uprava za parke, vrtove in zelene površine), ki skrbi za nadzor in upravljanje, čistočo,
varnost, oblikovanje, obnavljanje.
Parki Tuiliers, Parc de la Villette, Luxembourg, Louvre in Palais Royal, Hotel de Invalides so
last države Francije in jih zgoraj omenjena služba ne upravlja.
Parki v Parizu predstavljajo kraj srečevanja, rekreacije in sprostitve. Otroci se igrajo, jahajo
na hrbtu osla ali ponija, malo starejši se ukvarjajo s športom, starejši posedajo po klopcah,
moški igrajo šah ali balinajo ter posedajo v bližnji restavraciji ... Javna površina je narejena za
zadovoljevanje potreb prebivalcev za prosti čas. Zelenice že dolgo nimajo več samo estetske
funkcije, temveč je prostor za igranje, piknike in posedanje (razen v zimskem času do sredine
aprila, zaradi zimskega mirovanja trave).
Vsakodnevni uporabniki so:
- otroci in odrasli, ki jih spremljajo,
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- odrasli za rekreacijo (najpogostejši je tek),
- starejši in upokojenci, ki se sprehajajo posedajo po klopcah.
Ob sončnih koncih tedna postanejo parki središče družabnega življenja v mestu in je prava
gneča družin, otrok in mladih.

2.2.1 TUILERIES
Park leži na desnem bregu reke Seine v 1. okrožju. »Današnja velikost parka je 280.000 m2,
urejen je bil leta 1664, vendar pa kasneje večkrat preurejen« (Spletni vodič po Parizu:
Baudelet, 2006).
ZGODOVINA
Katarina de Médicis je bila že leta 1564 očarana nad prostranim zemljiščem, na katerem je od
12. stoletja stal obrat za strešne opeke. Obkrožale so ga Champs de Cucurbitacées (Polja
bučnic). Zaradi opekarne je park dobil ime Tulieries (fr. tuilerie, slo. opekarna).
Kralj Ludvig XIV. ga je odprl za sprehajanje »dostojnih ljudi« in tako postal prvi javni park v
Parizu.
Slika 3: Park Tuileris iz leta 1609, ko še ni bil zasajen (zasadili so ga v letih 1664–1674).

Vir: Debié, 1992
»Delno zaradi požara in delno zaradi napada vojske je bila palača Tuileries leta 1883
porušena do tal in zamenjal jo je prostran park« (Mairie de Paris, citirano 1. 4. 2006).
»Park Tuileris je bil leta 1991 vpisan na seznam svetovne dediščine pri Unescu«
(Informativna tabla pred parkom). Park je last države in ne občine Pariz in ni pod okriljem
"Directions de parcs et jardins de Paris".
FUNKCIJE
Ker park leži ob Seni, je na južni strani mogoč dostop preko mostov, na severni strani sta
postaji metroja Concorde in Tuiliers, vozijo pa tudi štiri linije mestnega avtobusa.
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Park je nekakšen "pretočni park", ker povezuje dve turistični točki, in sicer Concorde in
muzej Louvre.
Slika 4: Glavna promenada skozi park Tuileries. V ozadju se vidi obelisk na trgu Concorde in
Slavolok zmage.

Vir: Demšar, 6. 4. 2006
Največ ljudi se skozi park le sprehodi, nekateri se ustavijo in posedajo ob fontanah.
Slika 5: Ob fontani, park Tuiliers.

Vir: Demšar, 6. 4. 2006
Travnatih površin je zelo malo in tudi te so nedostopne, zato pa je toliko več dreves. V parku
je veliko število drevesnih vrst, med drevesi je posuta fina mivka, kar je eden od razlogov, da
v tem parku razen balinanja ni nobenega športa.
V največji meri so obiskovalci turisti, manj je Parižanov. Glede na starostno strukturo
obiskovalcev prevladujejo vse starostne generacije. Še najmanj je otrok, otroško igrišče je
"zaradi varnostnih razlogov zaprto" (Tabla na ograji igrišča).
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V parku izstopajo socialna in urbanistično-pokrajinska funkcija, pa tudi ekološka funkcija,
predvsem za živalstvo drevesnega habitata.
Varnostniki nadzorujejo park z električnim avtomobilom.
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2.2.2 LUXEMBOURG
Park Luxembourg leži v centru Pariza v 6. okrožju ob palači Luxembourg. Velikost parka je
224.500 m2.
ZGODOVNA
Oblikovan je bil leta 1612 na pobudo Katarine de Medicis.
Slika 6: Park Luxembourg do revolucije, načrt mesta Pariza, avtor: M. Etiene Turgot (1734–
1739).

Vir: Debié, 1992
FUNKCIJE
Dostopnost do parka je z javnim prevozom RER B (Luxembourg), do parka pa vodijo tudi tri
linije mestnega avtobusa.
Sredi gosto pozidanih stanovanjskih objektov se razprostira velika zelena površina parka
Luxembourg. Zaradi položaja v centru mesta in bližine zgodovinskih turističnih znamenitosti
in svoje zgodovine postal priljubljena turistična točka. Na obrobju parka je ponujenih velika
ponudba za obiskovalce in zato opravlja zelo raznolike funkcije.
Obiskovalci parka so tako domačini kot tudi turisti, čeprav slednji prevladujejo. Še bolj kot
sprehajanje so tu v ospredju dejavnosti za sproščanje in rekreacijo in tako ponuja vsem
starostnim pestro ponudbo:
- otroci: igrala za otroke (plačljivo, 2,50 €), sprehajanje na hrbtu oslov, vrtiljak, poseben park
za otroke mlajše od 6 let, najem mini jadrnic na jezeru,
- mladi: številna športna igrišča (tenis, košarka,namizni tenis),
- starejši: igrišča za balinanje, prostor za igranje šaha, knjigarniški prostor.
Za turiste so zanimive skulpture in spomeniki, palača Luxembourg, v kateri je sedež Senata,
cvetlične gredice in opazovanje dogajanja.
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Slika 7: Park Luxembourg, v ozadju kupola Panteona.

Vir: Demšar, 8. 2. 2006
Ob sončnih dneh, ne glede na letni čas, se ljudje ustavijo in posedejo na zelenih železnih
stolih ali ležalnikih. Park je primeren tudi za raznovrstne ideje umetnikov, saj tu potekajo
raznovrstne razstave, pred vhodom pa se velikokrat zadržujejo glasbeniki (pihalni orkestri,
kitaristi). Na sliki 8 je predstavljen del ene od razstav, ki so ena od možnosti za umetnikovo
uveljavljanje, po drugi strani pa pomenijo popestritev in še večjo privlačnost zelenih površin.
Slika 8: Razstava v parku Luxembourg.

Vir: Demšar, 12. 5. 2006
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2.2.3 LE CHAMP DE MARS
Park leži v centru Pariza jugovzhodno od reke Sene v 7. okrožju. Velikost parka je 243.215
m2.
ZGODOVINA
V 16. stoletju so vinogradi in vrtovi razširjali po tem širnem prostoru, kasneje pa je bil prostor
uporabljen za vojaške vaje in po tej površini se je 10.000 mož postavilo v bojni razpored.
Obdan je bil z visoko železno mrežo. Leta 1780 je bil odprt za javnost.
14. julija 1790 je bil uporabljen za praznik združenja 300.000 gledalcem in leta 1837 za
poroko Orleandskega vojvoda.
Po letu 1855 je postal Champ de Mars prostor za svetovne razstave, po postaviti Eifflovega
stolpa (Tour d' Effel) leta 1889 je vojska to območje odstopila mestu Pariz. Oblikoval ga je
arhitekt Jean-Camille Formige, prvotna velikost je bila 42 ha. Park je bil zaradi gradnje
stanovanj zmanjšan (Les parcs et jardins, 2001, str. 87).
FUNKCIJE
Dostop do parka omogočajo dve liniji metroja s postajama Ècole Militaire in Champ de Mars
Tour Eiffel, RER C in dve progi mestnega avtobusa. Dostopnost in obiskanost parka je zelo
dobra, kajti ob parku je postavljena največja znamenitost Pariza. Ker je park raven, je dostop
mogoč tako za invalide kot tudi za otroške vozičke.
Park je v prvi vrsti namenjen sprehajalcem in turistom za ogled Eifflovega stolpa in
fotografiranje.
Mladi Parižani se poslužujejo igrišč, starši z otroki pa površin namenjenim otrokom.
Park Champ de Mars ima med vsemi izbranimi parki najstrožja pravila. V parku so table, ki
opozarjajo, da so kršitve plačljive: npr. 475 € za nepobran pasji iztrebek in 183 € za odvržen
papir.
Slika 9: Pogled iz Eiffovega stolpa na Champ de Mars.

Vir: Demšar, 2006

24

2.2.4 LES CHAMPS ÉLYSÉES
Park Champs Élysées se razprostira na desnem bregu reke Sene, v 8. okrožju, ob aveniji
Champs Élysées. Velikost parka je 137.520 m2.
ZGODOVINA
Park je bil oblikovan v daljšem času skozi zgodovino. Mairie de Médicis je leta 1628 dala
urediti območje vzdolž reke Sene, ki je bilo zamočvirjeno, posajeni nasipi so bili namenjeni
sprehajališču za celoten dvor.
Kasneje so dela za velik park dokončali po kraljevem odhodu v Versailles na pobudo vojvode
d' Antin. Območje je bilo zasajeno z drevesi v obliki pravokotnikov in kvadratov in je postalo
prostor za zabavo Parižanov. Razvili so ga v urbani park, čeprav se je zdelo, da je preprost.
1828 je država podelila zemljišče Parizu s pogojem, da varuje parke, zatorej je leta 1836
Hittorf uredil park s pločniki, vodnjaki, razsvetljavo, pa tudi paviljoni (kavarne, gledališče,
cirkusi, restavracije) so sprejemali dostojanstvene zabave navadnih Parižanov.
Kljub vsemu je Jean-Charles Alphand oblikoval zapleteno mrežo travnatih površin, tako da je
park postal nepravilen, bolj živahen in prijeten, vendar pa je značaj parka manj primeren za
klasicistične zgradbe, ki ga obdajajo (Razstava v Petit Palais, 2006).
FUNKCIJE
Ob začetku najpomembnejše prometne in tudi turistične avenije v Parizu Champs Élysées sta
dve pomembni postaji metroja, in sicer Concorde in Champs Élysées Clemenceau ter tri linije
mestnega avtobusa. Park je dostopen tudi za invalide in otroške vozičke.
Večina ljudi se v parku ne ustavi, čeprav se razprostira ob najbolj pomembni in turistični
aveniji Champs-Élysées. V park pridejo ali zaidejo turisti, ki se želijo odpočiti.
Slika 10: Park Champs-Élysées.

Vir: Demšar, 14. 5. 2006
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2.2.5 PARK TROCADERO
Park Trocadero se razširja na desnem bregu Seine in leži v 16. okrožju. Zaokroža ga palača
Chaillot in Muzej moderne umetnosti (zgrajen 1937 za svetovno razstavo), na drugi strani
mostu pa stoji največja pariška znamenitost − Eifflov stolp.
Slika 11: Pogled iz Eifflovega stopa na park Trocadero.

Vir: Demšar, 2006
ZGODOVINA
Leta 1651 je na tem mestu stal dekliški vzgojni zavod, ki je bil porušen po revoluciji. Ludvik
VIII je želel slovesno obhajati osvojitev Cadix v Španiji in je načrtovani spomenik
poimenoval Villa Trocadero. Projekt ni bil nikoli končan, ime pa je kljub temu ostalo. Park je
bil urejen leta 1878 za svetovno razstavo.
FUNKCIJE
Postaja podzemne železnice, ki je poimenovana po parku, je neposredno ob njem. V bližini
sta še dve postajališči Passy in Iéna, obkrožajo pa ga štiri linije mestnega avtobusa.
Park je dostopen za otroške vozičke in invalide.
Park je simetrično oblikovan, deli ju vodna površina z vodnimi curki. Okrog nje se razprostira
trava, na kateri v sončnih dneh posedajo turisti. Iz parka je zelo markanten pogled na Eifflov
stolp in živahen turistični utrip.
Domačini se zadržujejo bolj na obrobju, kjer so igrala za otroke, ali v drevesnem delu parka.
Redko je opaziti športnika, ki teče, drugih oblik športa pa v tem parku ni.
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Slika 12: Popoldanski vrvež v parku Trocadero.

Vir: Demšar, 6. 4. 2006

2.2.6 PARK BUTTES CHAUMONT
Park leži v 19. okrožju na severu Pariza. Velikost je 247.316 m2.
Slika 13: Konec tedna v parku Buttes Chaumont.

Vir: Demšar, 27. 5. 2006
ZGODOVINA
»Izkopavanje v kamnolomu se je začelo po francoski revoluciji in v 19. stoletju so to
dragoceno snov izvažali v Združene države Amerike, zato so četrt poimenovali Ameriška
četrt. Dejavnost izkopavanja ilovice in sadre se je končala leta 1860 in takrat so kamnolom
zaprli. Napoleon III. se je odločil, naj spremenijo hrib v razkošen vrt. Oblast je to potrdila leta
1863 in takrat se je začelo nadčloveško težko delo. Park, ki so ga 1867 slovesno odprli, je
urejalo več kot tisoč delavcev, potrebno je bilo izkopati in odvoziti 200.000 m3 zemlje ali s
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konji ali pa z vagončki na železnici. Uredili so ga vrtnar Barillet Deschamp, arhitekt Davioud
in inženir Alphand« (Mairie de Paris, 2006).

FUNKCIJE
Ob parku sta dve postaji metroja (Buttes Chaumont in Botzaris), vozi tudi mestni avtobus.
Čeprav je Buttes Chaumont velik in zelo razgiban, je v zimskem času slabše obiskan
(pogostejši so tekači, sprehajalci in lastniki psov), v topli polovici leta je v njem veliko število
obiskovalcev. Po podatkih naj bi park obiskalo »letno več kot 3 milijone ljudi« (Parc de
Buttes Chaumont, 2006).
Glede starostne strukture prevladujejo vse starostne skupine. Slika 13 zajema del
obiskovalcev tega parka in opazno je, da so le ti različnih starosti: od starejših do dojenčkov v
vozičkih. Travnata površina je namenjena za vse oblike sproščanja − opazovanju in druženju,
igranju na glasbila, otroškim igram, poležavanju.
Otroška igrala so kakor v vseh drugih parkih vedno polna in zasedena, park pa predstavlja
tudi kraj za druženje spremljevalcev otrok.
Park je med vsemi izbranimi najbolj razgiban glede nadmorske višine in senčen zaradi
gostega drevesnega sloja.
Slika 14: Opuščena restavracija in znaki vandalizma.

Vir: Demšar, 2. 3. 2006
Slika 14 priča, da park kljub vsemu ni več tako frekventen kot nekoč in da nekatera
spremljajoča parkovna infrastruktura propada. Samo v tem parku so grafiti, v drugih izbranih
parkih ni znakov vandalizma. Pojavljajo se tudi smeti in pasji iztrebki, kajti to je eden redkih
parkov v Parizu, ki dovoljuje lastnikom sprehajati pse. Kljub vsemu pa je potrebno opozoriti
na dejstvo, da je 19. okrožje na vzhodu mesta, kjer je velik delež priseljencev in da park ni
namenjen turistom.
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2.2.7 PARK VILLETTE
Park leži na severozahodu mesta, ob kanalu Ourcq in mestni obvoznici, v 19. okrožju.
Velikost parka je 550.000 m2.
ZGODOVINA
Park so postavili in uredili pod vodstvom Bernarda Tschumija v letih 1987–1991 v območju
Cité des Sciences et de l'industrie, Cité de la Musique, Le Zénith in Cité administrative, na
območju starih klavnic Villette. Velikost parka je 28 ha (Narional Geographic, 2005, str. 208).

FUNKCIJE
Postaji dveh linij metroja, Porte de la Villette in Porte de Pantin, sta najbližji parku Villette ali
postaje dveh prog mestnega avtobusa.
Park je povezovalni člen zgradb, ki opravljajo različne funkcije, kot so koncertne dvorane,
kinodvorana, gledališče, plesna dvorana, center jahanja, … Park nima urnika odprtosti, ker se
zaklepa glede na potrebe in kot kompleks. Za nadzor skrbi varnostna služba, ki svoje delo
opravlja s pomočjo avtomobila.
V poletnem času postane park kino na prostem, prostor za glasbene festivale, koncerte in
najrazličnejše prireditve.
Slika 15: Park Villette.

Vir: Demšar, 27. 5. 2006
Na levi strani slike 15 je del Géode (kinodvorana z največjim filmskim platnom na svetu, ki
ima obliko poloble), na sredi je Mesto (Cité) znanosti in umetnosti. V Mestu znanosti in
industrije (Cité des Science et d'Industrie) so predstavljene znanstvene vsebine na slikovit in
zanimiv način. Glavnina obiskovalcev so otroci in mladostniki.
Na travi je največ otrok, ki se igrajo s svojimi starši oz. spremljevalci. Nekateri obiskovalci
poležavajo, praznujejo rojstni dan, imajo piknike in se na različne načine družijo.
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Slika 16: Park Villette − obiskovalci v sobotnem popoldnevu.

Vir: Demšar, 27. 5. 2006
Park predstavlja veliko pestrost različnih možnosti sproščanja, predvsem pa je opaziti, da so
oblikovalci dali velik poudarek igralom za otroke, ki jih je veliko in so moderno oblikovani.
Poleg sprostitve je možnost tudi različnih oblik športnih dejavnosti, kot na primer
kolesarjenje, rolanje, tek, igre z žogo …
Zaradi razgibanosti parka lahko obiskovalci, ki si želijo miru, najdejo takšen kotiček. V parku
je pristno tudi igranje na inštrumente (boben, kitara).
Villette je zaradi svoje moderne oblike in bližine Cité des Sciences et de l'industrie zelo dobro
obiskan. Zaradi velikosti ima obiskovalec občutek, da je sam in hkrati da je v družbi.
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2.2.8 PARK MONTSOURIS
Park leži v južnem delu Pariza ob velikem Mednarodnem študentskem naselju (Cité
Internationale de la Universitaire), v 14. okrožju. Velikost parka je 154.640 m2.
Slika 17: Park Montsouris.

Vir: Demšar, 9. 2. 2006
ZGODOVINA
V času Napoleona III. in pod vodstvom barona Haussmana je inženir Alphand v letih
1867−1878 dokončal urejanje parka, ki je nastal na območju štirih velikih jam kamnoloma.
Jame so zasuli in oblikovali v valovit park s slapovjem, jamo in jezerom (1 ha).
Napoleon se je navduševal nad londonskimi parki, ki so opravljali pomembno vlogo in so
veljali za kraj srečevanj različnih socialnih slojev (Mairie de Paris, 2006).
Beseda Montsouris izhaja iz besed »Moque Souris« (posoda miši). Obuja spomin na stare
čase, ko so bili mlini la Bievre ogroženi zaradi glodavcev.

FUNKCIJE
Dostopnost z železnico je mogoča le z RER B z izstopom na postaji Cité Universitaire ali na
postajah treh prog mestnega avtobusa.
Park Montsouris opravlja veliko funkcij. Najpogostejši uporabniki parka so rekreativci,
predvsem mlajša in srednja generacija, ki teče. Tek je v tem parku prevladujoča oblika
razgibavanja tako v dopoldanskem kot popoldanskem času. Veliko je staršev z otroki, ki se
igrajo ali sprehajajo okrog jezera, ves čas pa so prisotni tudi starejši, ki opazujejo in se družijo
ob jezeru, na klopcah. V manjši meri svojo funkcijo opravlja košarkaško oz. nogometno
igrišče. Ker je park oddaljen od središča mesta, turistov ni.
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Slika 18: Park Montouris.

Vir: Demšar, 21. 4. 2006
Slika 18 je bila posneta v poznem petkovem popoldnevu. 15. aprila se konča »zimsko
počivanje trave« in po tem datumu zelenice napolnijo obiskovalci.
V toplih dneh so zelenice polne mladih, ki se učijo, igrajo z žogo, imajo piknike in
poležavajo; to je kraj druženja.
Ob koncu tedna in v času prireditev se število obiskovalcev v parku še poveča.

2.2.9 PARK ANDRÉ CITROËN
Park leži na jugozahodu mesta ob reki Seni v 15. okrožju. Velikost je 138.000 m2.
Po diagonali parka je speljana pot, ki povezuje sever in jug parka.
Park je razdeljen na tri sklope:
- Centralni park: v središču je prostrana okvirjena zelena površina z granitnim
razglednim stolpom, vodnim kanalom in fontanami. Postavljena sta tudi dva
steklenjaka; v prvem je avstralsko mediteransko rastlinstvo, v drugem so posajena
drevesa, a je zaprt za obiskovalce. Med rastlinjakoma se raztezajo številni vodni curki.
- Črni park
- Beli park, v katerem je prostor za igro otrok, postavljene so mize za namizni tenis ter
drugi športno-rekreacijski pripomočki.
Šest manjših vrtov je postavljeno na severovzhodu, od katerih ima vsak v imenu barvo, ki
simbolizira kovino, planet, dan v tednu, pojavnost vode in čutilo npr: Srebrni park: srebro,
Luna, ponedeljek, reka in vid. Parki pa so: modri, zeleni, oranžni, rdeči, srebrni in zlati park.
Tematski parki obkrožajo glavni del: Beli, Črni park, vrstni parki, Park metamorfoz, Gibajoči
park, razstave…
ZGODOVINA
Park je bil urejen in postavljen s strani občine Pariz leta 1992 na zanemarjenih in opuščenih
industrijskih površinah avtomobilske tovarne Citroën, ki je to območje zapustila leta 1982.
Uredila sta ga dve skupini pod vodstvom Alaina Prosvosija in Gillesa Clémenta.
FUNKCIJE

32

Park je dostopen s podzemno železnico na severni strani ispostaje Javel, na jugu pa s postaje
Balard. RER C ima postajo Boulevard Victor skoraj v neposredni bližini parka, dostop je
mogoč z dvema progama mestnega avtobusa.
»V parku je posajenih več kot 2.500 dreves, 70.000 grmičev, 250.000 trajnic, 25 fontan, osem
rastlinjakov in več kot 1 ha vodnih površin« (Insecula, 2006). Prav zaradi te svoje
razgibanosti je park privlačen za okoliške prebivalce. V parku skoraj ni tujcev, saj je preveč
oddaljen od centra mesta. Obiskovalci so otroci in starši, ki jih spremljajo, starejši ljudje na
sprehodu in cele družine. V parku so različne oblike športa, vendar pa rekreacijska vloga ni
prevladujoča.
Slika 19: Manjši vrt (Jardin blue) v parku André Citroën.

Vir: Demšar, 29. 3. 2006
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2.2.10 PARK BERCY
Park leži na jugovzhodu mesta ob reki Seni v 12. okrožju. Velikost parka je 139.747 m2.
Park je razdeljen na tri sklope, ki si sledijo od zahoda proti vzhodu: velika zelenica, cvetlične
grede v središču in romantičen park. Na jugu je ob Seni velika terasa, pod katero so
parkirišča, kioski za varnostnike, javno stranišče, skladišče, ... Devet tematskih parkov je
razporejenih v središču parka: zelenjavni vrt, meteorološka opazovalnica, sadovnjak,
latnik/brajda, vrtnarska hiša, čebulnice, vrtnice, labirint in vrt dišav. V tretjem delu parka,
imenovanem romantični, so vodni elementi: vodni kanal, otok, slapovje in jama.
ZGODOVINA
»Park je bil urejen in postavljen s strani občine Pariz (skupina arhitektov FFL (Marylène
Ferrand, Jean-Pierre Feugas in Bernard Le Roy in Bernarda Hueta) leta 1995 na območju
starih skladišč Bercya za vino in močne opojne pijače, ki je delovalo do 50. let 20 stoletja.
Skladišče Bercy je bilo postavljeno v času Ludvik XIV. in kot prvo skladišče vina, QUI
MARQUA od začetka treh stoletij aktivnosti brez prekinitev« (Mairie de Paris, 2006). Prav
zato je v parku toliko ohranjenih oz. obnovljenih elementov, ki spominjajo na to dejavnost:
železniški tiri, hiše, ki po obnovitvi sluzijo drugačnim namenom, kanal Quarc, latniki in
nasajene trte, ...
FUNKCIJE
Dostopnost do parka Bercy je mogoča tako z avtobusom kot tudi z metrojem (postaji Bercy in
Cour St. – Emilion). Park je dostopen tudi za invalide in otroške vozičke.
Slika 20: Maison de Lac in jezero v parku Bercy.

Vir: Demšar, 10. 3. 2006
Bercy je zelo urejen in razgiban park. V središču se nahajata Maison de Jardinage (vrtnarska
hiša) in Maison de Lac (jezerska hiša).Vstop v vrtnarsko hišo je brezplačen. Predstavljene so
vsebine iz področja vrtnarjenja, na voljo je knjižnica z raznovrstno literaturo za to področje.
Obiskuje jo predvsem šolajoča mladina in naključni obiskovalci.

34

Slika 21: Vrt v parku Bercy.

Vir: Demšar, 10. 3. 2006
Urejen je manjši zelenjavni vrt z oznakami imen rastlin, manjši vinograd (spomin na skladišča
vina), tako da park opravlja tudi izobraževalno funkcijo.
Pred parkom so tudi zelene površine, ki služijo za igranje nogometa ter za rolerje, drugih
oblik športa skoraj ni.
Park je posebno lep v času cvetenja rož in vrtnic, predvsem pa predstavlja mirno oazo, v
katero prihajajo tudi zaposleni na malice, na klepet oz. oddih.
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2.2.11 PARK MONCEAU
Park leži na v 8.okrožju. Velikost parka 82.506 m2.
Slika 22: Ob vhodu v park Monceau: na levi strani slike prodajalna sladkarij in igrač, v
desnem robu vrtiljak za otroke.

Vir: Demšar, 2. 3. 2006
Na ograji vhoda so postavljene table: pravila, odprtost parka, navodila za ločeno zbiranje
odpadkov v parku, tabla o prepovedi hoje po travi med 15. oktobrom in 15. aprilom zaradi
zimskega počitka in trijezična tabla, da se v primeru nevihte zaradi varnosti park zapre.
Slika je posneta na severnem vhodu v park. Postavljena sta paviljona vrtiljak in prodajalna
igrač in sladkarij. V parku je prepovedano za pse in kolesarje, na kar prav tako opozarjajo
table. Slika je bila posneta v začetku meseca marca, ko je bilo kljub mrazu polno ljudi.
ZGODOVINA
Leta 1769 je vojvoda Chartres kupil en hektar zemlje na ravnini Monceau, park je uredil
Carmontelle leta 1861.
FUNKCIJE
Ob parku sta dve postaji podzemne železnice (Courcelles in Monceau) ter javni mestni
avtobus (pet linij).
Park leži na ravnini, vendar je zelo razgiban.
V parku je največ otrok s starši, saj je postavljenih veliko igral, otroci se lahko igrajo tudi na
travi, kajti v parku zaradi prepovedi psov ni težav z njihovimi iztrebki.
Pestrost igral, prost dostop do travnatih površin in veliko število vodnih pip pojasnjujejo,
zakaj so najpogostejši obiskovalci prav predšolski in osnovnošolski otroci.
Veliko število drevesnih vrst in visokih starosti (najstarejše drevo je bilo posajeno leta 1853)
omogoča veliko raznolikost ptic.
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2.3 OSTALE ZELENE POVRŠINE
2.3.1 POKOPALIŠČA
Pokopališča so na zemljevidih in kartah označena kot velike zelene površine. V Parizu so zelo
velika pokopališča:
• pokopališče Pére Lachaise,
• pokopališče Montmarte,
• pokopališče Batignolles,
• pokopališče Villette,
• pokopališče Montparnasse,
• pokopališče Gentilly,
• pokopališče Montrouge.
V Parizu so pokopališča večjih površin in so urejena, vendar jih številčno ni veliko. Ob
glavnih oseh in ob obzidju pokopališč so posajena drevesa, francoski grobovi so v obliki
kamnitih grobnic in niso podobni slovenskim grobovom, ki so obrasli z zelenjem.
Največje je Pére Lachaise, ki je najbolj obiskano zaradi slavnih osebnosti, saj so tu pokopani
pevci, pisatelji, filozofi … Pokopališče je kraj tišine, vendar nekatera (pokopališče
Montparnasse) predstavljajo bližnjico za tamkajšnje prebivalce.
Slika 23: Kamnite grobnice in zelenje: pokopališče Pére Lachaise.

Vir: Demšar, 16. 5. 2006

2.3.2 BOTANIČNI VRTOVI
•

Botanični vrt Pariza (Le Parc floral de Paris) znotraj Bois de Vincennes

Leta 1967 je bil postavljen na opuščeni površini Bois de Vincennes. Odprt je bil za sprejem
tretjega mednarodno cvetličnega sejma, kasneje pa so ga uredili še leta 1979 za četrto tovrstno
razstavo.
Botanični vrt ima zelo bogato ponudbo, za vstop v park je potrebno plačati (polna cena: 1 €,
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znižana cena 0,5 €; marec 2006). Park je zelo lepo urejen, čist, postavljene so klopce in
smetnjaki; sredi botaničnega vrta je tudi veliko jezero.
V vrtu je postavljenih več zgradb:
o hiše narave:
biblio-ludoteka (knjižnica za otroke), razstave, metuljev vrt, zdravilne rastline,
o zbirke/paviljoni:
mediteranske rastline, lokvanji, notranje rastline, sezonske zbirke, praproti in kamelije,
bonsaji in irisi.
Slika 24: Paviljon bonsajev, Parc Floral de Paris.

Vir: Demšar, 2006
Postavljen je velik prireditveni prostor, veliki sejemski dvorani, restavracije in paviljoni za
prireditve in razstave. Vrt ponuja tudi mini golf, mize za namizni tenis in veliko raznovrstnih
otroških igral.
Obiskovalci botaničnega vrta so sprehajalci, uporabniki igral, obiskovalci sejmov in razstav.
•

Rastlinjak Auteuil (Les serres d' Auteuil)

Rastlinjak Auteil je v 16. okrožju pri Porte d'Auteuil, oblikovan in zgrajen je bil konec 19.
stoletja.
V rastlinjaku so pomembna drevesa in sijajne zbirke redkih dreves, saj vrt šteje 6.000 rastlin,
združenih v tematske sklope ali v klasifikaciji rastlinskih vrst.
V vrtu je tudi sedež Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts de la Mairie de Paris
(Direktorat za parke, vrtove in zelene površine občine Pariz).
•

Botanični vrt (Le jardin des Plantes)

Le jardin des Plantes je velik botanični vrt v 5. okrožju, na levem bregu reke Sene.
Botanični vrt je nadaljevanje Kraljevega vrta zdravilnih rastlin iz leta 1635 in še danes velja
za najstarejši znanstveni organizem v Franciji, kraj poučevanja, skupnosti raziskovalcev in
raziskovanega laboratorija (Mairie de Paris, 2006).
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Znotraj botaničnega vrta so muzeji in galerije povezane s prirodoslovjem, evolucijo in
razvojem Zemlje ter šola za botaniko. V vrtu je 4.500 rastlin, mogočna so štiri drevesa, ki so
bila posajena konec 18. in v začetku 19. stoletja.
•

Promenade plantée

Promenade plantée je 4,5 km dolgo sprehajališče, ki povezuje Place de la Bastile in Bois de
Vincennes in je bila urejena leta 1988 na stari železniški progi (Paris, 2006). Prvi del poti je
speljan po viaduktu, drugi pa med strnjeno pozidanimi stanovanjskimi zgradbami; pot je
speljana tudi pod dvema tuneloma.
Sprehajališče je posajeno z drevesi in okrasnim cvetjem. Kljub bližini prometne avenije, se v
sprehajališču zadržuje veliko število ptic.
Slika 25: Promenade plantée.

Vir: Demšar, 24. 5. 2006
Promenade plantée je namenjena sprehajanju, posedanju po kopicah, zabavi, igranju otrok in
rekreacijskemu teku. Na sprehajališču so prepovedani rolerji in kolesa, prav tako je
prepovedano za pse. Najpogostejši uporabniki sprehajališča so tamkajšnji prebivalci vseh
starostnih skupin.
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2.3.3 VEČJE REKREACIJSKE POVRŠINE V PREDMESTJU
Dve največji sklenjeni zeleni površini v Parizu sta Bois de Boulogne in Bois de Vincennes.
Prvi je velik 852 ha in leži ob obvoznici na zahodu Pariza, Bois de Vincennes je večji in meri
994 ha, razprostira se jugovzhodno od obvoznice (INSEE, 2006). Njuna površina predstavlja
skoraj četrtino urbanizirane površine Pariza oz. velikosti prvih devetih okrožij.
Po tipizaciji spadata gozdova v tip parkovno urejenih gozdov, kajti »ne moremo govoriti o
neokrnjenih in naravnih gozdovih, prav tako pa se funkcijsko razlikujejo od parkov« (Strojin,
2001, str. 9). V ta tip kategorije je uvrščen tudi botanični in živalski vrt.
Kljub prizadevanjem zelene površine ne opravljajo svoje funkcije, kajti otežen je dostop,
velika gneča zaradi prometa, vse bolj pa postaja nevaren kraj zaradi prostitucije, preprodaje
drog in drugega kriminala (Debié, 1992)
2.5.3.1 BOIS DE BOULOGNE
Velikost gozda je različna glede na vire: od 845 ha do 895 ha površine; razteza se na
zahodnem delu Pariza ob 16. okrožju. Dostop je mogoč z metrojem do postaje Demphine ali
Porte d'Auteuil. Na zunanjem delu je mestna obvoznica in večina ljudi prihaja v gozd z
avtomobilom, kajti ob gozdu je urejenih veliko parkirnih površin.
Bolonjski gozd je bil urejen na zahtevo Napoleona III.
Slika 26: Bois de Bologne.

Vir: Demšar, 22. 4. 2006
Gozd je razdeljen na več parkov (Parc de Bagatelle, Parc d'Acclimatation, Jardin
Shakespeare), v sredini je šest jezer, na dveh je tudi možnost veslanja. Skozi gozd je speljanih
35 km poti, na katerih se ob koncu tedna sprehajajo, kolesarijo in rekreirajo pariške družine
ali posamezniki. Skozi gozd sta speljani dve najdaljši poti − Allée de Longchamp, ki teče od
jugozahoda proti severovzhodu, in Allée la Reine Marguerite, ki je speljana od severa proti
jugu. Na travnatih površinah se igrajo otroci, skupine, ki imajo piknike in skupine, ki le
posedajo in se pogovarjajo; pred gozdom v bližini parkirišča so površine, na katerih balinajo
moški.
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2.5.3.1. BOIS DE VINCENNES
Površina Bois de Vinncennes je 994 ha in se razširja na jugovzhodu.
Dostopnost do gozda je z metrojem do postaje Porte Dorée.
Slika 27: Bois de Vincennes proti zahodu.

Vir: Demšar, 17. 5. 2006
V začetku 13. stoletja je Philippe Auguste obdal zemljišče za kraljevi lov z 12 km obzidjem.
Znotraj obzidja je spustil damjake, košute in jelene. V času Ludvika XV. se je gozd
preoblikoval v javno promenado, do katere je vodilo šest vrat; v 19. stoletju je bil gozd
namenjen vojaškim zabavam. Leta 1860, v času Napoleona III., ga je urejeval Alphand.
Jezero Gravelle je napolnjevala voda iz reke Marne, urejeno je bilo dirkališče in počasi so se
razširjali športne površine.
Danes so v sklop gozda vključeni še živalski vrt, botanični vrt, kmetija Georges-Ville,
budističen tempelj, tropski vrt, tehnični center za tropsko rastje, vrtnarska šola in arboretum,
gledališče Cartoucherie de Vincennes in sejmišče. Ob gozdu se razprostira velik zabaviščni
park (Bois de Vincennes, citirano 21. 5. 2006).
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Slika 28: Živalski vrt v Bois de Vincennes.

Vir: Demšar, 17. 5. 2006
Gozd je namenjen sprehajanju, vsem oblikam rekreacije (tek, kolesarjenje, rolanje …),
sprostitvi in stiku z naravo. Za sledenje je zelo pomemben tudi živalski vrt, ki opravlja
izobraževalno funkcijo.
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3 PARKI V LJUBLJANI
Mestne zelene površine, javne in delno tudi zasebne, so samo deloma posledica načrtovanega
razvoja. V veliki meri je »zelena podoba Ljubljane« posledica za razvoj grajenega mesta manj
privlačnih značilnosti prostora (strmine, geološka podlaga, voda). Za javne zelene površine je
danes značilna programska, ureditvena, oblikovalska in fizična nepovezanost. Posledica tega
je tudi neenakomerna preskrbljenost mestnega prostora z javnimi zelenimi površinami«
(Prostorski plan mestne občine Ljubljana, 2001).

3.1 ZGODOVINA PARKOV
Mestni parki v Sloveniji v 19. stoletju niso dosegli koncepta, ki so ga takrat in že prej
izoblikovala evropska velemesta. Vzrok za to je iskati v veliko manjšem merilu in v
počasnem razvoju mest, zaradi tega imamo le tri mestne parke: ljubljanski, mariborski in
celjski mestni park.
Vsak izmed parkov je nastajal kot samostojen organizem pod vplivom različnih dejavnikov:
konfiguracije terena, klimatske situacije, bližine vodnih virov, njegove lokacije v mestu,
zahtev in želja v mestu (Cetin, 1986).
»V času kratkotrajnih Ilirskih provinc (1808–1813) so prve odločilne poteze nove
organizacije mesta prispevali Francozi, ko so načrtovali drevorede za povezavo mestnega
središča z okolico. Francoska doba je prinesla poudarjeno miselnost o zelenem mestu, o
mestu drevoredov, sprehajališč in parkov. Mestna oblast je do prve svetovne vojne v parke
spremenila skoraj vsa nepozidana zemljišča v mestu« (Mihevc, 2000, str. 15).
»Vse obsežnejše javne zelene površine so formirali že pred drugo svetovno vojno,
maloobsežne zelenice novejših stanovanjskih sosesk pa zaradi svojega majhnega obsega niso
mogle postati pomembne za sprehode in hojo« (Jeršič, 2000, str. 231).

3.2 IZBRANI PARKI V LJUBLJANI
V Mestni občini Ljubljana sem izbrala kot mestni park Tivoli, kajti druge zelene mestne
površine niso primerljive z izbranimi mestnimi parki v Parizu.
Tivoli »je največji in edini slovenski park, ki združuje v svojem razvoju raznolike parkovne
elemente: drevorede, vodne površine, cvetne poljane, fontane, parkovno plastiko, opremo,
počivališča, igrišča, jase, parkovni gozd« (Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji, 1995, ).
Skupaj z Rožnikom, Šišenskim hribom tvori Krajinski park Tivoli s površino 509 ha.

3.2.1 TIVOLI
Leži skoraj v samem središču mestnega jedra, njegova velikost je 50.000 m2 in kot tak je tudi
največji park v Ljubljani.
Ime je dobil po zabavišču Tivoli, ki so ga odprli leta 1835. Ime se je razširilo na celoten park.
Park Tivoli izkorišča gozdnato zaledje, drevoredi tvorijo hrbtenico, na katero so se nizali
ostali deli parka, oblikovna zasnova je vpeta med drevorede, zato je bolj geometrijska, čeprav
je sistem poti organski, vegetacija je domača in tuje drevesne vrste ter cvetlične preproge,
parki so prostor za srečevanje, oddih in zabavo (Cetin, 1986).
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ZGODOVINA
Začetki pomembnejšega oblikovanja ljubljanskih zelenih površin so bili Turjaški vrtovi, ki so
zrasli v poznem srednjem veku na zahodni strani izven mestnega obzidja. Vrtovi so segli do
nekdanjega rimskega jarka, ki je bil uporabljen za ribnik. Ob istem jarku so bili kasneje
Zoisovi vrtovi. Zaključek teh parkov je postal izhodišče osnovne tivolske poti in drevoreda.
Dvorec Tivoli je naslednik utrdbe Podturn, ko so z dvorcem upravljali jezuiti so za palačo
izkopali ribnik. Avstroogrski vojskovodja maršal Radetzky je v 2. polovici 19. stoletja
financiral nove parkovne nasade. Preuredili so krožni bazen z vodometom, dogradili stopnišče
in ga dekorirali. Francoz Jean Blanchard je v obdobju Ilirskih provinc načrtoval ureditev treh
povezovalnih drevoredov med dvorcema Tivoli in Lepoldsruhe (danes Cekinov grad) in tako
je bilo 1813 zasnovano orodje parka. Drevoredi so sestavljale akacije, ki so jih kasneje
zamenjali z kostanji. Iz plemiških vrtov in na zelenih površinah med drevoredi je nastajal
javni mestni park, znamenito drevoredno povezavo parka z mestom je po letu 1850 prekinila
železniška proga. Park je bil prostorsko okrnjen in odrezani del kasneje pozidan. Sistem
drevoredov so po izgradnji železnice dopolnili z novim drevoredom, ki teče kot tretji krak od
Tivolskega gradu k jugovzhodu. Ob drevoredu je bil 1880 izkopan ribnik. Na začetku
sprehajališča je ob izteku Cankarjeve ceste zraslo prvo likovno razstavišče – Jakopičev
paviljon (1909) (Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji, 1995).
Slika 29: Park Tivoli jeseni.

Vir: Demšar, 2006
Arhitekt Jože Plečnik je dal posekati osrednji drevored (os Cankarjeva cesta-Tivolski grad) in
uredili široko peščeno pot, ki so jo Ljubljančani poimenovali Sahara (navajeni so bili sence).
Sredi poti je dal postaviti niz betonskih svetilk, sprehajališče so nadgradili z geometrijskim
parterjem in vodnjakom v začetnem delu.
Tivoliju so med vojnama priključili gozdna pobočja Rožnika.
Severni del parka je bil degradiran s športnimi objekti, v park pa se je zajedla cesta.
Prestavljena železnica je odrezala dodaten del parka in 1962 spodbudila rušenje Jakopičevega
paviljona.
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Po letu 1945 so postavili številne skulpture. Zelenice pod gradom so preuredili v domiselno
otroško igrišče, prostor nekdanjega velesejma pa v parkirišče. Na osnovi javnega natečaja sta
ob preureditvi vrtnarije, ribnika in Kobetovega otroškega igrišča v letu 1991 načrtovala
arhitekt Aleš Vodopivec in krajinski arhitekt Dušan Ogrin (Zgodovinski parki in vrtovi v
Sloveniji, 1995).
»Mestni park Tivoli vsekakor lahko primerjamo z evropskimi parki. Tu ne gre le za njegovo
vrtno-zgodovinsko kakovost in pomen zelenega prostora za celotno Ljubljano. Oboje,
zgodovinska in urbanistična kakovost parka Tivoli, vsekakor ustreza splošnemu standardu
evropskega velemesta« (Chevallerie, 1994, str. 14).
FUNKCIJE
Dostop do Tivolija je mogoč z mestnim avtobusom ali vlakom; nahaja se v bližini glavne
avtobusne postaje (1000 m).
V Tivoliju se združujejo naravne in krajinske kvalitete v sožitju z objekti kulturne dediščine
ob kateri so nastale prve parkovne zasnove« (Informativna tabla v Tivoliju).
Elementi Tivolija so:
- poti: zasnovane so tako, da omogočajo povezavo z mestom in zaledjem,
- vegetacija: domače in tuje drevesne vrste ter cvetlične proge,
- voda: ribnik ob mestni vrtnariji, bazen z vodometom pod gradom, bazen s kanalom
severno od ribnika,
- objekti: Tivolski grad in Švicerija, čolnarna, mestna vrtnarija z rastlinjaki, Kopališče
Ilirija, poletno gledališče, pravoslavna cerkev (Cetin, 1986).
Park obiskujejo vse starostne skupine od otrok s spremljevalci do starejših obiskovalcev.
Slika 30: Podhod za park Tivoli pod cesto in železnico.

Vir: Demšar, 2006
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Kljub bogati zgodovini in urbanistični zasnovi se pojavljajo deliktna dejanja, ki vplivajo na
videz celotnega parka. Razbite svetilke, grafiti, smeti in pasji iztrebki po travi in odpadki
okrog košev so znamenja, da park nima nadzora in ustreznih sankcij.
V hladni polovici leta je obiskovalcev manj in zato podjetje Rast, ki skrbi za zelene površine,
odstrani klopce.
Slika 31: Otroško igrišče v parku Tivoli.

Vir: Demšar, 2006
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4 EKOSISTEMSKO VREDNOTENJE
»V mestnem ekosistemu so rastline in živali prilagojene na specifične življenjske pogoje, kot
so pomanjkanje vode, omejenost življenjskega prostora, onesnaženost zraka. Urbana območja
zato poseljujejo tipične rastlinske in živalske združbe. Biotop kot življenjski prostor rastlin,
živali in človeka združuje nežive sestavine v povezavi z živim svetom. Posamezen biotop
opredeljujejo enostavni (npr. voda, vlažnost, toplota, svetloba, kisik) in kompleksni (vreme,
klima, prst, jezero) naravni dejavniki. V urbanih središčih so med pozidanimi površinami
območja z različnimi rastiščnimi razmerami, ki omogočajo uspevanje dreves, travišč in
grmišč ali pa so urejena v zelene površine (parki, rekreacijske površine in zavarovana
območja)« (Vovk Korže, 2000, str. 131).
»Ekosistemsko vrednotenje obravnava mesto kot odprti ekosistem in zato postavlja v ospredje
odprti prostor. Izhaja iz predpostavke, da pozidanost otežuje izmenjavo med mestom in
okolico« (Strojin, 2001, str. 8).
Zemlja je globalni sistem medsebojno povezanih sfer: atmosfere, litosfere, hidrosfere in
biosfere. Ta medsebojna povezava je malo otipljiva, dokler delujejo ekosistemi (in njihove
komponente) nemoteno. To pomeni hitro prehajanje snovi skozi trofične ravni, proizvodnjo in
razgradnjo biomase. Kar je za eno trofično raven izhodna, neuporabna snov (odpadek), je za
drugo vhodna, uporabna snov (hrana). To pomeni nenehno tekoče kroženje snovi, ki jo
omogočajo ne le proizvajalci biomase (primarni – npr. rastline in npr. sekundarni – živali),
temveč tudi razkrojevalci, ki nežive oblike biomase ponovno spremenijo v mineralne snovi,
ter »plenilci in povzročitelji bolezni«, ki skrbijo za sprejemljivo velikost populacij drugih
organizmov. Tako se snovi (organske in anorganske) ne kopičijo kot nesorazmerno in s tem
ne zavirajo razvija drugih trofičnih ravni v ekosistemu. Sistemi z večjo biotsko pestrostjo
bolje prenašajo nenadne spremembe v okolju in ohranjajo ugodno (stabilno) stanje
ekosistemov (Plut, 2004).
Na osnovi naravnogeografskih razmer je Vovk Korže (2000) izdelala ključ za poimenovanje
biotopov:
Biotopi zelenih površin in površin za oddih (parki, vrtovi, športne površine)
• javne zelene in parkovne površine, površine za šport in oddih (umetni ribniki, zelenice
za taborjenje),
• pozidane površine s športnimi objekti in površinami za oddih (umetne obloge na tleh,
na primer za tenis),
• pokopališča s pripadajočimi zelenimi površinami.
»Delujoči ekosistemi zagotavljajo ekološke procese, ki so osnovna podpora tudi delovanju
človeške družbe in gospodarstva. Ti procesi omogočajo:
• zaščito tal pred izpiranjem (erozijo),
• blaženje podnebnih sprememb (npr. ponor CO2),
• samozaščitno funkcijo voda,
• ustrezen življenjski prostor za rastline in živali.
Pravočasno upoštevanje vloge delujočih ekosistemov v okviru celovitega razvoja družbe,
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zmanjšuje sredstva za sanacijo nezaželenih posledic in s tem porabe javnih sredstev«
(Umanotera, citirano 23. 6. 2006).

4.1 PARIZ
V izbranem območju Pariza (znotraj obvoznice, petite courone = mali obroč) je sklenjena
pozidava, ni enodružinskih hiš, kar pa predstavlja večjo oviro za izmenjavo snovi med
mestom in okolico. Okolica Pariza je prav tako gosto poseljena, čeprav je več enodružinskih
hiš. Največje nesklenjeno območje je Bois de Boulogne in Bois de Vincennes.
Karta 2: Velikost izbranih parkov v Parizu v m2.

Vir: Demšar, 2006
Velikost parkov prikazuje karta 2 in na podlagi tega bi se lahko strinjali, da v »Parizu ni
drugega kot le golobi«.
Mesto Pariz, ki je po krivem sojeno, da je revno z naravo in v njem nič ne raste, je sestavljeno
iz resničnega ekosistema, rastlinstva in živalstva, novih in izginjajočih vrst v teku časa.
Gozdovi, parki in vrtovi so privilegirani kraj za opazovanje rastlinstva in živalstva v
prestolnici. So pa tudi drugi kraji, ki so vredni velike pozornosti prebivalcev in prispevajo k
biodiverziteti mesta: bregovi in kanali Sene, pokopališča, pusto zemljišče, ostrešja in fasade
zgradb (Moret, 2003).
Zaščita in razvoj biodiverzitete v Parizu predstavlja večkratno korist: ekološko, pokrajinsko,
socialno, pedagoško ..., česar se vedno bolj zavedajo načrtovalci in Uprava za parke, vrtove in
zelene površine.
Od 17. stoletja naprej se razpolaga z relativno natančnimi podatki, ki omogočajo opazovanje
razvoja biodiverzitete v Parizu. Vse pomembnejše in stare publikacije hrani Muséum national
d'Histoire natturelle.
Izginjanje vrst je najbolj ogroženo, predvsem za tiste, ki potrebujejo posebne življenjske
pogoje ali veliko prostora. Vlagoljubna drevesa v parku Champs Elysées ne rastejo več.
Pariz ima v primerjavi z 18. stoletjem:
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50 % manj velikih sesalcev
Zadnji srnjak je bil viden v Bois de Boulogne leta 1935. V 12. stoletju je v parku
Tuileries živel jazbec, v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja pa ga ni več niti v Bois de
Boulogne. Zeleni kuščar in močerad sta izginila v prvi polovici 20. stoletja.
• 50 % manj dvoživk
• 20 % manj plazilcev (Charte regionale, 2004).
•

ŽIVALSTVO
V Parizu živi skoraj 1.296 živalskih vrst, 23 vrst je zaščitenih na državni ravni (Charte
regionale, 2004). Njihovo število se je zmanjšalo, vendar je v mestu prisotno še vedno veliko
število različnih živalskih vrst:
• 500 vrst hroščev,
• 100 vrst metuljev,
• več kot 50 vrst polkrilcev (stenice),
• 15 vrst kačjih pastirjev,
• več kot 40 vrst žuželk (mravlje, čebele, ose, čmrlji),
• več kot 70 vrst dvokrilcev (muhe, komarji),
• 29 vrst sesalcev (ježi, kune, netopirji),
• 164 vrst ptičev,
• 2 vrsti plazilcev,
• 9 vrst dvoživk,
• 35 vrst rib (ščuke, postrvi, jegulje, somi).
RASTLINSTVO
V Parizu je več kot 1.214 divjih, avtohtonih (v regiji Ile-de-France) in naturaliziranih
rastlinskih vrst, deset vrst je zaščitenih na regionalni ravni Ile-de-France. V dveh gozdovih
(op. Bois de Boulogne in Bois de Vincennes) so ponovno odkrili več mest divje orhideje,
redka praprot se skriva v Arboretum de l'Ecole Du Breuil. Ob in na železniški progi so v
ozkem pasu rastline oblikovale pravo urbano džunglo z velikim številom vrst: kosmati
razhudnik, paradižnik, vinska trta, figovec, mak, rožnati slez ...
716 rastlinskih vrst rož in praproti so našteli od leta 1980: sedem vrst orhidej, 16 vrst praproti,
od katerih so tri vrste zaščitene (Charte regionale, 2004).
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Karta 3: Število rastlinskih vrst in podvrst v občinah oz. okrožjih Pariza.

Vir: Charte regionale, 2004
Na karti 3 je prestavljeno stanje rastlinstva v posameznem okrožju. Največ rastlinskih vrst je
v gozdovih Bois de Boulogne, kjer jih je več kot 500 in je največje sklenjeno območje. Kljub
temu, da je Bois de Vincennes večji od Bois de Boulogne, bi se pričakovalo, da je število
rastlinskih vrst večje. Razlog za takšno stanje najverjetneje predstavlja dejstvo, da je na
zahodu Pariza veliko več in večjih zelenih površin kot na vzhodu, kjer je Bois de Vincennes
izoliran od drugih zelenih površin. Možnost izmenjave snovi in s tem večja verjetnost
zasaditve rastlin je večja na zahodu.
POMEMBNOST IN OHRANJANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI
Poleg izumiranja vrst se je pojavila presenetljiva in izumiranju vzporedna tendenca novih,
»uvoženih oziroma eksotičnih« vrst. Uvožene drevesne vrste so prišle v Pariz z vojaško krmo,
zaseženo po vojni 1870 ali pa tudi pred kratkim, kot japonska dresen ali vergerette de
sumatra, ki raste povsod. Termiti so prišli v Francijo, na Gare d'Austerlitz v borovcu (pin de
Landes) preden je bila kolonizirana celotna Ile-de-France. Ne šteje se več floridskih želv, ki
so v pariških izvirih. Fennec, vrsta divje mačke, Genette, Korzijska veverica in maki so že
nekaj časa opazovani v Parizu.Globalno število prisotnih vrst ni v zmanjševanju, nasprotno,
sestava biodiverzitete je v primerjavi s prejšnjim stoletjem, različna, predvsem ne gre za iste
vrste: veliko število domačih vrst ne obstaja več, zamenjane so bile z drugimi, »eksotičnimi«,
kar predstavlja drugje nemalo problemov (Moret, 2003).
Pomembno je poudariti korist in tudi ranljivost teh »svetlih« prostorov, zlasti v bližini
prebivalstva, pomembno je tudi poznati vse živalstvo in rastlinstvo, ki sestavljajo naravno
pariško dediščino, ki je nujno potrebna za vso majhno urbano živalstvo in je široko udeležena
pri pariški biodiverziteti.
Urbani ekosistem je vsak dan v nevarnosti: degradacija okolja, zaščitena zemlja (pokrita z
asfaltom), drobljenje habitatov in populacije, uničevanje s herbicidi, prekomerno »čiščenje«,
invazija neavtohtonih vrst, pomanjkanje kotanj ..., čeprav mesto Pariz vlaga veliko naporov v
vzdrževanje naravnega okolja in povečanje biodiverzitete.
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Od leta 2003 številni partnerji, institucije opravljajo študije na področju ohranjanja rastlinskih
in živalskih vrst ter tesno sodelujejo z Muséum national d'Histoire natturelle (Chartes
region,ale 2004).
»Rekreacija v ohranjeni naravni krajini in doživljanje narave sprošča ljudi in jim daje delovni
zagon. Velika raznolikost živega je znak zdravega okolja, kar izboljšuje zdravstveno stanje,
delovno sposobnost in motiviranost prebivalstva. To lahko trži "zeleni" turizem« (Umanotera,
citirano 23. 6. 2006).
Slika 32: Načrt ohranjanja zelenih površin.

Vir: Plan vert regional d'Ile-de France, 1994
V Parizu je 478.000 dreves, ki predstavljajo 80 drevesnih vrst. Vsako leto je 2.130.000 cvetlic
razporejenih na 45.000 m2 cvetličnih gredicah, med njimi je 1.100.000 posajenih za poletni
čas cvetenja, spomladanski 884.000 in 146.000 za jesenski čas (Le Dantec, 1991, str. 99).
Ob vsakem novem posegu dreves, ki so bila odstranjena, nadomestijo z novimi drevesi, prav
tako pa tudi pri novih gradnjah npr. gradnja tramvajske proge, ob kateri so na novo posadili
tisoč dreves. Po načrtu naj bi parke med seboj povezali s sprehajališči in na ta način ustvari
večjo povezanost.
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Slika 33: Rastlinje na strehi stanovanjske hiše v 20. okrožju.

Vir: Demšar, 23. 4. 2006
Rastlinstvo ni omejeno samo na javnih mestnih zelenih površinah. Za visoki zidovi
marsikaterih meščanskih hiš se nahajajo pravi parki in vrtovi, vendar pa mimoidoči tega ne
more vedeti. Nekatere večje stanovanjske hiše imajo zaseben park, do katerega imajo dostop
le lastniki. Prenekatere zgradbe imajo možnost zasaditve dreves na strehah (slika 33), najbolj
pogosto pa lastniki posadijo drevo ali rastlinje na balkonu.
Zaradi velike prilagodljivosti rastlin, le te rastejo tudi ob pločnikih, ob ograjah in tudi tam,
kjer jih človeško oko skoraj ne opazi.

4.2 LJUBLJANA
»Ljubljana je glede narave zaradi svoje lege še vedno zelo zeleno mesto z ostanki neokrnjene
narave, ki segajo skoraj do samega mestnega središča« (Jakopič, 2006, 16).
»V mestu je 16.476 dreves in 1.007 kroglastih dreves, 103.707 grmov in trajnic, 5.500
enoletnic in 1.500 vrtnic in 300 cvetlic. Največ dreves je posajenih v Centru (4.580 dreves),
sledi Bežigrad (4.413 dreves), najmanj dreves pa je v četrtni skupnosti Vič« (Mestna občina
Ljubljana, 2006).
Center za kartografijo flore in favne je projekt kartiranja habitatnih tipov izvedel v letih 1998–
2002, vendar je bilo iz kartiranja izvzeto območje znotraj obroča obvoznice. Okrog Ljubljane
je kartirana površine znašala 233 km2, na kateri je zabeleženih 167 različnih habitatnih tipov;
sicer pa je v bližini Tivolija »na zahodnem vznožju Rožnika razvito manjše prehodno barje«
(Jakopič, 2006, 16).
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Karta 4: Naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov MOL.

Vir: Okolje v Mestni občini Ljubljana, 2005
Na karti 4 so označeni habitatni tipi, med njimi je prevladujoča zelena barva, ki predstavlja
gozdne površine in pokriva 46 %. S črno barvo so označena območja, ki imajo najslabšo
naravovarstveno vrednost, z oceno 5, kot najboljše ocenjena območja z naravovarstvenega
vidika. Kriterij za vrednotenje habitatnega tipa je kriterij redkosti habitatnega tipa v državi,
lokalna redkost pojavljanja, fragmentacija območja in morebitne uvrščenosti na seznam
evropsko pomembnih habitatnih tipov. Kot naravovarstveno najpomembnejša območja v
Mestni občini Ljubljana so: Ljubljansko barje, prehodno barje pod Rožnikom, mokrotna
dolina ob ribnikih pri Rakovniku, mokrotne površine v Sračji dolini, mozaik mokrotnih
površin V produ in suhi travniki ob Savi. Vsa našteta območja so razglašena kot ekološko
pomembna (Okolje v Mestni občini Ljubljana, 2005).
»Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so bili razglašeni za krajinski park leta 1984, v njem pa še
vedno najdemo ogrožene rastlinske vrste in združbe, in sicer okroglolistno rosiko, navadnega
mrzličnika, barjansko vijolico in dlakavo mahovnico. Tu so tudi habitati dvoživk, številnih
kačjih pastirjev in drugih živalskih vrst, vezane na odprte vodne in mokrotne površine.
Človek je v krajinskem parku ustvaril tudi dve vodni površini − Koseški bajer in Tivolski
ribnik. Poseben problem ribnika je vnos alohtonih živalskih vrst, ki avtohtonim vrstam rib
jemljejo življenjski prostor« (Jankovič, 2006, 18).
»Analiza evidentiranja in vrednotenja biotopov na območju Ljubljane (vzorčno območje) je
pokazala, da je v središču mesta zelo malo zelenih površin (skupina biotopov s številko 3), da
jih je veliko manj v severnem kot v južnem delu mesta« (Vovk Korže, 1996).
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Karta 5: Značilnosti biotopov na območju mesta Ljubljane.

Vir: Vovk Korže, 2000, str. 138
Tabela 2: Prikaz števila po skupinah (brez linijsko zastopanih biotopov rek in potokov
biotopov ob cestah).
Oznaka biotopa
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.2
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2

Opis biotopa
strnjena blokovska pozidava
nesklenjena blokovna pozidava
posamezna in vrstna zazidava
industrijske površine
poslovne površine
javne zelene in parkovne površine
pozidane površine s športnimi objekti
pokopališča
ribniki in stoječe vode
železniške površine
njive in večji vrtovi
travne površine
hidromeliorirane površine
vlagoljubne površine
gozdovi s prevlado listavcev
gozdovi s prevlado iglavcev
sekundarni gozdovi
gramozne jame
odlagališča in druge opuščene površine

Vir: Vovk Korže, 2000, str. 137
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Število biotopov
6
8
14
7
2
16
8
2
4
2
3
13
6
4
3
3
3
4
4

5 POKRAJINSKO VREDNOTENJE
Pokrajinsko vrednotenje poizkuša ovrednotiti mestne parke po njihovi uporabnosti za
prebivalstvo.

5.1 PARIZ
Občina Pariz se v veliki meri trudi, da bi povečala delež zelenih površin ter tako približati
živalstvo in rastlinstvo Parižanom.
V mestu in okolici je postavljenih več tematskih sklopov, ki nudijo možnost spoznavanja
narave v mestu.
Tabela 3: Seznam izobraževalnih dejavnosti za obiskovalce.
Vrsta
HIŠA

Ime
Hiša Pariz – Narava
(La maison Paris − Nature)
Razstava
(La pavillon d'exposition)
Hiša o zraku
(La Maison d'air)
Sadovnjak Blancs-Manteaux
(Le clos de Blancs-Manteaux)
Hiša in vrt petih čutov
(La maisons et jardins de cinq sens)
Vrtnarska hiša
(La maison de jardinage)
VRT
Vrt metuljev
(Le jardin de papillons)
Divje rastoči vrt svetega Vincenta
(Le jardin souvage Saint Vincent)
Naraven vrt
(Le jardin naturel)
AVTOBUS
Avtobus narave
(Le bus nature)
DELAVNICA Delavnica vrtnarjenja
(L'atelier de jardinage)
KMETIJA
Pariška kmetija
(La ferme de Paris)
Vir: Terensko delo

Kraj/naslov
okrožje
Botanični vrt Pariza (Parc
Floral de Paris), paviljon 1, 2
Botanični vrt Pariza (Parc
Floral de Paris) paviljon 5
Parc Belleville
20.
Rue de Blancs- Manteaux

4.

Square Héloise et Abélard

13.

Park Bercy

12.

Botanični vrt Pariza (Parc
Floral de Paris), paviljon 6
Saint Vincent
18.
Rue de la Réunion

20.

Jardin de Serres d' Auteuil)

16.

Route de Pesage

12.

V Botaničnem vrtu (Parc Floral) deluje knjižnica, ki je namenjena otrokom in hrani knjige s
področja varovanja narave, rastlinske in živalske raznovrstnosti ter zelenih površin. V njej
potekajo delavnice, na voljo pa imajo tudi didaktični material s tega področja.
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Slika 34: Vrtnarska hiša (Maison de jardinage), park Bercy.

Vir: Demšar, 2006
Pariz ima bogato ponudbo izobraževalnih lokacij o naravi, biodiverziteti, vrtnarstvu in
ekologiji. Te teme so predstavljene na otrokom razumljiv način, kar pa ne pomeni, da niso
zanimive tudi za starejše. Starejšim so namenjeni raznovrstni tečaji, organizirani sprehodi in
vodeni ogledi parkov z različnimi poudarki s kolesom ali peš.
Večina ogledov je brezplačna in so na voljo vsakomur.
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Tabela 4: Parkovna infrastruktura izbranih parkov.
Park
Villette

Tuileries

Leto
Velikost (m2)

1979
550.000

1664
280.000

1867
247.316

urejene klopi
smetnjaki
javno stranišče
pitna voda
smerokazi
čistoča
vodne površine

●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●
(fontane)

jama
trava s prostim
dostopom
otroci
igrala za otroke
igre z žogo
sprehajanje na
hrbtu oslov,
ponijev
vrtiljak, igrala
iz lunaparka
delavnice za

Park des Park
Park
ButtesChamp de Luxembourg
Chaumo Mars
nt
1908
243.215

●

●
●

●

●
●

●

Monceau

1992
138.00
0

1840
137.520

1878
93.930

1861
82.506

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
brzice,
slapovi

●

●
●
(fontane)

●
●
(jezero)

●
(1,5 ha)

●

Trocadero

1995
139.74
7

●

●

André
Champs
CitroNn Élysées

1875
154.640

●

●
●

Park
Bercy

1612
224.500

●

●

Montsouris

●
●
●
●
●
(1 ha)

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
(plačljivo)
●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●
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●

●

●

●

otroke
trava za otroke
mlajše od 6. let
prodajalna
sladkarij in
igrač
prostor za
otroško varstvo
prostor za mini
jadrnice
paviljon za
godbo in
orkester
ŠPORT
jahaška šola
Chevaux de
bois (divji
konji)
igrišča

proga za rolerje
in skateboderje
igranje šaha
trampolin
(plačljiv)
knjigarniški
prostor

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

rokomet in
košarka

6 teniških
2 igrišči za
balinanje
košarko,
namizni tenis

●

igrišče za
nogomet in
košarko,
namizni
tenis

košarka,
namizni
tenis

●
●

●
●
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namizni
tenis

●

dogodki,
prireditve

●

●

●

●
najem
(stoli)
ležalnikov
●
● el. avto
varnostna
služba
●
●
voden ogled
parka
●
●
●
dostop za
invalide
okrepčevalnica
●
●
Vir: Terensko delo; Les parcs et jardis de Paris, 2001

lutke v
majhnem
teatru

lutke

●
●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

V tabeli 4 je zbrana parkovna infrastruktura izbranih parkov in spremljajočih dejavnosti. Park,
ki je najbolje urejen, je Luxembourg, najslabše pa parki André Citroën, Champs Élysées in
Bercy.
Parki imajo veliko otroških igrišč, vendar so nekateri od njih plačljivi, kot so tudi plačljive
gugalnice in jahanje ponijev oz. oslov. Možen je najem ležalnikov, nekaterih športnih igrišč,
kar predstavlja dodatno in hkrati plačljivo ponudbo parka.
Večina mestnih parkov je zelo urejenih, večji parki imajo postavljene smerokaze do javnih
stranišč ali pomembnejših objektov ter do zanimivosti. Zelo dobro je poskrbljeno za pitno
vodo, saj jo imajo v vseh razen v parku Buttes-Chaumont. Pipe so nizke, tako da jih lahko
uporabljajo tudi otroci. Samo dva parka nimata večjih vodnih površin ali fontan. Voda je eden
najpomembnejših elementov, ki zaznamujejo pariške mestne parke.
Novejši parki se po ponudbi in infrastrukturi očitno ločijo od starejših parkov, na kar pa
verjetno vpliva tudi lega parka na obrobju mesta. Bercy, André Citroën in park Villette
nimajo ponudbe, kot so jahanje ponijev, prodajalna sladkarij, paviljon za godno in orkester,
možnost igranja šaha …
Parkovna infrastruktura je odločilna za število obiskovalcev parka, vendar pa to ni edini
kriterij.
Karta 6: Funkcije izbranih parkov v Parizu.
Villette
Monceau

Trocadero

Buttes
Chaumont

Champs Elysees
Tuileries
Champs
de Mars
Luxembourg

Bercy

Andre
Citroen

Montsouris

Vir: Terensko delo
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Karta 5 prikazuje funkcije, ki jih opravljajo mestni parki in kdo so njihovi uporabniki.
Obiskovalci se ločujejo glede na izvor (tujci oz. turisti in prebivalci Pariza) in glede na
starostno skupino (otroci, mladi, srednja generacija in upokojenci). Nobenega od izbranih
parkov ne obiskuje samo ena starostna skupina, zato sta združeni najpogostejši in najbolj
prevladujoči starostni skupini. Otroci vedno pridejo v spremstvu odraslih (srednja generacija),
nekaterim parkom pa ni bilo mogoče določiti prevladujoče starostne skupine uporabnikov.
Glede na izrazitost in najpogostejšo obliko dejavnosti, ki so se je posluževali uporabniki, so
predstavljene tri: sprehajanje, sproščanje in opazovanje, športne dejavnosti in igranje otrok
predvsem na igralih.
V središču mesta so štirje parki (Luxembourg, Tuileries, Champ de Mars in Champs Élysées),
ki jih najpogosteje uporabljajo turisti vseh starosti, ko se skozi park sprehodijo ali preprosto
sedijo in opazujejo dogajanje.
Med temi parki obstajajo močne povezave:
• lokacijska:
vsi parki so v samem središču mesta Pariz. Center Pariza pa je zaradi znamenitosti obišče
vsak dan veliko turistov,
• velikostna:
vsi omenjeni parki so velikega obsega. Luxembourg, Tuileries, Champ de Mars so večji od
200.000 m2. V parkih je tako možna velika pestrost različnih dejavnosti za vse starostne
skupine,
• turistična:
parki se nahajajo v bližini največjih pariških znamenitosti (Panteon, Sorbona; Concorde in
Louvre; Tour Effel; Avenija Elizejskih poljan).
Park Trocadero je glede na uporabnike in njihove dejavnosti podoben zgoraj naštetim
parkom, vendar je med obiskovalci največ mladih in odraslih srednje starostne generacije, v
vseh ostalih parkih prevladujejo okoliški prebivalci, Parižani.
Eden od vzrokov, da te parke obiskujejo zgolj domačini, je lega parkov na obrobju Pariza. Vsi
parki imajo na razpolago vse možnosti za vse oblike dejavnosti, vendar so nekatere
prevladujoče.
Park Villette, Monceau in André Citroën so si po dejavnostih in uporabnikih enaki. Park
Villette in André Citroën sta novejša parka in zato so bili načrtovalci še posebno pozorni na
zadostno število otroških igral in možnosti za igro najmlajšim, tako da med uporabniki
prevladujejo otroci in njihovi spremljevalci, opaziti pa je tudi mlade in upokojence, vendar
niso tako številni.
Park Montouris je park, v katerem mladi in osebe srednje generacije izvajajo najrazličnejše
športne dejavnosti: rekreacijski tek, nogomet na travi in druge igre z žogo, ob nedeljah
dopoldan je celo vodena skupinska rekreacija.
V parku Bercy se športna dejavnost prepleta s sprehajanjem, počitkom in opazovanjem. V
delu parka je strožji režim in tu je opaziti mlade, ki obiskujejo Maison de jardinage (Vrtnarska
hiša), skupine se družijo in imajo dopoldanske malice ali pa prihajajo na rekreativni tek.
Veliko je upokojencev, ki se sprehajajo in opazujejo cvetoče gredice, saj je park izredno lepo
urejen in negovan. Na veliki travnati površini zunaj »strožjega parka« igrajo nogomet ali se
drugače športno udejstvujejo otroci, mladi in tudi srednja generacija.
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Najbolj razgiban pariški park Buttes Chaumont je privlačen za vse generacije, najbolj za
lastnike psov in drugih živali (npr. kune). Obiskovalci so vseh starosti od mamic z dojenčki,
ki se sprehajajo, do otrok, ki se igrajo na travi, in upokojencev, ki posedajo po klopcah.
Dogajanje je zaradi velikega obiska zelo pestro in živahno.
Turisti vseh starostnih skupin so najpogostejši obiskovalci parkov v centru mesta, Parižani pa
bolj na obrobju. Slednji se poslužujejo bolj aktivnih, športnih dejavnosti, otroci iger na igralih
ali na travi. Najpogosteje park služi sprehajanju, opazovanju dogajanja in sprostitvi v zelenem
okolju.
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Tabela 5: Število prebivalcev okrožji Pariza.
Okrožje

1990

1999

Razlika
(%)

Velikost
okrožja
(km2)

Število
prebivalcev
na km2

Predstavljen
park

Število
parkov

8

Velikost
zelenih
površin
(m2)
168.700**
469.550
2.287
88.000***
18.350

Pariz 1.
okrožje
Pariz 2.
okrožje
Pariz 3.
okrožje
Pariz 4.
okrožje
Pariz 5.
okrožje
Pariz 6.
okrožje
Pariz 7.
okrožje
Pariz 8.
okrožje
Pariz 9.
okrožje
Pariz 10.
okrožje
Pariz 11.
okrožje
Pariz 12.
okrožje
Pariz 13.
okrožje

18.365

16.895

-8,7

1,83

9.252*

Park Tuileries

5

1,0
28
0,1
0,9***
0,5

20.742

19.640

-5,6

0,99

19.783

2

35.102

34.232

-2,5

1,17

29.300

32.240

30.671

-5,1

1,60

19.169

14

47.782

1,6

61.260

58.841

-4,1

2,54

23.166

16

297.858

5,1

47.942

44.903

-6,8

2,15

20.885*

12

253.039

5,6

62.998

56.988

-10,5

4,09

13.940*

17

399.798

7,0

40.816

39.303

-3,8

3,88

10.130*

8

249.009

6,3

57.598

55.783

-3,3

2,18

25.589

5

14.106

0,3

90.103

89.685

-0,5

2,89

31.008

12

36.693

0,4

153.569

149.166

-2,9

3,67

40.627

30

92.844

0,6

130.274

136.662

+4,7

21.454

20

171.269

171.577

+0,2

6,37 + 9,9 Bois
de Vincennes
7,15

29.500
+ 9.940.000
256.000

0,2
73
1,5

24.000
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Park
Luxembourg
Park Champ de
Mars
Champs Elysees
Monceau

Park Bercy

37

Zelene
površine/preb
(m2/preb.)

Pariz 14.
okrožje
Pariz 15.
okrožje
Pariz 16.
okrožje

136.594

132.822

-2,8

5,62

23.554

Park Montsouris

38

322.984

2,4

224.205

225.467

+0,6

8,50

26.576

André Citroën

41

663.141

2,9

169.983

161.817

-5,0

20.509

Trocadero

248 (26)

16.340
+8.450.000

0,1
52,3

Pariz 17.
okrožje
Pariz 18.
okrožje
Pariz 19.
okrožje

161.983

161.138

-0,5

7,89
+ 8,45 Bois de
Boulogne
5,66

28.469

28

124.000

0,8

187.744

184.581

-1,7

6,01

30.713

35 (31)

133.463

0,7

165.132

172.587

+4,3

6,79

25.439

27

740.649

4,4

Pariz 20.
okrožje
PARIZ

184.410

183.093

-0,7

5,98

30.594

44

269.039

1,5

105, 55 km2

20.164

413

4,8 km2

2,15

23,1 km2
(z gozdoma)

9.79

2.152.329 2.125.851 -1,2

Park Villette
Parc des ButtesChaumont

* podatek je izračunan. ** podatek občine 1. okrožja, brez Jardins du Palais-Royal (20.850m2) in Jardins de Tuileris in jardin Carrousel (280.000m2), ki nista v lasti občine temveč države.

Vir: Mairie de Paris (spletne strani okrožnih občin), Les jardins et parcs de Paris
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Zgornja tabela predstavlja število prebivalcev okrožij Pariza in razpoložljivost zelenih površin
v njihovih okrožjih. V tabelo sta vključeni površini dveh gozdov, ki po svoji tipologiji ne
sodita med mestne parke, vendar sem ju zaradi velikega pomena za prebivalstvo Pariza
vključila.
Čeprav nekateri parki ne opravljajo svojih funkcij za zadovoljevanje potreb okoliških
prebivalcev, so pomembni iz drugih vidikov (npr. ekosistemski pomen). V to skupino sodijo
zelene površine, ki jih prebivalstvo ne more uporabljati (drevoredi, square, zelenice z
omejenim dostopom), predstavljajo pa pomemben življenjski prostor rastlin in živali.
Različni viri navajajo različne podatke o številu parkov oz. zelenih površin, zato sem vključila
dva najbolj verodostojna podatka iz knjige in spletne strani občine okrožja.
Najmanjši delež površin na prebivalca je prav v centru mesta, stanje se izboljšuje proti
predmestju, kjer sta na vzhodu in zahodu večja gozdova. Bois de Vincennes in Bois de
Boulogne nista del okrožij, vendar sta tesno zraščena z 12. in 16. okrožjem; prebivalci teh
dveh okrožij imajo najlažji in najhitrejši dostop do zelenih površin.
Karta 7: Velikost zelenih površin (m2) v okrožjih na prebivalca in gostota prebivalstva v
Parizu.

Vir: Demšar, 2006
Okrožja, ki imajo največ zelenih površin na prebivalca v Parizu, so 5. (5,1 m2/preb.), 6. (5,6
m2/preb.), 7. (7 m2/preb.), in 8. (6,3 m2/preb.) okrožje. Ta okrožja so glede na število
prebivalcev in tudi glede na površino med manjšimi. Parki so zaradi zgodovinskih in
turističnih vzrokov ostali relativno veliki, čeprav so glede na prvotno stanje površinsko
okrnjeni (Champ de Mars, Champs Élysées).
Iz tabele je razvidno, da se prebivalstvo najbolj izseljuje prav iz okrožij, v katerih je največ
zelenih površin oz. okrožij, ki so v centru mesta (7. okrožje: v 10 letih se je izselilo 10,5 %
prebivalcev, kar je največ v Parizu). Razlog za selitve je ekonomski, predvsem zaradi
najemnine in cene stanovanja. Eden izmed razlogov, da je to okrožje z najvišjim deležem
upokojencev (več kot 24,9 %), je izseljevanje aktivnega prebivalstva.
Najmanj zelenih površin na prebivalca je v 16. okrožju (0,1 m2/preb.), brez Bois de Boulogne,
v 12. okrožju (0,2 m2/preb.), brez Bois de Vincennes, ter v 9. okrožju (0,3 m2/preb.).
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Prebivalci morajo zadovoljitve svojih potreb po rekreaciji, druženju ali oddihu poiskati ali v
sosednjih okrožjih ali na večjih zelenih površinah izven Pariza.
V 12. okrožju je bil največji (4,7 %) porast prebivalcev v obdobju 1990–1999, kar je
posledica povečanja števila stanovanj (7 % in več) v tem okrožju. Prav tako je največji porast
v 19. okrožju, predvsem zaradi tujcev in novih stanovanj (več kot 7 % povečanje), kajti
okrožje velja za eno revnejših, z največjim deležem tujcev in brezposelnosti (več kot 14,7 %
prebivalcev) ter je tako manj ugledno območje v Parizu.
Največja gostota prebivalca na km2 je v 11. okrožju (40.627 preb./km2), predvsem zaradi
zgoščenih novogradenj. Čeprav ima okrožje kar trideset zelenih površin, je glede na število
prebivalcev delež zelenih površin na prebivalca med najnižjimi (0,6 m2/preb.) (INSEE:
Population, logement, activite a Paris, 1999).
Karta 7 predstavlja tudi gostoto prebivalstva v Parizu: največja zgostitev prebivalstva je na
severozahodu, in sicer v okrožjih: 11, 17, 18. in 19.
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5.1.1 ZADOVOLJSTVO PREBIVALCEV PARIZA Z BIVALNIM OKOLJEM
Brigitte Guigou v sodelovanju z Estelle Kesseller (2005) naredila raziskavo o počutju
prebivalcev aglomeracije Pariza, ki je bila opravljena junija in julija 2004, v njej pa je zajetih
2.420 gospodinjstev.
Rezultati so pokazali, da 30 % ljudi ocenjuje, da njihova četrt ni prijetna za bivanje. Ob tem je
potrebno poudariti, da so prebivalci okrožij, v katerih je brezposelnost visoka, bolj kritični in
nezadovoljni. 53 % prebivalcev tudi ocenjuje, da je njihova četrt na slabem glasu, še več, 63
%, jih meni, da bi bilo potrebno izboljšati podobo njihovega okrožja. Na grafu 4 so prikazani
razlogi: kot najbolj pogost odgovor (28 %) je slabo stanovanjsko okolje, sledi 26 % vprašanih,
ki menijo, da so slabo urejene ulice, ceste in pločniki. Na tretjem mestu, je 22 % vprašanih
odgovorilo, da so slabo urejene zelene površine.
Graf 4: Vrednotenje bivalnega okolja (%).
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Vir: Guigou, 2005, str. 5
Graf 5: Pomanjkanje storitev in opreme v okrožju (%).
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Vir: Guigou, 2005, str. 10
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Še bolj pa se pomanjkanje zelenih površin pojavi pri odgovorih na vprašanje katerih storitev
in opreme primanjkuje v okrožju. Odgovore na to vprašanje prikazuje graf 5.
Vprašani so na prvo mesto postavili pomanjkanje trgovin (18 %), na drugem pomanjkanje
igral za otroke (10 %) in zelenih površin (8 %). Ker se običajno igrala za otroke postavljene
na zelenih površinah, je vsota 18 %, kar predstavlja enak delež kot potreba po trgovskih
uslugah. Prav zato ne preseneča, da vprašani (53 %) menijo, da bi morale biti zelene površine
prioriteta za izboljšave v okrožju oziroma četrti (Guigou, 2005, str. 12).
V raziskavo, ki jo je izvedla Občina mesta Pariz so zajeli 4.000 Parižanov, ki so odgovarjali
na vprašanja o čistoči okrožja, v katerem živijo. V času od 31. maja do 4. junija 2005 so bili
pridobljeni naslednji rezultati (Barometer čistosti 2005, 2005):
• 62 % vprašanih ima dober ali zelo dober vtis o čistoči v njihovem okrožju,
• najbolj so zadovoljni prebivalci 6. in 7. okrožja (80 % in več), najslabše pa ocenjujejo
svoje okrožje prebivalci 10. in 19. okrožja (50 %),
• v dveh okrožjih (16. in 14.) prebivalci ocenjujejo, da se je čistoča okrožja poslabšala,
v vseh ostalih okrožjih pa se je zboljšala,
• Parižani so v prvi vrsti navedli pasje iztrebke (68 %) kot vzrok za nezadovoljstvo nad
čistočo, čeprav predstavlja iz leta 2004, ko je bila opravljena ista anketa, za 6 %
manjši odstotek. Občina Pariz je uvedla tudi 183 € kazni za nepobran pasji iztrebek,
• 87 % Parižanov ocenjuje, da so najbolj vzdrževana glede čistoče zelene površine. Za
procent je ta delež večji iz leta 2003 in 2004; le 2 % vprašanih ima slabo mnenje o
čistoči zelenih površin.
Graf 6: Razdelitev površin v Parizu.
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Vir: Rouet, 2003, str. 48
Na grafu 6 je predstavljen delež posameznih površin v Parizu. Največji delež zasedajo
stanovanja in stavbe za zaposlitvene dejavnosti (37,8 %), sledijo prometne komunikacije in
infrastruktura (23,9 %), na tretjem mestu pa so zelene površine (16,3 %). Visok delež zelenih
površin je predvsem zaradi vključenih gozdov Bois de Vincenes in Bois de Boulogne.
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Na karti 2 je na karti predstavljena zasedenost površin v Parizu. Prevladujejo skupinske hiše,
individualne hiše se pojavijo na zunanji strani mestne obvoznice. Na karti je jasno vidna Sena
in njeni rečni bregovi, železniške postaje. Dobro je vidna zelena barva, ki predstavlja zelene
površine: na vzhodnem in zahodnem delu sta gozdova, v samem mestu pa Luxembourg in
večje mestne zelene površine ob reki Seni.
Karta 8: Zasedenost površin v Parizu.
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Vir: Plan vert regional d'Ile-de-France, 1994, str. 28
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5.1.2 KVALITETA ZRAKA V PARIZU
Slika 35: Stopnja globalnih emisij zaradi prometa v Parizu, dne 16. 2. 2006.

Vir: AIRPARIF, 2006

Karta 9: Karta merilnih postaj v Parizu.

Vir: AIRPARIF, 2006
Vse podatke o kvaliteti zraka v Parizu sem črpala iz spletne strani AIRPARIF.
V Francije je štirideset agencij, ki skrbijo za spremljanje kvalitete zraka, ki so postavljene s
strani države. AIRPARIF je agencija, ki skrbi za spremljanje kvalitete zraka v 1.281 občinah
regije Ile-de-France.
Znotraj izbranega območja v Parizu se nahajajo tri vrste merilnih postaj. V tretji etaži Tour
Effel, 300 m nad tlemi se nahaja observatorij za merjenje kvalitete zraka, ostalih deset postaj
se deli na urbano in prometno merilno postajo. Meritve in kvaliteta zraka se vsakodnevno
izpisujejo na 170 svetlobnih uličnih panojih.
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Na spletni strani občine Pariz (www.paris.fr) so grafično predstavljeni podatki. Najvišje
koncentracije dušikovega oksida (NO), pa tudi dušikovega dioksida (NO2) so bile izmerjene
na prometni postaji Avenija Champs Élysées oz. v središču mesta. Glavni onesnaževalci so
fiksni (kurjava, sežigalnice …) in mobilni viri (cestni promet). Kljub temu, da so se in se še
vedno zmanjšujejo količine onesnaževalcev iz fiksnih virov, so emisije mobilnih virov še
zmerom zaskrbljujoče.
Onesnaženost zraka sega znotraj zelenih površin; rastline, ki so ponori CO2, imajo pomembno
vlogo čistilcev zraka. Nezanemarljiv je negativen učinek onesnaženega zraka na rastline in
živali.
Graf 7: Povprečne letne vrednosti v aglomeraciji Pariza.

Vir: AIRPARIF, 2006
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5.1.3 HRUP V PARIZU
»V Parizu je 6.000 prometnic, 1.700 km ulic, na obvoznici pa se na dan pelje več kot 1,2
milijona avtomobilov oz. 10.000 vozil v eni uri« (Mairie de Paris, citirano 1. 4. 2006).
»Rezultati raziskave (INSEE, 2001) so pokazali, da je stopnja hrupnosti v Franciji največja v
Parizu in da je kar 32 % gospodinjstev trpi zaradi pogostega hrupa« (Biborgne, J., Lesay, T.,
Vaquin J. B., 2003, str. 193).
V Parizu je okrog 800 stanovanj ali okoli 3.000 Parižanov, ki so tudi ponoči izpostavljeni
močnemu hrupu (Mairie de Paris, 2006).
Karta 10: Karta hrupnosti mesta Pariz majhnega merila.

Vir: Environnement de Paris, 2006
Na karti 10 je med barvami opazna zelena barva, ki označuje območja najmanjšega hrupa:
parki, vrtovi in manjši trgi (square), pokopališča in druge zelene površine. Obkroženi so
izbrani parki, ki predstavljajo območja manjšega hrupa. Največje vrednosti hrupa (nad 73 dB
(A)) so ob mestni obvoznici, glavne prometnice – avenije in bulevardi proti mestnemu
središču.
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Karta 11: Karta hrupnosti v parku Luxembourg.

Vir: Environnement de Paris, 2006
Na karti 11 je jasno vidno, da je v okrožju, ki je nadpovprečno obremenjeno s hrupom, park
»mirna oaza«, v katero ne seže okoliški hrup. Pomembna je tudi velikost parka, ki vpliva na
manjši hrup v njem. Park tako predstavlja tudi sprostitev in umik od negativnega vpliva hrupa
prometa, peščev, delovnih strojev ...
Graf 8: Prikaz hrupnosti v 6. okrožju in Parizu ter posamezno po okrožjih.
Podatki za 6. okrožje

Podatki za Pariz

Vir: Environnement de Paris, 2006
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Graf 8 predstavlja hrupnost v izbranem 6. okrožju s primerjavo hrupnosti celotnega Pariza.
Tortni izrez prikazuje, da je 6. okrožje v primerjavi s povprečjem Pariza med bolj hrupnimi. V
to skupino bolj hrupnih okrožij sodijo okrožja v samem centru ter 17. okrožje, ostala okrožja
na obrobju, pa so manj obremenjena s hrupom kljub gosti poseljenosti.
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5.2 LJUBLJANA
Prav tako kot v Parizu sem tudi v Tivoliju naredila analizo parkovne infrastrukture in
ponudbe, ki je na voljo prebivalcem Ljubljane in obiskovalcem parka.
Tivoli ima vso osnovno parkovno infrastrukturo (klopi, smetnjaki, javna stranišča, pitno vodo
in igrala za otroke), občasno pripravljajo tudi delavnice za otroke, dogodke in razstave.
Za Ljubljano je značilno bivalno in ekosistemsko ugodno razmerje med odprtim prostorom in
pozidanimi površinami.
»Z vidika večplastnih okoljskih pritiskov, je za Ljubljano razen emisij plinov, odpadkov in
odpadnih vod, ključna pokrajinska raba. Značilna je relativno nizka gostota prebivalstva
(1.717 km2/km), znotraj mesta pa so velike razlike. Kljub nekaterim empiričnim in
metodološkim nedorečenostim primerjav pokrajinske rabe evropskih mest je za Ljubljano
razen nizke mestne prebivalstvene gostote značilno ugodno razmerje med stavbnimi
površinami in odprtim prostorom.
Razmerje med pozidanimi in nepozidanimi površinami v celotnem mestu je okoli 1 : 4. Tudi
zelene površine ob Savi in Ljubljanici so za preživljanje prostega časa prebivalcev zelo
pomembne.
Kljub ugodnemu splošnemu razmerju med odprtim prostorom in stavbnimi površinami je
malo tipičnih mestnih zelenih površin. Dobra tretjina prebivalcev Ljubljane je glede na
stanovanje več kot 500 m oddaljena od zelenih površin, po slabši dostopnosti pa izstopajo
zlasti nekatere novejše blokovne stanovanjske soseske (Štepanjsko naselje, Fužine, Dravlje),
hkrati pa velja ugotovitev, da je v Ljubljani večji delež kmetijskih, vrtičkarskih in drugih
zasebnih nepozidanih površin, ki za druge prebivalce seveda niso dostopne« (Plut, 2000, str.
158).
»V Ljubljani živi 14 % prebivalcev Slovenije, na prebivalca pride 25 m2 bivalne površine in
prav toliko zelenih površin« ( Lah, Sterlekar, 2000, str. 42).
Po UNESCO-vih priporočilih so za vrednotenje kvalitete življenjskega okolja v mestih, so
med najpomembnejšimi tudi zelene površine (Špes et al., 2000).
Celotno mesto je obdano z zelenim pasom, ponekod pa se zelenje zajeda v samo mestno
središče. Na jugu mesto omejuje Ljubljansko barje, na jugovzhodu se vanj zajeda zeleni klin
Golovca z ljubljanskim gradom, z zahoda pa se v mestno jedro vključuje Tivoli s svojim
zaledjem, Rožnikom. V Ljubljani je veliko bolj kot količina problematična struktura zelenja.
Orientacijski podatki Komunalnega podjetja iz leta 1988 kažejo, da količina zelenih površin v
mestu ni problematična, saj pride na prebivalca 25 m2 zelenih površin. Dejansko je ta
površina še večja, saj so izvzete vse tiste površine, ki jih Komunalno podjetje ni urejalo (npr.
zasebni vrtovi). Po urbanističnih kriterijih je prijetno mestno bivalno okolje tisto, kjer je med
25 m2 in 45 m2 zelenih površin na prebivalca.
Na samo kakovost bivanja oziroma počutje mestnega prebivalstva pa odločilno vpliva
dostopnost do zelenih površin. Za kriterij je bila vzeta razdalja 500 metrov od zelenih površin.
V takem območju živi 65 % prebivalcev. Upoštevane so bile vse tiste zelene površine, ki so
ljudem javno dostopne: od parkov in urejenih zelenic v mestnem središču, do travnikov in
gozdov na obrobju Ljubljane, kjer je njihova primarna funkcija rekreacijska in sanitarna, ne
pa ekonomska (Špes et al., 2000).
Zeleni sistem povezuje zelene in odprte površine v mestu in v zaledju, trajno jih varuje ter
odgovarja na potrebo meščanov, da v urejenih in vzdrževanih okoljih v navezavi na svoje
domove preživljajo aktivni in pasivni prosti čas, se družijo, doživljajo »varno« naravo in
zadovoljujejo še druge estetske, funkcionalne in socialne potrebe. Zelene in odprte površine
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mesta so v zeleni sistem vključene kot prostori in območja, ki oblikujejo mestni prostor, so
okolje zadovoljevanja potreb prebivalcev in nosilci ekološkega ravnotežja. Posamična
obravnava teh površin je funkcionalno neučinkovita, predvsem pa dosedanji način obravnave
neuspešno varuje zelene površine pred spremembami namembnosti.
Pripravo zasnove zelenega sistema, je vodilo osem vrednostnih izhodišč. Predstavljene so
najpomembnejše iz vidika vrednotenja zelenih površin v Ljubljani:
- enakomerna razporeditev zelenih površin zagotavlja, da so bistveno, neposredno
uporabljene sestavine sistema enakomerno razporejene v prostoru, glede na število
uporabnikov oz. gostoto poselitve; sem sodijo javna otroška igrišča, četrtni parki,
šolska dvorišča, igrišča ob vrtcih in drugo,
- javnost sistema je najpogosteje povezana z ekonomsko dostopnostjo in zagotavlja
meščanom enake možnosti zadovoljevanja potreb v okviru zelenih in odprtih površin,
ne oziraje se na njihove fizične in ekonomske sposobnosti,
- kakovost bivalnega okolja povezuje prvine zelenega sistema s klimo, segrevanjem in
kroženjem zraka − tudi čiščenjem zraka, širjenjem hrupa, posredno pa govori o
počutju prebivalcev in doživljanju bivalnega okolja ter tudi življenjskih pogojih živali
in rastlin v mestu,
- upoštevanje vidikov narave v mestu postaja v urejanju mestnega okolja vse bolj
aktualno, zato so posamezne površine v mestu lahko pomembne tudi z vidika
zagotavljanja pogojev preživetja ter razvoja rastlinskih in živalskih vrst v mestu,
- preživljanje prostega časa pridobiva na vrednosti, kar pomembno vpliva na pomen
kakovosti neposredne okolice bivališč in bližnjih območij za sprostitev in rekreacijo.
Zasnova temelji na analizah potencialov prostora po treh ločenih vidikih sistema:
- strukturno morfološkem, ki opredeljuje kako sestavine zelenega sistema členijo in
sooblikujejo mestni prostor,
- funkcionalno-socialnem, ki opredeljuje kako zeleni sistem deluje na potrebe
prebivalcev mesta,
- ekološkem, ki vključuje tako ekologijo narave kot ekologijo ljudi in opredeljuje, kako
sestavine zelenega sistema ustvarjajo pogoje za ekološko ravnotežje in kakovost
življenjskega okolja v mestu.
Površine zelenega sistema, v izključni (namenski) rabi, predstavljajo vitalni del zelenega
sistema v smislu zadovoljevanja potreb prebivalcev po uporabi zelenih površin v mestu; so
območja aktiviranja sistema in se večinoma nanašajo na socialno-funkcionalni vidik zelenega
sistema. Obsegajo predvsem parke in parkovne poteze, pa tudi glavne prostorske povezave,
reprezentativne in členitvene elemente ter ekološko pomembna območja. To so območja, ki
zahtevajo namensko in sistematično vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje, saj predstavljajo
bistveni vidik izboljšanja kakovosti bivanja v mestu. Rekreacija v odprtem prostoru, kot ena
najznačilnejših rab zelenega sistema, se v določenih primerih opredeli kot dopolnilna raba, v
določenih pa kot izključna (rekreacijski parki) (Prostorski plan mestne občine Ljubljana,
2001).
Odlok o zelenih površinah v naseljih na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 6/83)
še vedno velja, navaja pa določila o vzdrževanju in varovanju zelenih površin, ravnanju s
plodno zemljo, kataster zelenih površin, odločbe in nadzor. Slednjega izvaja Inšpektorat
Mestne občine Ljubljana. Za nadzor skrbijo štirje inšpektorji, ki ukrepajo na podlagi prijav
prijaviteljev ali po uradni dolžnosti. Kazni, ki so v odloku navedene še v jugoslovanski
denarni enoti (dinarji), so zelo nizke in kot so mi povedali na Inšpektoratu (telefonski
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pogovor, 30. 11. 2006), lastnik psa za nepobran pasji iztrebek plača 10.000
največji problem jim predstavlja dokazljivost kršitve.

5.2.1 ZADOVOLJSTVO
OKOLJEM

PREBIVALCEV

LJUBLJANE

Z

SIT

oz. 41,73 €;

BIVALNIM

»Dobra polovica anketiranih prebivalk in prebivalcev Ljubljane je bila konec 90. let
zadovoljna z okoljem, v katerem živijo. Večino anketirancev je najbolj motil onesnažen zrak
in hrup. Zanimivo je, da stopnja zadovoljstva z okoljem ni bila odvisna od stopnje izobrazbe
anketiranih ali njihove narodnosti, bolj kritični pa so bili mlajši prebivalci« (Plut, 2004, str.
80).
V Ljubljani je 65 % prebivalcev, ki imajo 500 m do javnih zelenih površin, katerih primarna
funkcija je rekreacijska in sanitarna, ne pa ekonomska. Tako je ves, sicer precej gozdnat
vzhodni del in kmetijski južni del občine po deležu prebivalcev, ki so od zelenih površin
oddaljeni manj kot 500 m, precej pod ljubljanskim povprečjem.
Mestno središče ima dobro parkovno ureditev, predvsem pa ima v zaledju Tivoli z Rožnikom
ter grajskim hribom (Špes et al., 2000).
V anketi, ki je bila izvedena med prebivalci Ljubljane, je avtorica Maja Simoniti (1996) želela
ugotoviti, kakšen je odnos prebivalcev do mestnih zelenih površin. Vprašani menijo, da je
večjih mestnih parkov ter cvetja in okrasnih rastlin v parkih ravno prav (57 %), nezadovoljni
so s pomanjkanjem otroških igrišč (56 %).
Karta 12: Raba prostora in oskrba središča Ljubljane.

Vir: Pak, 2000, str. 55
Karta 13 prikazuje rabo prostora v Ljubljani, na kateri sta dobro vidna »zelena klina« Golovec
in Šišenski hrib s parkom Tivoli. Ob neposredni bližini parka so stanovanjski objekti in
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oskrbno-storitvene dejavnosti, v samem središču mesta je zelena površina okrog ljubljanskega
gradu.

5.2.2 KVALITETA ZRAKA V LJUBLJANI
Ljubljana ima kotlinsko lego in slabo prevetrenost, zaradi tega je v zimski polovici leta
pogosta megla in inverzija. »Inverzijske razmere prevladujejo 60−70% vsega časa v letu, ko
je gibanje lokalnih vetrov zelo šibko. Mestno središče zaradi gostote poselitve ustvarja izrazit
toplotni otok, ki se odraža v tem, da se poleti mestno jedro pregreva, pozimi pa ustvarja
kaminski efekt« (Piltaver, 2000).
»V Ljubljani so klimatski pogoji glede na onesnaževanje zraka ugodni v topli polovici leta z
dobro razvitim podolinskim vetrom (dnevnikom oz. podsončnikom) in zadostnim vertikalnim
mešanjem zraka, neugodni pa v zimski polovici, ko prevladujejo šibki vetrovi in stabilno
inverzijsko vreme, ki onemogoča razprševanje in premešanje škodljivih snovi v zraku.
Posebno vlogo pri izboljševanju kakovosti zraka v mestu ima centripetalni sistem lokalnih
tokov proti središču mesta (dovod čistega, neobremenjenega zraka). Zaradi šibkih vetrov
odloča o gibanju koncentracij glavnih polutantov v ozračju v glavnem debelina« (Jernej,
2000, str. 127−129).
Karta 13: Karta onesnaženosti zraka v Ljubljani.

Vir: Špes, 2004, str. 569
»Ljubljansko ozračje najbolj onesnažujejo ogljikov dioksid (CO2), žveplov dioksid (SO2),
dušikovi oksidi (NOx) in trdni delci, kot izvor onesnaženja pa so opredeljeni industrija,
promet, široka raba in t. i. pretvorniki energije. Sem sodita TE-TOL in Javno podjetje
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Energetika – Sektro daljinsko ogrevanje (toplarna Šiška), ki sta na območju mesta Ljubljana
največja energetska vira, obenem pa sodita med največje točkovne vire onesnaževanja zraka«
(Špes et al., 2000, str. 164).
S prehodom na sistem daljinskega ogrevanja in uporabo ekološko sprejemljivejših goriv se je
kvaliteta zraka izboljšala. Območje Mestne občine Ljubljana je uvrščeno v drugo stopnjo
onesnaženosti, kar pomeni, da prihaja do občasnih preseganj dovoljenih vrednosti. V
Ljubljani so problematična predvsem onesnaževala NO2, PM10 in O3.
Onesnaženost zraka z dušikovim dioksidom (NO2) je visoka. Najvišje koncentracije so bile
izmerjene v kurilni sezoni v jutranjem času med delovnim tednom. Izrazit je tudi ekstrem
koncentracij v večernem času v istem obdobju (Okolje v mestni občini Ljubljana, 2005).
Trdni delci so v zraku različne velikosti. Problematični so predvsem najdrobnejši delci,
velikost manj kot 10 µm (PM10). Le-teh pljuča ne morejo izločiti, zato se v njih nalagajo in
dolgoročno škodujejo zdravju. Škodljivo vplivajo tudi na ekosisteme, ker povzročajo
zakisanje rek in jezer, spreminjajo biološko ravnotežje hranil v obrežnih vodah rek, škodujejo
občutljivim gozdnim ekosistemom in zmanjšujejo njihovo biološko pestrost, posredno
povzročajo škodo na stavbah in spomenikih.
Ozona (O3) se bistveno več ustvari v jasnem, sončnem dnevu kot pa v dneh brez sonca −
posebno v dolgih vročih in suhih poletnih obdobjih brez vetra O3 postane problematičen.
Draži dihalne poti in povzroča vnetja dihal, v manjši koncentraciji pa povzroča težave pri
dihanju in kašelj. Njegovo škodljivo delovanje se kaže tudi pri ekosistemih. Troposferski
ozon trajno poškoduje listne reže rastlin in povzroča ožige in sušenje, zmanjšuje pridelek in
povzroča povečano občutljivost rastlin za škodljivce in bolezni. Izmerjene koncentracije O3
na merilnem mestu Figovec so nižje od vrednosti na drugih merilnih mestih. Vzrok je gost
motorni promet in z njim povezan emitiran dušikov monoksid. V letu 2003 nista bila
prekoračena niti opozorilna, niti alarmantna vrednost. V topli polovici leta zunaj kurilne
sezone so izmerjene koncentracije O3 na lokaciji Figovec bistveno višje ob sobotah in
nedeljah, ko je manj motornega prometa kot med delovnim tednom (Mestna občina Ljubljana,
2006).
Na podlagi Karte lišajev območja Mestne občine Ljubljana, Oddelka za agronomijo pri
Biotehniški fakulteti domnevajo, da je posledica manjše onesnaženosti zraka z žveplovimi
spojinami, povečano število epifitskih lišajskih vrst (glede na leto 1978, ko jih je bilo 76) (V.
V. B, 2006, 32).

5.2.3 HRUP V LJUBLJANI
Podatke o obremenjenosti okolja v Mestni občini Ljubljana s hrupom zbira Zavod za varstvo
okolja. Merilna postaja Okoljskega merilnega sistema Mestne občine Ljubljana meri tudi hrup
na lokaciji Figovec. Lokacija je zelo prometna in močno obremenjena s hrupom in se po
Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uvršča v območje III. stopnje varstva pred
hrupom.
Meritve hrupa pri Figovcu kažejo, da je obremenitev s hrupom previsoka, saj ravni hrupa ves
čas meritev presegajo mejno dnevno in nočno raven hrupa.
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Karta 14: Karta hrupnosti v Ljubljani.

Vir: Špes, 2004, str. 574
»Meritve v mestu so pokazale, da je širše območje središča mesta nadpovprečno
obremenjeno« (Stanje okolja v Sloveniji, 2002).
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Graf 9: Hrup v Ljubljani.
Hrup v Ljubljani
13,40%
> 70 dB(A)
51-70 dB(A)

50%
36,60%

0-60 dB(A)

Vir: Okolje v Mestni občini Ljubljana, 2005
»Med območja, kjer so bile ravni manjše kot 50 dB(A) in kjer obremenjenost s hrupom ne
predstavlja bistvenega problema, sodijo zlasti čista stanovanjska območja ter novejša
urbanistično načrtovana blokovska naselja, ki ne ležijo v bližini pomembnejših prometnic in
ob hrupnih prometnicah na fasadah, ki so obrnjene stran od ceste (kot vira hrupa) ter območja
na obrobju mesta, ki še sodijo v okvir mesta Ljubljana, a so namenjena kmetijski ali
rekreacijski rabi.
Izmerjene ravni hrupa, ki so bile višje od 65 dB(A), so posledica številnih dejavnikov: vpliva
cestnega prometa, storitvenih dejavnosti, prometa pešcev ... Prav tako so hrupno
nadpovprečno obremenjena območja vzdolž najpomembnejših cest, zlasti tista s povprečnim
dnevnim pretokom večjim od 20.000 vozil in območja znotraj ozkega pasu vzdolž železnice
ter območja v bližini točkovnih virov hrupa (npr. proizvodnih obratov, gostinskih lokalov,
prireditvenih dvoran, cerkva, igrišč ipd.). S pomočjo EHIŠ je bilo ocenjeno, da živi na teh
območjih blizu 50.000 prebivalcev, kar je približno petina prebivalcev Ljubljane.
Ravni hrupa ob pomembnejših prometnicah presegajo dovoljene vrednosti tudi ponoči«
(Stanje okolja v Sloveniji, 2002).
Avtorja Dejan Cigale in Barbar Lampič sta v raziskavi Razširjenost hrupa v Ljubljani (2002)
objavila tudi rezultate izvedene ankete. Za Ljubljančane je najbolj moteča oblika hrupa cestni
promet (64,1 % odgovorov oz. 73 % anketirancev).
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6 PRIMERJAVA PARKOV
V tem poglavju bom ekosistemsko in pokrajinsko ovrednotila mestne parke v Parizu, na
koncu poglavja pa je predstavljena primerjava mestnih parkov Pariza in Ljubljane.

6.1 PRIMERJAVA EKOSISTEMSKEGA VREDNOTENJA V PARIZU IN V
LJUBLJANI
Biotopi se ločijo po deležu zelenih površin, ki omogočajo uspevanje vegetacije in življenje
drugih živih bitij. Biotopi pozidanih površin imajo specifične značilnosti in omogočajo
življenje na urbano okolje prilagojenim živim bitjem.
stopnja naravnosti vegetacije: kaže možne antropogene vplive oz. stopnjo sprememb
prvotne vegetacijske odeje zaradi človeka
stopnja 0: površina brez vegetacije,
stopnja 1: njive in ledine s pretežno enoletno ruderalno vegetacijo,
stopnja 2: sekundarni gozd, večletne kmetijske površine, intenzivne sadne plantaže,
stopnja 3: gozd, zimzeleni gozd, negovani park, stara sadna drevesa,
stopnja 4: regeneriran polgozd, ekstenzivno negovan ali opuščen travnik,
stopnja 5: naravni gozd, močvirje, suha rastišča ali rezervat,
•

strukturna različnost (slojevitost): bolj kot je raznolika struktura rastlinskega
pokrova, tem ugodnejše osnove obstajajo za vrstno bogastvo živali
stopnja 1: zeliščna plast,
stopnja 2: zeliščna, grmovna ali drevesna,
stopnja 3: zeliščna, grmovna in drevesna plast,
stopnja 4: zeliščna grmovna in dvojna drevesna plast,
+: točka za dodatne strukturne elemente, kot so vode, drevesa ali grmišča,
•

velikost biotopa: večji kot je biotop, večje so možnosti za stabilno populacijo, tako iz
populacijskogenetskih osnov, kakor tudi glede na negativne, posebno robne vplive
okolice:
stopnja 1: do 0,2 ha,
stopnja 2: do 1 ha,
stopnja 3: do 3 ha,
stopnja 4-5: do 10 ha , nad 10 ha,
stopnja 4: do 10 ha,
stopnja 5: nad 10 ha,
•

izolacija oz. povezava biotopov (pozidane površine ločujejo biotope ali življenjske
prostore): odvisna je od velikosti biotopa. V med seboj ločenih biotopih so manjše
možnosti za izmenjavo med populacijami in s tem za stabilnost:
stopnja 1: pretežno ali v celoti pozidan,
stopnja 2: močno izoliran,
stopnja 3: delno izoliran,
stopnja 4: okolje je delno spremenjeno,
stopnja 5: zelo podoben naravnemu izgledu,
•
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razvoj (starost): ekosistemi s kratkim razvojnim ciklom so nižje vrednoteni kot tisti,
ki za razvoj potrebujejo več časa:
stopnja 1: do 5 let,
stopnja 2: 5−25 let,
stopnja 3: 25−50 let,
stopnja 4: 50−100 let,
stopnja 5: nad 100 let,
•

singulariteta (redkost): daje informacije o izvoru redkih in ogroženih vrst v
biocenozi. Antropogeni vplivi na ekosistem (npr: emisije) zmanjšujejo naravnost in
singulariteto:
stopnja 1: izredno pogost,
stopnja 2: pogost,
stopnja 3: sestoj se je zmanjšal zaradi intenzivne rabe,
stopnja 4: delno ogrožene rastline in živali,
stopnja 5: zelo redke in izjemno ogrožene rastline z rdečega seznama.
•

Vsak kriterij je razdeljen na pet stopenj:
0 in 1 – najbolj spremenjen,
2 – zelo spremenjen,
3 – spremenjen,
4 – malo spremenjen,
5 – najmanj spremenjen.
Na podlagi kriterijev za vrednotenje biotopov, so rezultati naslednji:
Tabela 6: Vrednotenje biotopov v Ljubljani in Parizu.
Strukturna Velikost
Stopnja
naravnosti različnost biotopa
(m2)
vegetacije
Park Villette
3
3
5
550.000
Tuileries
3
3
5
280.000
Park Buttes- 3
3
5
Chaumont
247.316
Park Champ 3
3
5
de Mars
243.215
Park
3
3
5
Luxembourg
224.500
Montsouris
3
3
5
154.640
Park Bercy
3
3
5
139.747
André CitroNn 3
3
5
138.000
Champs
3
3
5
Élysées
137.520
Trocadero
3
3
4
93.930
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Izolacija Razvoj Singulariteta Vrednostna
(starost)
stopnja
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
1.979
5
1.664
5
1.867
5
1.908
5
1.612
5
1.875
2
1.995
2
1.992
5
1.840
5
1.878

3

3

3

3−
−4

3

3−
−4

3

3−
−4

3

3−
−4

3

3−
−4

3

3

3

3

3

3−
−4

3

3−
−4

Monceau

3

3

PARIZ

3

3

Tivoli

3

3

LJUBLJANA 3
Vir: Terensko delo

3

4
82.506
2
(izbranih
parkov:
18 ha)
4
50.000
3

2
2

3
3

5
1.861
3

5
1.835
3

3

3−
−4

2

2−
−3

3

3−
−4

3

3

Tabela 7: Značilnosti biotopov po vrednostnih stopnjah.
Vrednostna stopnja

Značilnost biotopov
prevladujejo pozidane površine, degradirane zaradi antropogenih
1
dejavnikov, potrebno jih je sanirati
pogosto precej antropogeno spremenjeni biotopi z manjšo
2
občutljivostjo, pomembni kot življenjsko okolje, imajo manjšo
vrednost, nizka stopnja naravnosti, veliko različnih oblik rabe
neogroženi biotopi z manjšo občutljivostjo, pomembni kot
3
življenjsko okolje za številne, tudi redke vrste, s srednjo stopnjo
naravnosti, intenzivnost rabe je nizka
delno ogroženi biotopi, pomembni življenjski prostori z visoko
4
stopnjo naravnosti, le delno nadomestljivi
zelo občutljivi biotopi, ranljivi, z dolgo regeneracijo, življenjski
prostor za številne redke in ogrožene vrste z visoko stopnjo
5
naravnosti, komaj ali nenadomestljivi, potrebno ga je na vsak način
ohraniti
Vir: Vovk Korže, 2000, str. 136
Površinsko vrednotenje biotopov za potrebe varovanja živih bitij temelji na upoštevanju
različnih značilnosti biotopov. Rezultati vrednotenja kažejo, da so biotopi z nizko vrednostjo
tisti, ki so pozidani s stanovanjskimi in drugimi stavbami in prepleteni z gosto cestno mrežo.
Taki biotopi so brez vegetacije in močno obremenjeni (s skupno oceno 1 ali 2).
Biotopi majhne vrednosti z oceno 3 zajemajo njivske, travniške in odprte zelene površine, ki
so ostro ločene od preostalih območij. Rastline intenzivno uspevajo zaradi dodajanja hranil
(gnojenja), ali je njihova rast motena zaradi bližine pozidanih površin, športnih dejavnosti,
osuševanja prsti in krčenja gozdov.
Potencialno pomembni biotopi (ocena 4) so površine, na katerih se pojavljajo nekatere
rastiščno pomembne vrste (gozdovi) in vlagoljubna vegetacija ob tekočih in stoječih vodah.
Čeprav so ti gozdovi vrstno revni, omogočajo življenje številnim bitjem.
Z najvišjo oceno 5 so ovrednoteni dragoceni in posebno pomembni biotopi s krajevnim in
regionalnim pomenom. To so zavarovana območja z redkimi vrstami in ekstenzivno rabo. Te
biotope bi našli v Ljubljani južneje od obvoznice (Volk Korže, 2000, str. 139).
Ekološki pomen biotopov temelji na skupnem vrednotenju redkosti, izjemnosti in sposobnosti
samoobnovitve. Biotop je ekološko pomemben, če ni večji od 0,25 km2, se pojavi največ do
trikrat, omogoča rast rastlinam, leži v neposredni bližini pozidanih površin in nima
sposobnosti samoobnovitve zaradi specifičnih naravnih razmer (Vovk Korže, 1996).
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6.4 PRIMERJAVA POKRAJINSKEGA VREDNOTENJA V PARIZU IN
LJUBLJANI
»Parki se v centru Parizu in v njegovem predmestju razlikujejo tako po starosti kot po izgledu,
prav tako pa tudi po funkcionalnosti in problemih« (Debié, 1992, str. 25), kljub vsem tem
razlikam pa ostajajo skupne značilnosti npr. urejenost parkov, športne površine, igrala za
otroke, zaprtost parkov preko noči.
Tabela 8: Primerjava Pariza in Ljubljane.

Pariz
MOL

Prebivalcev
(1999)

Velikost (km2)

Gostota
prebivalcev
(preb./km2)

2.125.851
270.986*

105,55
275*

20.164
985*

Ljubljana

197.282
50,3
(znotraj 3.946
(1991)
obvoznice)
* podatek za Mestno občino Ljubljana
** vir: Mestna občina Ljubljana

Mestne zelene Mestne
površine (km2) zelene
površine /
prebivalca
(m2/preb.)
4,8
2,15
25
0,3**

1,5**

Vir: INSEE, 2006; Statistični letopis 2005
V letu 2004 je bilo v Parizu 2.164.000 prebivalcev oz. 20.605 prebivalcev/km2. (INSEE,
2006). V Ljubljani je bilo v istem letu 266.845 prebivalcev, kar predstavlja 970
prebivalcev/km2. (Statistični letopis, 2005, str. 553). V literaturi se pojavlja podatek, da ima
Ljubljana 25 m2 zelenih površin na prebivalca, vendar je potrebno upoštevati, da pri tem ne
gre za mestne zelene površine. Po podatkih, ki so mi jih posredovali z Mestne občine
Ljubljana, je delež parkov in mestnih zelenih površin le 0,3 km2.
Bistvena vloga zelenih mestnih površin so funkcije, ki jih opravljajo. Najpomembnejše so:
- socialna funkcija:
oObmočja počitka, sprostitve dovoljujejo stik z naravo nujno potreben za odraščajoče otroke
kot tudi za ravnotežje odraslih,
- urbanistična in pokrajinska:
rastlinje omogoča zeleno zarezo v urbanizacijo, polepša urbanistično pokrajino, omili
heterogenost zazidanih površin, doda vrednost, ceno, in pokrajini vrača bolj čitljivo in
organizirano pokrajino,
- ekološka funkcija:
ta vloga je nenadomestljiva v urbanem ekosistemu: ustavljanje dušika N, ogljikovega dioksida
CO2, praha v zraku, uravnavanje vodnega kroga in zmanjšuje hitrosti odtekanja.
Reka Sena v Parizu igra manj pomembno vlogo v območjih parkov, kajti vrtovi in parki niso
nastali na območju močvirja, temveč so se razgrnili po plitvem in sušnem območju.
Mestne parke sem zaradi primerljivosti vrednotila po naslednjih kriterijih (Strojin, 2001, str.
70):
naravnost vegetacije:
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1. antropogena vegetacija,
2. delno naravna, delno antropogena vegetacija,
3. bolj ali manj naravna vegetacija,
velikost:
1. majhna,
2. srednja,
3. velika,
primernost za rekreacijsko rabo:
1. ni primerno za rekreacijsko rabo,
2. omejena primernost za rekreacijsko rabo,
3. velika primernost za rekreacijsko rabo,
stopnja varovanja:
1. ni potrebno varovanje,
2. zmerna stopnja varovanja,
3. visoka stopnja varovanja.
Tabela 9: Vrednosti tipa zelenih površin po pokrajinskem vrednotenju zelenih površin v
Parizu in Ljubljani.
Tip zelene
površine

Stopnja
naravnosti

Velikost Primernost
za
rekreacijsko
rabo
1
2
3
2

Parki in parkovne 1
2
ureditve
Parkovno urejeni 2
3
2
3
gozdovi
VIR: Terensko delo; Strojin, 2002, str. 71

3

3

Stopnja
varovanja

Skupna ocena

3

3

2

2

3

3

2,5

3

Tabela 10: Značilnosti zelenih površin pri pokrajinskem vrednotenju po vrednostnih
stopnjah.
Vrednostna stopnja Opis zelenih površin
manjše površine z vizualno in higiensko vrednostjo; v prihodnosti naj
1
bi se pritiski nanje še povečali (pozidava, širitev cest, izgradnja
parkirišč)
2

površine zmerne naravnosti in človekovih posegov

3

površine velike naravnosti in možnosti rekreacijske rabe; zaradi
vedno večjih pritiskov s strani ljudi (pozidava, onesnaženje) jih je
potrebno na vsak način ohraniti

Vir: Strojin, 2001, 71
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Slika 36: Uničevanje in neprimerna postavitev objektov v parku Tivoli.

Vir: Demšar, 2006

6.2 PRIMERJAVA ONESNAŽENOSTI ZRAKA
Graf 10: Žveplov dioksid (SO2) v Ljubljani in aglomeraciji Pariza.
Žveplov dioksid (SO2)
60

mikrog/m3

50
40
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20
10
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
leto

Ljubljana-Figovec
aglomeracija Pariza

Vir: ARSO; AIRPARIF, 2006
»Onesnaženost z žveplovim dioksidom se zmanjšuje. Povprečne letne vrednosti žveplovega
dioksida v Ljubljani se gibljejo od 18–27  g/m3 in ne presegajo mejnih vrednosti. Še vedno
pa prihaja do kratkotrajnih preseganj pri maksimalnih urnih vrednostih, kar je posledica
kurjenja zasavskega premoga v TE-TO Ljubljana« (Piltaver, 2000).
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Graf 11: Dušikov dioksid (NO2) v Ljubljani in aglomeraciji Pariza.

Dušikov dioksid (NO2)
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Vir: ARSO; AIRPARIF, 2006
»Meritve onesnaženosti z dušikovimi oksidi v Ljubljani so nepopolne, ker potekajo le na dveh
merilnih mestih, ki sta obe oddaljeni od ceste. Izmerjene povprečne vrednosti se gibljejo od
42−52  g/m3 in ne presegajo mejnih vrednosti. Do občasnih kratkotrajnih prekoračitev
prihaja zaradi povečevanja prometa pričakujemo povečane vrednosti dušikovih oksidov«
(Piltaver, 2000).

Tabela 11: Vrednost posameznih plinov zraka v Ljubljani in Parizu (24.4.2006 ob 6.00).
postaja

NO2
(µg/m3)
60
70

Figovec, Ljubljana
Les Halles,
(1. okrožje, urbana postaja)
Rue Bonaparte
93
(6. okrožje, prometna postaja)
Vir: Turizem v Ljubljani; ARSO

NO
(µg/m3)
118
129
219

O3
(µg/m3)
8
9

CO
(µg/m3)
800
1.500

»Onesnažen zrak povzroča zdravstvene težave prebivalstva, pospešuje propadanje gradbenih
materialov pročelij zgradb ter vpliva na hitrejše propadanje zgodovinskih zgradb in
spomenikov. Zaradi onesnaženega zraka se pojavljajo tudi poškodbe na vegetaciji v mestu in
njegovi okolici« (Zrak, citirano 20. 5. 2006).

6.3 PRIMERJAVA HRUPNOSTI
»Raven hrupa praviloma merimo s pomočjo logaritemsko zasnovane skale decibelov (dB),
navadno na skali med 0 in 140 dB. Upoštevanje različne frekvence hrupa se kaže v ravni
hrupa dB(A)« (Plut, 2004, str. 111).
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»Hrup povzroča človeku refleksne odzive in preko nevrovegetativnega sistema tudi stresne
reakcije. Pri pogostih in trajnih izpostavljenostih hrupu lahko nastanejo trajne nevrosenzorne
spremembe, cirkulatorne motnje (povišan krvni tlak ali ritem srčnega utripa), spremembe
občutljivosti, delovanje prebavnega trakta, zmanjšanje teka, motne pri uriniranju, motne vida
ali glavobol. Stres povzroča motnje v spanju, razburljivost in spremembo vedenja. Zelo
visoke ravni (130 dB(A)) lahko vplivajo tako močno, da motijo občutek ravnotežja.
V mestnem okolju z zgoščenim prometom je več kot 60 % prebivalcev ogroženih s hrupom,
ki presega 60 dB(A). Pri takšnem hrupu ni moteno le spanje ljudi, temveč celo normalen
pogovor. Če pa je hrup znatno večji, se stopnjuje nevarnost, da to povzroči akustično travmo«
(Gspan, 2000, str. 35).
»Normativi za varovanje pred hrupom so:
- ponoči pori spanju zvok do 35 dBA, kar v zunanjem okolju pomeni omejitev okrog 45
dBA,
- podnevi do 55 dBA.
Višje obremenitve že zahtevajo ukrepe, pri hrupu nad 65 dBA pa morajo biti ukrepi
učinkovitejši, ker lahko povzroča zdravstvene okvare« (Gspan, 2000, str. 35).
Graf 12: Primerjava hrupa v Parizu in Ljubljani.
Primerjava hrupa v Parizu in Ljubljani
7,40%

PARIZ
> 70 dB(A)
13,40%
46,40%

51-70 dB(A)

LJUBLJANA

50%

0-60 dB(A)
36,60%
46,20%

Vir: Environnement de Paris, 2006, Okolje v Mestni občini Ljubljana, 2005
Na podlagi zbranih podatkov in rezultatov so v Parizu in Ljubljani hrupu najbolj izpostavljeni
prebivalci ob glavnih prometnih poteh, ki ga povzroča promet. Najmanjši je hrup znotraj
velikih zelenih površin − v parkih, vrtovih in gozdovih.
Iz primerjave je razvidno, da je zaradi velikosti Pariza večje območje obremenjeno s hrupom,
vendar pa je ne zanemarljiv podatek, da je vsak peti Ljubljančan izpostavljen hrupu.
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ZAKLJUČEK
Kakovost življenja v mestu je v veliki meri odvisna od stanja narave v mestu in mestnem
območju, njihovem vzdrževanju ter prilagoditvi potrebam prebivalcem.
Mestni parki so zaradi svoje edinstvenosti in funkcij, ki jih opravljajo nepogrešljivi v mestu,
ki želi ohranjati oz. povečati kvaliteto življenja.
Ljubljana in Pariz imata kljub velikim razlikam nekatere pomembne skupne lastnosti. Mesti
imata glede na svojo velikost in število prebivalcev malo oz. premalo mestnih parkov glede na
mednarodno priznane standarde. Zaradi geografske lege Ljubljane se mesto ni širilo na višje
nadmorske in gozdnate površine Golovca, Šišenskega hriba in Rožnika, Pariz pa je načrtno
ohranil gozdova Bois de Vincennes in Bois de Boulogne.
Odločilna za širitev mesta je bila reka − v Ljubljani Ljubljanica, v Parizu Sena. Kljub temu,
da sta obe nevarni za človeka zaradi poplavljanja, je njuna »prisotnost« v mestu premalo
izkoriščena; sprehajališča in parki bi morali bolj izkoriščati prednosti vodne površine.
Pariz je prestolnica Francije, simbol 62 milijonskega naroda, zavedajočega in ponosnega na
svojo zgodovino, jezik in kulturo, ki se izraža tudi v parkih. Zdi se, kot da se Ljubljana tega še
ni zavedla in odlaša z večjo skrbjo za stare in nove mestne parke. V Parizu je obisk parkov
zelo velik, zaradi goste pozidave prebivalci zelo cenijo te zelene površine in spoštujejo pravila
v parku. Parkovna infrastruktura in ponudba je velika ter lepo ohranjena, poskrbljeno je za
varnost in čistočo, slednje je mogoče tudi zaradi zaklepanja parkov ob sončnem zahodu. V
primeru kršenja pravil so obiskovalci pariških parkov za razliko od Ljubljane sankcionirani z
visokimi kaznimi.
Pariz je po drugi svetovni vojni postavil tri večje parke, Ljubljana ni postavila nobenega.
Gostota pozidave je v glavnem mestu Francije večja in je zaradi večjih pritiskov težje
preurediti opuščeno površino v park, Ljubljana pa ima teh možnosti mnogo več, vendar se
prostorski planerji premalo zavedajo in zagovarjajo potrebe prebivalcev, da gozdovi v
neposredni okolici Ljubljane niso isto kot mestni parki.
Zaradi večstanovanjskih hiš in strnjene pozidave imajo v Parizu le nekatere stavbe manjše
zasebne zelene površine, vrtovi pa se začno pojavljati zunaj mestne obvoznice. Zelenice so
izključno v parkih in na trgih. Ob avenijah so zasajena drevesa, ki imajo estetsko in
ekosistemsko funkcijo, saj zmanjšujejo prašnost in psihološko zmanjšujejo hrup.
V Ljubljani ni mestnih parkov razen Tivolija in nekaj manjših parkov, ki bi v Parizu dobili
oznako »square«, kar pomeni park med zgradbami ali sredi trga ter veliko zelenih površin z
estetsko funkcijo. V Ljubljani so enodružinske hiše zato imajo mnoge hiše svoj lasten vrt prav
v centru mesta.
Mestni parki v Parizu imajo mnogotere funkcije, ki se v Ljubljani še niso razvile. Parki so
namreč edini kraj rekreacije na prostem, medtem ko je v bližini Ljubljane veliko raznovrstne
ponudbe oblik športa v neokrnjeni naravi (Rožnik, Golovec, Šmarna Gora, Barje, obrežja
Save ...).
Mestni parki v Parizu se prilagajajo potrebam obiskovalcem, poskrbljeno je tudi za dodatno
ponudbo proti plačilu. Dodatna ponudba in boljša parkovna infrastruktura bi pripomogli k
večjemu ugledu ljubljanskega mestnega parka.
S preurejanjem opuščenih zgradb v parke v Parizu se je v zadnjih 30 letih delež zelenih
površin povečal, predvsem pa se je okrepila izobraževalna funkcija: vrtnarska hiša in druge
hiše s področja narave, avtobus narave, dobro deluje tudi pariška kmetija. V Ljubljani je
tovrstne ponudbe premalo.
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V širši okolici Pariza je prav tako kot v Ljubljani veliko zavarovanih območij, ki so
ekološkega pomena. Velike gozdne in zelene površine onemogočajo spojitev naselij in mesta.
Tovrstne površine omogočajo bolj odprt prostor za izmenjavo med mestom in okolico med
vsemi elementi v ekosistemu.
Na podlagi analize virov in terenskega dela ugotavljam, da je možnosti za bolj kvalitetno
izrabo mestnega parka veliko. Najprej bi bilo potrebno realizirati načrte za Severni mestni
park in pridobiti nove površine za mestne parke.
Zaradi vseh večjih pritiskov na nepozidane površine bi bilo po zgledu Pariza smiselno
razmisliti o ukinitvi prostorsko potratnih parkirišč in zgraditvi podzemnih večnadstropnih
garažnih hiš. Pridobljene površine bi spremenili v urejene zelene površine. Kongresni trg in
Trg republike bi skupaj z obstoječimi zelenimi površinami in parkovnimi ureditvami povezali
med seboj. Cesta bi bila speljana pod parkom.Podrobna preučitev potreb prebivalcev bi
omogočila sodoben, prebivalcem vseh starostnih skupin in turistom, prijazen mestni park.
Nudil bi otroška igrala, zelenice za posedanje, rekreacijo na prostem …, skratka spogledoval
bi se s parkom Luxembourg.
V smeri sever-jug, kjer je največja pozidanost in oddaljenost od zelenih površin, pa bi lahko
speljali pot, Promenade plantee, ki bi nadomestila parke in hkrati povezala zelene površine
znotraj obvoznice.
Obrežje Ljubljanice je neizkoriščena z vidika uporabe prebivalcev. Vzpostavitev sprehajalnokolesarske poti od Čolnarne do ponovnega sotočja Ljubljanice, bi s primerno parkovno
infrastrukturo in izbranim rastlinjem dobilo novo vrednost.
Večji poudarek bi morala Ljubljana dati kvaliteti parkovne infrastrukture, poskrbeti za čistočo
in varnost. Slednje je pogoj za ustvarjanje otroških igrišč, ki so v Parizu srce mestnega parka.
Že od malega je potrebno vzgajati uporabnika za odnos do zelenih površin ter živalstva in
rastlinstva in v ta na namen naj se bolj poudari izobraževalno funkcijo parka. Zaradi manjšega
števila uporabnikov izobraževalne ponudbe se bi lahko npr. znotraj knjižnice uredil kotiček, v
katerem bi bila na voljo literatura in didaktični material z ekološko vsebino, ki bi predstavila
mestne ekosisteme v mestu. Privlačna bi bila urejena notranjost ladjice na Ljubljanici, ki bi
predstavila pomen vodnih površin za Ljubljano iz ekosistemskega vidika ali pa vrtna hiša v
Tivoliju, ki bi bila odprta za vsakogar.
Mestne zelene površine, predvsem večji parki, blažijo hrup, ki ga v največji meri povzroča
promet. Če primerjamo Ljubljano s Parizom, ugotovimo, da je v slovenski prestolnici enkrat
več hrupa nad 70 d(B)A, pa tudi več območij z manj kot 60 d(B)A. Parkovne površine blažijo
učinke hrupa, prav tako pa so ponor onesnaženega zraka in opravljajo za mesto pomembno
ekosistemsko funkcijo.
Prebivalci tako v Ljubljani kot v Parizu pričakujejo od glavnega mesta visoko kakovost
bivalnega okolja, zato velik delež prebivalcev navaja kot pomanjkljivost v mestu premalo
zelenih površin.
Ljubljana ima priložnost, da se razvije iz provincialnega mesta v vodilno evropsko mesto, ki
bo zgled ostalim ter bo nudila visoko kvaliteto življenja svojim prebivalcem ter ohranjala
biotsko raznovrstnost za kasnejše rodove.
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SUMMARY
The quality of life in the city depends mostly on the condition of natural elements in the city
area, their maintenance and their adaptability to the inhabitants’ needs. In the cities, public
parks have a unique function of preserving and improving the quality of life.
The city of Ljubljana and the city of Paris have many differences and also a lot of things in
common. Neither city has enough public areas, regarding the internationally confirmed
standards and number of inhabitants. Due to the geographic situation, the city of Ljubljana has
not expanded to higher altitudes of densely wood-populated hills of Golovec, Šišenski hrib
and Rožnik. On the other hand, the city of Paris intentionally preserved two forests: Bois de
Vincennes and Bois de Boulogne.
The main influence on the expansion of both cities was exerted by their rivers: Ljubljanica
and Seine. Both rivers are dangerous for the inhabitants because of the flooding; their
“presence” however has not been sufficiently exploited to benefit the city. The promenades
and parks could benefit more from the water areas.
Paris is the capital of France; it carries a symbolic value for the nation of 62 million. French
people are very proud of their history, language, culture, etc. All these elements are reflected
in their parks and other public areas.
It appears that Ljubljana is not aware of the importance of city parks and public areas as it is
postponing the arrangement of both old and new city parks. In Paris, city parks have many
visitors. Because of very dense building system, the city parks are very important for the
inhabitants who carefully follow the rules valid in parks. The infrastructure in parks is very
rich in diversity and well maintained. They also take great care of safety and cleanliness,
closing all parks at sunset. In case of non-observation of rules, the visitors of parks may be
punished with large fines.
After the 2nd World War, the city of Paris established three large parks; Ljubljana on the other
hand established none. Density of building in Paris is higher than in Ljubljana, hence the
construction of new parks is much more difficult. However, in Ljubljana, the needs of
inhabitants are not taken into consideration seriously enough, and the city authorities are not
aware of the fact that forests in the suburbs are not the same as city parks.
Due to multiple-flat houses and dense building in Paris, there are very few private green areas.
Gardens start to appear in the suburbs of Paris, whereas green areas in the city centre can only
be found in parks and squares. Along the avenues, there are many trees that have an aesthetic
function, an ecosystemic function of decreasing dustiness, and a psychological effect of
lowering noise.
In Ljubljana, there are no other city parks except Tivoli and some other smaller parks and
green areas with a more aesthetic function. In Ljubljana, many houses have their own gardens,
even in the city centre.
City parks in Paris have multiple functions not yet developed in Ljubljana. They are the only
place for outdoor activities, such as recreation. On the other hand, the surrounding areas of
Ljubljana offer many possibilities for outdoor sports activities in natural environment: there is
Rožnik, Golovec, Šmarna Gora, Barje, Sava River, etc.
City parks in Paris fit the needs of visitors and users, some activities in parks may be payable.
Additional offer and better infrastructure would help improve the reputation of Tivoli, the
only city park Ljubljana has.
In the last 30 years, the share of green areas in Paris increased. At the same time, the
educational functions of green areas increased as well: there is a “garden house”, other nature
houses, a “bus of nature” and a “Parisian farm”. Ljubljana offers no such functions of its
green areas.
In the surroundings of both Paris and Ljubljana, there are many protected areas that are very
important from the ecological point of view. Large wood and green areas help prevent the
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merging of city with its surrounding towns. They enable the exchange of all ecosystemic
elements between the city and its surrounding areas.
Based on the analysis of literature and fieldwork, my conclusion is that there are many
possibilities for a more qualitative use of the only city park in Ljubljana. First, it is necessary
to realize the plans for Northern City Park and to provide new areas for city parks. Like in
Paris, places for new parks could be found in abandoned production facilities or in car park
places that could be transformed into green parks, with an underground car park facility
underneath (Kongresni trg for example).
The city of Ljubljana should put the biggest emphasis on the quality of park infrastructure and
provide cleanliness and safety. Safety is one of the most important preconditions for creating
children playgrounds in the parks. Playgrounds for children are the very core of most parks in
Paris. We must educate our children and other users of parks to have correct and respectful
relation towards green areas, animals and plants. For this purpose, we have to put stress on the
educational function of city parks. As the number of users of such function is low, the
libraries could react by arranging special sections of literature and didactical materials with
ecological content presenting the city ecosystems. A boat on Ljubljanica River representing
water ecosystems and a garden house open to everyone in park Tivoli would be very
interesting.
Green areas of cities, especially large parks, help lower the noise caused by traffic.
Comparing the two cities once again; places where noise surpasses 70 d(B)A are twice as
frequent in Ljubljana than in Paris, however there are more spots with noise less then 60
d(B)A. City parks perform a very important ecosystemic function as they lower noise and
clean polluted air.
The inhabitants of Ljubljana and Paris expect from their capitals a high quality of living
environment that is why they demand more green areas.
Ljubljana is showing every potential to develop itself from a provincial town to one of the
leading European cities, setting example to others in terms of high quality of life for its
inhabitants and of preservation of biotic diversity for future generations.
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