Принципи планування «блакитно зеленої» інфраструктури міста:
адаптація до зміни клімату
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Питання взаємодії та сучасного співіснування людини, її життєвого простору –
урбанізованих територій та водного середовища є важливими, які у зв’язку із зміною клімату набувають нових реалій.
У Новій програмі розвитку міст «Декларації про екологічно сталі міста і населені
пункти для всіх» (ХАБІТАТ ІІІ, 2017 р.)
визначено наступні аспекти: а) щодо підтримки взаємодії та взаємозв’язку «між сушею і морем у ширшому сенсі» [п. 50,
ст. 20]; б) щодо заходів стійкого планування ділянок міських дельт, прибережних
районів та інших екологічно вразливих зон,
«підкреслюючи їхнє важливе значення як
екосистем» [п. 68, ст. 26] тощо.
Початок 21 століття демонструє збільшення стихійних лих, пов’язаних з водним
середовищем. Урагани та цунамі в басейнах Світового океану, значні повені, що
затоплюють території десятків країн, потужні рясні опади в окремих регіонах тощо;
подібні стихійні лиха стають з кожним роком все більш потужними, руйнівними та
критичнішими. Ці тенденції спостерігаються у регіонах Азії, Америки, в Європі, на
полюсах нашої планети тощо.
МЕТА
Розкрити основи планувального методу
природно гідрологічного захисту територій; враховуючи розроблену адаптаційну
модель «блакитно зеленої» інфраструктури
міста у загальній методиці архітектурно
ландшафтної організації прибережних та
водних територій [1, 2]
Загальною метою розроблених заходів є

адаптація планувальної організації узбережжя природних водних об’єктів (річок,
морів, озер) у населених пунктах до зміни
клімату.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Автором роблено базову «модель процесу адаптації» до зміни клімату системи
прибережних та водних територій, яка конкретизує географічні чинники, що впливають на урбанізовані території (танення льодовиків, підняття рівня океану, природні
катастрофи та стихійні лиха, прогнозоване
затоплення територій тощо).
Зміна клімату підтверджується в Україні
критичним станом водних ресурсів у поточному 2020 році. Так, дані Інституту
агроекології
та
природокористування
НААН, свідчить про: а) малу кількісті води
по
території
всієї
країни
(окрім
Закарпатської,
Львівської
та
Івано
Франківської областей); б) виникнення
загальнодержавної посухи через відсутні
умови для формування водопілля (весняної
повіні на річках після танення снігу); в)
маловодність головних водосховищ, що
постачають воду для численних міст,
промисловості, систем зрощення тощо (так,
за весну 2020 р. у басейні Дніпра випало
половина кліматичної норми опадів, що
спричинило зменщення рівня у всіх річках
басейну, а це майже тритина території
країни); г) виникнення пилових бурь (у
поліссі, лісостепу тощо) та ін. [3].
Деякі з цих питань можуть бути вирішенні або їх наслідки можуть бути
пом’якшені для заселених територій завдяки інноваційній планувальній організації
прибережно водних територій.

Концепція архітектурно ландшафтної
організації прибережних та водних територій, розробленаа автором, передбачає:
а) використання комплексного підходу
до їх планування як єдиного, цілісного
об’єкту;
б) удосконалення методики архітектурно ландшафтної організації прибережних
територій, що складається з головних блоків функціонально планувального, ландта
історико
шафтно просторового
культурного планування, її сучасного доповнення в частині інженерно гідротехно
логічних рішень [1, 2].
Автором розроблено спеціальний метод
«природно гідрологічного захисту» прибережних територій, який базується на критеріях їх планування (екологічності, системності, інтеграції); наукових засадах та
практичних механізмах (планувальних,
«моделювання», математичних, організаційних). Метод передбачає створення «гібридної» системи захисту та використання
прибережних урбанізованих територій. Розвиток «блакитно зеленої» інфраструктури
розглядається як альтернативна основа сучасного гідротехнічного захисту територій
узбережжя [4, 5].
Розроблена автором адаптаційна модель
«блакитно зеленої» інфраструктури міста
передбачає такі планувально адаптаційні
рішення: заходи щодо захисту та зупинення, пропуску та поглинання, перерозподілу
водного потоку; збереження функції захисних смуг та водоохоронної зони [6], рис. 1.
У рекомендованій моделі передбачено 4
групи структурно планувальних елементів
«водні басейни» (для накопичення води,
регулювання потоку, захисту територій);
«житлові групи» з урахуванням засобів
поглинання та перерозподілу водних потоків (створення «зелених дахів», організація
садів «rain garden» для збору дощових вод
тощо);
«водні сади» та «болотні території» (з
функціями накопичення, очищення, захисту);
«блакитні вулиці», (що перебирають на
себе функції перерозподілу, транспортування, регулювання водного потоку

Розроблена адаптаційна модель «блакитно зеленої інфраструктури» прибережно
водних територій в умовах прирічкових
населених пунктів включає інноваційні
рішення щодо планувальної організації міських територій в умовах зміни клімату;
аналогами її структурних елементів слугують реалізовані зарубіжні проекти, наприклад, проект захисту морського узбережжя
нижнього
зі створенням «Dry
Line» у м. Нью Йорк (США, 2016); контроль рівнів повеней у природній спосіб у
парку Yanweizhou Park у м. Jinhua City (Ки«водну»
площу
тай,
2013 2014);
«Benthemplein» (Нідерланди, 2011
дощовий парк «Sherbourne Common» у
м. Торонто для керування та контролю за
дощовими водами (Канада, 2009) тощо.
Таким чином, розглянуто інноваційні
питання планувальної взаємодії природних
водних елементів (моря, річки, озера) та
заселених територій (територій суші). Також потрібно відмітити, що у зв’язку із незворотною зміною клімату, в умовах змінення парадигми співіснування людини з
водним середовищем у 21 столітті, необхідності адаптації до нових умов на порядок денний виходять нові питання архітектурно ландшафтного освоєння водних територій [7 – .
ВИСНОВКИ
Отже,
розроблено основи методу «природно гідрологічного» захисту прибережних
територій
запропоновано адаптаційну модель
«блакитно зеленої» інфраструктури міста
та визначено її структурні елементи;
визначено основні принципи планування «блакитно зеленої інфраструктури»
міста: а) принцип «територіальної безперервності» прибережних та водних територій; б) принцип «відповідності» природним
процесам у водних екосистемах.

Рис.1. Адаптаційна модель «блакитно зеленої інфраструктури міста, пропозиції автора
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