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Αρχές βιοκλιμαηικού ζχεδιαζμού 

 

Η αζηηθνπνίεζε θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πόιεο επηθέξνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην θιίκα ελόο ηόπνπ. Οη κεηαβνιέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πγεία θαη ηε ζεξκηθή 

άλεζε ησλ πνιηηώλ. Η βηνθιηκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ πξνζθέξεη 

ηελ δπλαηόηεηα παξεκβάζεσλ µε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ή θαη ηελ αληηζηξνθή ησλ 

αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ µε παξάιιειε δεκηνπξγία επλντθώλ κηθξνθιηκαηηθώλ 

ζπλζεθώλ. Εηδηθόηεξα γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο επηζπκεηέο είλαη νη παξεκβάζεηο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ησλ ρώξσλ απηώλ, έηζη ώζηε 

λα βξνπλ επξύηεξε ρξήζε θαη ρξεζηκόηεηα, θαζώο επίζεο λα είλαη ηθαλνί λα 

επηδξάζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ην αζηηθό κηθξόθιηκα ηεο πόιεο ηνπο. Σην επίπεδν 

ηνπ ζρεδηαζκνύ νη βαζηθνί ζηόρνη θαη αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη: 

 Ο ειηαζκόο θαη ε ειηνπξνζηαζία 

 Η ζεξκηθή αδξάλεηα 

 Ο θπζηθόο αεξηζκόο, ε αεξνπεξαηόηεηα θαη αλεκνπξνζηαζία 

 Ο θπζηθόο δξνζηζκόο. 

 

Γηα ην Μεζνγεηαθό θιίκα ν ειηαζκόο θαη ε ειηνπξνζηαζία είλαη νη 

βαζηθόηεξνη θαη νπζηαζηηθόηεξνη ζηόρνη ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ππαίζξησλ 

ρώξσλ. Σε ππαίζξηνπο ρώξνπο ε έθζεζε ελόο αηόκνπ ζηνλ Ήιην ηζνδπλακεί µε 

αλύςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. Γηα παξάδεηγκα, γηα έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη 

ζε ππαίζξην ρώξν έλα κεζεκέξη ηνπ ρεηκώλα µε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα 10-

15 βαζκώλ Κέιζηνπ, ε έθζεζε ζε ειηαθή αθηηλνβνιία ηεο ηάμεο ησλ 300-400 W/m
2
 

(κέζεο ηππηθέο ηηκέο θαηά ην κεζεκέξη ην ρεηκώλα) ηζνδπλακεί µε αλύςσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαηά 4-6 βαζκνύο Κέιζηνπ, δειαδή αληηζηνηρεί ζε αηζζεηέο 

ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεο ησλ 14 µε 20 βαζκώλ Κέιζηνπ.  

Απηό ζεκαίλεη όηη ελώ ρσξίο Ήιην θαλείο δελ ζα θαζόηαλ έμσ γηα πνιιή ώξα, 

ζηνλ Ήιην θαη µε ηνλ θαηάιιειν ξνπρηζκό νη ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο γίλνληαη πην 

επλντθέο. Αληίζεηα, αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη ήδε πςειή ε έθζεζε ζηνλ ήιην 

είλαη αλεπηζύκεηε. Γηα παξάδεηγκα, µε ζεξκνθξαζίεο αέξα πάλσ από 25 βαζκνύο 

Κειζίνπ έλα άηνκν πνπ θάζεηαη ζε εμσηεξηθό ρώξν γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ζα 

ρξεηαζζεί ζρεδόλ νπσζδήπνηε ειηνπξνζηαζία. Με θαιή ειηνπξνζηαζία, θαη 
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παξάιιειε θίλεζε αέξα, είκαζηε ζε ζέζε λα αλερηνύκε ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο 

από 30 βαζκνύο ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνξία. Οη παξαδνρέο απηέο δείρλνπλ όηη ζε 

ππαίζξηνπο ρώξνπο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ είηε ειηαζκό είηε 

ειηνπξνζηαζία, κπνξνύκε λα δηεπξύλνπκε ηε ρξήζε ηνπο έηζη ώζηε θαη µε 

παξάιιειε εθαξκνγή θαη άιισλ κέηξσλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ λα θαιύπηεη 

ζρεδόλ όιν ην ρξόλν. 

 

 

Εικόνα 11: Η βιοκλιμαηική λειηοσργία ηων  θσλλοβόλων δένδρων ζηο σπαίθριο αζηικό 

περιβάλλον. 

 

Η ζθίαζε ησλ αλαηνιηθώλ θαη θπξίσο δπηηθώλ επηθαλεηώλ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί κία από ηηο βαζηθέο κειέηεο ηνπ ρώξνπ γηα ηε δεκηνπξγία άλεησλ 

πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ηε ζεξηλή πεξίνδν όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε ρξεζηώλ αθόκε θαη ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο. Ο έιεγρνο ηνπ ειηαζκνύ-

ζθηαζκνύ ησλ ρώξσλ ζα πξέπεη λα αθνξά ηόζν ηε ζεξηλή, όζν θαη ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν. Τα κέηξα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνηαζνύλ  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο εληάζζνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηα θπζηθά κέζα, ή ζηηο 

ηερλεηέο δηαηάμεηο, ζηαζεξέο ή θηλεηέο.  

Ο ζπλδπαζκόο ησλ δύν ζα απνηεινύζε ίζσο κία ηξίηε ειθπζηηθή αληηκε-

ηώπηζε, όπνπ ην ηνπίν θαη ε κνξθή ηνπ ρώξνπ ζα ελαιιάζζεηαη κεηαμύ θπζηθώλ θαη 

ηερλεηώλ ζηξαηεγηθώλ (κε ρξήζε ίζσο θπζηθώλ πιηθώλ όπσο μύιν, πέηξα, θ.ά.). Ο 

ζθηαζκόο ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ επηινγή θπηηθήο θά-

ιπςεο. Η πνζόηεηα ηνπ επηζπκεηνύ ζθηαζκνύ ειέγρεηαη κε ηελ επηινγή ησλ θαηάι-
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ιεισλ θπηώλ. Εάλ γηα παξάδεηγκα επηδηώθεηαη άθζνλε ζθηά, ηα πιαηάληα ή ηα ζθελ-

δάκηα ζα απνηεινύζαλ κία θαιή επηινγή θαζώο απηά αλαπηύζζνπλ έλα ππθλό 

πιέγκα θπιιώκαηνο. Σηηο πεξηπηώζεηο όκσο πνπ επηδηώθεηαη ν απξόζθνπηνο ειηα-

ζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ε επηινγέο ζα έπξεπε λα ζηξέθνληαη ζηε 

ιύζε ησλ θπιινβόισλ δέληξσλ ηα νπνία θαη επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο δηακέζνπ ηνπ γπκλνύ από θύιισκα ζθειεηνύ θαη ζπλεπώο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαηώηεξσλ ζηξσκάησλ αέξα, ησλ θηηξηαθώλ 

θειπθώλ θαη θπζηθά δεκηνπξγνύλ αίζζεκα ζεξκηθήο άλεζεο ζηνπο αλζξώπνπο. 
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