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Amin RASTANDEH

Izzivi in potenciali uporabe alternativnih  
prihodnosti pokrajin v obdobju podnebnih  
sprememb: pregled literature in raziskava

Raziskava se osredotoča na možnost uporabe analize 
alternativnih prihodnosti in scenarijev pri krajinskem 
načrtovanju v obdobju podnebnih sprememb, kar bi 
zagotovilo širši pogled in poglobljeno razumevanje tega 
pristopa ter s tem njegovo boljšo in učinkovitejšo upo-
rabo v prihodnosti. Raziskava vključuje pregled litera-
ture in analizo praktičnih projektov, ki so se v zadnjih 
letih izvajali po svetu. Poleg tega je avtor med marcem 
in septembrom 2014 opravil elektronsko anketo, v kateri 
je preučeval vidike uporabe tega pristopa v povezavi z 
vplivi podnebnih sprememb. Anketiranci so bili izkušeni 
raziskovalci iz 18 držav, ki so od leta 2000 sodelovali pri 
vsaj enem praktičnem projektu, povezanem s preučeva-
no temo. Po analizi več kot 40  praktičnih projektov so 
bili v analizo vključeni tudi rezultati ankete, s čimer je 
avtor dobil celostno sliko potencialov in omejitev anali-
ze alternativnih prihodnosti in scenarijev pri krajinskem 
načrtovanju s posebnim poudarkom na podnebnih spre-
membah. Izsledki potrjujejo, da ta metoda spada med 
najučinkovitejše pristope odločanja, ki se uporabljajo za 
sprejemanje krajinske politike na območjih, na katerih 

se pokrajina hitro spreminja pod pritiskom urbanizacije 
in podnebnih sprememb. Kljub temu obstaja vrzel med 
napredkom, ki ga ta pristop omogoča na različnih rav-
neh, in kompleksnostjo vzorcev, negotovosti in pretresov 
v pokrajini zaradi vplivov podnebnih sprememb v urba-
nizirajočem svetu. Raziskava kaže, da obravnavani pristop 
odločevalcem ponuja veliko priložnost, da razširijo svoj 
pogled in sprejmejo ustrezno krajinsko politiko, še preden 
z vidika trajnostnega razvoja dosežejo točko, s katere ni 
več vrnitve. Pri uporabi analize alternativnih prihodnosti 
in scenarijev za zamišljanje pokrajin, na katere vplivajo 
podnebne spremembe in urbanizacija, naletimo tudi na 
določene težave in ovire, ki jih je treba odpraviti. Čeprav 
je raziskava bolj informativne narave, odpira nova vpra-
šanja o tem pristopu in njegovi uporabi v prihodnosti in 
daje podlago nadaljnjim raziskavam.

Ključne besede: alternativne prihodnosti pokrajin, anali-
za scenarijev, podnebne spremembe, urbanizacija, anketa, 
stališča strokovnjakov
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1 Uvod

Svet postaja vse bolj urbaniziran  (glej Mulligan in Cramp-
ton, 2005, ter Pimentel in Pimentel, 2006). Vse večje pov-
praševanje po prebivanju na urbanih območjih zaradi njihove 
družbenoekonomske privlačnosti  (glej na primer Acharya in 
Barragán Codina, 2012; Cheng, 2012, ter Zhang  idr., 2012) 
je v zadnjih letih povzročilo daljnosežne posledice za naravno 
pokrajino, kar je raziskovalce spodbudilo k razvijanju novih 
metod in tehnik merjenja, napovedovanju, prikazovanju in 
upravljanju sprememb pokrajinskih vzorcev in procesov  (na 
primer Turner, 1989; Jenerette in Wu, 2001; Bender idr. 2005; 
Deng  idr., 2008, ter Jenerette in Potere, 2010). Po letu 2000 
se je v nekaterih ekoloških raziskavah poudarjal odnos med 
nenačrtnim širjenjem mest in izčrpavanjem naravnih virov po 
svetu (na primer Dale idr., 2000; Pickett idr., 2001; Jongman, 
2002; Alberti in Marzluff, 2004; Kupfer, 2006; Ahern, 2007; 
Breuste idr, 2008; Mehaffy in Haas, 2012, in Obeng-Odoom, 
2012). V skladu s temi razvojnimi smernicami so raziskovalci 
preučevali tudi vplive podnebnih sprememb na urbanizirana 
območja. Podnebne spremembe so kot eden najmočnejših 
povzročiteljev sprememb rabe in pokrovnosti tal pripeljale 
do močnih pretresov v urbaniziranih pokrajinah. Podatki ka-
žejo, da so poplave, suše, nevihte in dviganje morske gladine 
glavne posledice podnebnih sprememb na urbanih območjih 
po vsem svetu  (glej Hamin in Gurran, 2009). Pred kratkim 
so nekateri raziskovalci začeli iskati nove načine odkrivanja 
trajnostne rešitve za ta uničevalni pojav. Nekatere tovrstne raz-
iskave kažejo, da je lahko oblikovanje domnev o morebitnih 
spremembah v pokrajini s posebnim poudarkom na vplivih 
podnebnih sprememb in drugih pomembnih spremenljivkah 
ter nato zamišljanje teh sprememb v pokrajini zadosten način 
obveščanja odločevalcev o verjetnih vplivih posameznega niza 
krajinske politike na celotno pokrajino (na primer Bryan idr., 
2008, ter Morley  idr., 2012). Krajinska politika lahko obrav-
nava podnebne spremembe, ki lahko povzročijo najrazličnej-
še spremembe v pokrajini. Zato v obdobju urbanizacije in 
podnebnih sprememb zamišljanje sprememb v pokrajini, ki 
so posledica urbanizacije in podnebnih sprememb, zagotavlja 
osnovo za informirane odločitve pri sprejemanju ustrezne kra-
jinske politike. Ker vsak niz ukrepov s področja politike rabe 
in pokrovnosti tal povzroči določene spremembe v pokraji-
ni, je jasno, da se stopnja ranljivosti in odpornosti pokrajine 
proti vplivom podnebnih sprememb od primera do primera 
razlikuje. Prikaz verjetnih učinkov teh politik na prihodnost 
pokrajine je lahko zato sestavni del blažilnih in prilagoditvenih 
strategij pri načrtovanju urbaniziranih pokrajin. Za sprejetje 
trajnostnih krajinskih politik za preprečevanje škodljivih vpli-
vov podnebnih sprememb je treba preučiti in razumeti zako-
nitosti spreminjanja pokrajin skozi čas.

Vključevanje informacij o krajinski ekologiji v krajinsko na-
črtovanje je lahko ključno za reševanje problematike vplivov 
podnebnih sprememb na mesta z uporabo blažilnih in prilago-
ditvenih strategij (glej Opdam idr., 2009). S hkratnim obrav-
navanjem podnebnih sprememb, širjenjem mest in krajinske 
ekologije bi lahko rešili trenutne dileme v krajinskem načrtova-
nju. Kot odziv na urbane in regionalne izzive, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, avtor v raziskavi predlaga, naj se analiza 
alternativnih prihodnosti in scenarijev uporabi kot učinkovito 
orodje, ki bi omogočalo sprejemanje informiranih odločitev 
glede politike rabe in pokrovnosti tal. Z določanjem alterna-
tivnih prihodnosti pokrajin, ki so pod pritiskom vplivov pod-
nebnih sprememb, lahko družbo obveščamo o tem, kaj nam 
lahko prinese prihodnost. S tem pristopom lahko zagotovimo 
pravilno in zanesljivo krajinsko politiko, oblikovano na pod-
lagi tehnoloških zmogljivosti, družbenih vrednot, ekološkega 
znanja in kolektivnega vedenja. Kljub temu še vedno obstaja 
veliko vprašanj glede uporabe tega pristopa za sprejemanje in-
formiranih odločitev o medsebojnih povezavah med spremem-
bami pokrajine, urbanizacijo in podnebnimi spremembami na 
podlagi predvidevanja različnih prihodnosti pokrajine. Avtor v 
raziskavi obravnava dve glavni vprašanji: 1.  je analiza alterna-
tivnih prihodnosti in scenarijev ustrezno in zanesljivo orodje 
za prikazovanje prihodnjih pokrajin in posledično sprejemanje 
politike krajinskega načrtovanja v obdobju podnebnih spre-
memb ter 2. kakšne so trenutne težave in potenciali, povezani 
z uporabo tega odločitvenega orodja v resničnem svetu.

2 Metodologija

V tej raziskavi se izraz »pokrajina« nanaša na splet različnih 
vrst človeške rabe tal in naravne pokrovnosti tal, ki skozi čas 
v velikem obsegu vplivajo druga na drugo. Avtor je v članku 
združil pregled mednarodne literature in informacije, ki so jih 
podali strokovnjaki na podlagi svojih praktičnih izkušenj, kar 
daje boljši vpogled v vlogo analize alternativnih prihodnosti 
in scenarijev pri ekološkem krajinskem načrtovanju z vidika 
podnebnih sprememb. V raziskavi je uporabil strategijo več 
pristopov. Glavni poudarek je na poglobljenem pregledu študij 
primerov iz različnih držav, v katerih je bil uporabljen pristop 
analize alternativnih prihodnosti in scenarijev. Avtor je študi-
je primerov podrobno analiziral z uporabo metode vsebinske 
analize, pregled pa je nato podkrepil z informativno anketo, 
ki jo je izvedel z majhno skupino izkušenih strokovnjakov z 
vsega sveta.

Za zbiranje potrebnih podatkov je uporabil različne vire in-
formacij  (glej Wang in Hofe, 2007, ter Deming in Swaffield, 
2011). Najprej je zbral, izločil, razvrstil in pregledal velik na-
bor publikacij, vključno z najnovejšimi objavljenimi članki v 
recenziranih znanstvenih revijah, uglednih knjigah in tehnič-
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nih poročilih. Po pregledu mednarodne literature je z uporabo 
kompleksne opisne strategije izluščil ključne pojme, na podlagi 
katerih je nato oblikoval informativni vprašalnik. E-vprašalnik 
s 24  vprašanji različne vrste je po elektronski pošti razposlal 
izbranim posameznikom, in sicer široki skupini potencialnih 
anketirancev, ki je vključevala univerzitetne učitelje ter stro-
kovnjake s področja krajinske arhitekture, urbanističnega in 
regionalnega načrtovanja, ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
pedologije, upravljanja habitatov, ekološkega kmetijstva, ge-
ologije, geografije, načrtovanja podeželja in obnove pokrajin.

Ena od prednosti vprašalnika je bila raznolikost vprašanj, saj 
so bila vanj na primer vključena vprašanja odprtega in zaprtega 
tipa, vprašanja, na katera so anketiranci odgovarjali z da ali 
ne, in vprašanja, pri katerih so morali anketiranci odgovore 
razvrstiti po izbrani lestvici. Vprašanja zaprtega tipa so bila 
oblikovana na podlagi Likertove lestvice, z njimi pa je avtor 
sistematično pridobil mnenja strokovnjakov o pomembnih 
zadevah. Za še podrobnejšo preučitev zadevne problematike 
je avtor uporabil tudi več vprašanj odprtega tipa, ki so raz-
krila stvari, ki jih z uporabo navadnih vprašanj z izbiro  (ang. 
multiple-choice questions) običajno ni mogoče odkriti. Posame-
znike z ustreznimi akademskimi in strokovnimi izkušnjami za 
vključitev v anketo je avtor na podlagi ključnih besed poiskal v 
uveljavljenih znanstvenih podatkovnih zbirkah, kot je Science 
Direct. Tako je našel imena avtorjev, ki so svoje izsledke od 
konca 90. let 20. stoletja objavljali v recenziranih znanstvenih 
revijah. Avtor je na začetku vprašalnika postavil tudi posebno 
izločitveno vprašanje, da bi čim bolj izboljšal natančnost raz-
iskave. Pri tem vprašanju je namreč anketirancem naročil, naj 
izpolnijo vprašalnik samo, če so od leta 2000 sodelovali pri vsaj 
enem praktičnem projektu v zvezi z alternativnimi prihodnost-
mi pokrajine. Poleg tega je zato, da bi se izognil izpadu vplivnih 
posameznikov s tega področja, uporabil pristop verižnega vzor-
čenja, s katerim je poiskal dodatne pomembne osebe. Avtor je 
tako anketirance prosil, naj predlagajo ustrezne osebe, katerih 
delo in izkušnje bi bili pomembni za to raziskavo. Z verižnim 
vzorčenjem je ugotovil spregledane pomembne osebe in razširil 
obseg raziskave. Tako je bilo na seznam anketirancev dodanih 
še več posameznikov.

Vprašalnike je izpolnilo 42  oseb iz 18  držav  (preglednica  1). 
Med njimi jih je 31 odgovorilo na vsa vprašanja, 11 vprašalni-
kov pa ni bilo v celoti izpolnjenih. Nepopolno izpolnjeni vpra-
šalniki so bili izključeni iz podrobne analize. Avtor se je tako 
osredotočil le na 31 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, vendar 
je pri raziskavi upošteval tudi uporabne informacije iz nepo-
polno izpolnjenih vprašalnikov. Velikost vzorca se pri anketah 
običajno izračuna na podlagi formule, statističnih preglednic 
in povezav s podobnimi raziskavami ali kombinacije tovrstnih 
metod, pri anketi, pri kateri so anketiranci visoko usposobljeni 
in dobro obveščeni, pa zadostuje, da dosežemo točko zasičeno-

sti (glej Flick, 1998, ter Guest idr., 2006), na kateri raziskovalec 
ne opazi novih elementov v odgovorih. Poleg tega velja, da 
če se odgovori ponavljajo v pravilnem vzorcu, lahko to razu-
memo kot znak, da smo dosegli sprejemljivo raven napak pri 
vzorčenju. Po drugi strani pa je že geografska raznolikost vzor-
ca zagotovila zanesljivost ankete. Poleg tega je bila pravilnost 
rezultatov ankete potencialno zajamčena tudi z raznolikostjo 
anketirancev, ki so prihajali z različnih znanstvenih področij. 
Vprašalniki so bili postopoma poslani ustreznim osebam, avtor 
pa je pri tem spremljal njihove odgovore. Potreboval je več kot 
šest mesecev, da je dosegel točko zasičenosti, na kateri ni bilo 
več treba povečevati velikosti vzorca.

Avtor je uporabne podatke predstavil s statističnimi grafi in 
vsebinskimi slikami. Rezultati ankete so razkrili širok nabor 
skrbi in vprašanj, povezanih z uporabo alternativnih prihodno-
sti v krajinskem načrtovanju v zvezi s prihodnjimi podnebnimi 
spremembami. V splošnem je kombinacija ključnih pojmov, 
izpeljanih iz poglobljene analize uporabnih študij primera, in 
informacij, pridobljenih iz ankete, potencialno najpomemb-
nejši dejavnik uporabe analize alternativnih prihodnosti in 
scenarijev v krajinskem načrtovanju v obdobju podnebnih 
sprememb.

3 Predstavitev dosedanjih smeri 
razvoja

Analiza alternativnih prihodnosti in scenarijev je pristop, ki 
omogoča sprejemanje informiranih odločitev glede mogočih 

Preglednica 1: Geografska porazdelitev anketirancev

regija država število

Severna Amerika
Kanada 2

ZDA 10

Evropa

Češka republika 1

Estonija 1

Finska 2

Francija 3

Nemčija 3

Italija 4

Latvija 1

Nizozemska 2

Slovaška 1

Slovenija 1

Španija 1

Švedska 2

Švica 1

Velika Britanija 2

Oceanija Avstralija 4

Azija Japonska 1
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prihodnosti. Kot ugotavlja Remi Barre (2004: 116, navedeno v 
Kosow in Gabner, 2008), »nam scenariji omogočajo, da gleda-
mo daleč naokrog«. V veliko primerih »podpirajo dolgoroč-
nejša in bolj sistemsko usmerjena opazovanja kot drugi pristo-
pi« (Kosow in Gabner, 2008: 19). Sandra Greeuw idr. (2000: 
7) poudarjajo, da je »ta pristop morda najučinkovitejši, če ga 
razumemo kot močno orodje za širjenje pogledov, odpiranje 
vprašanj in zoperstavljanje tradicionalni modrosti«. Pri obrav-
navi uporabe analize alternativnih prihodnosti in scenarijev v 
novejši zgodovini krajinskega načrtovanja je treba upoštevati 
različne spremenljivke in dejavnike. V splošnem se je v aka-
demskem svetu analiza alternativnih prihodnosti in scenari-
jev pojavila v raziskavi Williama F. Ogburna, v kateri se je ta 
osredotočal na družbene trende in njihove posledice v ZDA 
med letoma 1930 in 1933  (Odum, 1951). V 50.  in 60.  letih 
20. stoletja se je ta pristop uporabljal pri poslovnem upravljanju 
in trženju. Še en primer prizadevanja za uporabo analize alter-
nativnih prihodnosti in scenarijev v 20.  stoletju je bila knjiga 
z naslovom The Limits to Growth  (Meadows  idr., 1972, ki je 
predstavila računalniško podprto simulacijo rezultatov interak-
cij med okoljskim in človeškim sistemom. Kot glavne spre-
menljivke, na podlagi katerih so oblikovali eksponentni mo-
del, so avtorji upoštevali svetovno prebivalstvo, onesnaženje, 
industrializacijo, izčrpanje virov in proizvodnjo hrane. Kljub 
temu pa je bila uporaba alternativnih prihodnosti v krajinskem 
načrtovanju odvisna od zahtev in tehnoloških orodij, ki so se 
razvila šele pozneje, v treh desetletjih po 60. letih 20. stoletja.

Skupaj z iznajdbo primitivnih računalnikov so v 60. letih prej-
šnjega stoletja v krajinskem načrtovanju razvili tudi kvantita-
tivne tehnike (Fabos, 1985). To je pomenilo kvantni preskok 
k zamišljanju pokrajin v poznejših desetletjih. V skladu s tem 
razvojem je Roger Tomlinson  (1968) v Kanadi predstavil 
prvi geografski informacijski sistem  (GIS). Čez leto dni je 
Ian McHarg napisal knjigo z naslovom Design with Nature, v 
kateri je zagovarjal uporabo ekološkega znanja pri krajinskem 
načrtovanju. McHarg  (1969) je predlagal presejalno tehniko 
za analizo odnosa med različnimi plastmi pokrajine, od popol-
noma naravnih do človeških dejavnikov. V 70. letih 20. stoletja 
so GIS razvili mnogi raziskovalci po svetu. Preboji na podro-
čju nelinearnih sistemov, fraktalov in teorije kaosa so se začeli 
pojavljati v 80. letih in pripeljali do pomembnega napredka v 
urbanističnem modeliranju  (Liu, 2009: 16) in simulaciji po-
krajin. Od takrat se za modeliranje rasti mest in sprememb 
v pokrajini uporabljajo celični avtomati  (CA) kot učinkovita 
tehnika simulacije pokrajin. Ti napredki so utrli pot uporabi 
alternativnih prihodnosti v krajinskem načrtovanju. Sočasno 
s temi trendi se je pojavil tudi pojem »podnebne spremem-
be«, ki ga je prvi uporabil geokemik Wallace Broecker (1975). 
To je pripeljalo do opredelitve nove veje znanja o podnebnih 
spremembah in krajinskem načrtovanju. Za tem je bilo izdanih 
več temeljnih del, ki so z različnih vidikov povezala širjenje 

mest in krajinsko načrtovanje s podnebnimi spremembami (na 
primer Crichton  idr., 2009; Condon  idr., 2009; Hodson in 
Marvin, 2010; Wilson in Piper, 2010; Calthorpe, 2011; Ro-
senzweig idr., 2011; Watson in Adams, 2011; Cartwright idr., 
2012; Moser in Boykoff, 2013; Lee, 2014, ter Prutsch  idr., 
2014). Analiza alternativnih prihodnosti in scenarijev se je v 
krajinskem načrtovanju začela uporabljati v 90.  letih 20.  sto-
letja  (Botequilha Leitão in Ahern, 2002), in sicer na Nizo-
zemskem  (Harms  idr., 1993, in Schooenboom, 1995) in v 
ZDA (Landis, 1995; Steinitz  idr., 1996; Freemark idr., 1996; 
Hulse  idr., 1997; Ahern, 1997; White  idr., 1997, in Ahern, 
1999). Pristop se je nato pogosto uporabljal v ZDA (na primer 
Hulse idr., 2000; Theobold in Hobbs, 2002; Hunter idr., 2003; 
Steinitz  idr., 2003; Aycrigg  idr., 2004; Berger in Bolte, 2004; 
Hulse  idr., 2004; Nassauer in Corry, 2004; Reyes  idr., 2004; 
Santlemann idr., 2004; Schumaker idr., 2004; Corry in Nassau-
er, 2005; Kepner idr., 2008; Hulse idr., 2009; Sleeter idr., 2012, 
in Penteado, 2013), Avstraliji in Evropi  (na primer Patel  idr., 
2007; Bryan  idr., 2008; Soliva  idr., 2008; Verburg  idr., 2010; 
Oana idr., 2011, ter Morley idr., 2012), Aziji (na primer Wang, 
2011; Sun idr., 2012; Pan idr., 2014, ter Shoyama in Yamagata, 
2014) in celo v državah v razvoju (na primer Ferraz idr., 2005; 
Bao Le idr., 2010, ter Sheikh-Goodarzi  idr., 2012).

Analiza alternativnih prihodnosti in scenarijev velja za po-
memben prispevek h krajinskim raziskavam. Elen Deming in 
Simon Swaffield  (2011: 111) jo na primer opredeljujeta kot 
»posebno vrsto uporabe dinamičnega simulacijskega modeli-
ranja za izboljšanje razumevanja posledic različnih političnih 
odločitev za pokrajino«. Pri uporabi alternativnih prihodnosti 
pri krajinskem načrtovanju gre za večnamenski pristop k re-
ševanju širokega spektra vprašanj, povezanih s pokrajino. Ve-
čina jih je posredno ali neposredno povezana s podnebnimi 
spremembami. Pregled novejših raziskav kaže, da raziskovalci 
preučujejo merila ali kazalnike, s katerimi se merijo podnebne 
spremembe. David Theobald in Thompson Hobbs (2002) sta 
na primer preučevala pomen varovanja biotske raznovrstnosti 
na zasebnih zemljiščih na območju Lower Blue Basin v Kolora-
du, pri čemer dosledno poudarjata odločilno vlogo déležnikov. 
V neki drugi raziskavi so Carl Steinitz idr. (2003) posebno po-
zornost namenili vodi in biotski raznovrstnosti v zgornji dolini 
reke San Pedro, pri čemer so ugotovili, da urbanizacija in kme-
tijske dejavnosti najbolj obremenjujejo okolje na tem območju. 
Glavno merilo pri tej raziskavi je bila biotska raznovrstnost. V 
nekaterih primerih  (na primer Hunter  idr., 2003) so bile al-
ternativne prihodnosti uporabljene za določitev razmerja med 
demografskim gibanjem in z njim povezanimi spremembami 
v rabi tal. Raziskovalci so še zlasti preučevali vpliv sprememb 
v rabi tal na naravne habitate. Lori Hunter  idr.  (2003) so pri 
preučevanju kalifornijske puščave Mojave ugotovili, da imajo 
puščave krhko ekologijo in da so zato bolj podvržene človeškim 
obremenitvam. Ugotovili so, da bi lahko z gosto gradnjo na teh 
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območjih zmanjšali človekove posege v naravo za več kot 80 % 
ter tako zagotovili življenjski prostor ogroženim rastlinskim in 
živalskim vrstam. Joan Nassauer in Robert Corry (2004) sta v 
svoji raziskavi predstavila uporabo normativnih scenarijev na 
področju krajinske ekologije v kmetijskih porečjih v Iowi, pri 
čemer sta uporabila tri scenarije: proizvodnjo, kakovost vode 
in biotsko raznovrstnost. David Hulse idr. (2004) so uporabili 
alternativne prihodnosti pokrajine v dolini reke Willamette, da 
bi preučili verjetne vplive različnih politik rabe zemljišč in vode 
na prihodnost pokrajine. Gre za primer uporabe alternativnih 
prihodnosti v krajinskem načrtovanju zaradi raznolikosti in 
števila udeležencev v procesu oblikovanja domnev ter precej-
šnjega števila vrst pokrovnosti tal, opredeljenih za zemljevide. 
Poleg tega so avtorji v raziskavi izdelali karto ohranitvenih in 
obnovitvenih priložnosti za uporabo pri ohranitvenem scenari-
ju, ki kaže, da so vprašanja, povezana s podnebnimi spremem-
bami, med raziskovalci zelo aktualna.

Robert Lilieholm  idr.  (2005) so preučevali odnos med širje-
njem mest ter varstvom okoljske kakovosti in javnega zdravja v 
ameriški zvezni državi Utah, da bi določili nasprotja, ki se lahko 
sčasoma pojavijo med temi spremenljivkami. V raziskavi, kate-
re glavni poudarek je bil na kakovosti življenja, so avtorji pred-
stavili okvir za predvidevanje verjetnih vplivov širjenja mest na 
okoljske razmere. Tara Sharma  idr.  (2005) so se osredotočili 
na pojem trajnostnosti pri uporabi alternativnih prihodnosti 
na območju povodja Georgia  (ang. Georgia Basin) v kanad-
ski provinci Britanska Kolumbija. Ugotovili so, da je glavna 
prednost uporabe alternativnih prihodnosti pri krajinskem 
načrtovanju ta, da lahko na podlagi tega pristopa déležniki 
sprejemajo informirane odločitve in politiko s področja rabe 
tal v smeri trajnostne prihodnosti. V svoji družbeno-okoljski 
raziskavi so David Mouat idr. (2006) preučevali razmerje med 
širjenjem puščave in revščino z uporabo alternativnih priho-
dnosti. William Kepner idr. (2008) so raziskovali potencialne 
težave s kakovostjo vode kot posledico sprememb v pokrov-
nosti tal na zahodu Severne Amerike med Tihim oceanom 
in Skalnim gorovjem, da bi določili uporabne možnosti za 
trajnostno upravljanje naravnih virov.

Pregled literature kaže, da so se vse raziskave alternativnih pri-
hodnosti osredotočale na pojem kolektivne modrosti v kra-
jinskem načrtovanju. Joan Baker  idr.  (2004) menijo, da pri 
sprejemanju odločitev znotraj posamezne skupnosti običajno 
sodelujejo déležniki z zelo različnimi stališči in vrednotami. 
Najpomembnejši končni proizvod tega procesa je oblikova-
nje soglasja ali kompromisa o zaželenih ciljih in prednostnih 
nalogah oziroma skupne vizije prihodnosti. Namen analize 
alternativnih prihodnosti je olajšati ta proces oblikovanja so-
glasja. Mouat  idr.  (2006) ugotavljajo, da je analiza alternativ-
nih prihodnosti forum za izmenjavo skrbi, vprašanj in upov, 
povezanih s prihodnostjo.

Na podlagi preučitve prednosti uporabe alternativnih priho-
dnosti v krajinskem načrtovanju v več kot dvajsetletnem obdo-
bju lahko ta pristop uporabimo tudi pri zamišljanju pokrajin 
v povezavi z verjetnimi vplivi podnebnih sprememb. Uporaba 
analize alternativnih prihodnosti in scenarijev za zamišljanje 
krajinskih politik v povezavi z vplivi podnebnih sprememb se 
je v zadnjem desetletju povečala. V Avstraliji sta bili opravlje-
ni obsežni raziskavi alternativnih prihodnosti pokrajin  – na 
območju spodnjega toka reke Murray (Bryan  idr., 2008) in v 
Novem Južnem Walesu  (Morley  idr., 2012)  –, ki jasno kaže-
ta, da so podnebne spremembe in njihovi vplivi na pokrajino 
postali najpomembnejše vprašanje, s katerim se ukvarjajo razi-
skovalci, oblasti in oblikovalci politike. Brett Bryan idr. (2008) 
so preučevali sušna območja in se osredotočili na podnebne 
spremembe kot dejavnik, ki najbolj vpliva na pokrajine. Phi-
lip Morley  idr.  (2012) so raziskovali alternativne prihodno-
sti pokrajine in prilagoditev na podnebne spremembe, da 
bi pokazali, da je lahko analiza alternativnih prihodnosti in 
scenarijev močno orodje za predvidevanje vplivov podnebnih 
sprememb na obalna naselja in skupnosti. V drugi avstralski 
raziskavi alternativnih prihodnosti  (Meyer  idr., 2013) so av-
torji obravnavali pomen preučevanja proizvodnje in varstva 
hrane v obdobju podnebnih sprememb. Raziskava je druge 
raziskovalce spodbudila k preučevanju trenutnih vrzeli in težav 
pri uporabi tega pristopa. Podoben trend lahko opazimo pri 
evropskih raziskavah. V britanski raziskavi naravnega rezervata 
Humberhead Levels so Trudie Dockerty idr. (2006) predstavili 
pristop k oblikovanju scenarijev, ki lahko vključujejo potenci-
alne vplive podnebnih sprememb in izražajo negotovost napo-
vedi podnebnih sprememb zaradi različnih okoljskih politik. 
Peter Verburg idr. (2010) ugotavljajo, da na spremembe v rabi 
tal v Evropi vplivajo najrazličnejši lokalni pogoji in globalni 
procesi. Podnebne spremembe so upoštevali kot pomemben 
dejavnik, ki vpliva na te spremenljivke. Poleg tega obstaja še več 
dokazov o tem, da je uporaba alternativnih prihodnosti v po-
vezavi s podnebnimi spremembami s posebnim poudarkom na 
prostorsko eksplicitnih pokrajinskih vzorcih prepoznana kot 
prioriteta in nuja na področju krajinskega načrtovanja. Kljub 
vsem zgoraj omenjenim raziskavam pa ostaja še veliko vprašanj, 
na katera bo treba odgovoriti. V nadaljevanju so obravnava-
ni nekateri pomembni izzivi, vrzeli in potenciali, povezani z 
uporabo analize alternativnih prihodnosti in scenarijev v kra-
jinskem načrtovanju v povezavi s podnebnimi spremembami.

4 Rezultati in razprava

Uporaba analize alternativnih prihodnosti in scenarijev je pri-
stop, ki se vse bolj uveljavlja za preučevanje verjetnih vplivov 
podnebnih sprememb na urbanizirajoče pokrajine. Od 90. let 
20.  stoletja je bilo o tej analizi opravljenih že veliko raziskav 
po vsem svetu, še zlasti v razvitih državah. Čeprav se večina 
raziskav v praksi med seboj razlikuje, je bil pri vseh projektih 
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uporabljen podoben mehanizem. V tej raziskavi je ta mehani-
zem sestavljen iz štirih delov: opredelitve, prikaza, ocenjevanja 
in sinteze  (preglednica  2). V naslednjem poglavju so povzeti 
rezultati raziskave, ki obsegajo najrazličnejše ugotovitve izčr-
pnega pregleda mednarodne literature, analize praktičnih pro-
jektov in ankete. Za boljšo razumljivost in funkcionalnost so 
rezultati analize podatkov in pregleda literature predstavljeni 
kar se da opisno.

4.1 Opredelitev
4.1.1 Zbiranje podatkov

Za zbiranje različnih vrst podatkov, vključno s podatki iz 
ustnih virov in okoljskimi podatki, je treba uporabiti različne 
metode in orodja. Treba je upoštevati vse mogoče podatke, 
od navadnih podatkov o demografskih gibanjih, spremembah 
cen zemljišč, povpraševanju po stanovanjih, bivalnih vzor-
cih in porabi vode do bolj specifičnih podatkov, povezanih 
s podnebnimi spremembami, kot so stopnja priseljevanja kot 
posledica podnebnih sprememb, povpraševanje po energiji, 
varnost hrane, spremembe količine dežja in temperaturnih 
vzorcev ter količina emisij toplogrednih plinov. Pri tem pro-
cesu je pomembno, da stalno prekrivamo podatke iz ustnih 
virov in okoljske podatke, saj tako zagotovimo, da je njihova 
natančnost na sprejemljivi ravni. V primeru podatkov iz ustnih 
virov je prav tako pomembno, da opredelimo primeren okvir 
sodelovanja déležnikov pri odločanju. Déležniki so družbene 
sile, ki jih lahko razdelimo v štiri glavne skupine, in sicer na 
laike, vplivne osebe, strokovnjake in lokalne oblasti. Za dose-
go soglasja glede preučevanih vprašanj v tako veliki skupini 
déležnikov je treba oblikovati celostni načrt, s katerim zago-
tovimo aktivno in učinkovito vlogo vsake skupine v celotnem 
procesu. Izkušnje iz prejšnjih projektov s področja krajinskega 
načrtovanja kažejo, da se raziskovalci med zbiranjem podat-
kov stalno soočajo s težavami (na primer Hulse idr., 2004, ter 
Sheikh-Goodarzi  idr., 2012). Posvečanje posebne pozornosti 
vplivom podnebnih sprememb pa lahko položaj še poslabša, saj 
podatki, povezani s podnebnimi spremembami, niso povsod 
na voljo. Poleg tega je zbiranje ustreznih podatkov pogosto 
dolgotrajno in drago, saj se morajo raziskovalci zanašati na 
tehnološka orodja, kot so satelitski posnetki, vidni in številski 
podatki ter tehnične karte. Tudi metode, s katerimi se zbirajo 
natančni podatki, so izjemno raznolike in kompleksne. Položaj 
se še poslabša, kadar morajo raziskovalci zbirati podatke na 
podlagi terenskih meritev.

Druga težava je natančnost podatkov. Za čim večjo natančnost 
je treba vzporedno uporabljati različne metode zbiranja podat-
kov. Daljinsko zaznavanje ne sme biti edina metoda zbiranja 
podatkov o pokrajini, povezanih s podnebnimi spremembami, 
čeprav se včasih izkaže za učinkovito. V nekaterih primerih 
je treba to dopolniti z neposrednim opazovanjem in teren-

skimi meritvami. Zbiranje podatkov je izjemno pomembno, 
saj bosta simulacija pokrajine in oblikovanje domnev temeljila 
na nizu podatkov, zbranih z različnimi metodami in iz raz-
ličnih virov. Morley  idr.  (2012) so navedli številne težave pri 
zbiranju podatkov, vključno z dostopnostjo podatkov, časom, 
ki je bil na voljo za zbiranje, in slabo kakovostjo podatkov. 
Poleg tega bogat niz pravilnih podatkov ponuja priložnost 
za dolgoročen prikaz pokrajine, na primer v obnovitvenih in 
sanacijskih projektih. Biološko-geološko-podnebne karte (glej 
Bell, 1999), vključno s kartami vseh zgodovinskih vrst rabe in 
pokrovnosti tal, so bistvene za razumevanje preteklih razmer v 
pokrajini in njenih ekoloških potreb. Tovrstne karte vsebujejo 
najrazličnejše prostorske podatke o pokrajini ter so zanesljiva 
podlaga za primerjavo in analizo pokrajine v preteklosti, seda-
njosti in prihodnosti.

4.1.2 Oblikovanje domnev

Mouat  idr.  (2006) ugotavljajo, da je analiza alternativnih 
prihodnosti in scenarijev v krajinskem načrtovanju forum za 
izmenjavo skrbi, vprašanj in upov, povezanih s prihodnostjo. 
Vsebina domnev so pravila, po katerih se pokrajina sčasoma 
spreminja. Preobrazba pokrajine bi morala biti logično formu-
lirana in kodirana, s čimer bi se oblikoval niz pravil o spremi-
njanju pokrajine. Pravila so močno odvisna od najrazličnejših 
spremenljivk, ki jih lahko razdelimo v abiotske, biotske in kul-
turne vire (glej Botequilha Leitão, 2006). Inherentna komple-
ksnost naravnih ekosistemov na eni strani ter raznolikost in 
negotovost človeških dejavnosti v pokrajini na drugi ustvarjajo 
zapletene pogoje za oblikovanje utemeljenih in verjetnih do-
mnev. Če raziskovalci posvečajo več pozornosti vplivom pod-
nebnih sprememb, postane oblikovanje domnev zapletenejše 
zaradi pojava novih spremenljivk in negotovosti. Čeprav so 
podnebne spremembe modni izraz, jim lokalne oblasti še ve-
dno ne posvečajo dovolj pozornosti. Prav tako ne gre za pojav, 
ki bi bil splošno znan med laiki. Zato je le malo verjetno, da bi 
se brez ustreznih predhodnih izobraževalnih programov lahko 
oblikovale utemeljene in verjetne domneve glede alternativnih 
prihodnosti, povezanih s podnebnimi spremembami.

Projekt alternativnih prihodnosti pokrajine zahteva dva niza 
domnev (slika 1). Najprej se oblikuje niz splošnih domnev za 
vse scenarije na podlagi splošnih pogojev v preučevani pokra-
jini, nato pa je treba oblikovati specifične domneve za vsako 
posamezno alternativno prihodnost glede na specifične pogoje. 
Oblikovanje specifičnih domnev je težka naloga, saj zahteva 
različne vrste znanja.

Doseganje splošnega dogovora je nepogrešljivo za oblikovanje 
utemeljenih in verjetnih domnev ter lahko pripelje do pozi-
tivnega soglasja glede odločitvenih vprašanj. Tako soglasje je 
trdna podlaga naslednjim korakom zadevnega procesa. Za čim 
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SPECIFIČNE DOMNEVE 
scenarij D

SPECIFIČNE DOMNEVE 
scenarij E

Slika 1: Oblikovanje splošnih in specifičnih domnev za izgradnjo alternativnih prihodnosti
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Slika 2: Predlagani model doseganja splošnega soglasja o domnevah med različnimi déležniki
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Slika 5: Običajen prikaz trenutnega položaja in položaja pred urbanizacijo ter treh alternativnih prihodnosti (»brez ohranjanja in prilagoditve«, 
»ohranjanje brez prilagoditve na podnebne spremembe« in »ohranjanje in prilagoditev na podnebne spremembe«) v simulirani pokrajini

večjo natančnost domnev je bistveno, da posvečamo pozornost 
pojmom, kot so kolektivna modrost, sinergija in strateško raz-
mišljanje.

Za doseganje splošnega soglasja o domnevah je treba zaradi 
vpletenosti različnih déležnikov uporabiti različne metode (sli-
ka  2). Za zbiranje podatkov o odnosih, potrebah, zahtevah, 
pričakovanjih in ciljih družbenih skupin v povezavi s pokrajino 
in njenimi verjetnimi spremembami skozi čas je pomembno, 
da opravimo polstrukturirane informativne intervjuje z lokal-
nimi oblastmi, strokovnjaki in vplivnimi osebami ter anketo 
z vprašalnikom med laiki. Za povečanje veljavnosti ankete, ki 
temelji na vprašalniku, in zmanjšanje napak v njej je priporo-
čljivo uporabiti pristop verižnega vzorčenja, s katerim koncep-
tualno povežemo strokovnjake, lokalne oblasti in vplivne osebe 
ter se zlasti izognemo temu, da bi po nepotrebnem izpustili 
kogar koli med temi skupinami anketirancev. Po dosedanjih 
izkušnjah  (glej Hulse  idr., 2004) lokalni prebivalci običajno 
izberejo tudi predstavnike, ki med izvajanjem projekta redno 
sodelujejo v razpravah.

Pomen razprave v fokusni skupini je bil potrjen v družboslov-
nih raziskavah  (glej Wilson, 1997). Ta metoda je ključna za 
povečanje stopnje sodelovanja javnosti, in čeprav je dolgotrajna 
in včasih zapletena, lahko z njo učinkovito povežemo laike 
s strokovnjaki, lokalnimi oblastmi in vplivnimi osebami  (sli-
ka  3). Poleg tega jo uporabljamo zato, da v nizu srečanj iz 
poglobljenih intervjujev in skupinskih razprav izluščimo skrite 
probleme in želje. Rezultat teh srečanj je velik nabor diagramov 
vzročno-posledičnih zvez in predlogov, ki jih lahko uporabimo 
za oblikovanje domnev. Z bolj intelektualnega vidika je prire-
janje delavnic s strokovnjaki še en način oblikovanja logičnih 

ciljev in domnev glede alternativnih prihodnosti (glej Nassauer 
in Corry, 2004). Poleg naštetega je nepogrešljivo tudi navezo-
vanje na uveljavljene vire, še zlasti pri oblikovanju specifičnih 
domnev. Na področju ekološkega krajinskega načrtovanja so to 
na primer štirje nepogrešljivi prostorski vzorci, ki jih je vpeljal 
Richard Forman (1995), ilustrativni vzorci, ki so jih predstavili 
Wenche Dramstad idr. (1996), smernice za ekološko krajinsko 
načrtovanje, ki jih je razvila Lauri Karvonen  (2000), poseb-
ne smernice, ki so jih oblikovali Virginia Dale  idr. (2001), in 
konservatorski pragovi za načrtovalce rabe tal, ki jih je razvil 
ameriški inštitut za okoljsko pravo (2003), dobri primeri znan-
stvenih virov, na podlagi katerih lahko oblikujemo domneve za 
določanje ekoloških alternativ (glej Penteado, 2013).

4.2 Prikaz

Nujnost uporabe prostorskega modeliranja pokrajine je že bila 
natančno opisana in dokazana  (Costanza in Voinov, 2004). 
Prikaz domnev, oblikovanih v drugem koraku procesa, je 
močno odvisen od tovrstnih modelov. Pretvorba podatkov iz 
ustnih virov  (vključno z lokalnimi informacijami ter odnosi, 
potrebami, zahtevami, pričakovanji in cilji ljudi, povezanimi 
s pokrajino) v prostorsko eksplicitne pokrajinske vzorce ima 
glavno vlogo pri učinkovitosti in uspehu odločanja, pri katerem 
je analiza alternativnih prihodnosti in scenarijev glavno orodje. 
Bistveno je, da pri tem uporabimo ustrezno programsko opre-
mo in izberemo ustrezne modele  (glej Cartwright, 2008, ter 
Pettit in Wyatt, 2009). Ta korak je izjemno pomemben, saj je 
pretvorba domnev v obliki besed in besednih zvez v digitalne 
zemljevide sestavni del opredelitve različnih smeri in s tem 
prikaza različnih prihodnosti. Raven natančnosti in veljavnosti 
prostorsko eksplicitnih pokrajinskih vzorcev je močno odvisna 
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Preglednica 2: Štirje splošni koraki uporabe analize alternativnih prihodnosti in scenarijev v krajinskem načrtovanju v povezavi s podnebnimi 
spremembami

splošni koraki podkoraki preučevane zahteve in vprašanja

opredelitev 

zbiranje podatkov

podatki iz ustnih virov: odnosi, potrebe, zahteve, pričakovanja in cilji déležnikov;

okoljski podatki: abiotski, biotski in kulturni viri, spremembe v pokrovnosti tal, geohidrološka 
gibanja, sestava prsti, razpršitveni vzorci divjih rastlin in živali, človeška gradnja, vzorci rasti 
mest in podeželja ter demografska gibanja skozi čas.

oblikovanje domnev

splošne domneve: niz splošnih pravil, ki se določi za vse alternativne prihodnosti pokrajine, 
na podlagi katerih se opredeli potek sprememb v pokrajini skozi čas;

specifične domneve: niz specifičnih pravil, ki se določijo za vsako posamezno alternativno 
prihodnost pokrajine posebej, na podlagi česar se opredeli potek sprememb v pokrajini v 
določenih okoliščinah skozi čas;

upodobitev 

osnovne opredelitve: obseg, ločljivost in klasifikacija pokrovnosti tal v legendi zemljevida;

programske in strojne zahteve: možnost uporabe programov, kot so Arc GIS, FRAGSTATS, 3-D 
Studio Max, Cry Engine in Esri City Engine;

človeški viri: možnost sodelovanja z visoko usposobljenimi raziskovalci, ki pretvorijo domneve 
v prostorsko eksplicitne pokrajinske vzorce;

mehanizem soglasja: utemeljeni mehanizem, ki omogoča interakcije med raziskovalci, obliko-
valci politike in déležniki v procesu pretvorbe;

ocenjevanje

opredelitev kazalnikov in meril: niz kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov ter pokrajinskih 
meril za sistematično analizo posamezne alternativne prihodnosti pokrajine;

analitiki: ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov, ki opisuje alternativne prihodnosti pokraji-
ne in preučuje njihove prednosti in slabosti;

večkriterijske odločitvene tehnike: možnost uporabe kvantitativnih metod, kot so SAW, TOPSIS 
in ELECTRE, v kombinaciji s kvalitativnimi metodami, kot je metoda Delfi;

sinteza

kompromisi: razvrščanje alternativnih prihodnosti pokrajine na podlagi družbenoekonomskih, 
kulturnih, ekoloških in okoljskih prioritet;

izbor: izbor najbolj utemeljenih alternativnih prihodnosti pokrajine.

od natančnosti in kakovosti te pretvorbe. Kot pretvorniki mo-
rajo biti raziskovalci visoko usposobljeni, da lahko domneve 
pravilno pretvorijo. Ta pretvorba sama po sebi izraža odnose 
in cilje déležnikov, povezane s prihodnostjo pokrajine. Po letu 
2000 so tridimenzionalni prikazi alternativnih prihodnosti 
postali razširjena metoda izboljšanja ravni percepcije prostor-
skih in časovnih konceptov med laiki  (na primer Hulse  idr., 
2004; Nassauer in Corry, 2004; Berger in Brown, 2008, ter 
Mansergh idr., 2008). Poleg tega je pri oblikovanju scenarijev 
ključna tudi uporaba novih tehnik, kot so celični avtomati (glej 
Maxwell idr., 2004; Clarke, 2008, in Liu, 2009). V anketi se je 
večina anketirancev strinjala, da je pretvorba podatkov v pro-
storsko eksplicitne pokrajinske vzorce še vedno velik izziv pri 
projektih krajinskega načrtovanja, ki temeljijo na alternativnih 
prihodnostih. Anketa je pokazala, da se s tem stališčem »moč-
no strinja« ali »strinja« okrog 90 % anketirancev. Na podlagi 
pregleda velikega števila študij primerov z vsega sveta lahko 
za pretvorbo neprostorskih podatkov v prostorsko eksplicitne 
pokrajinske vzorce predlagamo preprost, toda pomemben mo-
del (slika 4). Model ponazarja, kako lahko različne vrste podat-
kov pretvorimo v uporabne prostorsko eksplicitne pokrajinske 

vzorce. Nazadnje morajo biti končni rezultati ponazoritve, ki 
jih lahko zlahka razumemo (sliki 5 in 6).

4.3 Ocenjevanje in sinteza

Kljub vsem napredkom, doseženim na tem področju, pri oce-
njevanju alternativnih prihodnosti še vedno lahko naletimo 
na najrazličnejše omejitve (Corry in Nassauer, 2005). V splo-
šnem bi morali v ocenjevalni proces vključiti skupino izkuše-
nih strokovnjakov, ki bi alternativne prihodnosti analizirala na 
podlagi izbranih meril. V ta namen bi bilo dobro in ustrezno 
uporabiti večkriterijske kvantitativne odločitvene metode, kot 
so SAW  (ang. simple additive weighting), TOPSIS  (ang. te-
chnique for order preference by similarity to ideal solution) in 
ELECTRE  (ang. elimination and choice expressing reality), 
ter kvalitativne metode, kot je metoda Delfi  (glej Hwang in 
Yoon, 1981; Pimerol in Romero, 2000, ter Linstone in Turoff, 
2002). V tem koraku je najtežja naloga najti skupni jezik med 
strokovnjaki z različnih področij, ki naj bi ocenili alternativne 
prihodnosti in scenarije. Ustrezno orodje za lajšanje te komu-
nikacije je lahko Arc GIS.
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Pri ocenjevanju je treba opredeliti pokrajinska merila, poveza-
na s podnebnimi spremembami. Tako podnebne spremembe 
kot človeške vplive lahko merimo s kvantitativnimi metodami. 
Lahko pa iz navadnih meril sestavimo nova. Kompleksnost 
biološke zgradbe pokrajine je na primer merilo, na podlagi 
katerega lahko primerjamo spremembe v pokrajini v daljšem 
časovnem obdobju v fazi ocenjevanja in sinteze  (slika  7). V 
tem primeru lahko združimo niz meril, povezanih z zgradbo 
in konfiguracijo pokrajine, in določimo učinkovitejše merilo 
za ocenjevanje.

4.4 Pogledi, težave in vrzeli

V splošnem med strokovnjaki vlada močno soglasje glede učin-
kovitosti analize alternativnih prihodnosti in scenarijev kot 

odločitvenega pristopa na področju krajinskega načrtovanja. 
Rezultati ankete kažejo, da se s tem stališčem močno strinja 
približno 74 % vprašanih, 23 % pa se z njim strinja. Med anke-
tiranci ni bilo nikogar, ki se s tem ne bi strinjal. Rezultat kaže, 
da je uporaba alternativnih prihodnosti po svetu veljavno orod-
je za zamišljanje prihodnosti pokrajine. Številke kažejo, da se 
anketiranci strinjajo, da ima ta pristop nepogrešljivo vlogo pri 
reševanju vprašanj krajinskega načrtovanja. Rezultati ankete 
poleg tega potrjujejo, da se uporaba tega pristopa pri spreje-
manju odločitev glede pokrajin v različnih državah povečuje. 
Rezultati nakazujejo, da lahko ta pristop uporabimo tudi za 
razvijanje znanja o krajinski ekologiji pri praktičnih projektih s 
področja krajinskega načrtovanja. Okrog 90 % anketirancev se 
močno strinja ali strinja, da lahko uporaba analize alternativnih 
prihodnosti in scenarijev v krajinskem načrtovanju prispeva k 

Slika 7: Potek sprememb v biološki zgradbi pokrajine v povezavi s spremembami kakovosti življenja od obdobja pred urbanizacijo (od T1 do T3) 
do obdobja urbanizacije (od točke poslabšanja naprej)

Slika 8: (a) Vloga analize alternativnih prihodnosti in scenarijev (AAPS) pri blaženju podnebnih sprememb (PS) in prilagajanju nanje; (b) potreba 
po razvijanju pristopa (PPR) v naslednjih desetletjih

Opomba: (a) AAPS in PS: »močno se strinjam« = 42 %, »strinjam se« = 45 %, »ne vem« = 10 %, »brez odgovora« = 3 %; (b) PPR: »močno se 
strinjam« = 26 %, »strinjam se« = 45 %, »ne vem« = 13 %, »ne strinjam se« = 13 %, »brez odgovora« = 3 %
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boljši ozaveščenosti o krajinski ekologiji in obratno. Presene-
tljivo je, da pri tem vprašanju ni bilo zabeleženega nobenega 
nestrinjanja med anketiranci.

Odgovori, pridobljeni v anketi, dalje kažejo, da bi lahko ta 
pristop v 21.  stoletju pogosteje in širše uporabljali, saj gre za 
horizontalno krajinsko načrtovalsko orodje, ki se lahko upo-
rablja v različne namene. Večina vprašanih  (približno 87  %) 
se strinja, da je lahko analiza alternativnih prihodnosti in sce-
narijev učinkovit pristop k reševanju problematike podnebnih 
sprememb, saj omogoča prikaz prostorsko eksplicitnih pokra-
jinskih vzorcev in prostorskih sprememb, ki so posledica pod-
nebnih sprememb, skozi določeno časovno obdobje. Približno 
71 % anketirancev meni, da je ta pristop še v začetni fazi in da bi 
ga bilo treba v prihodnjih desetletjih še bolj razviti (slika 8). Ta 
ugotovitev kaže, da zlasti raziskovalci, ki se ukvarjajo z alterna-
tivnimi prihodnostmi pokrajine, posvečajo veliko pozornosti 
podnebnim spremembam. Kljub temu pa nekateri odgovori 
izražajo določeno mero skepticizma glede vloge tega pristopa 
kot orodja za odločanje o pokrajinah na podlagi prikaza stra-
tegij za blaženje podnebnih sprememb. Eden od anketirancev 
je na primer izjavil:

Trenutno močno dvomim, da so lahko alternativne prihodnosti upo-
rabno orodje za blaženje podnebnih sprememb. Negotovost glede 
tega, kako se bo podnebje spreminjalo in še zlasti kako se bodo eko-
sistemi odzvali na podnebne spremembe, je prevelika. Če pa bi se 
modeli podnebnih sprememb in ekosistemov pomembno izboljšali, 
tako da bi se ta negotovost močno zmanjšala, bi jih bilo mogoče 
vendarle smiselno vključiti v proces alternativnih prihodnosti.

Kljub temu še vedno obstajajo deljena mnenja glede določenih 
vprašanj. S praktičnega vidika na primer ni enotnega mnenja 
o natančnem številu alternativnih prihodnosti, ki bi jih bilo 
treba določiti v posameznem projektu krajinskega načrtovanja. 
16, 13, 10 in 19  %  anketirancev je izjavilo, da bi moralo biti 
število teh alternativnih prihodnosti tri, štiri, pet in več kot pet, 
medtem ko jih približno 29 % meni, da natančnega števila ni 
mogoče določiti. Poleg tega so trije anketiranci prepričani, da 
bi moralo biti to število med tri in pet, eden anketiranec pa 
na to vprašanje ni odgovoril.

Kljub vsemu napredku in dosežkom pri uporabi tega pristopa 
za odločanje in krajinsko načrtovanje je treba v praksi rešiti 
še veliko problemov. Da bi določili najtežavnejše korake tega 
pristopa v praksi, smo preučili številne projekte  (na primer 
Theobold in Hobbs, 2002; Hunter  idr., 2003; Steinitz  idr., 
2003; Aycrigg  idr., 2004; Berger in Bolte, 2004; Hulse  idr., 
2004; Nassauer in Corry, 2004; Schumaker  idr., 2004; Shar-
ma  idr., 2005; Bryan  idr., 2008; Patel  idr., 2007; Kepner  idr., 
2008; Soliva  idr., 2008; Hulse  idr., 2009; Verburg  idr., 2010; 
Oana idr., 2011, ter Morley idr., 2012). Anketiranci so morali 

navesti, s katerimi izzivi in težavami se srečujejo pri svojem 
delu. Rezultati so pokazali, da je 17  anketirancev kot najte-
žavnejši korak tega pristopa izbralo dejavnik »oblikovanje 
domnev«  (OD). Kot drugi najtežavnejši korak je bila izbra-
na »opredelitev alternativnih prihodnosti« (OA) na podlagi 
projektnih zahtev, ciljev in raziskovalnih vprašanj. »Zbiranje 
podatkov« (ZP) pa je izbralo deset anketirancev. Ti trije ko-
raki so opisani v »opredelitvi«, prvem koraku mehanizma, 
kar potrjuje, da je prvi korak pri tovrstnih projektih izjemno 
pomemben. Rezultati kažejo, da sta fazi »simulacija in upo-
dobitev scenarijev«  (SU) ter »analiza scenarijev«  (AS) za 
anketirance manj težavni  (slika  9). V nekaterih primerih so 
anketiranci pri odgovorih dodali podrobnejšo razlago. Eden od 
strokovnjakov je na primer navedel, da so vsi koraki pomembni, 
da pa je zbiranje podatkov in zgodovinskega gradiva o pokrajini 
predpogoj za naslednje korake:

Prvo možnost [zbiranje podatkov in zgodovinskega gradiva o po-
krajini] sem izbral zato, ker če ti tu spodleti, ti bo spodletelo tudi v 
naslednjih fazah. Če zbiraš zgodovinske podatke na podlagi nepro-
storskih podatkov, na primer z intervjuvanjem ljudi, so lahko rezultati 
dobri, vendar se ljudje pogosto ne spomnijo pravilnega časa in kraja, 
poleg tega pa se lahko zgodbe med ljudmi razlikujejo. Pri zbiranju 
prostorskih podatkov, na primer zgodovinskih kart, je treba poznati 
postopek in namen kartiranja, saj se te karte od sedanjih močno 
razlikujejo. V svojem projektu smo na primer uporabili zgodovinske 
karte parcelacije, katerih namen je bil razdeliti rodovitna in nerodo-
vitna kmetijska zemljišča enakomerno med različna gospodinjstva. 

Slika 9: Pet glavnih korakov uporabe analize alternativnih prihodno-
sti in scenarijev v krajinskem načrtovanju: zbiranje podatkov (ZP), 
opredelitev alternativnih prihodnosti (OA), oblikovanje domnev (OD), 
simulacija in upodobitev scenarijev (SU) ter analiza scenarijev (AS). 
Stopnja težavnosti posameznega koraka v praksi je bila določena na 
podlagi tega, kolikokrat so ga kot takega izbrali anketiranci.
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Preglednica  3: Najpomembnejše izjave, povzete iz odgovorov na vprašanja odprtega tipa, glede ustreznega obsega analize alternativnih 
prihodnosti in scenarijev

odnosi omenjene spremenljivke primeri najpomembnejših izjav

obseg ni določen 

narava problema, narava 
udeležencev

To je močno odvisno od narave problema in udeležencev, vendar obseg ne bi smel 
biti premajhen (to je manjši od približno 10 × 10 km²) niti prevelik (to je večji od 
100 × 100 km²). Vedeti je treba, da lahko scenarije razvijemo za veliko večja obmo-
čja (celo za ves svet), vendar se mora načrtovanje osredotočiti na manjša območja.

To je odvisno od tega, kdo potrebuje te podatke. Glede na trenutno stopnjo razu-
mevanja in negotovosti, povezane z napovedmi podnebnih sprememb, se ne zdi 
smiselno upoštevati območja, manjša od 105 ha.

raziskovalno vprašanje, 
vrsta pokrajine

Odvisno od raziskovalnega vprašanja in vrste pokrajine.

Velikost območja je odvisna od zastavljenih vprašanj glede sprememb pokrajine.

Odvisno od raziskovalnega vprašanja in vrste pokrajine.

Alternativne prihodnosti se lahko nanašajo na celotno preučevano območje ali 
samo na njegov del, odvisno od spremenljivke.

cilj projekta, značilnosti 
pokrajine

Odvisno od ciljev projekta, značilnosti pokrajine in obsega.

Odvisno od obsega projekta (regionalni, podregionalni, zajeti podatki, matrica po-
krajine) in njegovega konteksta.

Odvisno od preučevanega območja.

Lahko se razlikuje glede na razdrobljenost območja.

Odvisno od mesta: treba je vključiti celotno mestno območje.

razpoložljivost podatkov 
Ko postane prostorski obseg analize manjši, mora prostorska zgradba podatkov 
postati podrobnejša, tudi podatki in modeli morajo biti natančnejši.

ločljivost
Raje imam čim večjo. Ločljivost je pomembna.

Odvisno od podatkov o pokrovnosti tal do ločljivosti 30 × 30 m².

določen je natančen obseg 
P > 100 km²; P > 1.000 km²; 1 ≤ P ≤ 100 km²; 10 ≤ P ≤ 100 km².

100 ≤ P ≤ 10.000 km²; 5.000 ≤ P ≤ 50.000 km².

drugi odgovori 

Potrebujemo najmanj tri različne obsege.

Lahko gre za kateri koli obseg: od posamezne lokacije do celega sveta.

Pomembneje je, da upoštevamo območje in problematiko v celoti. 

Preglednica 4: Odvisnost pristopa od osmih kvalitativnih dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo pristopa v projektih krajinskega načrtovanja

Dejavniki Likertova lestvica (%), ponderirana (w) od 5 do 1

močno se 
strinjam (%) 
w = 5

strinjam se (%) 
 
w = 4

ne vem (%) 
 
w = 3

ne strinjam se 
(%) 
w = 2

močno se ne 
strinjam (%) 
w = 1

brez odgovora (%) 
 
w = 0

skupno število 
točk (∑ Si × Wj)

SLP 36 45 19 0 0 0 417

LEZ 32 42 16 10 0 0 396

PRO 26 42 19 10 0 3 375

SPM 6 52 26 13 3 0 345

OD 61 26 10 3 0 0 445

VPT 7 23 45 16 3 6 297

UČV 36 61 3 0 0 0 433

MOM 26 29 19 23 0 3 349

povprečje (~) 28,6 40 19,5 9,2 0,6 2,1 389
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Za interpretacijo teh kart moraš najprej razumeti, da vse kategorije 
na karti temeljijo na rodovitnosti zemljišč in da so bile natančno 
kartirane samo najrodovitnejše parcele.

Naslednja težava, ugotovljena v anketi, je povezana z izbiro 
ustreznega obsega in ločljivosti. Veliko anketirancev meni, da 
bi moral biti obseg raziskave prostorsko velik, vendar glede 
natančnega obsega uporabe analize alternativnih prihodnosti 
in scenarijev v krajinskem načrtovanju ni enotnega mnenja. 
Analiza študij primerov kaže, da lahko raziskava zajema tako 
posamezno lokacijo kot cel svet. To so potrdili tudi rezultati 
ankete (preglednica 3). Čeprav se zdi, da gre pri uporabi logič-
nih meril za izbiro ustreznega obsega in ločljivosti za določene 
podobnosti, nekateri raziskovalci raje izbirajo različne obsege 
za različne okoliščine. Eden glavnih razlogov za to je slaba 
dostopnost natančnih prostorskih podatkov, vključno s poso-
dobljenimi satelitskimi in zračnimi posnetki. Čeprav so neka-
teri anketiranci navedli natančno določen obseg in ločljivost, 
jih večina ni navedla natančno določenega standarda, ki bi ga 
uporabili pri izbiri obsega in ločljivosti. Ta skupina anketiran-

cev je omenila različne spremenljivke, ki so vplivale na njihove 
odgovore. Odgovori v anketi kažejo, da je treba obseg izbrati 
za vsak primer posebej, in sicer na podlagi raziskovalnih ciljev.

Poleg teh spornih vprašanj obstajajo še večje težave in vrzeli, 
ki bi jih bilo treba preučiti za prihodnji razvoj tega pristopa. 
Odgovori kažejo, da nekatere praktične težave zahtevajo večjo 
pozornost. Eden od anketirancev je izjavil:

/…/ [N]ajvečja težava je pravzaprav to, kako načrtovalce in odlo-
čevalce pripraviti do tega, da uporabljajo informacije in rezultate 
analize scenarijev /.../

Uporaba analize alternativnih prihodnosti in scenarijev je od-
visna od širokega spektra zahtev in pogojev, od človeških virov 
do tehnoloških orodij. V veliko primerih je bil ta pristop neu-
spešen zaradi pomanjkljivosti in slabosti teh zahtev in pogojev. 
Z uporabo vprašanj z izbiro, oblikovanih na podlagi Likertove 
lestvice, smo določili osem dejavnikov, od katerih je odvisen 
preučevani pristop: sodelovanje lokalnega prebivalstva (SLP), 

Slika 10: Odvisnost pristopa od osmih kvalitativnih dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo pristopa v projektih krajinskega načrtovanja

Opomba: SLP = sodelovanje lokalnega prebivalstva, LEZ = lokalno ekološko znanje, PRO = programska oprema, SPM = statistični pojmi in 
metode, OD = oblikovanje domnev, VPT = vrste pokrovnosti tal, UČV = usposobljeni človeški viri, MOM= metode in orodja modeliranja

SLP LEZ PRO SPM

OD VPT UČV MOM

močno se strinjam

strinjam se

ne vem

ne strinjam se

močno se ne strinjam

brez odgovora
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lokalno ekološko znanje  (LEZ), programska oprema  (PRO), 
statistični pojmi in metode (SPM), oblikovanje domnev (OD), 
vrste pokrovnosti tal (VPT), usposobljeni človeški viri (UČV) 
ter metode in orodja modeliranja  (MOM). Rezultati kažejo, 
da sta oblikovanje domnev  (OD) in usposobljeni človeški 
viri  (UČV) najpomembnejša dejavnika uporabe analize al-
ternativnih prihodnosti in scenarijev v krajinskem načrtova-
nju, ki vplivata na kakovost in natančnost projekta. Sledijo 
sodelovanje lokalnega prebivalstva  (SLP), lokalno ekološko 
znanje  (LEZ), programska oprema (PRO), metode in orodja 
modeliranja  (MOM), statistični pojmi in metode  (SPM) in 
število vrst pokrovnosti tal (VPT). Da bi dobili smiselno sta-
tistično podobo vrednosti in pomena vsakega dejavnika, smo 
ponderirali posamezna števila in rezultate  (preglednica  4 in 
slika 10).

Jasno je, da je uporaba analize alternativnih prihodnosti in 
scenarijev splošno sprejet pristop pri sprejemanju odločitev o 
pokrajinah. Poleg tega je bil dosežen določen napredek pri ra-
zvoju tega pristopa, ki omogoča njegovo uporabo pri odločanju 
o vprašanjih, povezanih s podnebnimi spremembami. Kljub 
temu na tem področju še vedno obstajajo določene skrbi in 
težave, ki jih je treba rešiti. V raziskavi smo jih razvrstili glede 
na ugotovitve pregleda literature in rezultate ankete  (pregle-

dnica  5). Anketiranci so navedli več razlogov za obstoj teh 
težav. Zgoraj omenjena analiza praktičnih projektov je razkrila 
potrebo po izboljšanju, razvoju in posodobitvi tega pristopa, ki 
bi s tem postal uporabnejši v obdobju podnebnih sprememb. 
Ti ukrepi bi morali vključevati vsa vprašanja, povezana z upo-
rabo alternativnih prihodnosti.

5 Sklep

Raziskava je pokazala, da lahko uporaba analize alternativnih 
prihodnosti in scenarijev pri krajinskem načrtovanju zagotavlja 
odlično podlago za preučevanje verjetnih vplivov prilagodi-
tvenih in blažilnih strategij na prihodnost pokrajine z vidika 
podnebnih sprememb. Pristop ponuja odločevalcem odlično 
priložnost za to, da razširijo svoj pogled in sprejmejo ustrezno 
krajinsko politiko, še preden z vidika trajnostnega razvoja do-
sežejo točko, s katere ni več vrnitve. Nepravilna uporaba te 
metode je lahko zavajajoča in lahko negativno vpliva na proces 
odločanja ter s tem na sprejeto krajinsko politiko. Ta pristop 
je lahko ključni politični inštrument za vključevanje vplivov 
podnebnih sprememb, družbenih vrednot in ekoloških razmer 
v proces odločanja pri načrtovanju pokrajin. Uporaba tega pri-
stopa lahko zmanjša splošna nasprotja med déležniki, ki imajo 

Preglednica  5: Podatki o trenutnih skrbeh in težavah, povezanih z uporabo analize alternativnih prihodnosti in scenarijev pri krajinskem 
načrtovanju

kategorija trenutne skrbi in težave

obseg in velikost
Pomanjkanje ustreznega obsega in ločljivosti zaradi nerazpoložljivosti učinkovite tehnolo-
ške infrastrukture in orodij.

Pomanjkanje natančnih kopenskih podatkov.

oblikovanje soglasja glede opredelitve alter-
nativnih prihodnosti

Težave pri ugotavljanju vertikalnih in horizontalnih odnosov med ljudmi, lokalnimi oblast-
mi, strokovnjaki in raziskovalci.

Razhajanja pri določanju ciljev, povezanih s pokrajino, zaradi velikih razlik v kulturnem, 
gospodarskem in družbenem ozadju déležnikov.

Težave pri zagotavljanju dolgoročne platforme za ljudi in njihove predstavnike, ki naj bi 
pomagali oblikovati soglasje glede opredelitve alternativnih prihodnosti.

oblikovanje domnev 

Pomanjkanje zgodovinskih podatkov o preučevani pokrajini.

Dolgotrajnost procesa, zlasti pri oblikovanju specifičnih domnev za vsako posamezno 
alternativno prihodnost.

Vidne razlike med vizijami ljudmi o prihodnosti pokrajine.

Negotovosti glede prihodnosti.

Pomanjkanje zadostnega zaupanja v prihodnost.

prostorsko eksplicitni vzorci
Kompleksno pretvarjanje besed, besednih zvez, besedil, skic, diagramov in grafikonov v 
prostorsko eksplicitne pokrajinske vzorce.

Nezadostne spretnosti pri simulaciji in prostorskem modeliranju.

ocenjevanje 

Zapleten izbor ustreznih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov za primerjavo alternativ-
nih prihodnosti.

Težave pri prekrivanju ocen, ki jih pripravijo posamezne skupine strokovnjakov.
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popolnoma različne vrednote in odnose. Analiza alternativnih 
prihodnosti in scenarijev je večdimenzionalni mehanizem, s 
katerim lahko sprejemamo informirane odločitve na podlagi 
kolektivnega vedenja.

Zaradi najnovejših tehnoloških napredkov lahko postane ta 
pristop učinkovitejši kot kadar koli prej. V prihodnosti bi lahko 
satelitski posnetki olajšali zbiranje zgodovinskih pokrajinskih 
podatkov. Ker se programska oprema naglo razvija, postaja 
tudi simulacija pokrajin vse bolj realna in logična možnost. 
Obenem je uporaba tovrstnih tehnoloških orodij vse napre-
dnejša in zahteva bolje usposobljene človeške vire. Medtem 
ko tehnologija napreduje, bi bilo treba posodobiti in oboga-
titi tudi pokrajinske podatkovne zbirke. Priprava biološko-
-geološko-podnebnih kart pokrajine v vsaki regiji zagotavlja 
odlično podlago za določanje obnovitvenih alternativnih pri-
hodnosti in alternativnih prihodnosti, odpornih proti pod-
nebnim spremembam. Ko je tovrstna karta na voljo, lahko z 
opredelitvijo specifičnih alternativnih prihodnosti oblikujemo 
načrt pretvorbe trenutnih pokrajinskih vzorcev v ekološko ob-
novljive. Poznavanje naravne zgodovine pokrajine je še eden 
od pomembnih dejavnikov, ki zagotavljajo, da so obnovitvene 
alternativne prihodnosti in alternativne prihodnosti, odporne 
proti podnebnim spremembam, pravilno opredeljene.

Raziskava je pokazala, da je še vedno prisotna velika potreba 
po razvoju metod in tehnologij, s katerimi bi lahko utemeljene 
in zanesljive domneve pretvorili v realistične prostorsko eks-
plicitne pokrajinske vzorce. V tem primeru lahko z uporabo 
slikovnih vprašalnikov in ponazoritvenih skic zlasti med laiki 
razvijemo razumevanje vplivov podnebnih sprememb na pri-
hodnost pokrajine. Sodelovanje ljudi ima pomembno vlogo 
pri zbiranju podatkov in oblikovanju domnev, zaradi česar je 
pomembno, da na različne načine spodbujamo njihovo sode-
lovanje pri teh dejavnostih. Nekatere spletne rešitve (na primer 
spletna družbena omrežja) lahko uporabimo za odpravljanje 
geografske oddaljenosti, raziskovalci pa lahko z njihovo pomo-
čjo rešijo določene težave, povezane s sodelovanjem javnosti. 
Ljudje, ki živijo v določeni pokrajini, lahko izboljšajo možnosti 
doseganja uspeha, če svojo vlogo igrajo pravilno. Vsi upravi-
čenci bi morali imeti besedo v celotnem procesu odločanja 
in sprejemanja krajinske politike. Pravičnost je v tem primeru 
izjemno pomembna. Družba ima pravico izbrati svojo usodo 
na podlagi aktivnega sodelovanja in informiranih odločitev. Če 
se ljudje čutijo povezani s projektom, želijo aktivno sodelovati 
v vseh njegovih fazah. Lokalni lastniki zemljišč imajo lahko kot 
potencialne gonilne sile načrtov obnove pokrajine na podlagi 
splošnega soglasja prav tako odločilno vlogo pri zagotavljanju 
uspešnosti sprejetih odločitev.

Za sprejemanje krajinske politike v povezavi z vplivi podneb-
nih sprememb bi bilo treba zbrati nove vrste podatkov, obli-

kovati bi bilo treba nove domneve, uporabiti nove simulacijske 
tehnike in opredeliti nova merila ocenjevanja alternativnih pri-
hodnosti. Poleg tega bi bilo treba pri reševanju vprašanj, pove-
zanih s podnebnimi spremembami, upoštevati tudi krajinsko 
ekologijo kot transdisciplinarno vedo, saj je to odločilno za 
določanje novih alternativnih prihodnosti na začetku projekta 
in za opredelitev meril njihovega ocenjevanja na koncu projek-
ta. Raziskava utira pot preučevanju morebitnih prednosti tega 
pristopa pri odločanju in sprejemanju politik glede prihodnosti 
pokrajine, pri čemer so urbanizacija in podnebne spremembe 
glavna gonila neizbežnih sprememb. Poleg tega spodbuja druge 
raziskovalce, naj preučijo trenutne vrzeli, težave in poglede, 
povezane s tem pristopom, ter tako omogočijo njegovo boljšo 
in učinkovitejšo uporabo v prihodnosti.
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E-pošta: amin.rastandeh@yahoo.com
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