Bucuresti – Oras verde

Spatiile verzi si implicarea populatiei
Organizarea de catre primarie a unei expozitii peisagera in fata cladirii printr-o gradina
temporara amenajata pesager. In cadrul acestei expozitii vo fi oferite informatii despre noile
initiative privind noile spatii publice si cum pot fi inplicati locuitorii in dezvoltarea orasului.
Unul dintre principiile acestor activitati se refera la incurajarea populatiei de a contribui la
un oras mai “verde”, prin realizarea unor gradini ale comunitatiii, concursuri cu teme
florale, sau prin educatia in domeniul gradinaritului.

Fatadele verzi
“Acest lucru reprezinta piatra de temelie in transformarea Bucurestiului intr-un oras durabil.
Fiind un oras cu o densitate a constructiilor destul de mare, orasul are putine spatii in
care pot fi amenajate spatii verzi. De aceea s-a trecut la ideaa de a concentra toate
eforturile intr-o amenajare peisagera pe verticala. Pentru o astfel de activitate a fost
infiintat un nou departament. Cetatenii, prorpietarii dar si chiriasii, pot face cerere ca fatada
caldirii in care locuiesc sa fie “inverzita”. In acest fel au fost create o serie de fatade
“inverzite”. Aceste lucrari vor reprezenta una dintre principalele atractii turistice.”

Noi gradini publice
Strategia de realizare a unor gradini comunitare, este noua in domeniul dezvoltarii urbane.
Gradinile comunitare reprezinta spatiile realizate in mijlocul zonelor aglomerate din
oras, spatii ce au fost puse la dispozitie de catre autoritatile locale sau chiar de
proprietari. Acest prooiect a avut mare succes printre locuitori, iar in momentul de fata este
raspandit in intreg orasul.

“Un exemplu cunoscut de gradina noua, chiar in mijlocul orasului unde nu este spatiu liber,
este acoperisul verde care ofera un spatiu verde linistitor pe acoperisul sau.”

“O initiativa interesanta este aceea de a incuraja populatia sa adopte spatiul din jurul
unui copac pentru ingrijirea acestuia. Acest lucru vine in ajutorul cresteri interesului
populatiei fata de natura urbana. Regulile sunt urmatoarele: locuitorii care doresc sa
ingrijeasca copaci trebuie sa se inscrie intr-un club, care este supravegheat de autoritatile
locale. Cluburile formate sunt responsabile pentru activitatile lor si in cadrul lor cetatenii sunt
instruiti in legatura cu cultivarea de plante pe loturi mici.“
Este o modalitate ieftina si placuta de a lasa oamenii, si in mod special copii, sa participle la
“inversizrea” orasului. Alti pasi in acest proces sunt: concursurile de amenajare peisagera a
spatiilor urbane si a balcoanelor, si campania de promivare a gradinaritului cu sloganul
“Orasul este un refugiu pentru biodiversitate”
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