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BUCURESTI – orașul verde

Spre deosebire de numeroase alte capitale europene, București nu are o istorie de
milenii. Prima referință istorica la acest oraș sub numele de București datează din evul
mediu, din anul 1459. Se susține, totuși, ca orașul a fost întemeiat câteva secole mai
devreme, de un personaj legendar, un anume Bucur, de la care s-a dat si numele orașului.
Ceea ce este cert este ca zona ocupata in prezent de București a fost locuita încă din
antichitate.
O data cu dezvoltarea si creșterea orașului, devenit capitala tarii, in prezent,
numeroase probleme au apărut odată cu industrializarea generala, precum si cu extinderea
masiva. Aceste probleme s-au reflectat, mai ales, in dispariția spatiilor verzi.
Fiind o problema globala, o serie de alte orașe au încercat sa o rezolve. Astfel, de
exemplu, in anul 2008, municipalitatea guvernamentala din Tokyo a avut inițiativa
plantarii celei mai înalte cortine verzi din lume (29 m), pe principala clădire ocupata cu
birouri din centrul orașului. Aceasta a determinat reducerea efectelor emisiilor de dioxid
de carbon din zona, a diminuat sensibil consumul de energie din timpul verii (cu
aparatele de aer condiționat) si, nu in ultimul rând, a probat noua tehnologie verde a
Japoniei. Datorita acesteia, pe timpul verii, temperatura din birouri a scăzut cu 4°C, ceea
ce a dus la extinderea acestei inițiative pe tot mai multe clădiri japoneze.
S-a ajuns la concluzia ca vegetația are un rol vital in moderarea climatului urban.
In orașe, construcțiile si suprafețele pavate sau betonate creează un climat urban specific,
cu temperaturi mai ridicate si o restricție a circulației aerului, ceea ce conduce la
producerea așa-numitului efect de „insula de căldură”. În contrast cu acesta, vegetația,
prin efectul de umbra si de creștere a umidității aerului, contribuie la crearea unui mediu
mai confortabil.
Astfel, in mod clar, trebuie luate masuri cu privire la amenajarea spatiilor verzi,
intr-un număr cat mai mare.
Spatiile verzi prezinta o serie de avantaje:
- constituie adevărate bariere pentru zgomote, contribuind semnificativ la reducerea
nivelului acestora, in perioada de vegetație;
- constituie locuri de desfășurare pentru diverse evenimente sociale și culturale,
cum sunt festivalurile locale, desfășurarea unor activități teatrale, cinematografice
etc.;
- bine întreținute, joacă un rol semnificativ in promovarea sănătății populației
urbane. Acestea oferă oportunități prin care încurajează un stil de viată mai activ,
prin plimbări, alergare, exerciții fizice, ciclism etc.;
- pot deveni, in anumite condiții, locuri de joaca pentru copii, contribuind la
dezvoltarea fizica, mentala si sociala a acestora;
- contribuie, de asemenea, la creșterea calității locuirii;
- pot avea un rol semnificativ in dezvoltarea turismului.
Bucureștiul se încadrează in categoria orașelor in care percepția populației asupra
calității mediului înconjurător (in care sunt incluse si spatiile verzi) este destul de scăzută.
In București exista circa 40 de parcuri. Pe lângă cele aproape 40 de parcuri, in București
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exista numeroase suprafețe verzi de mici dimensiuni, așa-numitele scuaruri, care
reprezintă o categorie importanta a „verdelui” urban, cu acces nelimitat, frecventate sau
traversate de locuitorii Capitalei.

Chiar si așa, problema dispariției/inexistentei spatiilor verzi se datorează
existentei unei realități sumbre, care are un efect direct asupra sănătății oamenilor:
- existenta unor spatii verzi aflate in paragina;
- degradarea vegetației spațiului verde public, ca urmare a utilizării neadecvate a
acestuia, respectiv pentru parcarea autoturismelor;
- întreținerea necorespunzătoare a vegetației unor spatii verzi;
- folosirea improprie de către cetățeni a spatiilor verzi din jurul blocurilor, respectiv
pentru depozitarea diverselor obiecte; existenta unor deșeuri vegetale si menajere.

In aceste condiții, masurile care ar trebui luate trebuie sa fie aplicate atât de către
autorități, cat si de fiecare cetățean in parte. Printre acestea, se pot enumera:
- dotarea si înfrumusețarea unor parcuri;
- îmbunătățirea calității spațiului verde pe unele bulevarde, alei secundare, precum
si in zonele adiacente blocurilor de locuințe;
- o mai buna amenajare si dotare a unor parcuri;
- evitarea distrugerii complete a spațiului verde in cazul realizării de parcări;
- interzicerea defrișării arborilor din spațiul verde de pe străzi si dintre blocuri, in
scopul amenajării de locuri de parcare;
- amenajarea de noi spatii verzi;
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-

igienizarea spatiilor verzi;
plantarea unor arbuști, cu rol de protecție contra noxelor provenite de la
autoturisme;
amenajarea spatiilor de joaca pentru copii.

In acest context general, credem ca si fiecare dintre noi poate realiza anumite
lucruri, care sa ajute Bucureștiul sa fie un oraș verde. Bucureștiul s-ar putea transforma
daca lumea ar conștientiza si ar strânge gunoiul, depozitând-l in locurile special
amenajate. Fiecare persoana ar trebui sa ia următoarele masuri minime: sa participe in
campaniile de strângere a gunoiului; in cazul in care ar vedea un om aruncând gunoi pe
jos sa atenționeze acea persoana; sa recicleze.
București are gunoaie peste tot, in apa si pe pământ. Chiar daca suntem elevi,
trebuie sa avem o contribuție a noastră, proprie, si, chiar daca poate părea măruntă,
credem ca prin efortul fiecăruia se poate atinge obiectivul. Masurile minime pe care le
poate lua fiecare elev din București sunt: comportament civilizat pe strada; sa nu se
arunce obiecte sau gunoaie pe jos; sa atenționeze persoanele care fac astfel de lucruri; sa
contribuie la menținerea parcurilor, prin construirea de căsuțe pentru păsări, ca exemplu;
păstrarea curățeniei in spatiile in care copiii se joaca etc. Aceste masuri luate de către
fiecare dintre noi in mod sigur vor ajuta Bucureștiul sa fie orașul verde, așa cum ni-l
dorim.
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