Bucureștiul – un oraș verde
„Orasul verde inseamna un oras mai curat mai sanatos pentru noi toti.”

Bucureștiul este un oraș foarte poluat, dar ce înseamnă asta, mai exact? Poluarea
înseamnă, de fapt, particule ce se găsesc în aer, formate din diverse substanțe ce
sunt nocive corpului odată ce sunt inhalate . Particulele sunt suficient de mici încât să
ajungă în interiorul corpului. Poluarea are, dupa cum stiti, efecte grave cum ar fi
cancerul , bolile de inima si plamani, nașteri premature, defecte la naștere , decesul
la o varsta nu foarte inaintata si multe altele.
Bucurestiul?... este orașul șantierelor mult întârziate ce generează praf de ciment, al
mașinilor parcate pe spațiul verde din jurul blocurilor, pe care astfel îl distrug, iar
pământul lipsit de verdeață generează mult mai mult praf. Orașul cu foarte puțin
spațiu verde pe cap de locuitor. Oras al construcțiilor părăsite și al copacilor morți, în
care în parcuri se construiesc blocuri si malluri.
Poluarea se măsoară în micrograme pe metru cub. Organizația Mondială a Sănătății
recomandă o limită de 20 ug/mc, impunându-se și un număr limitat de depășiri ale
unor valori critice în timpul anului. În București, în 2005, poluarea era de minim 65
ug/mc.
Prima intrebare care ne vine in minte atunci cand auzim „Cum se poate transforma
Bucurestiul intr.un oras verde? „ este „Ce inseamna de fapt un oras verde?” ,iar
raspunsul nu este foarte greu de ghicit ...un oraș proiectat să fie intelegator cu mediul
şi ai cărui locuitori consimt să îşi reducă consumurile de apă, energie, alimente şi să
minimizeze cantitatea de deşeuri produsă în vederea reducerii poluării.

Care sunt beneficiile unui Oraș Verde?
• Combaterea bolilor și minimizarea impactului mediului asupra sănătății;
• Reducerea riscurilor chimice și fizice;
• Dezvoltarea unui mediu urban de calitate pentru toți;
• Asigurarea progresului către un consum durabil;
• Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii săi;

Cum se poate transforma Bucurestiul intr.un oras verde?

S-ar putea lua oricând măsuri rapide:

1. amenzi pentru întârzieri în construcții și șantiere deschise.
2. mai mulți copaci, mai mult gazon.
( Dați o tură printr-un parc și veți vedea că s-a rărit iarba, e cu smocuri și
pământ gol între ele, ar merge o replantare. Copacii de pe bulevarde sunt toți pe
moarte.)
3.în loc de beton, se poate planta iarbă acoperită cu plăci găurite de beton.
4.mărirea numărului pistelor de biciclişti
5. crearea unui sistem integrat de parcări (pentru a fluidiza circulatia)
6.renunţarea la circulaţia autovehiculelor în favoarea pietonilor şi bicicletelor
şi limitarea vitezei vehiculelor.
7.Amenajarea unor parcari subterane

Ce masuri poate lua o singura persoana pentru a sprijini transformarea
orasului?
O persoana care isi doreste cu adevarat sa locuiasca intr.un oras curat, nepoluat, un
oras in care atunci cand respira sa poata simti aerul proaspat, nu imbibat cu particule
de praf si gaze de esapament, poate convinge 10 persoane sa isi doreasca acelasi
lucru. Iar acele 10 persoane pot convinge la randul lor alte persoane... Asa iau
nastere proiectele care au ca scop principal ecologizarea. Prin intermediul proiectelor
, oamenii sunt incurajati sa se implice pentru pastrarea unicitatii unui oras frumos,a
protejarii resurselor sale si a imbunatatirii lui.

