Protecția spațiilor verzi
Spațiile verzi reprezintă un loc de relaxare, o scurtă îndepărtare de la aglomerația și
zgomotul orașului și, de aceea, trebuie protejate.Acest lucru e posibil doar dacă multă lume
contribuie, dar e nevoie și de legi care să interzică anumite acțiuni în spațiile verzi.
Bucureștiul, alături de multe mari orașe ale Europei, are o pondere mare în privința
spațiilor verzi, cu o plenitudine de parcuri si locuri special amenajate pentru picnic. Din fericire,
în România există diverse legi care să îmbunătațească comportamentul oamenilor la adresa
acestor locuri și, chiar de curând, a apărut o lege referitoare la complexul spațiilor publice,
conținând și spațiile verzi.
De curând, în categoria spațiilor verzi s-au încadrat și serele și pepinierele, deși acestea
sunt greu de reperat în spațiile urbane.
În ultimele două secole, modul de intervenţie al omului în mediul natural relevă o
involuţie a înţelegerii şi a respectului faţă de natură. Omul e tot mai preocupat să construiască şi
de multe ori omite un aspect demn de luat în seamă cand îşi amenajează teritoriul: spaţiile verzi.
Scopul acestora este de a armoniza peisajele artificiale cu cele naturale, prin interpunerea
vegetaţiei, în vederea realizării ambianţei favorabile desfăşurării multiplelor activităţi sociale cât
şi a menținerii sănătăţii populaţiei în mediul urban.
Tocmai din cauza acestei îndepărtări de natură, mai nou administraţia pune un
accent pe spaţiile verzi, dat fiind că au adoptat Legea nr. 24 privind reglementarea spaţiilor verzi
din zonele urbane. Astfel potrivi tacestei legi spaţiul verde semnifică: "zona verde în cadrul
oraşelor şi municipiilor, definită ca o reţea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminatural, al
cărei specific este determinat de vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi
erbacee)".
După destinaţie spaţiile verzi se împart în :
1.spaţii verzi cu acces nelimitat: parcurile, plantaţiile de-a lungul căilor de circulaţie,
păduri de recreere, grădini etc;
2.spaţii verzi cu acces limitat, aparţinând unităţilor industriale, culturale şi de învăţământ
în incinta cărora sunt amenajate;
3.spaţii verzi cu destinaţie specială: plantaţii antiincendiere, cele de protecţie a apelor, a
căilor de circulaţie, staţiuni experimentale, pepiniere, etc.
Spațiile verzi contribuie la ameliorarea climatului, pe timp uscat vaporii de apă rezultați
din transpirația vegetației contribuie la creșterea umiditații relative a aerului și la scăderea
temperaturii, iar pe timp umed prin roua care se formează pe frunze, umiditatea relativă scade în
mod evident.

Plantele cu frunzele lor reprezintă un filtru foarte eficient, care reține prin aderență
particulele de fum și praf care poluează aerul, dar în același timp atenuează și efectele unor gaze
foarte toxice.
Protectia spatiilor verzi reprezinta o forma fundamentala de imbunatatire a ecologiei unui
oraș. Proverbul „Omul sfințește locul” se potrivește cel mai bine îngrijirii adecvate a spațiilor
verzi. Trebuie amenajate mai multe parcuri si gradini, trebuie sa plantam mai multi copaci,
arbusti si plante. Frunzele cazute trebuie adunate la timp, iarba tăiată și ingrijită, aleile curatate
etc.
Pentru a menţine un anumit echilibru, între oameni şi Natură trebuie să existe permanent
o relaţie bazată pe egalitate şi respect. Natura ne respectă necondiţionat, rămâne ca şi noi să fim
alături de ea, să o ajutăm întotdeauna. Mediul înconjurător are nevoie de roua şi de căldura
inimilor omeneşti! Pentru ca Natura să ne poată proteja, ea însăşi trebuie protejată de către
oameni.
În ultimul timp starea ecologică a Terrei s-a agravat. Numindu-le “capriciile naturii”,
adeseori acuzăm fenomenele naturale ca fiind vinovate de unele dezastre ce pot chiar răpi vieţi.
Nu se poate spune că Natura ucide; prin aceste acte ea ne demonstrează puterea enormă pe care o
deţine. Până la a acuza Natura, ar fi mai indicat să căutăm vinovaţii printre noi. Toate acestea nu
pot fi decât repercusiuni ale neatenţiei, neştiinţei, ignoranţei sau lăcomiei noastre. Trebuie să
conştientizăm importanţa colosală a Naturii şi să o preţuim la adevărata ei valoare.

