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 ABSTRACT 

The literature describes a positive relationship between seeing plants and 
human well-being. The studies demonstrated that the total number of trees  
has a strong negative relationship with neighborhood stress and a positive 
relationship with self-reported health. The results suggest that moderation of 
stress is one of the factors that underlies the beneficial consequences of 
exposure to green vegetation on inner-city blocks.  
KEYWORDS: urbanization, human health, trees, urban forestry, urban 
greening 

 
INTRODUCERE 

Populația lumii este în continuă creștere și migrația către zonele urbane 
vor redistribui populația Pământului într-un mod care va afecta sistemele 
naturale și interacțiunile dintre mediile urbane și populații (Torrey, 2004). 
Oamenii își modifică mediul prin consumul de alimente, energie, apă. La 
rândul său, mediul urban poluat afectează sănătatea și calitatea vieții 
populației urbane (Ianovici et al. 2013; Ianovici et al. 2015). Urbanizarea rapidă 
este adesea însoțită de degradarea mediului (de exemplu, poluarea aerului, 
efectele insulelor termice, eroziunea solului, pierderea habitatului și a vieții 
sălbatice, creșterea emisiilor de carbon, a nivelului de zgomot etc.), care 
afectează sănătatea umană, calitatea vieții și bunăstarea (Gurjar et al. 2008; 
Roy et al. 2012). Aceste efecte pot fi agravate de schimbările climatice globale, 
necesitând un răspuns urgent. Eforturile de îmbunătățire a vieții umane 
reprezintă obiective la nivel global și necesită măsuri de acțiune care vizează 
condițiile de mediu, economice și sociale pentru persoanele și comunitățile 
urbane (FAO, 2016). Acțiuni urgente și parteneriate noi sunt necesare pentru a 
lucra la soluții pentru durabilitate și bunăstarea oamenilor și a mediului în 
zonele urbane (Ianovici, 2016; Cavender & Donnelly, 2019).  

Pădurea urbană include suma tuturor copacilor care cresc în medii 
comunitare extrem de modificate, unde oamenii sunt principalii factori de 
influență și perturbare (Escobedo et al. 2011). Pădurea urbană cuprinde 
copaci atât pe proprietatea publică cât și pe cea privată, inclusiv arbori 
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individuali de-a lungul străzilor și în curți (Nowak et al. 2001). Silvicultura 
urbană a fost definită ca „arta, știința și tehnologia de gestionare a arborilor, 
pădurilor și sistemelor naturale din orașe și suburbii pentru sănătatea și 
bunăstarea tuturor oamenilor” (Helms, 1998). Ecologizarea urbană, cu accent 
pe îmbunătățirea longevității și sănătății copacilor din pădurile urbane, poate 
crește nivelul condițiilor de viață ale zonelor metropolitane (Endreny, 2018).  

Copacii îmbunătățesc mediul, economisesc bani și îmbunătățesc viața 
oamenilor. Pădurile urbane sunt componente critice ale infrastructurii. Arborii 
urbani reduc poluarea aerului, eliminând un sfert de particule dăunătoare și 
compensând emisiile de carbon prin stocarea carbonului (Schwab, 2009; 
McDonald et al., 2016). Acestea atenuează poluarea apei prin reducerea 
scurgerii apelor fluviale (McPherson et al., 2005). De asemenea, acestea oferă 
multe beneficii pentru sănătatea oamenilor. Vizualizarea copacilor este 
corelată cu ADHD (tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție) mai puțin 
pronunțat la copii și violență redusă în comunitățile de locuințe publice (cu 25% 
mai puține incidente) dar și cu 23% mai puține zile de îmbolnăvire la angajați 
(Donovan, 2017; Bengston & Dockry, 2014). 

În pădurea urbană, copacii mai mari și mai maturi, cu coroanele lor mai 
complete și suprafețele frunzelor, asigură mai multă stocare de carbon, 
beneficii economice și alte servicii ecosistemice decât arborii mai mici 
(Díaz‐Porras et al. 2014; Lindenmayer & Laurance, 2017; Stephenson et al. 
2014; Wolf, 2005). Copacii maturi oferă mai multă umbră oamenilor și mai mult 
habitat și hrană pentru speciile de animale (Remm & Löhmus, 2011; Stagoll et 
al. 2012). Oamenii preferă, în general, vederea copacilor înalți și favorizează 
copacii mari de-a lungul străzilor și în cartiere (Blicharska & Mikusiński, 2014). 
Copacii mari și maturi oferă infrastructura cheie pentru orașele verzi și oferă 
cele mai multe avantaje. Cu toate acestea, aceștia se confruntă cu cele mai 
multe amenințări (Ianovici et al, 2010; Lindenmayer et al. 2012). 

Copacii se confruntă cu condiții dificile și deseori extreme în medii 
construite care le limitează capacitatea de a atinge maturitatea, compromițând 
beneficiile oferite mediului și oamenilor. Simpla plantare a copacilor nu 
echivalează cu o creștere a acoperirii lor pe termen lung (Roman et al. 2014). 
Copacii se confruntă cu o serie complexă de factori stresanți care îi împiedică 
adesea să își realizeze potențialul biologic în ceea ce privește forma, 
sănătatea și durata de viață (Jim, 2005; Ianovici et al, 2017). O mare parte din 
acest stres provine de sub pământul din sol și din sistemul de rădăcini. 
Rădăcinile sunt adesea constrânse de proprietățile străine fizice, chimice și 
biologice ale solurilor urbane (Watson et al. 2014). Copacii care cresc în medii 
construite trebuie să se confrunte cu o limitare a luminii soarelui, cu creșterea 
poluării aerului cauzată de vehicule și spațiul limitat pentru creșterea coroanei 
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datorită prezenței clădirilor și utilităților. În plus, pe măsură ce temperaturile 
medii globale urcă și modelele climatice se schimbă, copacii se confruntă cu 
presiuni crescute de dăunători, boli și plante invazive (Mainka & Howard, 2010; 
Ianovici et al, 2012). Pentru a realiza beneficiile depline ale pădurilor urbane, a 
ameliora efectele unei populații urbane în creștere și a planifica un viitor mai 
bun, oamenii trebuie să intervină și să ia măsuri strategice. Este necesară o 
mișcare globală pentru a recunoaște importanța copacilor. Oamenii au multe 
de câștigat din investirea resurselor în copaci, dar este nevoie de mai multă 
atenție și resurse. Copacii au o viață îndelungată și au nevoie de timp pentru a 
se maturiza, așa că nu trebuie să așteptăm pentru a acționa (McDonald et al., 
2016). 

Prima prioritate ar trebui să fie protejarea copacilor existenți, deoarece 
aceștia oferă cele mai imediate beneficii. Politicile și reglementările de 
protecție la nivel local, regional și național sunt necesare pentru a reglementa 
și promova protecția arborilor existenți, în special a celor cu valoare mare sau 
istorică. Pierderea economică, de mediu, socială și culturală este enormă de 
fiecare dată când un copac matur este eliminat. Este nevoie de mai mult 
angajament civic, susținere și protecție legală. Cele mai de succes politici 
guvernamentale de protecție a copacilor se bazează pe un plan solid de 
gestionare a pădurilor comunitare, care include un inventar forestier, o direcție 
strategică clară și sprijinul profesioniștilor. Autorizațiile ar trebui să fie necesare 
pentru eliminările semnificative de arbori și ar trebui oferite stimulente 
proprietarilor privați care plantează în mod proactiv copaci pe proprietatea lor. 
Procedurile și îndrumările privind plantarea, îngrijirea copacilor, protecția 
copacilor, păstrarea moștenirii, eliminarea copacilor, înlocuirea și controlul 
speciilor invazive sunt esențiale (Crocker et al, 2019). 

Lipsește diversitatea și structura de vârstă în pădurile urbane, în 
special în componenta arboretelor stradale. Adesea, doar trei-cinci genuri 
domină zonele urbane (50 - 70% din toți copacii stradali) (Pauleit et al. 2002). 
Deoarece diversitatea de vârstă este de asemenea limitată, arborii care oferă 
beneficii pentru o suprafață mare, pot eșua sau trebuie să fie eliminați în 
același timp, iar beneficiile nu pot fi recuperate în zeci de ani. Dăunătorii și 
bolile sunt amenințări pentru copacii urbani, în special în condițiile unei 
schimbări climatice și va fi din ce în ce mai important să fie utilizată o paletă de 
arbori mai diversificată pentru atenuarea riscului concentrat și pentru 
îmbunătățirea rezistenței. O aplicare mai mare a cunoștințelor horticole este 
necesară pentru a îmbunătăți criteriile de selecție a speciilor, în special într-un 
climat în schimbare. În primul rând, este necesară o înțelegere a compoziției 
pădurii urbane pentru a putea dezvolta strategii solide pentru îmbunătățirea 
diversității speciilor și a structurii vârstei. In al doilea rând, mai multe evaluări și 
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monitorizări sunt necesare (Ianovici et al, 2008; Ianovici et al, 2009; Ianovici et 
al, 2015b; Ianovici et al, 2020). O zonă particulară care are nevoie de o atenție 
îmbunătățită este peisajul de sub sol. În prezent, se cunosc mai multe despre 
solurile și creșterea rădăcinilor și despre ceea ce este necesar sub pământ 
pentru creșterea cu succes a copacilor, dar aceste cunoștințe trebuie puse în 
practică (Watson et al. 2009; Watson et al. 2019). 

Grădinile botanice pot fi resurse excelente pentru selectarea 
îmbunătățită a plantelor (Hirons & Sjӧman, 2019). Botanic Gardens 
Conservation International (BGCI) definește grădinile botanice ca „instituții 
care dețin colecții documentate de plante în scopuri de cercetare științifică, 
conservare, afișare și educație“. Un arboretum este un tip de grădină botanică, 
care este specializată în copaci. Rolul grădinilor botanice s-a schimbat și 
extins de-a lungul timpului. Grădinile botanice sunt în fruntea organizațiilor 
angajate în promovarea conservării plantelor și a habitatelor acestora, 
dezvoltarea unor practici durabile de management de mediu, precum și 
furnizarea de spații verzi unde oamenii se pot reconecta cu natura (Rakow & 
Lee, 2011). Multe grădini botanice și-au extins arealul, iar altele noi sunt în 
curs de dezvoltare în întreaga lume. În multe cazuri, grădinile botanice și 
arboretumurile joacă deja un rol în susținerea pădurilor urbane, funcționând ca 
spații publice verzi, menținând astfel o parte a pădurii urbane și furnizând 
beneficii estetice, sociale și de mediu (Ward et al. 2010). Cel mai mult, 
grădinile botanice au excelat în a oferi expertiza (cunoștințe botanice, 
horticole). Grădinile botanice sunt poziționate pentru a răspunde nevoilor de 
conservare și durabilitate ale comunităților locale și au o audiență publică în 
creștere rapidă, cu peste 500 de milioane de vizitatori la nivel mondial în 
fiecare an. Acestea au un rol important în educație, informare și programe de 
instruire. Această interacțiune cu publicul aduce o mai bună conștientizare a 
nevoilor prezente și provocărilor pentru sustenabilitatea viitoare, creează 
sprijin și stimulează acțiunile necesare în cadrul comunităților. 

 
STUDIU DE CAZ: RELAȚIA DINTRE ARBORI ȘI STRES ÎN MEDIUL 

URBAN 

De-a lungul timpului, literatura de specialitate a descris o relație 
pozitivă între prezența spațiului verde și bunăstarea oamenilor. Beneficiile pe 
care prezența arborilor le-a adus în mediul urban sunt numeroase, însă printre 
cele mai semnificative se numără: reducerea polenului (Nowak & McPherson 
1993), scăderea emisiilor de carbon (Cairns & Meganck 1994), reducerea 
deranjului fonic (Pathak et al. 2007), scăderea ratei criminalității (Donovan & 

Prestemon, 2010), moderarea temperaturii mediului ambiant (Bolund & 
Hunhammar, 1999), reducerea comportamentului social negativ (Kuo și 
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Sullivan 2001a) și afectează bunăstarea individuală și sănătatea publică 
(Comas et al. 2010).  

Roger Ulrich a fost unul dintre cercetătorii care a descris efectul 
calmant pe care peisajele naturale îl au asupra indivizilor stresați (Ulrich et al. 

1991). Studiul a fost realizat în anul 1991, iar pentru măsurarea stresului 
individual s-au analizat parametri de ordin fiziologic, precum: frecvența 
cardiacă, tensiunea musculară și conductanța pielii.  

Townsend și colaboratorii (2016) au realizat un studiu care a presupus 
examinarea conexiunii dintre copacii amplasați în mediul urban și stres. Studiul 
s-a realizat în orașul Wilmington, Delaware. Motivele principale pentru care 
acest oraș a fost obiect de studiu sunt istoria sa rasială problematică și rata 
ridicată a criminalității. Orașul este format dintr-un procent ridicat de  populație 
afro-americană, respectiv 58%, iar comparativ cu alte orașe de talie mijlocie, în 
2012, „a devenit cap de listă în ceea ce privește criminalitatea, depășind 233 
de orașe, deținând 1703 crime la 100.000 de rezidenți” (Nelson 2014).  

Pentru a realiza corelația între arbori și stresul uman, s-au folosit pe tot 
parcursul studiului două măsurători de stres, care reflectă aspecte teoretice 
diferite, respectiv Scala Hassles și Uplifts (HAUS) (DeLongis et al. 1988; 
Steptoe și Feldman 2001; Agyemang et al. 2007) și Scala de stres perceput 
(PSS) (Cohen et al. 1983). Scala HAUS măsoară atitudinea respondenților cu 
privire la situațiile de zi cu zi, oferind o modalitate confortabilă de a evalua 
evenimentele pozitive și negative care apar în viața fiecărei persoane. Au fost 
furnizate trei răspunsuri posibile - fără impact, impact ușor și impact mare. 
PSS prezice simptome psihologice, simptome fizice și comportamente 
sănătoase bazate pe o scală cu mai multe elemente, cu descriptorii: niciodată, 
aproape niciodată, uneori, destul de des și foarte des. Au existat trei 
măsurători diferite de exprimare a cantității de arbori, două măsurători diferite 
de exprimare a stresului și două măsurători pentru validarea scorului de stres.  

Populația participantă la studiu a fost compusă din 62% femei și 38% 
bărbați. De obicei, femeile au o rată de răspuns mai mare decât bărbații 
(Smith, 2008) și 51% dintre participanți au deținut studii superioare. Contextul 
etnic raportat a arătat că aproape jumătate dintre participanții la sondaj erau 
afro-americani (48%), ceea ce este în concordanță cu diversitatea rasială din 
Wilmington și șase procente au refuzat să își desemneze etnia. Vârstele medii 
ale femeilor și ale bărbaților au fost foarte similare (49 și 50 de ani). În urma 
rezultatelor din sondaje și inventarierea copacilor, s-a demonstrat că numărul 
total de arbori aflați la baza unui segment urban au o relație negativă 
semnificativă cu stresul din cartier și o relație pozitivă cu bunăstarea auto-
raportată. Totodată, datele sugerează că avantajele peisajului urban provin de 
la arbori de orice dimensiune în egală măsură, astfel nu este necesar să 
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așteptăm zeci de ani pentru ca arborii să crească și în final să contribuie la 
reducerea stresului urban. Pentru administratorii orașului și urbaniști, 
recunoașterea faptului că ambele tipuri de arbori (atât din zona publică cât și 
privată) contribuie la efectul pozitiv general asupra unui cartier, are 
aplicabilitate practică. Arborii stradali oferă o contribuție semnificativă, dar 
copacii privați cresc substanțial această relație. În cazul în care plantarea 
copacilor stradali nu este o opțiune viabilă, încurajarea plantării și întreținerii lor 
în zone private este o soluție alternativă (Townsend et al. 2016).  

Îmbunătățirea pădurii urbane reprezintă un efort social mare. Mai multe 
părți implicate trebuie să se reunească pentru a dezvolta o viziune și obiective 
care servesc întregii comunități. Planurile ar trebui să includă o înțelegere a 
condițiilor actuale, o conștientizare a riscurilor pentru ecosistemul forestier 
urban, o strategie de implicare a parteneriatelor publice și private, o 
recunoaștere a valorii economice pe care o oferă pădurea urbană și o 
strategie financiară pentru investiții realiste în timp (Darling et al. 2017). 
Planificarea urbană ar trebui să includă legi de conservare a copacilor, 
regulamente de dezvoltare, standarde de proiectare și plantare și dispoziții de 
întreținere pe termen lung. Îmbunătățirea standardelor de plantare și a 
practicilor horticole va crește longevitatea pomilor, astfel încât să poată fi 
obținute beneficii pe termen lung. Oamenii sunt responsabili pentru crearea 
condițiilor în care copacii vor prospera, vor supraviețui sau vor eșua.  
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