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Introducere
Spațiile verzi de mici dimensiuni reprezintă o soluție pentru problemele generate de dezvoltarea urbană
compactă, recomandată de Națiunile Unite în vederea atingerii țintelor durabilității (UN, 2017). Planificarea unor
zone verzi de mici dimensiuni reprezintă o alternativă viabilă în contextul lipsei de spațiu din mediile urbane și
este importantă evaluarea și cuantificarea capacității lor de a furniza servicii ecosistemice care să compenseze
lipsa suprafețelor verzi de mari dimensiuni. Având în vedere că studiile recente au demonstrat faptul că orașele
cu suprafețe verzi mai întinse nu sunt automat și mai incluzive (Haase et al, 2017), este important ca această
analiză să fie realizată și din perspectiva diferitelor grupuri vulnerabile.
Etapa 2021 are ca obiective evaluarea contribuției spațiale și funcționale a infrastructurii verzi de mici dimensiuni
în asigurarea echității în mediile urbane. Au fost analizate aspecte care țin de distribuția spațială, accesibilitatea
și atractivitatea spațiilor verzi de mici dimensiuni, dar și capacitatea lor de a furniza servicii de reglare și culturale
în mediile urbane. Au fost realizate studii de caz pediferite grupuri vulnerabile, ca de exemplu persoanele
vârstnice și copiii. Obiectivele și activitățile pentru etapa 2021 au fost îndeplinite în totalitate.
Actvitatea 2.1 – Dezvoltarea și testarea unei metodologii bazate pe teledetecție pentru evaluarea
distribuției infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni
Spațiile verzi de mici dimensiuni sunt spații verzi publice, cu suprafețe reduse, precum aliniamente stradale,
grădini, scuaruri etc. (Zhang et al., 2020). Spațiile verzi de mici dimensiuni reprezintă legături (linear coridors) și
punți (stepping stones) pentru biodiversitatea urbană și conectivitatea infrastructurii verzi-albastre (Luo et al.,
2021). Acestea ajută la îmbunătățirea calității mediului, contribuie în mod pozitiv la sănătatea umană din punct
de vedere psihic și fizic (Lin et al., 2019) și crește calitatea vieții (Li et al., 2005). În contextul dezvoltării durabile
a orașelor, Agenda Habitat susține evaluarea distribuției, dimensiunii și calității spațiilor verzi urbane (UN, 2017),
inclusiv a celor de mici dimensiuni. Acest tip de spații verzi necesită o acuratețe mai mare pentru colectarea
datelor și realizarea unor analize care să reflecte realitatea.
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Metodologiile de evaluare a distribuției spațiilor verzi de mici dimensiuni sunt reprezentate în general de cartări
și observații în teren ale spațiilor verzi (Peschardt, Schipperijn and Stigsdotter, 2012), și, uneori, de identificarea
lor cu ajutorul ortofotoplanurilor, hărților sau imaginilor satelitare prin diferite tehnici (Puissant, Rougiera and
Stumpf, 2014; Zylshal et al., 2016; Timilsina, Aryal and Kirkpatrick, 2020). În timp, fluxul informațiilor și al datelor
a crescut, iar teledetecția a căpătat noi valențe ce pot permite extragerea informațiilor din imagini satelitare pe
baza răspunsului spectral, obiectelor, combinaților de benzi spectrale și nu doar a cromaticii (RGB) (Lebourgeois
et al., 2017; Gulcin and Akpınar, 2018).
Extragerea spațiilor verzi de mici dimensiuni implică selecția unor imagini satelitare de o rezoluție suficient de
bună pentru ca tipologia acestor spații să poată fi surprinsă în imagini. În acord cu metoda utilizată, rezoluția
imaginii acordă acuratețe mai bună a clasificărilor realizate. Dintre imaginile satelitare cel mai frecvent folosite
sunt amintite: Lansat (Cheval et al., 2020), Sentinel (Gulcin and Akpınar, 2018), Lidar (Degerickx, Hermy and
Somers, 2020), Quickbird (Puissant, Rougiera and Stumpf, 2014), PLEIADES (Lebourgeois et al., 2017).
Astfel, în vederea extragerii spațiilor verzi de mici dimensiuni în momente diferite de timp, a fost dezvoltat un
flux metodologic ce are la bază metoda de clasificare GEOBIA. Pentru exemplificarea rezultateor au fost alese
două țesuturi urbane din București, Berceni și Tineretului. Au fost descărcate imagini satelitare de pe Planet
Satellite Constellations, câte o imagine reprezentativă din timpul verii (luna iunie) pentru anii 2010, 2015 și 2019
(Planet Team, 2021). Imaginile sunt deja corectate atmosferic, au o rezoluție de 3.7 m și nu sunt acoperite cu
nori. Extragerea spațiilor verzi a fost realizată prin metoda Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA)
(Puissant, Rougiera and Stumpf, 2014; Zylshal et al., 2016; Gulcin and Akpınar, 2018; Degerickx, Hermy and
Somers, 2020; Ma, Schmitt and Zhu, 2020; Timilsina, Aryal and Kirkpatrick, 2020) în ArcGIS Pro (Esri Inc., 2018)
particularizată pe caracteristicile spaților verzi urbane de mici dimensiuni. Fluxul de lucru urmat este sistematizat
în Figura 1.

Figura 1 - Flux de lucru al analizei GEOBIA

Clasificarea imaginilor descărcate a fost realizată pe 3 clase distincte: spații verzi, spațiu construit și apă. Pentru
validarea clasificării au fost folosite punctele de acuratețe și crearea matricei de validare (Confusion matrix)
(Cheval et al., 2020). Valorile obținute pentru acuratețea clasificărilor sunt prezentate în Tabelul 1.
Rezultatele obținute indică distribuția spațiilor verzi pentru anii 2010, 2015 și 2019 în țesuturile urbane
BerceniError! Reference source not found. și Tineretului (Figura 2). În Berceni sunt prezente spații verzi în jurul
blocurilor ce au crescut în suprafață din 2010 și până în 2019, fiind conturate spații de tipul grădinilor de bloc,
aliniamentelor stradale și scuarurilor. În Tineretului spațiile urbane verzi sunt predominante în interiorul spațiilor
rezidențiale, grădini de bloc, chiar mici parcuri și contactul cu Parcul Tineretului.
Tabelul 1 - Acuratețea clasificărilor realizate prin GEOBIA
Studiu de caz

Anul

Kappa (%)

Studiu de caz

Anul

Kappa (%)

Berceni

2010

88

Tineretului

2010

88

Berceni

2015

92

Tineretului

2015

92

2019

84

Tineretului

2019

90

Berceni
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Figura 2 - Distribuția spațială a spațiilor verzi mici din Berceni (stânga) și Tineretului (dreapta), București 2010-2019

Comparativ cele două țesuturi urbane prezintă suprafețe mai mari ale spațiului construit în Berceni și o creștere
a suprafețelor de spațiu verde în timp, pe când în Tineretului există fluctuații ale spațiilor verzi și spațiului
construit (Figura 3). Cele două areale au fost supuse unor transformări ale orașului în perioada analizată de
reconstrucție și reamenajare a spațiilor verzi, dar și a creării de locuri de parcare. Rezoluția imaginilor folosite,
precum și acuratețea rezultatelor indică faptul că datele indică realitatea din momentele analizate.

Figura 3 - Dinamica suprafețelor verzi din cartierele Berceni și Tineretului

După cum reiese din rezultatele obținute, spațiile verzi sunt uniform distribuite în cele două țesuturi urbane.
Metoda este optimă pentru extragerea unor spații verzi de mici dimensiuni și a determina dinamica în timp a
acestora, însă este recomandată informarea asupra istoricului zonei studiate. De exemplu, țesutul urban Berceni,
dezvoltat în perioada comunistă a anilor 1960 beneficia de grădini de bloc. Începând cu 2012 primăria a demarat
proiecte pentru amenajarea spațiilor dintre blocuri și crearea de noi zone de relaxare. Acest lucru susține trendul
pozitiv al suprafețelor ce reiese din rezultatul obținut. În Tineretului, în schimb, aceeași primărie a modernizat
spațiile verzi dintre blocuri, dar a amenajat și locuri de parcare între aliniamentele stradale care erau până în
2015 continue, acum prezintă doar arbori izolați.
Activitatea 2.2 – Evaluarea conectivității infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni
Una dintre modalităţile cele mai eficiente de creare a unei infrastructuri verzi conectate este adoptarea unei
abordări mai integrate a administrării terenurilor urbane. Aceasta, la rândul său, se realizează cel mai bine printro planificare strategică a zonelor urbane, care permite investigarea interacţiunilor spaţiale între diferite utilizări
ale terenurilor într-o arie geografică extinsă (de exemplu un municipiu) (Comisia Europeană, 2010). Planificarea
strategică este, de asemenea, o modalitate de a reuni diferite sectoare pentru ca acestea să decidă împreună cu
privire la priorităţile locale ale utilizării terenurilor în mod transparent, integrat și cooperant.
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La nivel European, planificarea strategică a fost folosită pentru a asigura integritatea infrastructurilor verzi
urbane, conectivitatea fiind unul dintre principalele principii utilizate în planificarea lor (Grădinaru & Hersperger,
2019). Două categorii de conectivitate sunt discutate în cadrul acestor strategii: conectivitatea structurală și
conectivitatea funcțională. Prima categorie face referire la capacitatea unui areal de a susține fluxurile ecologice
de materie și energie fără a lua în considerare nevoile de habitat și mobilitate ale speciilor sau oamenilor.
Conectivitatea funcțională se referă la posibilitatea organismelor (oameni, animale, plante) de a se dispersa întrun areal pentru maximizarea gradului de viabilitate al populațiilor.
La nivelul României, planificarea strategică încă nu încorporează aspecte de conectivitate decât într-o foarte mică
măsură. Analiza realizată în cadrul acestui proiect pe un eșantion de 243 de strategii ale orașelor din România a
evidențiat faptul că doar 11.5% dintre orașe fac referire la conectivitate ca principiu al planificării spațiilor verzi,
cele mai multe însă într-un mod superficial, declarativ.
Tabelul 2 - Modul în care este abordată conectivitatea spațiilor verzi în planificarea strategică a orașelor din România

Mod de abordare a conectivității
Detaliat
Superficial
Nu este abordată

Număr orașe (procent din eșantion)
7 (2.9 %)
21 (8.6%)
215 (88.5%)

În cadrul unei localități, o rețea verde bine planificată și structurată poate genera un cadru adecvat pentru
desfăşurarea vieții de zi cu zi, poate crea o identitate locală distinctă și poate contribui la o dezvoltare ulterioară
judicioasă a respectivei localități (Nită et al, 2017). Pentru a evidenția modul în care spațiile verzi mici urbane pot
contribui la creșterea conectivității unei infrastructuri verzi, în cadrul proiectului au fost realizate două analize,
respectiv (1) analiza morfologică a patternului spațiilor verzi mici urbane și (2) analiza multiscalară a conectivității
spațiilor verzi mici urbane. Analizele au fost realizate pe spații verzi mici de tip arboret, utilizând datele puse la
dispoziție de Copernicus Land Monitoring Service. Au fost utilizate date la nivelul anului 2015, pentru Small
woody features, date cu rezoluția spațială de 5 m (EEA, 2019). Analizele au fost realizate cu ajutorul softului
GuidosToolbox (Vogt & Ritters, 2017), pachetele Morphological Spatial Pattern Analysis (MSPA) și Forest Area
Density (FAD).
Analiza morfologică a patternului spațiilor verzi mici urbane
de tip arboret. Crearea unor zone verzi de dimensiuni mari în
centrele urbane este adesea irealizabilă, din cauza lipsei fizice
a spațiului în interiorul orașelor. O strategie mai practică este
crearea unei configurații a spațiului verde care să conecteze
habitate mici între ele și – mai important – zonele verzi mari.
Există două strategii conceptuale pentru crearea acestor
conexiuni: stabilirea de coridoare și de stepping stones.
În cadrul acestui studiu de caz la nivelul Municipiului
București, am dorit să scoatem în evidență rolul jucat de
spațiile verzi de dimensiuni mici. Accentul a fost pus pe
identificarea celor două clase de spații verzi, respectiv
coridoarele și stepping stones. Analiza a fost realizată prin
interemediul MSPA, o secvență personalizată de operatori
morfologici matematici care vizează descrierea geometriei și Figura 4 - Clase de spații verzi urbane mici în funcție
de rolul jucat în rețeaua urbană
conectivității componentelor unei imagini. Bazată doar pe
concepte geometrice, această metodologie poate fi aplicată la orice scară și la orice tip de imagini digitale din
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orice domeniu de aplicație. Zona de prim-plan a unei imagini binare este împărțită în șapte clase MSPA distinse
vizual, după cum se poate vedea în figura 4.
Analiza a scos în evidență faptul că cea mai mare parte a spațiilor verzi urbane mici de tip arboret din București
îndeplinesc funcția de stepping stone (56.5% din suprafața totală). Menținerea acestor stepping stones joacă un
rol important în cadrul ecologiei urbane, deoarece ajută organismele să traverseze peisajul urban și să acceseze
habitatele de dimensiuni mari cum sunt parcurile sau pădurile urbane. Stepping stones facilitează cel mai bine
dispersarea speciilor capabile să parcurgă succesiv distanțe scurte într-o zonă urbană. În comparație cu
coridoarele care sunt continue din punct de vedere structural, stepping stones sunt înconjurate de alte utilizări
ale terenului ce formează un peisaj intermediar (de exemplu, spații construite, infrastructură de transport).
Capacitatea unui organism de a migra dintr-un habitat mic în altul depinde, prin urmare, de capacitatea sa de a
se deplasa prin peisajul intermediar. Pentru organismele zburătoare, este posibil ca distanța să nu fie limitativă,
însă pentru alte animale mici (de exemplu, veverițe, reptile, insecte), aceste stepping stones joacă un rol crucial
în deplasarea lor în cadrul peisajului urban. O distanță rezonabilă de dispersie pentru mamiferele mici de la un
habitat mic la altul, printr-un coridor sau în aer liber a fost este apreciată de cercetători a fi între 100 și 1000 de
metri, în funcție de specie și caracterul peisajului urban (Lynch, 2019).
Analiza multiscalară a conectivității spațiilor verzi mici urbane de tip arboret: Această tip de analiză este un
instrument bun în evaluarea peisajului verde urban în funcție de necesitățile diferitelor specii. Deoarece fiecare
specie are capacitatea ei de dispersie, distanțele pe care le poate parcurge diferă. Raportarea valorilor
fragmentării la diverse scări permite alegerea pragurilor dorite în clădirea unei infrastructuri verzi urbane care
să răspundă la necesitățile speciilor din orașul respectiv.

Figura 5 - Analiza multiscalară a gradului de fragmentare a
spațiilor verzi mici de tip arboret

Figura 6 - Analiza fragmentării spațiilor verzi mici de tip
arboret la scara 1215m × 1215m

În cadrul proiectului a fost analizat gradul de fragmentare (ca indicator complementar connectivității) la diverse
scări, pentru municipiul București. Scările de observație 1, 2, 3, 4, 5 (Figura 5) corespund unor ferestre cu
dimensiunile de 7 (35m × 35m), 13(65m × 65m), 27 (125m × 125m), 81 (405m × 405m), 243 (1215m × 1215m)
pixeli (Figura 5). De exemplu, veverița roșie europeană (Sciurus vulgaris) are o capacitate de dispersie de
1,014±925 m (Wauters et al, 2010), cu diferențe insesizabile între sexe. Planificarea unei infrastructuri verzi care
să răspundă nevoilor veveriței roșii trebuie să ia în considerera aceste distanțe. În cazul Municipiului București,
majoritatea spațiile verzi mici de tip arboret reprezintă fie habitate de tranziție (transitional în Figura 6) fie petice
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de arboret cu potențial mic de a fi folosite ca stepping stones (patchy în Figura 6). Deși multe dintre parcurile din
municipiul București sunt utilizate de verevița roșie ca habitat principal, analiza scoate în evidență că acestea
sunt sub necesitățile oferite de un habitat natural.
Activitatea 2.3 -Analiza relațiilor spațiale dintre infrastructura verde urbană de mici dimensiuni și
diferite servicii urbane
În cadrul Activității 2.3. s-a avut în vedere identificarea factorilor determinanți ai distribuției spațiale a microcomponentelor infrastructurilor verzi urbane. Principala direcție a analizei a constat în identificarea gradului de
asociere a spațiilor verzi de mici dimensiuni cu diferite funcții urbane, soluție testată pe Municipiul București. În
acest sens, prin tehnici de teledetecție (Activitatea 2.1) au fost extrase suprafețele verzi de pe raza capitalei.
Ulterior, din baza de date rezultată au fost păstrate doar patch-urile omogene mai mici sau egale cu un hectar.
Acestea au fost considerate spații verzi de mici dimensiuni, tipologia lor nefiind luată în considerare în această
etapă. Din totalul suprafețelor verzi extrase pentru municipiul București, cele egale sau sub 1 h reprezintă 29%,
deci aproape o treime din zonele acoperite de vegetație din capitală constă în spații verzi de mici dimensiuni.
În vederea analizei gradului de asociere a spațiilor verzi cu diverse funcții urbane au fost selectate 8 funcții
urbane: 1) terenuri abandonate; 2) lăcașe de cult; 3) complexe comerciale; 4) rezidențial uni-familial; 5)
rezidențial pluri-familial; 6) industrial (activ și relict); 7) unități sanitare; 8) unități de educație preuniversitare.
Scopul analizei a constat în identificarea ocurenței spațiilor verzi de mici dimensiuni în proximitatea funcțiilor
selectate pentru a vedea care funcții atrag planificarea microstructurilor verzi. Cu ajutorul soluției GIS ArcMap a
fost realizată o matrice vectorială cu celule de 25 ha. Această matrice a fost utilizată drept mască pentru a extrage
informații cu privire la prezența celor 8 funcții urbane selectate și a spațiilor verzi de mici dimensiuni la nivelul
celulei de 25ha. Astfel, au rezultat 9 matrici, fiecare dintre ele având celule codate în funcție de prezența sau
absența funcțiilor analizate. Ulterior, matricile au fost transformate în rastere (figura 7). Rasterele obținute au
fost adunate pentru a identifica asocierea dintre spațiile verzi de mici dimensiuni și funcțiile urbane selectate.

Figura 7 - Schema metodologică utilizată la evaluarea gradului de asociere dintre spațiile verzi de mici dimensiuni și alte
funcții urbane

În urma adunării rasterelor a rezultat un fișier raster nou în care fiecărei celule i s-a atribuit un cod unic bazat pe
asocierea dintre diferite funcții. Procesarea datelor prin software-ul Ucinet 6 (Borgatti, Everett et al. 2002) indică
faptul că cele mai multe asocieri ale spațiilor verzi de mici dimensiuni sunt cu zonele rezidențiale unifamiliale
(procent de asociere - 55,15%), zonele rezidențiale plurifamiliale (procent de asociere - 41,86%) și unitățile de
educație preuniversitare (procent de asociere – 38,25%) (figura 8). La polul opus, unitățile sanitare și zonele
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comerciale au înregistrat cel mai mic grad de asociere cu spațiile verzi de mici dimensiuni (procent de asociere
de 9,18%, respectiv 10,52%).
Dat fiind faptul că suprafețele verzi din
municipiul București au fost extrase
prin tehnici de teledetecție, iar
extragerea spațiilor verzi de mici
dimensiuni a fost realizată utilizând
această bază de date inițială, este
explicabil de ce procentul de asociere
este mai mare în relație cu zonele
rezidențiale unifamiliale. În acest caz au
fost înregistrate grădinile private, care
deși joacă un rol important în
furnizarea de servicii ecosistemice în
mediile urbane (Ossola, Schifman et al.
2018), beneficiile directe sunt orientate Figura 8 - Rețeaua de asociere între funcțiile urbane analizate la nivelul
municipiului București
către proprietarii acestora. Cartarea
asocierilor dintre spațiile verzi de mici dimensiuni și zonele rezidențiale unifamiliale la nivelul celulelor de 25 ha
indica o acoperire mare a asocierii între cele două funcții în Sectorul 2 și Sectorul 5 (figura 9). Gradul ridicat de
asociere dintre zonele rezidențiale plurifamiliale și spațiile verzi de mici dimensiuni, este determinat de cartierele
de blocuri construite în perioada socialistă (1957 – 1989). Aceste rezultate sunt explicate de faptul că în perioada
menționată, un element principal al sistemului de planificare pentru cartierele de locuințe îl reprezenta grădina
de bloc (figura 9). Deși sistematizarea urbană a municipiului București din perioada comunistă a însemnat
extinderea accelerată a suprafețelor construite, aceasta s-a făcut împreună cu extinderea suprafețelor verzi, în
special a celor de mici dimensiuni.

Figura 9 - Distribuția spațială a celulelor în care s-au înregistrat asocieri între spațiile verzi de sub 1 ha și zonele rezidențiale
unifamiliale (stânga) / zonele rezidențiale colective (dreapta)

Analiza gradului de asociere a spațiilor verzi de mici dimensiuni cu diferite funcții urbane indică faptul cea mai
frecventă asocierea este cu zonele rezidențiale. În cazul zonelor în care sunt furnizate servicii publice, asocierile
diferă în funcție de serviciul furnizat. În proximitatea unităților educaționale preuniversitare dar și în curțile
interioare acestora există în mod frecvent suprafețe verzi, acoperite de vegetație. Astfel se explică gradul ridicat
de asociere al spațiilor verzi de mici dimensiuni cu zonele urbane în care există unități educaționale. Cealaltă
categorie de servicii publice inclusă în analiză, unitățile sanitare au înregistrat un grad redus de asociere cu
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spațiile verzi de mici dimensiuni, dar o explicație este legată de faptul că marile spitale din București au curți în
care suprafețele acoperite de vegetație depășesc suprafața de 1 ha, fiind astfel excluse din analiză.
Zonele în care sunt prezente lăcașe de cult, au înregistrat un procent de asociere cu spațiile verzi de mici
dimensiuni de 23%, cea mai mare concentrare a celulelor în care s-a înregistrat o asemenea asociere fiind în zona
centrală a capitalei. Spațiile verzi de mici dimensiuni înregistrează un procent de asociere considerabil și cu zonele
industriale (27,63%), majoritatea acestor spații verzi din proximitatea sau interiorul platformelor industriale fiind
moșteniri ale sistemului de planificare urbană aplicat înainte de 1989. O analiză a numărului de patch-uri de spații
verzi de sub 1ha existente pe o rază de 100 m în jurul funcțiilor urbane analizate scoate în evidență faptul că în
proximitatea zonelor industriale există o medie de 28,72 patch-uri. Conform acestui indicator, zonele industriale
sunt în top, urmate de zonele comerciale care pe o rază de 100 m în jurul lor au o medie de 12 patch-uri de spații
verzi de sub 1ha (figura 10). La polul opus sunt zonele rezidențiale plurifamiliale care pe o rază de 100 m au în
medie 1,41 patch-uri de spații verzi mici. Acest indicatori trebuie analizat însă și cu ponderea suprafeței cumulate
de spații verzi de mici dimensiuni din aceeași rază. Astfel, observăm cum zonele rezidențiale (unifamilial și
plurifamilial) înregistrează cele mai mari ponderi (50,73%, respectiv 23,68%), acestea reprezentând procentul
ocupat de suprafețele ocupate de spații verzi de mici dimensiuni pe o rază de 100 m din totalul suprafeței de
spații verzi mici din celula de 25 ha (figura 11). Astfel, putem concluziona faptul că în imediata apropiere a zonelor
industriale, spațiile verzi de mici dimensiuni sunt mai fragmentate, de aici și densitatea mare de patch-uri, în
schimb ce în proximitatea zonelor rezidențiale acestea sunt mai omogene.

Figura 10 - Treemap al funcțiilor urbane în baza
numărului de patchuri de spații verzi de sub 1 ha aflata
pe rază de 100m față de acestea

Figura 11 - Treemap al funcțiilor urbane în baza ponderii
suprafeței cumulate de spații verzi de sub 1 ha aflata pe rază
de 100m față de acestea în raport cu suprafața spațiilor verzi
mici înregistrată la nivelul celulei de 25 ha

Pentru creșterea nivelului de acuratețe a rezultatelor obținute este necesară clasificarea spațiilor verzi de mici
dimensiuni, extrase prin tehnici de teledetecție, pe tipologii. Astfel, analiza gradului de asociere a diferitelor tipuri
de infrastructuri verzi de mici dimensiuni cu funcții urbane specifice va proiecta existența unor modele de
planificare.
Activitatea 2.4 – Identificarea zonelor cu probleme de echitate cauzate de lipsa infrastructurii verzi
urbane de mici dimensiuni
Distribuția spațiilor verzi urbane dezvăluie nivelele de calitate a vieții din diferite zone ale orașului (Kabisch and
Haase 2013). Multe zone din aglomerări urbane se confruntă cu acces deficitar al populației la suprafețe naturale,
în special zonele sărace (Romero, Vásquez et al. 2012, Wüstemann, Kalisch et al. 2017, Venter, Shackleton et al.
2020). În contextul unei densități ridicate a clădirilor în orașe, extinderea rețelei de macrostructuri verzi (parcuri,
grădini etc) este nerealistă, astfel că furnizarea diverselor servicii ecosistemice trebuie asigurată de
microstructurile verzi (Derkzen, van Teeffelen et al. 2015, Kabisch 2015). Astfel, spațiile verzi de mici dimensiuni
devin elemente esențiale în vederea creșterii accesibilității la suprafețe naturale în comunitățile urbane lipsite
de acestea. Avantajele utilizării spațiilor verzi de mici dimensiuni pentru a densifica rețeaua infrastructurilor verzi
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urbane sunt legate de faptul că nu necesită suprafețe mari de teren disponibile (Gupta, Kumar et al. 2012,
Gavrilidis, Niță et al. 2019) sau costuri ridicate de construire și mentenanță (Baycan-Levent and Nijkamp 2009).
Pe de altă parte, spațiile verzi de mici dimensiuni nu oferă sanctuare de liniște sau oaze de aer curat în raport cu
poluarea fonică sau emisiile poluante din trafic (Gozalo, Morillas et al. 2019).
Identificarea zonelor cu probleme de
echitate cauzate de lipsa infrastructurii verzi
urbane de mici dimensiuni a fost realizată
prin analize spațiale. Metoda este
reproductibilă la nivelul oricărui oraș,
acuratețea și complexitatea analizei fiind
direct corelată cu volumul de date spațiale
(sau care pot fi spațializate) existente și cu
corectitudinea lor. Au fost testate două
variante de analiza, una realizată pe baza
unei împărțiri administrative a țesutului
urban (au fost utilizate unitățile de
recensământ, dar poate fi folosită orice
variantă de împărțire adminstrativă care
vine însoțită de date demografice) și una
realizată pe baza unui caroiaj cu dimensiune
fixă (pentru exemplul de față a fost utilizat
un grid conținând pătrate cu latura de
100m). Analiza realizată pe caroaj a
evidențiat faptul că în general cartierele de
blocuri construite în perioada socialistă
includ suprafețe importaante de spații verzi,
în special cele de mari dimensiuni cum sunt
Figura 12 - Densitatea spațiilor verzi de mici dimensiuni în Municipiul
Titan, Berceni și Drumul Taberei (figura 12).
București
Zonele cu probleme în ceea ce privește
existența spațiilor verzi de mici dimensiuni sunt sunt zonele centrale (din cauza densității construcțiilor, a străzilor
înguste care nu permit crearea de aliniamente sau scuaruri și a lipsei grădinilor private din zonele de locuințe
unifamiliale) și zonele periferice reprezentate de locuințe unifamiliale (care in cauza prețului ridicat al terenului
au curți mici sau din cauza modelului de locuire preferă transformarea acestora în garaje, foișoare etc).
Pentru testarea relației dintre structura pe vârste a populației și densitatea spațiilor verzi au fost utilizate unitațile
de recensământ și s-au realiat corelații (Pearson) între procentul populației vârstnice / tinere și densitatea
spațiului verde de mici dimensiuni. Rezultatele au identificat o corelație slabă inversă între procentul ce copii din
populației si suprafața verde (Figura 13), ceea ce sugerează că familiile tinere nu se orientează spre artierele mari
de blocuri din oraș, ci mai degrabă înspre zonele de case sau ansamblurile rezidențiale din zona periferică sau
periurbană.
S-a luat în considerare și un studiu de caz în ceea ce privește relația dintre vechimea zonelor rezidențiale și
suprafața de spațiu verde de mici dimensiuni din cadrul lor. Astfel, pe baza a 12 zone studiu de caz din București
construite între 1940 si 2019 s-a constatat că ansamblurile rezidențiale noi, deși supuse regulilor de planificare
care solicită o suprafața de 2m2 pe locuitor, dețin suprafețe mai restrânse de spațiu verde decât zonele
rezidențiale construite în perioadele interbelică și socialistă (Tabelul 3).
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Figura 13 - Relația dintre densitatea spațiilor verzi și procentul de copii (sub 19 ani) și vârstnici (peste 65 ani) raportat la
unitățile de recensământ din Municipiul București
Tabelul 3 - Caracteristicile spațiilor verzi de mici dimensiuni în funcție de vechimea zonelor rezidențiale

Activitatea 2.5 – Cuantificarea capacității infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni de a
compensa lipsa spațiilor verzi de mari dimensiuni în ceea ce privește serviciile ecosistemice de reglare generate
Serviciile ecosistemice sau beneficiile aduse de natură reprezintă acele servicii care îmbunătățesc condițiile de
mediu și viața umană. Serviciile ecosistemice se împart în patru mari categorii: (1) servicii de suport, (2) servicii
de reglare, (3) servicii culturale și (4) servicii de producție, care la rândul lor sunt reprezentate de alte subcategorii
(Jia et al., 2014; Pulighe, Fava and Lupia, 2016; Ma, Li and Xu, 2021). Serviciile de reglare sunt serviciile prin care
spațiile verzi reduc temperatura aerului în timpul verii (reglează temperatura), reduc concentrațiile de carbon
din aer (sechestrarea carbonului), captează apa din precipitații (reglarea cantității de apă din sol) etc. (Degerickx,
Hermy and Somers, 2020; Zhang et al., 2020).
Serviciile ecosistemice, în special cele de reglare, sunt evaluate cu ajutorul unor tehnici obiective, bazate pe
teledetecție (Reza et al., 2021), ce pot oferi perspective asupra serviciului de reglare însuși – microclimat
(reducerea temperaturii), cantitatea de carbon sechestrat, precum și asupra caracteristicilor vegetației ce susțin
aceste servicii – starea de sănătate a vegetației, densitatea vegetației, mărimea vegetației etc (Erener, 2011;
Neinavaz et al., 2021; Yang and Du, 2021). Există studii care evaluează serviciile de reglare prin prisma
măsurătorilor în teren asupra temperaturii aerului și evidențierea efectului de microclimat produs nu doar de
spațiile verzi, mari sau mici, ci și de spații verzi verticale (Park et al., 2017).
În cazul prezentului studiu, au fost realizate evaluări ale serviciilor de reglare. În primă instanță au fost selectați
doi indici pentru determinarea tipului, densității și calității spațiilor verzi - NDVI și RENDVI. În al doilea rând, au
fost realizate măsurători în teren pentru determinarea temperaturii aerului și evaluarea rolului pe care spațiile
verzi mici îl au în aceste două abordări.
Normalized difference vegetation index (NDVI) este un indice reprezentativ pentru spațiile verzi, foarte frecvent
utilizat în literatură, ce oferă informații despre densitatea vegetației, starea ei de sănătate (Cârlan et al., 2020).
Prin NDVI poate fi determinat inclusiv tipul de vegetație – arbori, tufișuri, gazon. Valorile obținute ale indicelui
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pot fi clasificate, iar prin stabilirea unor praguri pot fi delimitate categorii/tipuri de vegetație dintr-un areal
(Hashim, Abd Latif and Adnan, 2019; Timilsina, Aryal and Kirkpatrick, 2020).
Rezultatele analizei aplicate pe cele două țesuturi urbane tratate ca studii de caz, Berceni și Tineretului, indică
faptul că spațiile verzi sunt reprezentate predominant de vegetație înaltă, cu densitate ridicată (NDVI > 0.5 arbori) și spații verzi izolate cu vegetație joasă, cu o densitate redusă (NDVI cuprins între 0.2 și 0.5 – iarbă și
tufișuri) (Hashim, Abd Latif and Adnan, 2019). Pentru țesutul urban Berceni, cât și pentu Tineretului (Figura 14)
valorile NDVI ajung până la 0.92, ceea ce indică areale cu vegetație densă și sănătoasa. Din categoria spațiilor
verzi cu vegetație înaltă intră grupuri de arbori, aliniamente stradale și arbori izolați care au un impact pozitiv
asupra mediului prin prisma serviciilor oferite: purificarea aerului, sechestrarea carbonului, reglarea cantității de
apă din sol prin retenția ei pe frunzele plantelor, reducerea temperaturilor și îmbunătățirea microclimatului,
reducerea zgomotului. La nivel spațial și al distribuției acestor spații verzi se observă predominanța și
concentrarea lor în spații destinate zonelor de recreere (parcuri, grădini de bloc, grădini individuale, grădini ale
instituțiilor publice). Valori reduse ale indicelui sunt prezente pe suprafețe mai restrânse (Tabelul 4).

Figura 14 - Valorile NDVI obținute pentru țesutul urban Berceni (stânga) și Tineretului (dreapta), iunie 2019
Tabelul 4 - Tipuri de vegetație și suprafețele ocupate în țesuturile urbane analizate conform NDVI
Nume clasă

Intervale

Berceni

Tineretului

Fără vegetație

<0.2

13.59

20.65

Vegetație joasă

0.2 – 0.5

39.37

37.03

Vegetație înaltă

> 0.5

47.03

42.30

Red Edge Normalized Difference Vegetation Index (RENDVI) reprezintă conținutul de clorofilă din plante (Cârlan
et al., 2020). Starea fiziologică a plantelor este determinată de conținutul de clorofilă, indirect oferind informații
despre cantitatea de apă pe care o dețin plantele (Guillen-Cruz et al., 2021). În relație cu serviciile de reglare,
RENDVI oferă informații referitoare la cantitatea de apă reținută de plante, precum și gradul de sănătate a
plantelor și potențialul lor de sechestrare a carbonului. Valorile scăzute ale RENDVI, similar cu cele ale NDVI
indică starea de sănătate scăzută a plantelor și conținutul redus de apă din plante.
Rezultatele indică faptul că pentru aceleași regiuni cu densitate ridicată ale spațiilor verzi (valori mari ale NDVI)
nu întotdeauna există și concentrațiile cele mai mari de clorofilă. De exemplu, pentru zona aliniamentelor
stradale de pe străzile principale și arborii dintre blocuri, atât în țesutul urban Berceni, cât și în țesutul urban
Tineretului (Figura 15) se remarcă faptul că plantele/ arborii din tipologiile menționate nu au un conținut al
clorofilei la fel de ridicat, cum au arborii din parcuri sau zone compacte cu arbori. Acest lucru susține teoriile
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enunțate de (Degerickx, Hermy and Somers, 2020), conform cărora parcelele sau zonele compacte de vegetație
au un impact mai mare asupra mediului și implicit un aport mai mare din punct de vedere al serviciilor de reglare.

Figura 15 - Valorile RENDVI pentru țesutul urban Berceni (stânga) și Tineretului (dreapta), iunie 2019

Rolul spațiilor verzi de mici dimensiuni în reglarea microclimatului – design experimental
Cele mai multe studii în care se abordează serviciile de reglare a microclimatului urban furnizat de componentele
verzi se raportează la temperatura suprafețelor (LST) (Sattari and Hashim 2014). În cadrul proiectului SmallGreen
a fost realizat și realizat un design experimental prin care au fost înregistrate temperaturile aerului pe nivele
atitudinale diferite într-un țesut urban. Curiozitatea de la care s-a plecat în momentul stabilirii pașilor
metodologici a fost legată de posibila existență a unei relații de dependență între distribuția pe verticală a
temperaturilor și diferitele tipuri de acoperire a terenurilor.
În acest sens, prima etapă a designului experimental a constat în elaborarea variantei pilot a protocolului de
teren. Pentru suport logistic a fost achiziționată o dronă DJI Mini2 cu o greutate până în 250 g pentru a putea
înregistra valorile de temperatură la diferite praguri altitudinale. Pentru înregistrarea valorilor de temperatura sa utilizat un data logger cu un diametru de 8mm. Pentru a elimina interferențele care ar fi afectat valorile de
temperatură înregistrate s-a stabilit ca partea posterioară să fie cea care de care data loggerul să fie atașat. A
fost creată o microinfrastructură care să simuleze adăpostul meteorologic, în care a fost introdus data loggerul
iar aceasta a fost atașată de carcasa superioare a aparatului de zbor.
Data loggerul a fost setat să înregistreze
temperatura la un interval de 5 secunde. Varianta
inițială a protocolului de teren a prevăzut
înregistrarea temperaturilor la 5 praguri altitudinale:
0m, 5m, 10m, 20m și 40 m. Durata de staționare a
dronei la fiecare prag altitudinal s-a hotărât a fi de
60 - 90 de secunde, permițând în jur de 15 – 18
înregistrări pe nivel atitudinal (figura 16). În
protocolul de teren a fost introdusă și o fișă de
observații, prin completarea acesteia extrăgându-se
elementele de identificare ale punctului de
prelevare, orele la care drona s-a aflat la cele cinci
praguri
altitudinale,
temperatura
oficială
Figura 16 - Schița protocolului de teren
înregistrată la ora prelevării la cea mai apropiată
stație meteo și descrierea succintă a vegetației din proximitatea punctului de evaluare.
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Protocolul a fost testat în cartierul Drumului Taberei. Au fost selectate 12 puncte în mod aleatoriu din țesutul
urban ales. Modul predominat de acoperire a terenului în punctele selectate a fost construitul (în special
rezidențial plurifamilial) în asociere cu spații verzi de mici dimensiuni. Trei dintre punctele generate s-au suprapus
peste parcul Drumul Taberei. În acest fel am putut face o comparație a valorilor de temperatură înregistrate
deasupra unei macrocomponente a rețelei de spații verzi și cele înregistrate deasupra unor microcomponente
ale rețelei de spații verzi. Măsurătorile în teren au fost efectuate între orele 11:00 și 14:00. Au fost selectate zile
cu cer senin și interval orar în care temperaturile înregistrează maxima zilei.
Ulterior etapei pilot de teren au
fost testate metode de procesare a
datelor obținute. În procesarea
datelor s-a ținut cont de diferențele
dintre temperaturile înregistrate
de data logger la fiecare prag
altitudinal și temperatura orară
oficială înregistrată la stația
meteorologică Filaret. Diferențele
față de temperatura oficială la
fiecare prag se înscriu pe un ecart
de 8,5 – 9o C. În 8 din cele 12 puncte
există corelații între diferențele de
temperatură la fiecare prag
altitudinal. O anomalie a fost
Figura 17 - Distribuția diferențelor de temperatură între straturile altitudinale
înregistrată în cazul a 4 puncte, 3
pentru cele 12 puncte de prelevare
dintre ele fiind cele care s-au
suprapus peste Parcul Drumul Taberei și unul fiind situat în imediata apropiere, unde diferențe de temperatură
similare s-au constatat pentru altitudinile de 0m, 20m și 40m, pe o parte, și pentru altitudinile de 5m și 10m pe
de cealaltă parte. Diferențele dintre cele două clustere de diferență fiind de aproape 8oC (figura 17).
Diferențele de temperatură au fost interpolate folosind metoda IDW în ArcGIS Pro pentru a avea și o perspectivă
spațială a acestora. Materialele cartografice rezultate au indică faptul că de la la toate nivele altitudinale există
diferențe între arealele în care avem preponderent spații verzi și cele în care predomină construcțiile. Pe măsură
ce creștem în altitudine, temperatura aerului se răcește, în special în cvartalul în care este amplasat parcul (parte
vestică), diferențele nefiind atât de evidente în cvartalul estic în care predomină spațiile verzi de mici dimensiuni
(figura 18). Au fost efectuată și o regresie liniară pentru a vedea daca temperaturile la vreunul dintre pragurile
altitudinale este dependentă de suprafața totală de spațiu verde/neconstruit de pe o rază de 50 m din jurul
punctului de prelevare. În acest caz rezultatele au fost neconcludente.
În urma etapei de testare a protocolului de teren au fost identificate o serie de ajustări care trebuie implementate
pentru ca acest protocol să poată fi utilizat pentru o cercetare mai profundă. Printre acestea se detașează
dublarea rețelei de puncte de prelevare pentru ca interpolarea să fie mai relevantă, achiziționarea de baterii
pentru a extinde timpul destinat măsurătorilor de teren, înregistrarea temperaturii suprafețelor în jurul punctului
de prelevare, efectuarea prelevărilor în perioada mai – iulie în zilele cu cer senin, extragerea de informații
detaliate cu privire structura și tipul vegetației din proximitatea punctului de prelevare.
Aplicarea protocolul de teren în țesuturi urbane diferite din punct de vedere funcțional, structural și morfologic
facilitează evaluarea comparativă a eficienței spațiilor verzi de mici dimensiuni de a regla distribuția altitudinală
a temperaturii în mediile urbane
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Figura 18 - Distribuția diferențelor de temperatură la nivelul arealului pilot de studiu – metodă de interpolare IDW

Activitatea 2.6 – Evaluare echitătii distribuției serviciilor ecosistemice culturale generate de
infrastructura verde urbană de mici dimensiuni
Serviciile ecosistemice culturale reprezintă beneficiile imateriale pe care ecosistemele le generează. În cadrul
acestora sunt incluse inspirația estetică, identitatea culturală, simțul de apartenență și experiența spirituală
asociată cu un loc sau chiar cu mediul natural. Oportunitățile pentru turism și recreere sunt de asemenea,
elemente constituente ale grupului. (Brouwer et al., 2013) evidențiază faptul că atât serviciile culturale cât și
subcategoriile acestuia (mai puțin aspectele ce țin de recreere) sunt foarte puțin discutate în cadrul literaturii de
specialitate, acestea fiind considerate de multe ori subiective. Cele mai utilizate metode de evaluare a serviciilor
ecosistemice culturale sunt reprezentate de metodele calitative - chestionarele, interviurile și fișele de observație
(Dou et al., 2017; Rall et al., 2017; Zwierzchowska et al., 2018). De asemenea, există studii care evaluează aceste
tipuri de servicii din perspectiva echității culturale, bazându-se îndeosebi pe analize de accesibilitate și corelarea
cu indicatori socio-economici și de calitate a spațiilor verzi urbane (Xu et al., 2018; Ma, 2020).
În cadrul proiectului au fost alese câteva studii de caz pentru evaluarea echității distribuției serviciilor
ecosistemice culturale, iar dintre acestea vom prezenta în continuare două studii de caz – grădinile lăcașelor de
cult și grădinile spatiilor rezidențiale colective.
Analiza referitoare la grădinile lăcașelor de cult a vizat evaluarea serviciilor ecosistemice culturale pe care
acestea le generează și echitatea dintribuției lor în funcție de grupa de vârstă a utilizatorilor. S-a folosit ca studiu
de caz Municipiul București pe suprafața căruia au fost identificate 287 lăcașe de cult aparținând diverselor
confesiuni. Pentru evaluarea serviciilor ecosistemice generate de grădinile lăcașelor de cult s-au aplicat fișe de
observație ce au evaluat caracteristicile vegetației, modul de amenajare, dotările și problemele de la nivelul
grădinilor. Aproximativ 50% dintre lăcașele de cult identificate au o grădină proprie (nu cimitir), iar analizele au
stabilit că principalele servicii ecosistemice culturale generate sunt legate de recreere, socializare și rolul estetic
și spiritual, ele fiind susținute de o gamă variată de dotări destinate diferitelor grupe de vârstă – locuri de joacă,
zone de lectură, spatii de meditație, spații pentru socializare etc. Principalele probleme cu care aceste spații se
confruntă țin de diminurea suprafeței și schimbara utilizării, aspecte ce diminuează gama de servicii ecosistemice
culturale oferite.
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Pentru
evaluarea
echității
accesului la aceste servicii
culturale s-a optat pentru
realizarea unei analize bazate pe
modului Network Analyst luânduse ca studiu de caz accesibilitatea
pentru adulți (viteză medie de
deplasare pe jos 1,42 m/s pentru
adulții cu greutate normală
(Browning et al., 2006)) și pentru
persoane vârstnice (viteză medie
0,8 m/s pentru persoanele în
vârstă (Montero-Odasso et al.,
2004)), aceste două categorii
având probabilitatea cea mai
mare de a utiliza aceste spații.
Acest tip de analiză evidențiază
zonele de deservire ale funcțiilor
Figura 19 - Service area pentru bisericile în cadrul cărora se regăsesc spații verzi
studiate (în cazul de față grădinile
(calculat pentru adulți – stânga și bătrâni – dreapta)
lăcașelor de cult) și în consecință
potentialul de utilizare al serviciilor culturale pe care le
oferă. Pentru analiza de față s-a observat că accesul
adulților la grădinile lăcașelor de cult este facil aproapepe
întreaga suprafață a orașului, în timp ce vârstnicii se
confruntă cu probleme de accesibilitate în majoritatea
cartierelor (Figura 19). Potențialul de generare al
serviciilor ecosistemice culturale de către grădinile
lăcașelor de cult este ridicat, dar bariere ca accesul
(distanță, dar și faptul că sunt spații private), amenajarea
și lipsa unor acțiuni la nivel de comunitate fac ca utilizarea
lor să fie limitată.
Al doilea studiu de caz prezentat în raportul de față se
referă la evaluarea echității distribuției serviciilor
ecosistemice generate de grădinile spațiilor rezidențiale
colective în relație cu aspectele caracteristice (statut
social, vechime construcții) diferitelor cartiere din
Municipiul București. Au fost utilizate două instrumente
de colectare
a datelor necesare desfășurării studiului; acestea fiind
constituite din: (1) chestionare aplicate atât persoanelor
rezidente, precum și a celor care accesează grădinile
blocurilor și (2) fișe de observație aplicate grădinilor
aferente spațiilor rezidențiale colective. Analiza s-a bazat
Figura 20 - Cartierele în cadrul cărora au fost aplicate
pe aplicarea unui număr de 550 de chestionare și 1700 de
chestionarele și fișele de observații
fișe de observație în cadrul a 14 dintre cartierele
principale de blocuri din București (Figura 20).
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Chestionarele aplicate au vizat aspecte precum (1) principalele utilizări ale grădinilor, (2) beneficiile generate, (3)
managementul grădinilor rezidențiale, (4) calitatea mediului perceput, precum și (5) corelarea stării de sănătate
cu calitatea mediului. Pe de altă parte, fișele de observație aplicate au dorit să surprindă aspecte ce țineau de:
(1) amplasament, (2) compoziția floristică, (3) modul de utilizare a spațiului verde, (4) problemele existente și (5)
dotările.
Grădinile spațiilor rezidențiale colective prezintă dotări care ajută la diversificarea serviciilor culturale oferite prin
încurajarea utilizării lor – iluminare (45%), coșuri de gunoi (35%) și mobilier urban (16%).
47% din grădinile rezidențiale colective nu sunt utilizate de către locatari, chiar dacă aceștia, împreună cu
administrațiile de bloc se fac responsabili de gestionarea lor. Printre beneficiile identificate de respondenți în
relație cu serviciile oferite de grădinile rezidențiale se numără atât servicii de reglare (scăderea temperaturii
(25%), reducerea nivelului de zgomot (16%)), cât și servicii culturale (recreere (26.5%), îmbunătățirea esteticii
peisajului urban (33%)).
Principalele activitățî desfășurate în grădinile blocurlor sunt plantarea florilor (46%), plimbarea animalelor de
companie (25%), întâlnirile cu prietenii / vecinii (23%) în vederea socializării și petrecerii timpului liber.
Prin cele două studii de caz se poate remarca faptul că cele două categorii de spații verzi au capacitatea de a
furniza servicii ecosistemice culturale și de a face față deficitului de spațiu verde cu care se confruntă municipiului
București.
Activitatea 2.7 – Evaluarea percepției referitoare la rolul infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni
în asigurarea calității mediului și a echității
Pentru evaluarea percepției populației s-au realizat analize pentru 3 categorii de spații verzi – grădini rezidențiale
(rezultate prezentate în cadrul Activității 2.6), aliniamente stradale și parcuri mici (sub 1 ha). La baza evaluării au
stat sondaje aplicate prin intermediul platformelor on-line menite să evalueze percepția populației referitoare la
rolul și importanța acestor spații, dar și comportamentul în relație cu ele.
Rezultatele analizelor au evidențiat faptul că populatia consideră că parcurile mici generează o gamă mai vastă
de beneficii socio-culturale decât aliniamentele stradale. Singurele beneficii relevante (peste 50% răspunsuri
acord puternic) în cazul aliniamentelor stradale sunt considerate îmbunătățirea esteticii, sporirea stării de bine
și imprimarea unei identități locale cartierelor (Figura 21). Restul beneficiilor se consideră ca au importanță
redusă (sub 30% răspunsuri acord puternic), cele mai nesemnificative fiind incurajarea practicilor religioase și
scăderea nivelului de rasism și segregare etnico-socială. În ceea ce privește parcurile mici, pe lângă cele 3
categorii de beneficii care sunt relevante și în cazul aliniamentelor stradale, se consideră ca stimulează
socializarea și activitățile în aer liber. În general, se consideră că toate beneficiile socio-ulturale sunt mai bine
furnizate de către parcurile mici decât de către aliniamentele stradale.
Analiza a arătat că parcurile mici sunt mai importante decât aliniamentele stradale și din punct de vedere al
modului în care populatia le utilizează. Activități ca relaxarea în aer liber, întâlnirile cu prieteni, practicarea
sporturilor, activitățile de joacă cu copiii, fotografierea sau menționarea ca punct de reper sunt mult mai des
realizare în interiorul sau în relație cu parcurile mici decât cu aliniamentele stradale (Figura 22).
Analizele au arătat faptul că deși populatia conștientizează beneficiile ecologice ale spațiilor verzi indiferent de
dimensiune, rolul celor mici din punct de vedere al serviciilor culturale generate este mult subdimensionat.
Potențialul spațiilor verzi mici de a funcționa ca zone de socializare este în multe cazuri ignorat, atât din cauza
lipsei investițiilor în planificarea acestor zone, cât și din cauza lipsei de conștientizare a valorii tuturor elementelor
naturale din mediul urban. Rezultatele obținute în urma aplicătii chestionarului evidențiază faptul că aproximativ
20% din populație nu observă prezența anumitor tipuri de elemente ale infrastructuri verzi , afirmând că locuiesc
la o distanța foarte mare față de astfel de elemente în condițiile în care realitatea planificării din Municipiul
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București în care a fost aplicat chestionarul arată ca acest tip de spații este uniform răspândit pe suprafata
orașului și are o densitate ridicată.
(1) îmbunătățesc estetica; (2) scad
gradul de insecuritate; (3)
stimulează
socializarea;
(4)
stimulează activitățile în aer liber;
(5) imprimă identitate culturală
sau religioasă; (6) sporesc starea
de bine; (7) încurajează practicile
religioase; (8) imprimă identitate
locală cartierelor; (9) încurajează
desfăsurarea
evenimentelor
culturale; (10) scad nivelul de
rasism și segregare etnico-socială

Figura 21 - Nivelul de acord al populației cu diferite afirmații relaționate cu parcurile mici (<1ha) (stânga) și aliniamentele
stradale (dreapta)
(1) picnic sau grătar; (2)
relaxare în aer liber; (3)
întâlniri cu prietenii; (4)
practicarea sporturilor; (5)
rugăciune; (6) practicarea
jocurilor de societate; (7)
activități de joacă împreună
cu copiii; (8) meditație; (9)
plantarea de arbori sau
flori; (10) fotografiere; (11)
menționarea ca punct de
reper; (12) satisfacere nevoi
fiziologice; (13) depozitare
deșeuri; (14) somn

Figura 22 - Frecvența utilizării parcurilor mici (<1ha) (stânga) și aliniamentelor stradale (dreapta) pentru anumite activități
relaționate cu serviciile ecosistemice culturale

Elementele legate de echitate sunt încă în fază incipintă de introducere în legislație. În ceea ce privește spațiile
verzi, populația este încă în mare măsură concentrată pe existența, distribuția și atractivitatea spațiilor verzi de
mari dimensiuni (în special parcuri) și ignoră potențialul spațiilor verzi mici de a le satisface mare parte dintre
nevoile de sociale și culturale.
Concluzii
Evaluarea contribuției spațiale și funcționale a infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea
echității este un proces complex și dificil deoarece diversitatea acestora este foarte mare, iar literatura științifica
disponibilă în domeniu destul de limitată. Rezultatele obținute în cadrul proiectului evidențiază, folosind studii
de caz diverse, aportul pe care aceste spații verzi îl au, dar și potențialul lor de a oferi servicii ecosistemice mai
diverse și mai intense în contextul unul management optim. Dacă din punct de vedere al serviciilor de reglare
aceste spații verzi contribuie la îmbunătățirea calității mediului urban asigurând prin simpla prezență creșterea
gradului de echitate în ceea ce privește accesul la un mediu mai curat, din punct de vedere al serviciilor cuturale
situația este mult mai complicată, multe dintre ele nefiind percepute ca spații utilizabile din punct de vedere
recreativ și social.

Contribuția infrastructurii verzi de mici dimensiuni in asigurarea echității în
mediile urbane
SmallGreem PN-III-P1-1.1-TE-2019-1543

Rezultate
Rezultate propuse
2 articole ISI
0 articole BDI
3 Prezentări la conferințe științifice
internaționale
2 Prezentări la conferințe științifice naționale
1 stagiu de cercetare - documentare
1 raport științific anual - (O2 și O3)
1 Pagina web a proiectului
0 Lucrări de licență
0 Lucrări disertație

Rezultate obținute
2 articole ISI under review
1 articol BDI publicat
6 prezentări la conferințe științifice
internaționale
2 prezentări la conferințe științifice naționale
1 stagiu cercetare documentare
1 raport științific anual aferent Obiectivelor 2
și 3 (O2 și O3)
1 Pagina web a proiectului
2 lucrări licență susținute iunie 2021
1 lucrare disertație susținută iunie 2021

Grad de îndeplinire
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

Raport științific anual – Raportul științific aferent Obiectivelor 2 și 3 - Evaluarea contribuției spațiale și
funcționale a infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane
Pagina web a proiectului - https://ccmesi.ro/?page_id=1702
Articole ISI
1. Grădinaru S.R., Onose D.A., Oliveira E., Slave A.R., Popa A.M., Gavrilidis A.A. (2021), Equity in urban
greening: Evidence from strategic planning in Romania, Landscape and Urban Planning, IF 6.142 under
review
2. Onose D.A., Iojă I.C., Artmann M., Popa A.M., Mitincu C.G., Gavrilidis A.A. (2021) Green for Grey:
Interaction with green amenities in elder care facilities from Romania, Urban Forestry & Urban Greening,
IF 4.537 under review
Articole BDI
1. Onose D.A., Iojă, I.C., Slave A.R., Grădinaru S.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2021) Can church gardens
represent a valuable recreation alternative in cities? In Schrenk M., Popovich V.V., Zeile P., Elisei P.,
Beyer, C., Ryser J., Stoglehner G., RealCorp 2021 Proceedings
Conferințe științifice
1. Gavrilidis A.A., Onose D.A., Grădinaru S.R., Popa A.M., Slave A.R (2021) Experimental assessment of
urban green features influences over urban microclimate, The 2nd International
Conference: Geographical Sciences and Future of Earth, November 12, Bucharest, Romania (online);
2. Onose D.A., Popa A.M., Grădinaru S.R., Gavrilidis A.A. (2021) Potential of small urban green spaces of
providing nature experience for children, IOER Annual Conference 2021: Space Transformation,
September 21-24, Dresden, Germany (fizic);
3. Onose D.A., Iojă, I.C., Slave A.R., Grădinaru S.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2021) Can church gardens
represent a valuable recreation alternative in cities?, 26th International Conference on Urban Planning
and Regional Development in the Information Society - RealCorp 2021, September 7-10, Vienna, Austria
(fizic);
4. Gavrilidis A.A., Onose D.A., Grădinaru S.R., Popa A.M., Slave A.R. (2021) Identifying key determinants
for the dispersal patterns of small urban green spaces, 34th International Geographical Congress.
Geography: Bridging the Continents, August 16-20, Istambul, Turkey (online);
5. Onose D.A., Gavrilidis A.A., Grădinaru S.R., Vânău G.O., Popa A.M., Slave A.R. (2021) Methodological
frameworks for assessing the equity in planning urban parks, The 3rd World Conference of the Society
for Urban Ecology, July 7-9, Poznan, Poland (fizic);

Contribuția infrastructurii verzi de mici dimensiuni in asigurarea echității în
mediile urbane
SmallGreem PN-III-P1-1.1-TE-2019-1543

6. Popa A.M., Gradinaru S.R., Onose D.A., Gavrilidis A.A., Slave A.R. (2021) Green Equity in international
planning documents, International Syposium Present Environment and Sustainable Development (PESD),
June 18-19, Iași (online);
7. Onose D.A, Ioja I.C., Popa A.M. (2021) Assessing the ecosystem services and disservices provided by
green spaces in care facilities for elderly people, Ecosystem Services Science, Policy and Practice in the
face of Global Changes (ESP Europea), June 7-10, Tartu, Estonia (online);
8. Popa A.M., Onose D.A., Sandric I.C., Gradinaru S.R., Gavrilidis A.A. (2021) Dynamic evaluation of small
urban green areas at local level using GEOBIA, European Geosciences Union, April 19-30, online.
Stagiu de cercetare documentare - Ana Maria Popa – Universitatea Harokopio, Atena, Grecia (Conf. Geoge
Petropoulos) – 4-8 octombrie 2021. Tematică – teledetecție aplicată în analiza infrastructurilor verzi urbane
Alte rezultate - Participare la Community Talks 21.09.2021 – Grădini urbane comunitare, întâlnire organizată de
Fundația Comunitară București
Bibliografie selectivă
Badiu, D. L., et al. (2018). "From “red” to green? A look into the evolution of green spaces in a post-socialist city." Landscape and Urban
Planning.
Cheval, S. et al. (2020) ‘Exploratory analysis of cooling effect of urban lakes on land surface temperature in Bucharest (Romania) using
Landsat imagery’, Urban Climate, 34.
Degerickx, J., et al (2020) ‘Mapping functional urban green types using high resolution remote sensing data’, Sustainability (Switzerland),
12(5), pp. 1–35.
Enssle, F. and Kabisch, N. (2020) “Urban green spaces for the social interaction, health and well-being of older people— An integrated
view of urban ecosystem services and socio-environmental justice,” Environmental Science and Policy, 109, pp. 36–44.
Gavrilidis, A. A., et al. (2019). "Methodological framework for urban sprawl control through sustainable planning of urban green
infrastructure." Ecological Indicators 96: 67-78.
Gozalo, G. R., et al. (2019). "Perceptions and use of urban green spaces on the basis of size." Urban Forestry & Urban Greening 46: 126470.
Grădinaru, S. R., & Hersperger, A. M. (2019). Green infrastructure in strategic spatial plans: Evidence from European urban regions. Urban
forestry & urban greening, 40, 17-28.
Gulcin, D. and Akpınar, A. (2018) ‘Mapping Urban Green Spaces Based on an Object-Oriented Approach’, Bilge International Journal of
Science and Technology Research, 2, pp. 71–81.
Gupta, K., et al. (2012). "Urban Neighborhood Green Index–A measure of green spaces in urban areas." Landscape and Urban Planning
105(3): 325-335.
Haase, D., Kabisch, S., Haase, A., et al (2017) Greening cities – To be socially inclusive? About the alleged paradox of society and ecology
in cities in Habitat International 64, p. 41-48;
Iojă, C. I., et al. (2014). "The potential of school green areas to improve urban green connectivity and multifunctionality." Urban Forestry
& Urban Greening 13(4): 704-713.
Kabisch, N. (2015). "Ecosystem service implementation and governance challenges in urban green space planning—The case of Berlin,
Germany." Land Use Policy 42: 557-567.
Koyata, H. et al. (2021) “Factors determining on-site perception of ecosystem services and disservices from street trees in a densely
urbanized area,” Urban Forestry & Urban Greening, 58.
Lynch, Amy J. "Creating effective urban greenways and stepping-stones: Four critical gaps in habitat connectivity planning
research." Journal of Planning Literature 34.2 (2019): 131-155.
Ma, F. (2020) “Spatial equity analysis of urban green space based on spatial design network analysis (sDNA): A case study of central Jinan,
China,” Sustainable Cities and Society, 60.
Niță M.R., Onose D.A., Gavrilidis A.A., Badiu D.L., Năstase I.I. (2017), Infrastructuri verzi pentru o planificare urbană durabilă, Ed. Ars
Docendi, București
Peschardt, K. K., Schipperijn, J. and Stigsdotter, U. K. (2012) ‘Use of Small Public Urban Green Spaces (SPUGS)’, Urban Forestry and Urban
Greening, 11(3), pp. 235–244.
Wüstemann, H., et al. (2017). "Access to urban green space and environmental inequalities in Germany." Landscape and Urban Planning
164: 124-131.
Zhang, X. et al. (2020) ‘Public perception and preferences of small urban green infrastructures: A case study in Guangzhou, China’, Urban
Forestry and Urban Greening, 53(January), p. 126700.
Director proiect
Lect. univ. dr. Diana Andreea Onose

