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Cărticică despre oraşe verzi şi prietenoase



Bună ziua!

Ştiaţi că este posibil ca acoperișul caselor sau al clădirilor din 
jurul nostru să fie realizat și din materiale mai prietenoase cu 
mediul înconjurător decât ţigla, tabla sau bitumul?

Acest tip de acoperiş poartă numele de acoperiş verde. 
Parcurgând această brosură veţi şti mai multe despre 
acoperişurile verzi. Suntem cu toţii în situaţia în care până şi 
adulţii învaţă doar acum despre această noţiune. De data 
aceasta, copiii sunt cu adulţii deodată la linia de start. Suntem 
curioşi să vedem care dintre ei vor fi mai receptivi şi care iși vor 
pune ideile în practică.

Prima parte a broşurii se referă la problemele frecvente de 
mediu din oraşe dar şi la cauzele acestora. În a-2-a parte este 
prezentată noţiunea de acoperiş verde ca soluţie a acestor 
probleme, dar mai ales sunt prezentate numeroasele beneficii 
pe care le oferă această alternativă atât pentru mediul 
înconjurător cât şi pentru noi oamenii.

Ne dorim ca prin această broşură să facem cunoscută copiilor 
ideea de acoperiş verde, şi prin ei, mai departe, părinţilor, dar şi 
cadrelor didactice, care ar putea să introducă în programa lor, 
informaţii legate de acoperişurile verzi.
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Oraşul şi Natura

Cât de mult ne place oraşul?
 
Oraşul oferă o serie de atracţii celor care îl locuiesc. Cei mai mulţi ar 
spune că aici sunt magazine mari şi frumoase, se organizează tot 
felul de spectacole, când eşti mai mare nu trebuie să faci naveta la 
vreun liceu sau la facultate, le ai aproape de casă, sunt trotuare şi 
asfalt mai peste tot şi altele asemenea.
Şi atunci, de ce ne bucurăm atât de mult când ieşim la iarbă verde? 
Poate că în oraş sunt şi lucruri care ne deranjează sau ne lipsesc?

Sunt situaţii când simţim că oraşul parcă ne-a devenit duşman. 
Vara este adeseori atât de cald încât nu mai stim unde să ne 
adăpostim; asfaltul, blocurile, clădirile din beton emană aer 
fierbinte, şi chiar în locuinţele noastre, nu reuşim să ne răcorim.
Alteori, se întâmplă să plouă atât de puternic încât canalizarea nu 
mai poate prelua toată apa iar şoselele şi trotuarele sunt inundate. 
Oraşele mai au un prost renume: multe suferă de poluare si cea 
mai mare poluare a oraşelor este produsă de praf, astfel că 
ajungem mereu cu pantofii prafuiţi acasă, murdari şi orcât de des 
am face curăţenie, camerele noastre sunt mereu prăfuite. Evident 
că nici aerul care ajunge în plămânii nostri nue ste mai curat.
Şi urechile noastre au de suferit. Oraşul este zgomotos, iar 
materialele din care sunt construite clădirile, drumurile nu fac 
decât să amplifice gălăgia continuă din oraş.

Toate acestea sunt probleme de mediu, probleme de mediu 
ale oraşului. 



De ce ne simţim bine în natură?

Când ieşim din oraş în natură ne bucurăm de aerul curat.
Pădurea ori câmpul ne încântă cu parfumul şi frumuseţea lor.
Arborii, tufişurile, iarba, florile ne oferă răcoare, frumuseţe, bună 
dispoziţie.
O ploaie, chiar puternică, dispare pe loc în pământ şi lasă în urmă 
doar prospeţime şi culori mai vii.
E plăcută liniştea naturii. Nu ne „deranjează“ decât cu triluri de 
păsări, foşnete de frunze, fâlfâit de aripi, zumzet de insecte sau 
susurul vreunui râu.
Şi toate astea sunt îmbogăţite de cîte o apariţie vie: o pasăre, o 
insectă lucitoare, un fluture colorat sau vreun animăluţ.

De ce aici totul 
funcţionează armonios? 
Cum de nu apar 
probleme de mediu?

Apa de ploaie intră în pământ, de unde este folosită de plante pentru 
a se dezvolta. Pe sol rămân şi plantele veştede care se transformă 
în nutrienţi pentru viitoarele plante.Vegetaţia creşte în mod natural 
fără să fie influenţată de om. Ee reţine pe frunze şi flori o mare parte 
din particulele de praf aduse de vânt. Praful reţinut de plante este 
apoi îndepărtat de apa de ploaie şi ajunge din nou pe pământ. 
Plantele influenţează regimul termic din zonă prin procesul de 
evaporare şi prin faptul că reţin o parte din căldura soarelui cu 
ajutorul frunzelor. Din acest motiv în zonele de pădure este mai 
răcoare vara.
Zgomotele sunt absorbite, nu reflectate şi amplificate.



Aplicaţii practice

Ieşiţi cu elevii în curtea şcolii şi faceţi următoarele activităţi 
practice : 

1.   Trasaţi un cerc pe o suprafaţă cu pământ şi iarbă.
  Puneţi mai întâi pe unul din copii să intre în cerc şi să descrie ce   

vede în jurul lui (iarbă, flori, frunze, insecte), după aceea mai 
puneţi încă un copil să i se alăture şi să spună la rândul lui  ce vede 
în jur. Repetaţi acţiunea până când se ocupă tot interiorul cercului. 
Fiecare copil la rândul lui trebuind să spună ceea ce vede. 
 Între timp, unul din copii notează atât ceea ce spun colegii lui cât şi  
numărul de copii din cerc în fiecare moment. 

Care sunt diferenţele între momentul în care a intrat în cerc primul    
copil şi cel în care a intrat ultimul?

       Ce se întâmplă în cazul în care ocupi un teren cu o clădire?

       Credeţi că numărul oamenilor dintr-o zonă influenţează mediul
       înconjurător? Faceţi diferenţa dintre un sat, un oraş şi o pădure.

2.  Turnaţi o găleată de apă pe o suprafaţă din beton şi una pe o  
suprafaţă cu pământ şi iarbă. 

  Comparaţi rezultatele şi spuneţi ce observaţi.

  De ce credeţi că este această diferenţă?

  Care variantă credeţi că e benefică pentru mediul înconjurător?



Cauzele problemelor de mediu din oraşe

Când se construieşte o casă, un bloc, orice fel de clădire, terenul este 
acoperit cu o suprafaţă impermeabilă - beton, cărămizi, alte materiale 
de construcţie. În jurul clădirilor avem apoi nevoie  de parcări, drumuri 
asfaltate şi astfel acoperim o şi mai mare suprafaţă de sol. Toate 
aceste construcţii, se întind şi acoperă sute de kilometri pătraţi de 
pământ. Astfel, în zonele de oraş, urbane, pământul nu mai respiră. E 
ca şi cum corpul nostru ar fi acoperit cu un strat de tencuială ce 
împiedică pielea să primească apă, aer, să respire, să transpire. Ne-
am simţi sufocaţi. Aşa se simte şi pământul! Iar când pământul suferă, 
vom suferi şi noi.

Deoarece în oraş aproape toată suprafaţa este betonată, apa de ploaie nu 
mai este absorbită de sol, ci se scurge în sistemul de canalizare, iar când 
plouă mai puternic, apa ajunge să inunde străzile .

Pentru că foarte multe din suprafeţele oraşului nu au vegetaţie, praful 
rămâne în aer sau se depune peste tot. Praful se formează atât din cauze 
naturale, dar mai ales din activitatea omului: de la maşini, din activităţi de 
construcţi şi demolări, de la fabrici etc..

Lipsa vegetaţiei şi betonul duce totodată la creşterea temperaturii, ceea ce 
face ca vara, căldura să devină de nesuportat. Nici aerul nu se mai purifică 
aşa cum se întâmplă în pădure.

Puținele terenuri cu pământ și vegetație din oraș sunt de cele mai multe ori 

sărace în substanțe hrănitoare pentru plante, deoarece tot ce este veşted 
sau uscat se îndepărtează. Din acest motiv oamenii apelează la 

îngrășăminte chimice. Acestea nu sunt benefice nici  pentru mediul 
înconjurător şi nici pentru oameni.

Zgomotul din oraş ar fi mai mic dacă peste tot ar fi oaze de vegetaţie deasă, 
care ar absorbi din stridenţa sunetelor. Dimpotrivă, betonul, toate materialele 
de construcţie, cu excepţia lemnului, amplifică şi reflectă zgomotul.

Varietatea speciilor de animale, păsări şi insecte este foarte scăzută 
deoarece puţine specii se pot adapta condiţiilor din oraşe. Rar vedem câte 
un fluture ce pare rătăcit în mediul ostil din oraş. La fel de stingheri şi derutaţi 
par să fie şi aricii sau uneori o libelulă, care ne surprind cu apariţia lor. 
Singurele vieţuitoare care s-au mai adaptat mediului agresiv din oraş sunt 
porumbeii, ciorile, vrăbiile, câinii, pisicile, şobolanii, muştele, furnicile, mai 
rar albinele..



Aplicaţii practice

       Împărțiți elevii pe grupe și dați-le câte o fișă de lucru (Anexa 1).

      Fiecare grupă trebuie să scrie cauzele problemelor de mediu din orașul   
pe care îl   cunosc.

Suprafeţe 
betonate

Demolări
Construcţii

Fabrici

Lipsa 
vegetaţiei

Resturile 
plantelor nu 

sunt lăsate pe 
sol

ALTE CAUZE
găsite de copii



O soluţie pentru problemele de mediu din oraşe:
ACOPERIŞURILE VERZI

Putem spune că prin construirea de acoperişuri verzi, într-o oarecare 
măsură, luăm suprafaţa de pământ şi iarbă pe care am distrus-o 
construind casa şi o mutăm pe acoperiş. În acest fel, prin construirea 
de  clădiri  nu se pierde  vegetaţia care ar creşte în mod natural pe sol. 
Este deasemenea o modalitate de a utiliza spaţiul de pe acoperiş 
pentru recreere şi relaxare.

Acoperişurile verzi sunt acoperişuri normale, 
acoperite în totalitate sau parţial cu pământ şi 
vegetaţie ce creşte natural deasupra unei 
membrane prin care nu trec rădăcinile plantelor şi 
apa.

Particulele de praf sunt reţinute în substratul 
acoperişului verde şi folosite de acesta, în loc 
să plutească libere în aer şi să polueze aerul 
pe care îl inspirăm.
Un acoperiş verde creează habitat natural 
pentru păsări şi insecte.
Acoperişurile verzi reţin o parte din apa de 

ploaie şi astfel aceasta nu mai ajunge în 

canalizare, ea reintră în circuitul natural al 

apei în natură.

O suprafaţă netedă, precum o pajiste sau un 

acoperiş verde, tinde să absoarbă zgomotele 

în loc să le reflecte asa cum face un acoperiş 

normal. În concluzie, ele reduc zgomotele din 

oraşe. 

Un acoperiş verde rezistă 
şi 60 de ani. În casa 
acoperită de vegetaţie 
este mai răcoare vara şi 
mai cald iarna. Astfel 
facem economie cu 
repararea acoperişului, 
cu aerul condiţionat şi cu 
încălzirea.



Pentru a nu afecta structura acoperişului se folosesc membrane de 
protecţie între pământ şi acoperiş. Acestea nu permit ca rădăcinile 
plantelor sau apa să afecteze  acoperişul.

Cum se face un acoperiş verde

   Vegetaţie

Pământ

Membrane de protecţie

Hidroizolaţie

Acoperiş normal Acoperiş vegetal
 extensiv

Acoperiş vegetal
 intensiv

Există 2 tipuri de acoperişuri verzi: extensive şi intensive. În imagine 
sunt reprezentate cele două, comparativ cu un acoperiş normal.
Diferenţa dintre acestea este în special legată de grosimea 
pământului. Pe acoperişul normal pământul lipseşte. 
Pe acoperişul vegetal extensiv stratul de pământ este mai subţire , 
plantele de talie mică şi puţin pretenţioase. Nu este nevoie de o 
îngrijire specială dacă se planteazo soiuri autohtone.
Acoperişurile verzi intensive pot deveni adevărate grădini. Au nevoie 
de un strat de pământ maiu gros şi de o îngrijire mai atentă.



Aplicaţii practice

1.  Luaţi trei ghivece identice: unul gol, altul cu pământ şi iarbă iar al 

treilea cu un pomişor. Sub fiecare din ele puneţi un vas în care să 

se adune apa.

 Umpleţi trei pahare identice cu apă şi turnaţi-le în  ghivece în   

acelaşi timp. După o jumătate de oră verificaţi tăviţele de sub cele 

3 ghivece şi măsuraţi cu o cană gradată cantitatea de apă din 

fiecare. Notaţi rezultatele.

 Cantitatea de apă scursă din ghiveciul gol:                   ____ml

 Cantitatea de apă scursă din ghiveciul cu iarbă:            ____ml

 Cantitatea de apă scursă din ghiveciul cu pomişorul:     ____ml

  Este vreo diferenţă?  

  Care este motivul?

      Ce s-a întâmplat cu apa în fiecare caz?

Reţinem

Şi în cazul unui acoperiş verde se întâmplă la fel ca ș i în cazul 
aplicaţiei  practice. Pământul şi vegetaţia reţin o mare parte din apa 
de ploaie. În funcţie de tipul de vegetaţie şi de grosimea pământului 
diferă şi cantitatea de apă ce poate fi reţinută. Deasemenea 
vegetaț ia de pe acoperiș  reț ine ș i o parte din praful din oraș .

2. Împărţiţi fiecărui elev ANEXA 2 pentru a   
rezolva labirintul.

3. Împărţiţi fiecărui elev ANEXA 3 pentru a  
colora căsuţa cu acoperiş verde.

ANEXA 2

ANEXA 3



Aplicaţii practice

 4.  Împărţiţi elevilor ANEXA 4 pe 
care aceştia să coloreze 
insec te le ,  păsăr i l e  ş i  
animalele care cred ei că pot 
trăi pe un acoperiş verde.

ANEXA 4

 5.  Împărţiţi elevilor ANEXA 5, 
pentru a colora casele, în 
mod diferit, în funcţie de 
tipul de acoperiş pe care îl 
au. Apoi să spună ce s-a 
întâmplat cu vegetaţia care 
se afla sub prima casă, cea 
cu acoperiş normal, după 
construcţia acesteia. Dar în 
cazul celei cu acoperiş 
verde?

ANEXA 5



1.  Adevărat sau fals ??? 

Ø

 

Ø F Între acoperiş şi pământul de pe acoperiş nu se foloseşte nici o 

membramă de protecţie 

 

Ø  A Prin construcţia de case cu acoperiş verde creşte suprafaţa de 

spaţiu verde 

Ø  A Un acoperiş verde creează habitat natural pentru animale şi 

pentru plante

Ø F Particulele de parf nu pot fi reţinute în substratul unui acoperiş 

verde 

 A Există două tipuri de acoperişuri verzi 

   2. Fiecare copil va nota în norişori cuvintele care  au legătură cu    

un acoperiş verde: pământ, sticle sparte, pungi de plastic, 

iarbă, flori, deşeuri menajere, gaze de eşapament, păsări, 

oameni, membrane de protecţie, ţiglă. 

Aplicaţii practice

6.  Împărţiţi elevilor ANEXA 6 pe care aceştia să rezolve cele 2 exerciţii.

ANEXA 6



Unde putem face un acoperiş verde

Putem amenaja acoperişuri verzi pe case, blocuri, clădiri de birouri, 
hale industriale... . Cu puţină imaginaţie putem face un bine mediului 
înconjurător. Iată câteva idei pe care alţii le-au pus în practică:

 Idei şi pentru cei mai mici: 



… un metru pătrat de vegetaţie ierboasă poate reţine anual 1-1,2 kg.  
de praf 

...   unele acoperişuri verzi nu au nevoie de nici un fel de irigaţii şi pot 
funcţiona aproape tot anul fără nici un fel de intervenţie a 
locatarului.

... un  acoperiş din bitum, negru, poate ajunge foarte uşor în timpul 
verii  până la 80°C;

...  pe acoperişurile verzi solul şi vegetaţia acţionează ca un  izolator, 
iar temperatura variază uşor - doar  cu  puţin mai  mult  decât  într-
un  parc  sau o grădină;

...  vegetaţia protejează acoperişul de radiaţiile solare, prelungindu-i 
durata de viaţă de la 25 ani la 60 ani;

...  un strat de sol de 5 cm poate reţine până la 50% din cantitatea de 
precipitaţii anuală;

..   .pot fi folosite ca spaţiu de cultivare a legumelor şi fructelor. În Egipt, 
acoperişurile verzi sunt o adevarată sursă de legume şi fructe.

...  poate fi o alternativă pentru izolarea termică a spaţiilor pentru  
animale;
10% din acoperisurile Germaniei sunt verzi; ...  

          Nu eşti prea mic să înveţi că...

 Ştiaţi că...

… sănătatea ta este influenţată de mediul în care trăieşti;
… numai păstrând un mediu înconjurător sănătos, asiguri o viaţă 

sănătoasă pentru tine, pentru cei din jurul tău şi pentru generaţile 
viitoare;

… este bine să participi la amenajarea unor spaţii verzi, atât pentru 
tine cât şi pentru ceilalţi;

… trebuie să ocroteşti şi  să îngrijeşti plantele din jurul tău!  Vei 
avea mai mult oxigen!.

Poţi să colectezi apa de 
ploaie ( în butoi, găleată, 
bazin...) şi să o foloseşti 
ca să uzi grădina sau 
acoperişul verde.



Broşura exprimă exclusiv opinia autorului, iar finanţatorul, Fundaţia pentru 
Parteneriat şi Apemin Tuşnad S.A., nu poate fi făcut în nici un fel răspunzător de 
felul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest material.

Acest material a fost realizat de Clubul Ecologic Bios Sibiu prin 
compartimentul Bios Student, în cadrul proiectului „Acoperişuri 
verzi - Natura deasupra casei tale“ (Etapa II).

În cadrul etapei I a proiectului „Acoperişuri verzi - Natura deasupra 
casei tale“ Clubul Ecologic Bios Sibiu, a realizat unj acoperiş verde 
pe clădirea Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului Sibiu din 
strada Hipodromului, nr. 2 A.
Astfel că, pentru a putea vedea „pe viu“ un acoperiş verde îl puteţi 
vizita pe acesta, deoarece se află pe clădirea unei instituţii publice, 
care are ca obiectiv promovarea acţiunilor de protecţie a mediului. 

Clubul Ecologic BIOS SIBIU
                 www.clubbios.ro



„Dacă visezi singur, nu-i decât un vis, 
dacă visezi împreună cu ceilalţi, 

se ivesc zorii realităţii“
(Cântec brazilian)
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