
SĂDIND UN COPAC, SALVĂM PĂMÂNTUL 
 
 

Prof. Manea Florica  
Şcoala Gimnazială Drănic, Grădiniţa Booveni 

                                        
 

 
Un aer mai pur, un sol mai bogat, un loc răcoros, un adăpost călduros, un “bucătar” 

excepţional, care ne oferă cele mai îmbelşugate sortimente de fructe, un arhitect desăvârşit în 
peisagistica naturii, care ne umple de linişte şi relaxare, iată doar câteva dintre beneficiile pe 
care le au în viaţa noastră  robuştii şi longevivii copaci. 
 

 
  Cu toţii cunoaştem privilegiile pe care ni le oferă prezenţa copacilor în mediul în care 

trăim, dar în puţine dăţi ne-am întrebat cât de mare este impactul pe care aceste plante 
viguroase şi statornice îl au asupra vieţii noastre de zi cu zi şi, mai ales, asupra sănătăţii 
noastre. Starea noastră de bine, starea generală fizică şi cea psihică, depind în mare măsură şi 
de felul în care relaţionăm zilnic cu natura şi, implicit, cu frumoşii copăcei. 
 

O viată socială sănătoasă 
Aţi observat vreodată cât de puternice sunt efectele pe care le au copacii asupra vieţii 

noastre sociale? Dacă nu, e bine să ştiţi că pe lângă faptul că ne fac existenţa mai plăcută şi ne 
oferă bucuria de a le observa zi de zi frumuseţea, arborii, detaşându-ne de cotidian, ne ajută să 
ne însănătoşim mai repede după boli sau afecţiuni, oxigenul si culoarea verde fiind printre 
factorii terapeutici esenţiali în recuperare. Cercetările au dovedit că, în urma unei operaţii, 
pacienţii se recuperează mai repede în cazul în care sunt îngrijiţi într-o cameră de spital cu 
vedere spre o curte sau gradină cu arbori, decât dacă stau într-o încapere închisă, fară 
vizibilitate spre natură. 

 



 
De asemenea, pe lângă faptul că simpla activitate de a privi copacii sau de a ne relaxa 

între ei ne dă o senzaţie de calm, împăcare, linişte şi destindere, aceste plante sunt şi un bun 
loc de întalnire şi ne ajută să ne amintim cu drag de vremurile copilariei sau de alte 
evenimente importante, longevitatea lor fiind martora a numeroase momente unice din viaţa 
noastră. Sentimentul este automat unul de armonie şi un lucru ştim sigur: dacă vrem să ne 
reamintim clipe deosebite din trecut, copacii spectatori vor fi primii care ne vor oferi cadrul 
adecvat pentru a le retrăi. 

 
O comunitate “verde” unită 
Dar, ce ziceţi de calitatea excepţională a arborilor de a ne face să ne simţim integraţi 

într-o comunitate căreia îi pasă de mediul înconjurător şi care se preocupă de frumuseţea 
peisagistică rurală şi urbană? Într-adevăr, copacii sunt un element substanţial în planurile de 
amenajare a străzilor, parcurilor şi oraşelor, iar aranjamentele arhitecturale necesare presupun 
implicarea mai multor persoane ăi grupuri pentru realizarea lor. Aşadar, atunci cand ne pasă 
de copacii din jurul nostru, ne pasă şi de ceea ce ne oferim nouă şi celorlalţi, din punct de 
vedere estetic, arborii dăruindu-ne, după caz, intimitate sau perspectivă, fiind de multe ori un 
pivot în gestionarea traficului pietonal. 
Un ambient plăcut 

Să nu uităm însa şi de beneficii ambientale pe care ni le oferă pomii. Ei schimbă 
radical mediul în care trăim prin moderarea temperaturii şi răcorirea zonelor calde, 
îmbunătăţirea calitătii aerului, conservarea şi recircularea apei, prin reţinerea acesteia şi 
înfrânarea inundaţiilor, dar şi prin adăpostirea animalelor sălbatice, ferindu-le de vânt şi 
ploaie. 

Vara, copacii temperează căldura, dăruindu-ne răcoare, moderând efectele vântului, 
soarelui, ale ploii şi ale luminii puternice. Iarna, în schimb, soarele reuşeşte să ne încălzească, 
deoarece majoritatea copacilor îsi pierd frunzele ăi permit razelor de soare să ne mângaie. 

Datorită arborilor, se îmbunătăţeşte constant calitatea aerului, frunzele acestora filtrând 
aerul şi îndepărtând praful şi alte particule, prin absorbţia dioxidului de carbon. Pentru a 
forma carbohidraţii necesari funcţiilor vitale, copacii mai absorb din aer şi alte substanţe 
nocive precum ozon, monoxid de carbon şi dioxid de sulf, proces în urma căruia se emană 
esenţialul oxigen. În mod cert, prezenţa copacilor în mediul ambient restaurează echilibrul 
acestuia, viaţa plantelor şi animalelor, precum şi întreaga activitate a naturii. 

 



O economie sesizabilă 
Şi ce-aţi spune dacă beneficiile pe care le oferă copacii nu se opresc doar aici, ci se 

impregnează şi asupra laturii economice ? Ei bine, s-a constatat că cei care locuiesc în zone 
pline de copaci, cu multă umbră şi răcoare, fac o reducere de 10-15% la consumul generat de 
folosirea aerului condiţionat. Şi nu numai atat! De asemenea, economiile sesizate la nivelul 
unei întregi colectivităţi rurale sau urbane, sunt mult mai mari în ceea ce priveşte reducerea 
consumului de apă şi curent, în cazul în care zonele sunt amenajate cu arbori din ce în ce mai 
denşi. 

Prin urmare, să preţuim copacii şi să plantăm câte unul, de câte ori putem şi unde avem 
posibilitatea. Care este momentul cel mai potrivit pentru a da viată unui arbore? Ei bine, 
“momentul cel mai oportun pentru a planta un copac a fost acum 20 de ani. Momentul cel mai 
bun de acum încolo este să îl plantăm acum”, spune un binecunoscut proverb chinez. 
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