
 

 

Motto: 

“Apei I-a fost dată puterea de a deveni seva vieţii pe pământ...e 
cea care conduce natura: fără ea, nimic nu-şi menţine forma“ 

Leonardo da Vinci 
 

“Dacă luăm terenul pentru o clădire, atunci îi putem da naturii 
înapoi un acoperiș verde“ - o faţadă verde, un perete viu 

Wolfgang Ansel (Green Roof Association 
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Abstract. „Construcţiile cu anvelopă vegetală”, sunt existente în majoritatea oraşelor 
Europei / lumii - în caliatetea lor de centre de activitate economică, inovare şi locuri 
de muncă ale acestora, care se confruntă cu numeroase provocări. Tendinţa de 
suburbanizare, creşterea gradului de sărăcie şi a şomajului în zonele urbane, 
supraaglomerarea, sunt probleme complexe, necesitând elaborarea unor strategii 
integrate, care, cu ajutorul energiilor regenerabile să răspundă nevoilor locale în 
materie de infrastructură, locuinţe, învăţământ - prin ocuparea forţei de muncă în 
condiţiile asigurării unui peisaj urban armonios, estetic şi functional din punct de 
vedere economic. În acest sens, amenajarea spațiului construit, cu ajutorul vegetației, 
dispuse în plan vertical, devine o opțiune viabilă prin folosirea eficientă a apei 
meteorice 
 
Cuvinte cheie: apă, vegetaţie, schimbare climatică, clădiri verzi, sustenabilitate, 
durabilitate. 
 

Caracterul functional şi estetic al peisagisticii urbane moderne, include, în 
orice unghi de abordare frumosul şi eficientizarea cu utilizarea apei meteorice, prin 
sistemul de irigatii al clădirii, reprezentate prin modul în care locuitorii oraşului, 
dar şi autorităţile, îl percep. În acest sens, energiile regenerabile, în calitatea lor de 
nouă orientare, constituie un punct esenţial de plecare în propunerea unor ipoteze 
de lucru, dar, în acelaşi timp o metodă de validare a soluţiilor propuse. 

Modul în care publicul ţintă constituit din două categorii, respectiv locuitorii 
unui oraş, în calitatea lor finală de consumatori, cât şi factorii decizionali, în 
calitatea lor de ordonatori ai proiectelor de urbanism peisagistic, percep latura 
estetică a soluţiilor propuse, constituie elementul central al soluţiilor propuse. 
Pentru aceştia, în covârşitoarea lor majoritate, neprofesionişti, impactul vizual, 
artistic al unei soluţii este primordial celui funcţional. 
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În concluzie, această implementare, nu rămâne fără rezultate, chiar pe termen 
scurt. Propunerile au dublu caracter, functional şi estetic, agreate de publicul ţintă, 
conduce la beneficii sesizabile atât de oamenii cât și de speciile de animale ce trăiesc în 
vecinătatea soluţiilor propuse, constând în principal ȋn clădiri cu acoperişuri şi  pereți 
verzi. 

Rezultatele directe sunt, reducerea consumului de energie pentru clădiri, un 
aer mai curat, adică reducerea efectului de insulă urbană de căldură și un mediu mai 
sănătos. 

Un alt beneficiu secundar, îl poate consitui turismul urban. Dacă acum 10 ani, 
ideea de turism urban dezvoltat în România părea o utopie, sau optimist vorbind o 
iluzie deşartă. Exemplul Sibiului şi Sighişoarei, oraşe care din diverse fonduri, fie 
europene, naţionale sau locale, şi-au rezolvat în mare parte problema reabilitării 
clădirilor din centrele istorice, ne-au arătat că se pot reînnoi ansambluri arhitecturale 
semnificative. 

1. SPORIREA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR  
APĂ-VEGETAŢIE 

Apa este o sursă naturală, regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element 
indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, 
sursă de energie şi cale de transport. Apa este un factor determinant în menţinerea 
echilibrului ecologic, pentru existenţa vieţii şi înfăptuirea tuturor activităţilor 
umane. Apa, pentru a se evapora, absoarbe energie din mediu sub formă de caldură 
şi este desfăcută în particule foarte mici, similare ceţii. 

Vegetaţia folosită în amenajările urbane ne apropie de natură! Plantele absorb 
toxinele din aer, reducând emisiile de CO2, oferind în schimb un echilibru între 
temperatura şi umiditatea relativă; ajută la purificarea aerului în jurul lor!  Respirăm 
AER CURAT! 

Asocierea apă-vegetaţie (a se vedea fig. 1) contribuie la reducerea efectului de 
insulă de caldură urbană. Prin asociere se aliniază în procesul de atenuare (termen 
scurt şi mediu) dar şi de adaptare pe termen lung ca răspuns la schimbarea 
climatică, tot mai variabilă în ultima perioadă, precum şi împotriva fluctuaţiilor de 
temperaturi. Din punct de vedere estetic, cele două componente, vegetaţia şi apa, în 
toate formele lor ne redă posibilitatea unui design atractiv, care exprimă şi 
facilitează dualitatea om-natură, în mediul urban. „Peisajul desemnează o parte de 
teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii 
şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani’’.   ( Legislaţie11) 
                                                 
11 Conform Convenției Europeane a Peisajului. 
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Fig. 1. Zurich, Elveţia, locuinţe colective. 
Sursa 1: arhivă personală  

prof. dr. Arh. Cristina Victoria Ochinciuc. 
 

 
 

 

2. ANOMALII ALE TEMPERATURII AERULUI  
DE SUPRAFAŢĂ 

Potrivit IACETH (The Institute for Atmospheric and Climate Science), 
creșterea numărului de nopți tropicale combinate (unde temperatura minimă este 
mai mare de 20 oC) precum și zilele calde (cu temperaturi maxime mai mari de 
35 oC) – în condițiile climatice actuale și viitoare sunt în creştere. 

 

 

 

Fig. 2. Harta temperaturii aerului de suprafaţă 
Sursa 2: EEA - European Environment Agency,  http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/figures/increase-in-the-number-of/increase-in-the-number-of/image_large 
 

Conform studiului, (a se vedea fig. 2, Raport12) referitor la tendinţele valurilor 
de căldură şi frig în zona Carpatică din 1961 până în 2010 – s-au înregistrat 
anomalii ale temperaturii aerului de suprafaţă, evenimentele valurilor de căldură au 
                                                 
12 Heat and cold waves trends in the Carpathian Region from 1961 to 2010, Jonathan Spinoni, Monika 

Lakatos, Tamás Szentimrey, Zita Bihari, Sandor Szalai, Jürgen Vogta and Tiberiu Antofiea 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY Int. J. Climatol. 35: 4197-4209 (2015) 
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devenit mai frecvente, mai lungi, mai severe și mai intense în întreaga regiune 
Carpatică (Raport13) în special, în timpul verii, unde, temperaturile întâlnite în sudul 
României cresc  în oC de la un an la altul. În România, de la o temperatură medie 
pentru vară de 18-20 oC, în perioada de referintă 1998-2002, temperatura aerului s-a 
dublat! 

3. APARIŢIA INSULEI DE CĂLDURĂ 

Una dintre cauzele încălzirii oraşelor, o constituie o suprafaţă cu vegetaţie 
redusă la care se adaugă factorii urbani (eg., tafic, dimensiunile şi amplasamentul 
clădirilor, materialele de constructie utilizate) traduşi prin faptul că, ȋn bună regulă, 
avem un aer mult mai cald în zona urbană decât în mediul rural. 

Una dintre problemele cu care se confruntă oraşele o constituie  extinderea 
necontrolată a suprafeţelor acoperite cu beton şi asfalt. Ȋn acest sens, o lipsă de 
preocupare şi coerenţă ȋn integrarea vegetației într-un procent mai mare în spațiul 
urban conduce la crearea „Insulei de caldură urbană”, situaţie care generează supra-
încălzirea urbană, ca rezultat al emanării căldurii din timpul nopții. (a se vedea fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Factorii care pot influența severitatea efectului UHI - Urban Heat Island. 
Sursa 3: Samar S., Nourhan M., The Living walls as an Approach  

for a Healthy Urban Environment, Energy Procedia 6, fig. 3 - 593, 2011. 

                                                 
13 Raport European Environment Agency (EEA), nr. 2 (2012). 
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În cele ce urmează vom da câteva definiţii ale elementelor componente 
insulei de căldură care se vor păstra pe parcursul întregii lucrări: 

− Geometria canionului – rezultă din forma și orientarea clădirilor pe 
bulevarde; 

− Materialele de construcții – înmagazinează pe durata zilei căldura ce va fi 
eliberată pe durata noptii; 

− Efectul de seră - cantitățile de dioxid de carbon, metan și alți compuși 
rezultați ca urmare a arderilor din atmosferă, cresc; 

− Căldura antropică – generată de sectorul industrial, de trafic și aparatele 
de climatizare; 

− Sursa de răcirea prin evaporare – oraşele au un mare deficit de verdeaţă 
și de sisteme de fântâni arteziene; 

− Vântul – deplasarea căldurii din interiorul canioanelor urbane se poate 
efectua prin intermediul fluxurilor de aer. 

Pe cale de consecinţă, apariţia şi amplificarea insulei de căldură conduce pe 
termen mediu şi lung producerea de efectului de seră la nivelul oraşelor. 

La nivel planetar, efectul de seră constă ȋn modificarea regimului preci-
pitaţiilor; apariţia inundaţiilor, secetei; afectarea pădurilor, pe scurt modificarea 
climei. Modificarea climei sau încălzirea globală, se reflectă ȋn retragerea gheţarilor 
şi micşorarea gradului de acoperire cu gheaţă a zonei Arctice ceea ce conduce şi la 
creşterea nivelurilor mărilor  (a se vedea Fig 4). 

 

     
 

Fig. 4. Exemplificarea efectului de seră la nivel planetar. 
Sursa 4: http://www.subiectiv.ro/social/inundatii-2014; http://www.hotnews.ro/ 

stiri-mediu-16009389-harta-taierilor-paduri-din-romania.htm 
 

La nivel de oraş, subdimensionarea vegetaţiei generează proprietăţi termice 
diferite. Acest aspect este, ȋn mod evident cumulat celorlaltor factori, dintre care 
amintim: spaţii mineralizate, densitate ridicată de ocupare cu constructii, existenţa 
unor degajări semnificative de fluide calde în atmosferă, prezenţa transportului auto 
intens, prezenţa căldurii antropicegenerată de industrie, sistemele de climatizare etc 

Una dintre soluţiile care pot conduce la rezolvarea problemei constând ȋn 
efectul insulei de căldură la nivel urban o constituie intervenţia umană la nivelul 
vegetaţiei existente. In acest sens, minimizarea insulei de căldură se poate realiza cu 
succes prin utilizarea, la nivel de gestiune a suprafeţelor urbane, a vegetaţiei, 
concret prin utilizarea de pereţi verzi şi acoperişuri verzi (Raport14). 
                                                 
14 Articol Ileana Nicolae din Faţade verzi, pereţii vii – Spatiu, Artă, Arhitectură, Bucureşti, 20-21 

aprilie, 2013, Ed. Unniv. „Ion Mincu“. 
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Ȋn cele ce urmează vom prezenta principalele soluţii ce pot conduce la o 
rezolvare eficientă a efectelor insulei de căldură, utilizând plantele. Ȋntre acestea: 
faţadele verzi, pereţii vii, acoperişurile verzi şi terasele verzi. 

 Faţadele verzi – sunt fațade vegetale îmbrăcate cu liane sau plante perene 
de talie mică, susținute prin diferite sisteme ca medii de creștere, având la bază 
diferite tehnici de construcție. 

 Pereţii vii – sunt pereţi de sine stătători sau parte a unei clădiri, parţial sau 
complet acoperiţi cu vegetaţie şi, în unele cazuri cu sol sau suport anorganic de 
creştere. Plantele cresc direct pe suprafaţa verticală şi nu de la baza clădirilor. 

 Acoperişurile verzi – sunt suprafețe ale acoperisului care au fost proiectate 
să acomodeze vegetatie și/sau accesibilitate (grădini, terase, locuri de joacă, iazuri, 
alei); acestea reprezintă o variantă sustenabilă de acoperire cu vegetaţie a clădirilor. 

 Terasele verzi – sunt spaţii adiacente clădirii amenajate cu vegetaţie la 
containere, vegetaţie ce  compensează pierderile de spații verzi rezultate în urma 
dezvoltatorilor imobiliari. 

Utilizarea acestor soluţii implică probleme legate de irigare ale acestor suprafeţe 
cu apă şi de asigurarea unor surse de energie cu ajutorul cărora pot fi gestionate eficient 
(aprovizionare cu apa, igienizare, ȋntreţinere etc.) a acestor suprafeţe verzi. 

Apa foloseşte gravitaţia pentru a genera presiune fiind alimentată în diferite 
sisteme în casă. Menținută la o adâncime adecvată pentru izolare, rezistă schimbărilor 
climatice precum şi împotriva fluctuaţiilor de temperaturi. Cu ajutorul unor filtre 
poate fi folosită ca apă potabilă! 

Energia este recoltată din aparate solare şi eoliene. Aerul, apa şi deşeurile sunt 
curăţate cu ajutorul peretelui verde şi, utilizând o astfel de soluţie,  totul poate fi 
reciclat. 

4. ROLUL VEGETAŢIEI VERTICALE ÎN SPAŢIUL URBAN 

 4.1. Avantaje: 

Utilizarea soluţiilor prezentate anterior genereaza pentru spaţiul urban o serie 
de beneficii, după cum urmează: 

● se consituie ȋn izolator termic eficient - reduce efectul de încălzire insulară 
urbană; reduce consumul de energie prin creșterea coeficientului de rezistență 
termică a acoperișului / pereţilor – costurile spațiului de la ultimul nivel pot fi 
reduse cu până la 50%; crește durata de viață a acoperișului-faţadei; 

● reduce cantitatea de apă meteorică ce se scurge de pe acoperiș cu până la 
80%; Se reduc cheltuielile de colectare a apelor pluviale; 

● filtrează poluanții și CO2 din aer eliberând oxigen, precum și poluanții și 
metalele grele din apa meteorică (din zonele afectate de industrie) – îmbunătățind 
microclimatul; 

● crește suprafața de habitat pentru păsari, insecte și animale în mediul urban; 
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● poate constitui un spațiu recreativ pentru utilizatorii clădirii înlocuind 
grădina – contribuind la buna dispoziție, confort psihic - efect terapeutic; 

● constituie un element estetic și împrospătează aerul urban. Protejează fațada 
de fluxul de vânt sau de precipitațiile din sezonul rece; 

Dintr-un alt punct de vedere, sistemele descrise sunt adaptabile raportate la 
obiectul de arhitectură, în sensul că ele se pretează a fi utilizate pentru o gamă largă 
de clădiri; Lipsa de teren adecvat pentru amenajarea unor grădini la sol, în spațiul 
urban, face ca pereții verzi, fațadele verzi şi acoperișurile să constituie o extensie pe 
verticală a beneficiilor grădinilor tradiţionale. 

4.2. Dezavantaje 

Implementarea unor astfel de soluţii nu este lipsita şi de aspecte nefavorabile , 
dintre care amintim aici: 

− necesitatea  financiară de a întări suportul structural pentru a suporta greutatea 
unei amenajări peisagistice pe faţadă, terasă sau acoperiș; 

− tipul de plante utilizat nu este întotdeauna potrivit fără un proiect studiat 
sau gândit pentru circulație în cazul acoperişurilor verzi; selecție de plante 
ne/potrivită; 

− standardele de izolație pentru pereţi şi acoperișuri mult mai ridicate, și 
implicit mai costisitoare, în caz contrar reparațiile ulterioare sunt foarte dificile; 
lucru bine făcut se amortizează în timp; 

− probleme ce pot apărea în cazul nerespectării regulilor: slabă întreținere, 
scurgeri, prăbușire, înfundare, drenaj slab; 

− sistemele pentru pereți pot fi directe, spontane sau planificate, în timp, cele 
spontane/directe – pot produce daune materiale, prin crăparea tencuielii, favorizând 
instalarea igrasiei, contribuind la degradarea peretelui suport. 

Dintre soluţiile recomandate, pentru minimizarea efectelor negative ce ȋnsoţesc 
utilizarea sistemelor verticale verzi studiate, în funcţie de beneficiar, menţionăm a 
se evita folosirea speciilor de plante care stochează praful sau produc puful ce creează 
alergii (varietăţi salix, hedera, pelargonium, o parte din plantele aromatice etc). 

5. IMPACTUL VEGETAŢIEI VERTICALE ÎN SPAŢIUL URBAN 

5.1. Impactul ecologic (de mediu) 

 
Fără îndoială, spațiile verzi au o importanță vitală în peisajul urban, reflectând 

perfect principiile sustenabilităţii. Ȋn acest esens, pornind de la exemplul oferit de o 
pădure, cele mai multe dintre radiațiile solare sunt interceptate și reținute de către 
frunzele dese ale plantelor, o parte foarte mică fiind transformată în energie chimică, 
prin fotosinteză. Ulterior, radiațiile solare absorbite vor ajuta la transformarea apei 
din forma lichidă în cea gazoasă, prin evapo-transpirație. Aceasta va ajuta la 
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scăderea temperaturii înconjurătoare și la o creștere a umidității. Cu alte cuvinte, 
procesul de insulă de căldură poate fi semnificativ atenuat prin folosirea plantelor în 
peisajul puternic urbanizat; Plantele folosite în oraşe ne crează umbră, o  protecție 
faţă de soare şi vânt, reduce temperatura aerului, creşte umiditatea, produce oxigen 
şi reducând dioxidul de carbon 

Este importantă o regândire a spaţiilor urbane verzi, astfel încât impactul 
factorilor asupra insulei de căldură urbană sa fie maxim, în sensul diminuării 
acestuia. 

Personal, simt orașul în care trăim uscat, fierbinte, impermeabil și poluat (aer, 
apă, sol, trafic, zgomot). Bucureștiul este plin de provocări, este la începutul unei 
dezvoltări de infrastructură verde pe verticală. Prin înverzirea unui oraș se conservă 
natura, se modifică în bine clima urbană în timp ce aerul devine mai curat. 

5.2. Impactul economic 

Ecologizarea exterioară a clădirilor (faţade, pereți, acoperișuri) oferă numeroase 
beneficii economice, inclusiv prin managementul apei, conservarea energiei şi de 
atenuare a efectului de insulă de căldură urbană, prin reducerea poluanţilor aerului, 
creşterea longevităţii materialelor de constructii, precum şi o imagine mai  plăcută 
de mediu în care oamenii să locuiască, să lucreze şi să trăiască. 

Beneficiile acestei soluții de înverzire a orașului sunt multiple iar, beneficiile  
economice vizate de utilizarea clădirilor verzi sunt: profit, atragerea investitorilor în 
spațiile destinate serviciilor și comertului, folosirea eficientă a spațiului, dezvoltare 
coerentă a orașului, amortizarea investiției în timp, bună gestionare a resurselor 
financiare. 

În general, construcțiile consumă 35 % din consumul de energie totală şi  65 % 
din consumul total de energie electrică. O implementare pe o construcție betonată cu un 
perete verde sau o fațadă verde ar putea avea un impact semnificativ pentru economiile 
energetice. 

În cifre, beneficiile economice rezultate ale utilizării clădirilor verzi se traduc 
astfel: 

• împiedică încingerea suprafețelor de sticlă și beton și implicit reflectarea și 
radierea înapoi în atmosferă a razelor UV; astfel încât, temperatura din zonele cu 
amenajări de acest fel scade cu până la 5°C față de media pe oraș; 

• captează și drenează apa pluvială, diminuând stresul asupra sistemului de 
canalizare al orașului și riscul acestuia de suprasaturare/refulare; 

• captează și rețin praful atmosferic – cca. 1.5 kg anual / 10 m² de vegetație; 
• absorb și filtrează substanțele nocive din atmosferă - cca. 10 t anual / 15 m² 

vegetație; 
• produc oxigen – 1 m² de vegetație asigurând cantitatea anuală necesară unui 

om; 
• reduc poluarea fonică, cu până la 10 Db, proprietate utilă și necesară marilor 

artere de circulație; 
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• atenuează viteza vântului în orașe, prevenind formarea de culoare și turbioane. 
• îmbunătatesc aspectul estetic general al unui oraș, cu efect direct asupra 

tonusului locuitorilor. 
În mod adițional, după „înverzirea” unui imobil pe plan vertical valoarea de 

propietate va fi în creștere. În general 12% din valoarea unui imobil se datorează 
verdelui din spatele casei (grădina) 7 % este determinat de prezența unui parc în 
apropiere (în fața sau în spatele casei). Vor apărea reducerile costurilor energetice, 
reducerea riscurilor și, în plan urban general, creșterea turismului. 

5.3. Impactul social 

Funcțiile sociale ale vegetației urbane aduce oamenii împreună. Toate parcurile, 
zonele de recreere, faţadele verzi oferă locuri de întâlnire pentru localnici, și turiști, 
reunind minorităţi, oameni de diferite vârste. 

Existenta acestor beneficii transformă utilizarea pereților verzi nu numai un 
gest la modă şi sau un exerciţiu de cosmetică, ecologizarea de clădiri urbane este 
pur şi simplu un lucru foarte rational, un gest „normal“ într-o lume „anormală“. 

Cercetările arată că impactul vizual cu plantele este suficient pentru recuperarea 
oamenilor bolnavi, boli datorate stresului și oboselii. Imaginea verdelui vertical ne 
transmite un sentiment de recreere și bunăstare. Creează identitatea de regiune, 
mobilitatea estetică și nu în ultimul rând sănăatea. 

5.4. Impactul cultural 

Din punct de vedere cultural, beneficiile sociale au un impact relevant în 
utilizarea faţadelor şi a pereţilor vii/verzi, prin  crearea de zone rezidențiale cu 
confort sporit; prin promovarea dialogului social și a îmbunătățirii comunicării între 
actorii urbani; obţnerea unor spații publice de calitate; pot fi create prin încurajarea 
dezvoltării simțului civic, având beneficii precum creșterea valorii apartamentelor 
și a spațiilor comerciale de la baza construcțiilor (parterele blocurilor); Acestea pot 
genera o imagine bună a orașului. 

Structura orașelor poate fi transformată în peisaje care prind viaţă. Natura 
poate fi integrată în mineralul oraşelor iar locuitorii pot profita de numeroasele 
beneficii ale vegetaţiei - pe/în jurul clădirilor. 

5.5. Impactul estetic 

De-a lungul timpului, arhitecții au creat locuri memorabile și clădiri remar-
cabile, devenind azi, monumente istorice protejate. Deși s-a ținut pasul cu cele mai 
recente dezbateri în planificarea urbană și în arhitectură, putem crede că știm 
răspunsul: extinderea suburbană încet, încet acaparează zona urbană. Specialiștii 
recunosc că, peisajele și clădirile sunt firul de țesătură urbană. Clădirile verzi/vii pot 
deveni indicatoare la nivel de oraş, acestea pot fi folosite ca ‘instrumente’ pentru a 
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promova extinderea spaţiului verde pe verticală. O arhitectură cu identitate, într-un 
anumit context ne ajută să inserăm modernismul vegetal pentru construcţii astfel 
încăt totul să pară firesc. Într-adevăr, după ce arhitectura devine accesibilă, 
durabilă, cost-eficientă, în condiții de siguranță, și productivă, apare generarea unei 
imagini verzi a orașului. 

6. CONCLUZII 

Orașul nostru, ţara noastră, în ultimii 20 ani s-a dezvoltat într-o manieră 
sustenabilă, si, pe viitor, aceste tehnologii ‘verzi’ aflate în plină ascensiune, îşi fac 
simţită prezenţa prin creşterea eficienţei spaţilui verde pe cap de locuitor precum şi, 
a îmbunătăţirii climei mediului urban. 

Îmbunătățirea calității, esteticii și a fondului construit prin inserția de elemente 
naturale: 

– reducând temperatura de suprafață în mediul construit 
– îmbunătățind calitatea aerului prin extinderea vegetației pe suprafața clădirilor; 
– reglarea temperaturii - reducerea efectului urban de „insulă de căldură”; 
Se urmăreşte o dezvoltare a orașului  în vederea creării unei imagini urbane, 

la un nivel înalt, recunoscută național și internațional. Se urmărește folosirea 
eficientă a resurselor și crearea unor parteneriate de tip public-privat, care să 
faciliteze punerea în practică a acestor tehnologii. 

Plantele contribuie la purificarea aerului din jurul nostru şi ne oferă un 
echilibru între temperatura și umiditatea relativă, îşi creează propriul microclimat. 

Cercetările au arătat o reducere a temperaturii de suprafaţă în mediul construit 
şi o îmbunătăţire a calităţii aerului prin extinderea vegetaţiei pe suprafaţa clădirilor. 
Pereţii vii au capacitatea de a regla temperatura, chiar dacă nu acţionează mereu ca 
un dispozitiv de umbrire. 

Rezultatele directe sunt reducerea consumului de energie pentru clădiri, un 
aer mai curat, adică reducerea efectului de insulă de căldură urbană şi un mediu mai 
sănătos. 
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