„Verdele mai mult decât o culoare!”

Sâmbătă, 17 Aprilie 2021, Primăria Municipiului Rm. Vâlcea reprezentată de D-nul
Primar Mircia GUTĂU, a dat „Startul” unei activități de igienizare în pădurea de pe
dealul Capela, zonă emblematică a orașului.
A fost o mare provocare pentru toți cetățenii responsabili ai urbei, care la ora 10
fix au primit materialele necesare și s-au îndreptat cu pași grăbiți spre locația
stabilită, atrăgând atenția asupra interesului pe care îl au față de mediul
înconjurător prin eșarfa verde pe care o purtau cu mândrie ca accesoriu la ținuta
vestimentară.
De ce este nevoie de aceste acțiuni? Pentru dezvoltarea spiritului de responsabilitate
față de natură în general și față de pădure în special, ecosistem terestru cu rol
esențial în menținerea vieții pe Pământ, prin reducerea „încălzirii globale”.
Impactul antropic va duce la topirea completă a calotei glaciare; cercetările privind
evoluția climei, la care au lucrat 133 de oameni de știință, evaluând peste 6000 de
studii, arată că ne așteaptă încă 1.5 grade în plus până în 2030-2050, dacă nu reducem
rapid emisiile de carbon și consumul de resurse naturale.
În acest fel numeroase habitate naturale vor fi în pericol, ca urmare numeroase specii
vegetale și animale, cu rol esențial în circuitul materiei în natură, vor fi pe cale
de dispariție.

Ce am realizat?
Am luat informații asupra factorilor abiotici și biotici din pădure; am văzut cum
timide plante ierboase au străbătut stratul de frunze moarte pentru a se bucura de
lumina solară, arbuștii și speciile lemnoase-gorun, carpen, fag, ulm, salcâm etc, se
pregătesc pentru o nouă perioadă de vegetație, asigurând circuitul apei în natură și
reducerea poluării grație procesului de fotosinteză.
Dintre animalele care ne-au întâmpinat am remarcat păianjenii, râmele, furnicile și
din loc in loc mușuroaiele făcute de cârtițe, animale subterane.
Acțiunea de colectare a deșeurilor a surprins pe fiecare participant în ceea ce
privește volumul și diversitatea lor.
Dacă fiecare dintre noi ar conștientiza efortul major pe care îl face planeta albastră
pentru a degrada diferite deșeuri, o sticlă (4000 de ani), un pet (450 de ani),
recipiente pentru conserve (10 ani), hârtia (un an), șervețele umede/ scutece (500
ani), filtrul de la țigări (10-15 ani) etc, și ar colecta selectiv aceste materiale
reciclabile, cu siguranță am asigura și generațiilor viitoare un mediu curat și
sănătos!
«A răni pământul înseamnă a te răni pe tine însuți, iar dacă alții rănesc pământul, te
doare». (Bruce Chatwin)
Sunt sigură că ceea ce am făcut își va pune amprenta asupra vieții în viitorul mai
mult sau mai puțin îndepărtat.
Să preţuim şi să ocrotim această oază de odihnă şi relaxare!”
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