
CAPITOLUL II 
EVOLU�IA SPA�IILOR VERZI ÎN MUNICIPIUL TIMI�OARA 

 
Cu toate c� Timi�oara se caracterizeaz� printr-o diversitate redus� a condi�iilor fizico-

geografice, iar climatul edificat pe un fond temperat continental cu influen�e submediteraneene, 
manifest� mai ales, în leg�tur� cu relieful, un num�r restrâns de microclimate locale, interven�iile 
antropice s-au soldat cu evidente implica�ii în dispunerea solurilor �i a vegeta�iei. 

Interven�ia omului asupra înveli�ului vegetal (�i a ecosistemelor naturale în general) a ap�rut 
înc� din primele începuturi ale activit��ii sale economice, astfel c� starea actual� a solurilor �i a 
vegeta�iei apare azi ca o rezultant� a interac�iunii dintre factorii naturali �i cei antropici. 

Referindu-se la vegeta�ia natural� ce s-a succedat pân� în prezent în Câmpia de Vest a 
României (deci �i Timi�oara), C.V. Oprea �i colab. (1971), men�ioneaz� urm�toarele forma�iuni: de 
mla�tin� (azi ocupând suprafe�e foarte reduse în zonele depresionare) �i cea de silvostep� (supus� 
în ultimii ani modific�rii datorit� unor tendin�e v�dite de aridizare, semnalate de cre�terea atacului 
de roz�toare, insecte, ciuperci etc.). 

Importan�a spa�iilor verzi a dep��it nevoia tr�irilor romantice, în mijlocul naturii; este 
dovedit �tiin�ific rolul important pe care-l au în men�inerea echilibrului psihic �i fizic al locuitorilor 
aglomer�rilor urbane. Desigur, spa�iile verzi „nu pot restabili condi�iile naturale în ora�“, dar, prin 
func�iile lor ecologice, sanitar-igienice �i recreativ-estetice reprezint� aliatul nostru în lupta 
cotidian� împotriva agresiunilor vie�ii moderne, determinând în bun� m�sur� gradul de civiliza�ie �i 
confort urban; ele dau expresivitate artistic� peisajelor arhitecturale, calitate �i pitoresc. Denumite 
„pl�mâni ai ora�elor“, spa�iile verzi echilibreaz� temperatura �i intensitatea luminii ambientale, 
ac�ioneaz� ca un ecran absorbant al zgomotului, purific� aerul. Un hectar de vegeta�ie/p�dure 
furnizeaz� într-o zi 220 kg de oxigen, consumând, în schimb, 280 kg de bioxid de carbon; capteaz� 
cel pu�in 50% din praful atmosferic.  

În 1919, Timi�oara beneficia de 262.000 mp de planta�ii publice, de 22.189 de arbori planta�i 
de-a lungul re�elei stradale, precum �i de trei sere, între care una de palmieri. Zece ani mai târziu 
(1929), pe un teren al Prim�riei din Calea Girocului a luat fiin�� prima pepinier� horticol� a ora�ului, 
care, împreun� cu pepiniera forestier� a Serviciului Silvic au asigurat materialul floricol �i 
dendrologic necesar dezvolt�rii spa�iilor verzi. În 1939, suprafa�a parcurilor din Timi�oara totaliza 
41,2 hectare. Din materialul s�ditor produs în pepiniera forestier� (puie�i de stejar, ar�ar, ulm, nuc 
american, paltin, tei etc.), în anii 1937-1938 s-a n�scut P�durea Rena�terii Na�ionale, care se vede de-
o parte �i de alta a drumului na�ional Timi�oara-Lugoj. Este vorba de P�durea Verde, care urmeaz� s� 
fie reamenajat� ca p�dure-parc în viitorul apropiat. 

Renumele Timi�oarei de „ora�-gr�din�“, al parcurilor �i florilor, are acoperire în gustul 
pentru frumos �i sim�ul gospod�resc al locuitorilor s�i. O dovede�te faptul c� o dat� cu în�l�area 
caselor, în jurul acestora localnicii au plantat arbori �i arbu�ti decorativi, flori. C�l�torind la 
Timi�oara (1660), Evlia Celebi aminte�te în memorialul s�u de gr�dinile din marginea Cet��ii; vara, 
însu�i pa�a î�i muta re�edin�a în afara ora�ului, la Mehala, într-o locuin�� înconjurat� de gr�dini cu 
ecouri orientale. Înc� din secolul al XVIII-lea, planurile ora�ului marcau geometria unor gr�dini, 
inclusiv în Cetate. Dac� într-o cl�dire se creeaz� un decor de bun�voie limitat, gr�dina tinde s� pun� 
locuitorii casei în leg�tur� cu natura, pentru a le alina dorul dup� „paradisul pierdut“. 

Evolu�ia urban�, mai ales în a doua jum�tate a secolului al XX-lea, s-a manifestat prin construc�ia 
unor ansambluri de locuin�e, în care s-au adunat blocuri de beton f�r� suflet, f�r� istorie �i lipsite de 
frumuse�e. Aceste imagini se reg�sesc, poate cu �i mai mult� pregnan��, �i în România, exemplul 
Timi�oarei fiind edificator.  

Dezvoltarea rapid�, spectaculoas� chiar, a unor ramuri industriale (construc�ii de ma�ini, 
chimie, industrie u�oar� etc.) în intervalul 1960-1980 a determinat dublarea popula�iei ora�ului: de 
la 174.243 de locuitori, la 351.293 de locuitori, pe seama unui mare aflux de for�� de munc� din alte 
zone. Pentru a face fa�� cerin�elor presante de locuin�e ale noilor salaria�i, ritmul construirii 
ansamblurilor de blocuri se intensific�, apar marile cartiere: Circumvala�iunii, Tipografilor, �agului, 
Aradului, Bucovina, Mircea cel B�trân, Ion Ionescu de la Brad. Crearea de noi cartiere nu a fost 



înso�it� de o extindere adecvat� a spa�iilor verzi, amenaj�rile cu caracter de parc fiind pu�ine: Parcul 
Stadion, Gr�dina Botanic�, Parcul Lidia, Continental.  

Exist� etape istorice privind apari�ia �i evolu�ia planta�iilor de arbori �i arbu�ti în 
Timi�oara. 
 Etapa ini�ial�: Primele zone cu arbori planta�i în Timi�oara au ap�rut odat� cu primele 
stabilimente importante ale ora�ului ca o reac�ie de a crea zone de minim confort �i perdele – 
filtru pentru mirosul nepl�cut al mla�tinilor din apropiere. 
 Desenul întocmit de Ferencz Watthay, la mijlocul secolului XVII, prezint� o planta�ie de 
arbori întins� în marginea ora�ului (Timi�oara – Monografie, Ioan �i Rodica Munteanu). Reputa�ia 
Timi�oarei de ora� al parcurilor �i gr�dinilor î�i are explica�ia în vechea obi�nuin�� a locuitorilor 
urbei de a planta arbori, arbu�ti �i flori într-o regiune dominat� de mla�tini întinse, de suprafe�e 
mari, acoperite periodic de apele rev�rsate din Bega �i Timi�. Microclimatul creat astfel era singurul 
mod de a avea un aer purificat �i de a îmbun�t��i condi�iile generale de via��. 
 Etapa de sistematizare/canalizare/reconstruc�ie a ora�ului dup� înl�turarea ocupa�iei 
turce�ti a prev�zut primele parcuri, în jurul re�edin�elor oficialit��ilor, primele aliniamente 
stradale cu arbori �i din considerente estetice precum �i p�duri în jurul ora�ului. Se dezvolt� 
nivelul de educa�ie al popula�iei. 
 Imediat dup� recucerirea ora�ului, inginerii militari austrieci traseaz� spa�ii largi (Palanca 
Mare �i Palanca Mic�) pentru parcuri. În secolul XVIII, planurile ora�ului con�in zone cu planta�ii 
forestiere (Maierele Valahe, Maierele Germane �i în spa�iul Cet��ii). De asemenea toate re�edin�ele 
importante din ora� sunt împrejmuite cu parcuri, gr�dini �i planta�ii de arbori.  
 Etapa de dezvoltare industrial� antebelic� – p�durile urbane ca filtre �i perdele de 
protec�ie 
 Mai târziu înainte de primul r�zboi mondial se lucra cu amenaj�ri în stil peisagist, odat� cu 
dezvoltarea industrial� a ora�ului, ca o necesitate de a reac�iona a locuitorilor urbei, atât la ac�iunea 
factorilor poluatori, se planteaz� arbori, într-o schem� deas�, adev�rate filtre – perdele de 
protec�ie contra fumului industrial �i prafului citadin, cât �i la temperaturile estivale ridicate. 
 În secolele XIX �i XX, preocuparea locuitorilor pentru a avea mai multe spa�ii de agrement 
se amplific�. 
 Guvernatorul provinciei Banatului �i al Voivodinei, contele Coronini, planteaz� în 1850 cu 
arbori o suprafa�� de 4 ha (se men�ine �i azi: Parcul Coronini (Poporului) �i apoi se pornesc o serie 
de ac�iuni concretizate prin apari�ia de noi parcuri amenajate în special de-a lungul canalului Bega. 
Cel mai important este Parcul Scudier (Central), amenajat între 1870 – 1880 în stil englezesc. 
Climatul specific face ca parcul s� fie plantat cu arbori dup� cump�rarea sa de c�tre baronul Anton 
Scudier. Începând cu 1902, în cadrul municipalit��ii ia na�tere Serviciul Horticulturii, care lucreaz� 
profesionist la între�inerea �i amenajarea parcurilor ora�ului, odat� cu dezvoltarea edilitar� a 
ora�ului. În aceast� perioad�, se amenajeaz� foarte multe spa�ii în stil peisagist, cu mult gazon �i 
flori. 
 Etapa de dezvoltare interbelic� – predomin� criteriul estetic �i se extind suprafe�ele de 
zone verzi odat� cu înflorirea general� a ora�ului. Etapa se caracterizeaz� prin: 

- amenajarea din considerente estetice a unei serii de parcuri în stil peisager; 
- ora�ul avea cea mai mare suprafa�� de zone verzi amenajate – 200 ha (dublu fa�� de cea 

actual�); 
- Timi�oara este considerat unul din cele mai curate �i salubrizate ora�e din centrul �i sud – 

estul Europei (Dacia, Timi�oara, I, 1939, no.91, 06. Noiembrie, p4); 
- nivelul cultural �i educa�ia popula�iei ora�ului era în expansiune. 

 În perioada interbelic�, se intensific� ac�iunea de plantare a arborilor în aliniamente sau în 
anumite spa�ii destinate în special pentru aceasta. Se produceau anual pentru nevoile ora�ului în 
pepinierele proprii: peste 70.000 puie�i talie mare din specii de arbori, peste 80.000 puie�i din specii 
de arbu�ti �i peste 1.000.000 de flori diverse. Pân� în 1943, prim�ria Timi�oara, prin serviciul de 
specialitate a înfiin�at �i reamenajat peste 200 ha de spa�ii verzi, în special planta�ii de arbori. 



Etapa de dup� al II–lea r�zboi mondial: suprafa�a de zone verzi se reduce în 
detrimentul noilor construc�ii, �i sufer� din lipsa de fonduri pentru între�inere, se reamenajeaz� 
peisagistic o serie de zone verzi existente (mai ales dup� 1960). 
 În ultimele decenii, dup� al II-lea r�zboi mondial, dezvoltarea edilitar� a ora�ului nu a mai 
prev�zut �i extinderea parcurilor, aliniamentelor �i a planta�ilor cu arbori la aceea�i scar� ca �i pân� 
atunci. 

Etapa 1990 – 1999 etapa de tranzi�ie �i de dezvoltare haotic� a ora�ului. Dispar zone 
verzi în spa�ii publice (dublarea num�rului de autoturisme duce la apari�ia de parc�ri �i garaje pe 
spa�ii verzi). 

Etapa de dup� 2000 – prezent etapa de dezvoltare planificat� �i aplicare a Planului 
Urbanistic Zonal. Apar noi zone verzi amenajate pe terenuri virane (Parcul Uzinei, Scuarul Pompiliu 
�tefu, Parcul Cl�bucet, Scuarul Macilor, Zona Steaua, Scuarul Cugir), noi perdele forestiere (Ovidiu 
Balea, Calea Torontalului, Calea Aradului) �i se modernizeaz� parcuri �i scuaruri (Parcul Zona 
Bucovina, Parcul Bihor, Scuarul Arhanghelii Mihail �i Gavril, Scuarul Arcidava, Parcul 
Adolescen�ilor, Parcul Soarelui, Scuarul P�un Pincio, Parcul Coronini, Parcul Carmen Sylva etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


