Здравейте!
Предлагам следната идея за една по-зелена и чиста София (чист въздух = здрав и силен
човек).
За всяка новорена душичка/дете и/или сключване на граждански брак да се засади дърво

Идеята е вдъхновена от следният пример:
https://www.euronews.com/green/amp/2021/08/23/which-country-is-planting-a-tree-for-every-baby-th
at-is-born
който е с двоен ефект за две страни, не само там където се раждат, но солидарно и там
където най-много се нуждаят!
Дървета са естественият бял дроб на Земята ~ пречистват и дават свежа/ нужна сила, без
която човешкият организъм няма пълноценни функции...
Един от примерите, на първо място в Света - неутрална страна на въглеродни емисии е
малката Бутан
https://www.gvi.co.uk/blog/bhutan-the-first-carbon-negative-country-in-the-world/
Първата страна, която е въвела национален индекс на щастието...по-широко и комплексно
понятие от чисто финансовият показател брутен вътрешен продукт, но това е друга тема.
Та засаждането на дървета допринася за:
- по-чист въздух или по-здраво население
- намаляване на високите температури
https://www.epa.gov/heatislands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands
особено в градски условия, където масово е бетонизирано (дори би могло да се помисли за
изискване към строителите, които навлизат все повече в естествени територии, като топъл
пример е Боянското блато и други места, където секат и унищожават дървета или
естествени среди, да бъдат задължени да възстановят унищожената дървесна
растителност в квартала в подходящи територии или там където има най-много нужда...,
след като вече има и полезна карта за дърветата в територията на София
https://sofiaplan.bg/portfolio/trees-index/

- естествена среда за много видове
, които децата в градска среда все по-малко
виждат (засаждането може да се случи в паркове, детски площадки и дворове на ДГ,
Училища, където има все по-малко естествена среда за разлика от многото пластмасови
площадки под открито слънце, където лятото е невъзможно да се играе...).

Та както беше казал един мъдър човек, едни гледат семката и виждат само нея, а друг
вижда плода, който може да даде една семка след време...
Аз гледам фиданките
и виждам вековните дървета
, като се сещам за Секвоя
Гигантея засадена в двора на Боянската църква от Цар Борис и чувам гласа на черният кос,
синигера, тракането на пъстрият калвач, подскачащата катерица
и се сещам какво са
казали китайците
"Ако мислите за един ден напред вземете си храна, ако мислите за 1г. напред засадете
дърво..."
а сега попадам на нещо още по-силно, като отношение от Мартин Лутър Кинг, който е казал

"Ако ми кажат, че утре е края на света, то още днес аз ще посадя
дърво."
Пожелавам много ползотворни проекти и зелени, красиви, силни, здрави дни за всички
граждани на София и не само
С усмивка и много ентусиазъм,
Тюркян Исмаил

