Anexa nr. 10
Unități de peisaj, repere construite și naturale, elemente de siluetă, perspective și
axe vizuale propuse.

1. Repere arhitectural-urbanistice și naturale, axe vizuale importante. Perspective, siluete și profiluri
caracteristice valoroase
Peisajul în general, peisajul urban în particular, și spațiul public ca parte al acestuia, dispun de niște
atribute de ordin compozițional: puncte accent tip repere arhitectural-urbanistice, axe (vizuale), secțiuni /
profiluri sau la nivel urban siluete caracteristice.
În analiza peisajului urban și al spațiului public un rol deosebit au reperele arhitectural-urbanistice.
Acestea pot fi construite sau naturale. Printre reperele construite se numără deseori turnuri, turle-clopotnițe
de lăcașuri de cult, ansambluri de dimensiuni mari, în timp ce elemente de topografie și/sau de vegetație din
contextul natural se pot constitui în repere naturale.
Axele vizuale se crează înspre / dinspre reperele arhitectural-urbanistice și cele naturale, astfel
acestea din urmă se pot constitui în puncte de perspectivă / belvedere sau pot fi capete de perspectivă dintrun alt punct al spațiului public urban, al orașului.
Silueta unei localității reprezintă conturul superior al cadrului construit și natural de pe teritoriul
intravilan al acesteia. Aceasta poate fi o trăsătură caracteristică valoroasă a locului (ex. turnul de biserică,
clopotnița sau turnul primăriei în orașul istoric european), și în consecință se poate bucura prin
reglementările urbanistice de protecție, ca și o componentă centrală a identității acelui loc.
La nivelul spațiului public se poate identifica ca și element compozițional important secțiunea, profilul
de spațiu public (profil de stradă, de piață urbană). Profilul poate fi transversal (descris prin ampriză, fâșii
funcționale, vegetație etc.) și longitudinale (conținând și frontul / desfășurata de stradă sau de piață urbană).

2. Peisajul urban. Relația oraș – peisaj urban – spațiu public.
Peisajul este definit ca o parte din mediul natural sau cel construit, care formează un ansamblu
compozițional-artistic și este cuprinsă dintr-o singură privire, o priveliște, un aspect propriu unui teritoriu
oarecare, rezultând din combinarea factorilor naturali cu factorii antropici.
Orașul este un peisaj complex, având atât elemente de cadru construit cât și cele de cadru natural.
Spațiul public reprezintă o componentă importantă a orașului, a peisajului urban.
Una dintre problemele majore ale peisajului urban în general este lipsa unei limite clare a mediului
construit, cauzată de dezvoltarea urbană, de extinderea necontrolată a oraşului în anumite zone, problema
care afectează indirect și calitatea spațiului public din zona centrului istoric (perspective ”poluante”, vizual
nefavorabile). Extinderea mediului construit în defavoarea mediului natural, prin creşterea zonei rezidenţiale
în lipsa oricărei concepţii generale, directoare, dublată de „prăbuşirea” unor arii însemnate din centrul istoric,
creează dificultăţi de durată în dezvoltarea coerentă a oraşului. Perspective valoroase sunt puse în pericol
datorită amplasării nefavorabile a unor clădiri, sau calității arhitecturale slabe a acestora.
Elemente naturale importante în relaţia oraş– peisaj (curs de apă) deseori nu sunt sau sunt
insuficient puse în valoare, sau cele cu perspective valoroase pericilitate de construcţii noi ca elemente de
fundal.
Legătura pietonală între centrul sitoric al orașului cu cartierele de la marginea sa, respectiv cu mediul
natural sunt de cele mai multe ori blocate.
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Schema verde – unități teoretice de peisaj

Legendă

a. Unitatea de peisaj Parcul Episcopal Schlauch Lörinc / Petöfi Sándor
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b. Unitatea de peisaj Crișul Repede
c. Unitatea de peisaj Cetatea Oradiei
3. Spațiul urban istoric un peisaj cultural complex
Abordarea complexă a problemelor de peisaj este modalitatea de lucru propice elaborării unor politici
urbane / reglementări urbanistice coerente în situaţii când peisajul urban (socio-cultural) este un factor
important în viaţa unei localităţi. Zona construită protejată din Oradea are un rol important în definirea
identității întregului oraș.
Peisajul cultural este unul specific, cu caracter complex. Acest tip de peisaj este prezent separat sau
împreună cu peisajul natural. Putem identifica prezenţa simultană a mai multor tipuri de peisaj, de unități de
peisaj. Dintre acestea se disting următoarele: unitatea de peisaj al malurilor Crișului Repede, unitatea de
peisaj aferentă cetății etc.
Orașul istoric Oradea, zona construită protejată (ansamblul urban istoric), și în cadrul acesteia
spațiul urban istoric este un peisaj cultural complex.
Caracterul complex decurge din relațiile de interdependență între diferitele elemente de cadru
construit și cadru natural.
Astfel de exemplu Piața Unirii se poate interpreta doar împreună cu malul Crișului Repede. Sunt
importante perspectivele dinspre și înspre malul de apă, imaginea malului de râu având ca fundal imaginea,
silueta Orașului Nou, respectiv a cartierului Olosig. Puncte de belvedere în zona construită protejată, axele
vizuale importante și siluetele valoroase joacă de asemenea un rol important.
Componenta culturală-socială a tipologiilor complexe sunt înțelese în ideea continuității urbane.
Coexistența tipologiilor complexe istoric consituite sunt elemente indispensabile ale continuității urbane în
orașul istoric (european).
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Plan perspective și siluete
Legendă
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