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Зеленото е здраве – 
за ролята  
на растенията  
в съвременния офис
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ПРЕД HR МЕНИДЖЪРИТЕ днес стои 
нелеката задача да намерят добри 
специалисти за своите компании 
и още по-трудната – да ги задър-
жат, като им предложат пълно-
ценна работна среда, която да 
ги стимулира и вдъхновява. Не-
изменна част от такава среда в 
съвременния офис са растенията. 
Деляна Бенчева от „Цветни идеи“ 
разказва как можем да направим 
офисното пространство по-при-
ятно.

Истина е, че прекарваме голяма 
част от ежедневието си на ра-
ботното място. От друга страна, 
все повече хора превръщат в своя 
философия здравословния начин 
на живот във всяко отношение. 
Ето защо стайните растения 
са важни за компаниите, които 
искат да предложат оптимална 
работна атмосфера.

Растенията не само изглеж-
дат прекрасно, но имат доказани 
многостранни ползи. Тяхната роля 
далеч надхвърля постигането на 
естетичен ефект и представи-
телност на офиса. От малки цве-
тя на бюрото до големи дървовид-
ни видове и мащабни композиции 
– с интериорното озеленяване 
може да се постигне позитивна, 
вдъхновяваща и най-вече по-здра-
вословна работна среда.

Изследвания в областта по-
казват, че растенията оказват 

ползотворно влияние върху офис 
сгради и хора по най-различни явни 
и скрити начини.

Растенията намаляват 
стреса и създават усещане 
за комфорт и спокойствие
Повечето от нас инстинктивно 
осъзнават, че близостта със зеле-
нина ни кара да се чувстваме много 
спокойни. Когато сме заобиколени 
с растения, изпитваме по-малко 
стрес. Сградите са по-тихи и ре-
лаксиращи, но същевременно по-
стимулиращи и интересни. Има 
множество научни доказателства, 
че интериорната зеленина в една 
сграда има огромно положително 
влияние върху благосъстоянието 
на нейните обитатели.

Хората в офисите са по-про-
дуктивни, по-рядко се разболя-
ват, правят по-малко грешки и са 
по-щастливи като цяло, когато 
средата им е наситена с расти-
телност.

Растенията  
подобряват качеството  
на въздуха
В научните среди има единомислие 
за това, че растенията подобря-
ват вътрешната среда и пома-
гат в борбата със съвременния 
синдром на болните сгради (Sick 
Building Syndrome). Не са намерени 
конкретни причинители на този 
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синдром, но лошото качество 
на въздуха, прекаленият фонов 
шум и неправилният контрол на 
светлина и влажност в помеще-
нията се определят като важни 
фактори.

Тъй като растенията имат го-
ляма повърхност чрез листната 
си маса и обменят газове и вода 
със заобикалящата ги среда, мо-
гат да предложат добро решение 
на част от тези проблеми.

Ето няколко конкретни ползи 
от интериорните растения:

 y Намаляване на нивата на въг-
лероден двуокис

 y Увеличаване на влажността
 y Намаляване на нивата на опре-
делени замърсители като бен-
зен и азотен диоксид

 y Намаляване на нивата на прахо-
ви частици във въздуха

 y Поддържане на постоянни нива 
на стайната температура.

Растенията намаляват 
фоновия шум
От много отдавна растенията се 
използват за намаляване шума от 
натоварени пътища. Напоследък 

се заговори и за друга полза от 
тях – те намаляват нивата на фо-
нов шум и вътре в сградите. Няма 
съмнение, че растенията с лис-
тата си абсорбират, пречупват 
или отразяват фоновия шум, като 
по този начин правят околната 
среда значително по-приятна за 
обитателите.

Времето, прекарано в офиса, 
трябва да бъде пълноценно как-
то за компанията, така и за от-
делния човек. Работното място 
трябва да мотивира и стимулира, 
да предлага условия за преодоля-
ване на стреса и напрежението, 
за почивка и презареждане. Това 
обяснява защо растенията имат 
ключова роля в съвременния офис. 
Те дават това усещане за прият-
на, релаксираща и спокойна работ-
на атмосфера и облагородяват 
пренаситения с машини свят меж-
ду четири стени.
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