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VISUOMENĖS IŠŠŪKIAI IR ŽMOGAUS SVEIKATA

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) dokumentuose pateikiamas sveikatos apibrėžimas:
„sveikata – visapusė fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne vien tik ligos ar negalavimų nebuvimas“
(PSO, 1948).

Psichinė sveikata yra kone pagrindinis gerą savijautą nulemiantis faktorius, neatskiriamas nuo
fizinės ar socialinės sveikatos. Ją įtakoja gyvenimo būdas, aplinka, kurioje žmogus gyvena ir
socialinis kontekstas. Nuolatos besikeičianti aplinka, gyvenimo tempo greitėjimas, fizinio judėjimo ir
socialinės aplinkos palaikymo stoka yra pagrindiniai fiziniai, struktūriniai ir socialiniai stresoriai.

Su gyvenimo būdu susijusios ligos tokios kaip stresas, perdegimo sindromas ar depresija tampa
didelėmis visuomenės sveikatos problemomis. Manoma, jog apie 350 milijonų žmonių pasaulyje
kenčia nuo depresijos (PSO, 2016).

Šiuo metu miesto zonose gyvena apie 50% pasaulio gyventojų (Jungtinių Tautų gyventojų fondas,
2007). Gyvenimo mieste privalumus (geresnę prieigą prie maisto, kultūrinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų) šiuo metu trikdo įtemptas ir technologiškai intensyvys miesto gyvenimas, susijęs su
nesveika aplinka: dideliu eismo tankiu, oro užterštumu, triukšmu ir žaliųjų erdvių trūkumu.

Kadangi žmonių populiacijos ir toliau juda gyventi į miestus, yra susirūpinimas, kad mes vis labiau
atitolstame nuo gamtos ir kad tai daro įtaką mūsų gerovei (Fuller et al., 2007; Miller, 2005).
Teigiamas, stiprus ryšys su gamta yra svarbi gerovės dalis, vienodai svarbi kaip kiti gerovės
veiksniai - pajamos ar išsilavinimas (Capaldi, 2014)



KOKIE PROCESAI SUKELIA STRESĄ IR NERIMĄ?

 Skaitmeninimas, didžiulis informacijos srautas

 Urbanizacija, individualizmas miestuose

 Globalizacija ir nuolatos didėjantis konkurencingumas

 Akseleracija

 Klimato kaita

 Bioįvairovės nykimas

 Didėjantis žmonių skaičius ir gamtos resursų mažėjimas

 Aplinkos tarša maisto atliekomis, plastiku



KOKIE POREIKIAI?

 Ramybės, lėtojo laiko 

 Švaraus oro, riboto transporto

 Miesto, kuriame būtų lengva ir paprasta judėti 

 Miesto erdvių, kuriose žmonės galėtų atsipalaiduoti, atgauti jėgas, bendrauti viešosiose 
erdvėse

 Erdvių, kuriose susitinka skirtingų kartų žmonės

 Bendruomenės susitikimų vietų ir socialinio palaikymo



GAMTOS NAUDA SVEIKATAI: PSO ATASKAITOS IR REKOMENDACIJOS

• Sveikata yra žmogaus teisė: „Aukščiausio pasiekiamo sveikatos standarto įgyvendinimas yra 
viena pagrindinių kiekvieno žmogaus teisių, neatsižvelgiant į rasę, religiją, politinį įsitikinimą, 
ekonominę ar socialinę būklę“.

• Naujausiose PSO parengtose ataskaitose (2016 m., 2017 m.) daugiausia dėmesio skiriama 
veiksmingiausiems būdams, kaip įgyvendinti miestų intervencijas žaliosiose zonose, ir kaip 
užtikrinti, kad jų nauda aplinkai, visuomenei ir sveikatai būtų kuo didesnė.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-
health/publications/2017/urban-green-space-interventions-and-health-a-review-of-impacts-and-
effectiveness.-full-report-2017

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2017/urban-green-space-interventions-and-health-a-review-of-impacts-and-effectiveness.-full-report-2017


BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR ŽMONIŲ SVEIKATA

Biologinės įvairovės konvencija (BĮK) bendradarbiaujant su PSO 2015 m. parengė žinių būklės apžvalgą, 
jungiančią pasaulinius prioritetus: biologinę įvairovę ir žmonių sveikatą.

Apžvalgoje teigiama, jog sąveika su augalais,gamta, įskaitant naminius ir laukinius gyvūnus, gali prisidėti prie 
suaugusiųjų ir vaikų depresijos, nerimo gydymo ir elgesio problemų sprendimo.

Pagrindinės šio projekto teminės sritys:

• Sveikata miesto aplinkoje

• Žmogaus mikrobiomas ir mikrobų įvairovės poveikis aplinkoje

• Maisto sauga ir mityba

• Biokultūrinė įvairovė ir psichinė sveikata

• Užkrečiamosios ligos ir „viena sveikata“

• Švietimas, gebėjimų stiprinimas ir moksliniai tyrimai

• Nacionalinis, regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas

https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf

https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf


GAMTOS INDĖLIS ŽMONĖMS IR GYVENIMO KOKYBEI, IPBES

IPBES, 2018, Regioninės vertinimo ataskaitos dėl biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų Europai ir 
Centrinei Azijai, kurią parengė Tarpvyriausybinė mokslo ir politikos platforma dėl biologinės įvairovės ir 
ekosistemų paslaugų (IPBES)

https://www.ipbes.net/sites/default/files/2018_eca_full_report_book_v5_pages_0.pdf

Europos ir Vidurinės Azijos regioninės biologinės įvairovės ir ekosistemų 
funkcijų vertinimo ataskaitoje nustatomi įvairūs valdymo būdai, politikos 
kryptys ir valdymo praktika, kurios šiuo metu yra naudojamos siekiant 
sumažinti biologinės įvairovės nykimą ir gamtos indėlį į šio regiono žmones.



GAMTOS IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SAUGOJIMO SVEIKATOS IR SOCIALINĖ 

NAUDA

Europos Komisija, 2016

Europos Komisijos užsakymu Europos aplinkosaugos politikos instituto parengta gamtos ir biologinės 
įvairovės saugojimo įtaka žmogaus sveikatai ir socialinei naudai.

• Ataskaitoje apibendrinami turimi moksliniai duomenys apie ekosistemų 
paslaugas, kurios įtakoja žmogaus sveikatą. Pateikiama daugiau nei 
100 praktinių pavyzdžių iš visos Europos, įskaitant 20 išsamių atvejų 
analizes.

• Šie pavyzdžiai rodo strateginio ir planuojamo požiūrio svarbą į gamtos 
naudojimą žmogaus sveikatai gerinti ir socialinei naudai gauti.

• Pateikiamos analizės kaip sveikatos aspektai integruojami į žaliosios 
infrastruktūros planavimą miesto ir regionų lygmeniu, kaip gamtos 
vaidmuo integruojamas į sveikatą ir socialinę politiką.

• http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/intro/d
ocs/Health%20and%20Social%20Benefits%20of%20Nature%20-
%20Final%20Report%20Main%20sent.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/intro/docs/Health and Social Benefits of Nature - Final Report Main sent.pdf


GAMTOS NAUDA ŽMOGAUS SVEIKATAI

Mokslinių tyrimų rezultatai: gamtos intervencijos kaip sveikatos palaikymo, skatinimo ir 
atkūrimo dalis

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/4513819616346112

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/4513819616346112


GAMTOS TERAPINIS POVEIKIS

Natūrali aplinka gali sustiprinti mūsų vidinį gebėjimą susidoroti su stresu (Antonovsky, 
1996)

Gamtos veiksnių apsauga nuo psichikos sutrikimų:

Fiziniai pratimai (teigiamas poveikis nuotaikai ir streso lygiui, stebima širdies ir 
kraujagyslių sistemos nauda, pvz., Kraujospūdžio sumažėjimas, virškinimo trakto 
sutrikimai, nuovargis ir geresnis miegas)

Kognityvinė stimuliacija

Geresnė savigarba, padidėjęs gyvybingumas, laimės jausmas, pasitenkinimas 
gyvenimu, gyvenimo kokybė ir bendruomenės jausmas

Skatinamas socialinis kontaktas

Siela, susijusi su vieta, kuri mažina stresą

Visi aukščiau paminėti dalykai gali būti patobulinti žiūrint arba dirbant / dirbant 
gamtinėje aplinkoje



STRESO IR GAMTOS MECHANIZMŲ TYRIMAS

Gamtos poveikis žmogaus sveikatai vertinamas matuojant įvairius 
biomarkerius ir naudojant smegenų vaizdavimo metodus, atsižvelgiant į 
žaliųjų erdvių buvomą žmonių kasdienėje gyvenimo aplinkoje:

Kraujo spaudimas, širdies susitraukimų dažnis (Hartig et al., 2003)

Kvėpavimo sinusų aritmija (van den Berg ir kt., 2015)

Odos laidumas ir raumenų įtampa (Ulrich at al., 1991)

Seilių ir plaukų kortizolis (amilazė, kortizolis, Gidlow, al., 2016)

Savęs praneštas stresas

Smegenų vaizdavimo metodai (mobiliosios EEG ausinės)

Buvo išbandyta įvairi miesto aplinka



STRESO BEI GAMTOS SĄSAJŲ PAGRINDIMO MECHANIZMAI

Psichologinės evoliucijos teorija (Ulrich, 1983) apie estetinius ir emocinius 
natūralių kraštovaizdžių atsakymus, dažniau žinoma kaip įtampos 
mažinimo teorija (SRT, Ulrich, al., 1991). Teorijoje daroma prielaida, kad 
tam tikros aplinkos ypatybės ir modeliai sukelia greitas, emocines 
reakcijas, kurios atsiranda be sąmoningo apdorojimo.

Dėmesio atstatymo teorija (ART, Kaplan, 1995) yra orientuota į mūsų 
pažintinių ir psichologinių išteklių papildymą.

Paramos aplinkos teorija (SET) daro prielaidą, kad žmonės per evoliuciją 
yra pritaikyti gyvenimui arti gamtos, socialinėje ir kultūrinėje sąveikoje su 
ribotu žmonių skaičiumi. Tokiomis aplinkybėmis žmonės gali suprasti, 
valdyti ir rasti reikšmę savo aplinkoje. Pagal SET, žmonėms reikalinga 
palaikomoji aplinka, siekiant išlaikyti fizinę ir psichinę sveikatą (patirti tikrus 
jausmus ir mintis).

Palaikymo aplinkos poreikis skiriasi priklausomai nuo fizinių ir protinių 
gebėjimų, padėties ir proto būklės.



GAMTOS NAUDA SVEIKATAI – MOKSLO ŽINIŲ DALINIMASIS IR SKLAIDA



BELGIJOS BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR SVEIKATOS BENDRUOMENĖ 

Belgijos biologinės įvairovės ir sveikatos bendruomenės
2016 m. spalio 6–7 d. surengtame Europos sveikatingumo ir
ekologinės sveikatos seminaras

http://www.biodiversity.be/3643

2016 m. 
gegužės 27 d.

Gamtos receptai, 2018 m. spalio 4 d.
Antverpeno universitetas

http://www.biodiversity.be/3643


BELGIJOS BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR SVEIKATOS BENDRUOMENĖ 

Gamtos ir sveikatos tinklas
Gamtos ir sveikatos tinklą sudaro įvairių sektorių
organizacijos ir vyriausybės, norinčios panaikinti
atotrūkį tarp gamtos ir sveikatos.

Mokslo žinios ir praktinė patirtis gamtos ir sveikatos
srityje pastaraisiais metais išaugo. Tinklas nori
suburti visas iniciatyvas (mokslinius tyrimus,
informacines dienas, geros praktikos pavyzdžius ir
kt.) Ir padaryti jas plačiau žinomas.

2019 m. Kovo 21 d. Gamtos ir sveikatos tinklo
pradžioje dalyvavo 84 atstovai iš 35 partnerių
organizacijų.

http://www.biodiversity.be/4734/



MIŠKO TERAPIJA - KAS TAI?

Shinrin Yoku:

„Miško maudynės“ arba „Miško atmosfera“ (Japonija)

Shinrin yoku / Miško terapija (ANFT):

„Miško maudynių metodai atveria duris, kuriomis galima 
susijungti su gamta, kad galėtume pilnai patirti 
gydomąsias miško galias“ (Amos Clifford, 2018: 39, JAV 
/ Global)

https://www.natureandforesttherapy.org/

Metsämieli / Forest Mind:

„Psichinių įgūdžių pratybų metodas, skirtas panaudoti ir 
intensyvinti natūralius miško gydomuosius efektus“. 
(Sirpa Arvonen, Metsämieli, suomių k.)

Panirimas į gamtą, dėmesio įsisąmoninimas gamtoje…

http://www.metsamieli.fi/Forestmind-fi/

https://www.natureandforesttherapy.org/
http://www.metsamieli.fi/Forestmind-fi/


INTENSYVESNĖ IR GILESNĖ PATIRTIS NEI 

KLASIKINIS PASIVAIKŠČIOJIMAS MIŠKE

• Tyla

• Naudojami visi pojūčiai, aktyvus ir sąmoningas 
dalyvavimas

• Viena/as (arba grupėje)

• Lėtas tempas, nėra konkretaus tikslo

• Stebėjimas / buvimas miške

• Susijungimas su gamta: gamtos simbolika; 
įsijautimas, buvimas čia ir dabar

• Galimybė įsisąmoninti po nusiraminimo



„Shinrin-yoku“ (miško maudynės) yra tradicinė japonų praktika 
pasinardinant miško atmosferą, sąmoningai naudojant visus pojūčius. 

„Shinrin-yoku“ 1982 m. pristatė Japonijos žemės ūkio, miškininkystės 
ir žuvininkystės ministerija (Japonijos Miškų Agentūra, Akiyama 
Tomohide), siekdama skatinti miškų poveikį fizinei ir psichinei 
sveikatai ir skatinti jų taikymą. Agentūra norėjo, kad žmonės lankytų 
Japonijos miškus ir atsipalaiduotų. Tai buvo būdas padidinti šių 
teritorijų vertę.

Šiandien Japonijoje yra apie penkiasdešimt terainių miškų skirtų 
„Shinrin-yoku“. Juos kasmet aplanko 2,5–5 milijonai žmonių. Tikslas 
yra tai, kad per dešimt metų būtų šimtas tokių miškų.

„Shinrin-yoku“ išplito už Japonijos ribų į Pietų Korėją, likusią Azijos 
dalį, į Vakarų šalis ir tapo populiari praktika visame pasaulyje. Tai yra 
svarbus įkvėpimas socialinėms ir terapinėms intervencijoms, kuriomis 
siekiama sumažinti stresą, gerinti žmonių sveikatą ir ryšius su gamta. 

Praktika transformuojasi į įvairius miško ir miško terapijos metodus, 
priklausomai nuo kultūrinių, socialinių ir geopolitinių aplinkybių. Miškų 
intervencijose gydomieji augalai ir jų naudojimas atlieka svarbų 
vaidmenį, susijusį su ligų prevencija ir įvairia nauda sveikatai.

SHINRIN YOKU, JAPONIJA



Prof. Yoshifumi Miyazaki (Chiba Universitetas) ir Dr. Quing Li (Nippon 
Medicinos Mokykla) tyrė miškų gydomuosius aspektus.

„Shinrin-yoku“ tyrimo rezultatai siejami su šiais gydymaisiais efektais : 

imuninės sistemos funkcija (natūralių žudikų ląstelių / vėžio 
prevencijos padidėjimu); 

širdies ir kraujagyslių sistema (hipertenzija / vainikinių arterijų ligos); 

kvėpavimo sistema (alergijos ir kvėpavimo takų ligos); 

depresija ir nerimas (nuotaikos sutrikimai ir stresas); 

psichikos atsipalaidavimas (dėmesio deficito / hiperaktyvumo 
sutrikimas) ;

žmogiškieji jausmai (dėkingumo ir nesavanaudiškumo padidėjimas)

Poveikiai siejami su veikla iš augalų ir medžių išsiskiriančių lakiųjų 
organinių junginių – fitoncidų, turinčių antimikrobinių savybių, 
mažinančių adrenalino kiekį, stiprinančių žmogaus natūralių žudikų 
ląstelių aktyvumą.

SHINRIN YOKU, MOKSLINIAI GYDOMŲJŲ EFEKTŲ TYRIMAI



MOKSLINIAI  GAMTOS GYDOMŲJŲ EFEKTŲ TYRIMAI

Miško medicinos efektai: sveikatą stiprinanti aplinka, fitonzidai, mikroorganizmai 
aplinkoje, deguonimi turtinga aplinka, miško garsai, saulės šviesa, šešėliai, 
optimalūs spalvūs deriniai, tekstūros

Kuo, Front. Psychol., 2015



Prof. Dr. Iwao Uehara yra Miško Terapijos (Shinrin-ryoho) įkūrėjas Japonijoje 
nuo 1999 metų. „Shinrin-ryoho“ - Miško terapija, apibrėžta Japonijos 
miškininkystės draugijoje. Ji siekė skatinti miškų ir žmonių sveikatą. Japonų 
kalba ji vadinama „Shinrin Ryoho“.

Kitas Miško terapijos konceptas buvo sukurtas 2005 metais. Juo siekiama 
sukurti miško kurortus. Jis vadinamas „Shinrin Therapy“ ir jis turi prekinį ženklą.

https://healingforest.org/2019/02/26/forest-therapy-in-
japan/?fbclid=IwAR1NknpPQFPiJ8JE3VQ5i-UyPwjxYPTUdU-
xfsjpvOkOtefo2f6LcuKt-Fg

SHINRIN RYOHO, JAPONIJA

https://healingforest.org/2019/02/26/forest-therapy-in-japan/?fbclid=IwAR1NknpPQFPiJ8JE3VQ5i-UyPwjxYPTUdU-xfsjpvOkOtefo2f6LcuKt-Fg


Miškų medicinos draugija (The society of 
Forest Medicine)

http://forest-medicine.com/eindex.html

Tarptautinė gamtos ir miškų medicinos 
draugija (International Society of Nature and 
Forest Medicine, INFOM) remia gamtos ir 
miškų medicinos tyrimų pažangą ir plėtrą.

http://www.infom.org/aboutus/

Shinrin-yoku tarptautinė bendruomenė 
(Shinrin-yoku International Community)

https://www.facebook.com/groups/4214
79954943235/

SHINRIN YOKU, JAPONIJA

http://forest-medicine.com/eindex.html
http://www.infom.org/aboutus/
https://www.facebook.com/groups/421479954943235/


AKASAWA MIŠKO TERAPIJOS BAZĖ, JAPONIJA



Miškų gerovė 2017: vaikų darželiai miškuose (147), miškų 
edukaciniai centrai (9), poilsio miškai (166), gydantys miškai (47) 
(Prof. Dr. Won Sop Shin, Pasaulinė konferencija „Miškai 
visuomenės sveikatai“, 2019 m. gegužės 8-11d.)

Nacionalinė politika: kurti  ekologišką gerovės tautą, kurioje 
miškai atneša laimę žmonėms

Nacionaliniai Miško terapijos Centrai

KORĖJA



Tarptautinis miškų terapijos seminaras Hangzhou, Kinijoje, 2018 rugsėjo 13-14 organizuota Kinijos miškininkystės 
draugijos ir Kinijos miškų terapijos komiteto.

KINIJA



Forest Mind – Miško protas

„Forestmind“ yra psichinių įgūdžių pratybos, skirtos 
panaudoti ir intensyvinti natūralų miško gydomąjį 
poveikį.

http://www.metsamieli.fi/Forestmind-fi/

The forest relationship in Finland –Santykiai su mišku 
Suomijoje – nematerialus kultūros paveldas

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/The_for
est_relationship_in_Finland/

SUOMIJA

http://www.metsamieli.fi/Forestmind-fi/
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/The_forest_relationship_in_Finland
https://www.facebook.com/groups/421479954943235/


Miško pedagogika - su mišku susijęs 
aplinkosauginis švietimas (pagrįstas 
žiniomis) tvaraus vystymosi tikslų 
siekimo kontekste.

http://forestpedagogics.eu/portal/
annual-congresses/

VOKIETIJA

http://forestpedagogics.eu/portal/annual-congresses/


Gydomieji miškai - miškingos 
vietovės, tinkamos konkrečioms 
medicininėms indikacijoms. 
Profesionalių terapeutų pagalba 
stengiamasi teigiamai paveikti ar 
pagreitinti gijimo eigą. Gali būti 
gydomos ir lėtinės ligos, siekiant 
sušvelninti simptomus (kvėpavimo, 
širdies-kraujagyslių, 
psichosomatinių, ortopedinių ligų)

Heringsdorf

187 ha miškas, kuriame įrengti takai

https://www.kur-und-
heilwald.de/1-kur-
heilwald/?lang=en

VOKIETIJA

https://www.kur-und-heilwald.de/1-kur-heilwald/?lang=en


Miškų Sveikatos gidų bei Miškų 
Terapijos gidų ruošimas

Kneipp-ANFT metodologija, Kneipp-
Ärztebund

Miško Sveikatos gidas, ligų 
prevencija miškų pagalba

https://www.kneippaerztebund.d
e/fort-und-weiterbildung/wald-
gesundheitstrainer/termine-und-
anmeldung/

VOKIETIJA

https://www.kneippaerztebund.de/fort-und-weiterbildung/wald-gesundheitstrainer/termine-und-anmeldung/


Das Kranzbach, Krün

Waldtherapie - Waldbaden

Miško terapija - miško maudynės

https://www.daskranzbach.de/

VOKIETIJA

https://www.daskranzbach.de/


Green Care FOREST

Žalioji priežiūra MIŠKAS

„Green Care WALD“ save laiko tarpininku, 
tiltų statytoju tarp miškų savininkų, miškų 
urėdijų ir socialinių, sveikatos, švietimo ir ūkio 
institucijų.

Miškai kaip vieta siekti sveiko gyvenimo būdo, 
būti fiziškai aktyviam, atsigauti nuo 
kasdienybės, ir bendrauti su kitais.

Miškai kaip atgaivos vieta, papildomai 
medicinai

Miško edukacijos spacialistai dirba su 
psichologais, psichoterapeutais ir psichiatrais 

https://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=99
62/

AUSTRIJA

https://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=9962
https://www.kneippaerztebund.de/fort-und-weiterbildung/wald-gesundheitstrainer/termine-und-anmeldung/


NORVEGIJA

„Friluftssykehuset-Lauko ligoninių“ fondo užsakymu „Snøhetta“ architektų agentūra suprojektavo ligoninių patalpas 
gamtoje, kuriose siūlomas fizinis ir psichologinis gydymas ir atsipalaidavimas pacientams, patiriantiems chroninį 
stresą.



Friluftsliv (pronounced free-loofts-liv)- aistra gamtai, laiko leidimas, 
gyvenimas atvirame ore

Outdoor Environments for Health and Well-being, SLU, SE

Lauko aplinkos įtaka sveikatai ir gerovei, įskaitant Miškų ir
Sveikatos sąsajų tyrimus

Magistro studijos anglų kalba, Švedija, Alnarp

https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-
programmes/outdoor-environments-for-health-and-well-being/

Forest & Health, Miškas ir Sveikata

https://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-
management/forskning/forest-health

SPACIALISTŲ RUOŠIMAS – AKADEMINĖS STUDIJOS

https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-programmes/outdoor-environments-for-health-and-well-being/
https://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/forskning/forest-health


Centrum för naturvägledning, CNV, SLU, SE

Gamtos valdymo (orientavimo) centras, CNV dirba 
kartu su SLU mokslinių tyrimų platforma „Ateities 
gyvūnai, gamta ir sveikata“, 14-15 May 2018 

Specialus kursas: Gamtos patirtys ir sveikata

SPECIALISTŲ RUOŠIMAS - MOKYMAI



Centrum för naturvägledning, CNV, SLU, SE

Gamtos valdymo (orientavimo) centras, CNV dirba 
kartu su SLU mokslinių tyrimų platforma „Ateities 
gyvūnai, gamta ir sveikata“ 

Specialus kursas: Gamtos valdymas, sveikata ir gamta 
saugomose teritorijose

20-21 May 2019

SPECIALISTŲ RUOŠIMAS - MOKYMAI



Naujais atvykusiems į Švediją pabėgeliams siūlomi integracijos kursai 
tampant gamtos gidais ar dalyvaujant gamtos terapijos sesijose.

Nature as a solution for immigrant integration in Nordic countries
(Šiaurės Ministrų taryba)

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1099117/FULLTEXT01.pdf

SPECIALISTŲ RUOŠIMAS - INTEGRACIJA



14-ASIS TARPTAUTINIS ŽMONIŲ - AUGALŲ SIMPOZIUMAS, 2018 M. SPALIO MĖN., MALMĖJE: 

GAMTOS SPRENDIMAI SVEIKATAI IR ŽMOGAUS  GEROVEI - PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS 

ASPEKTAI

Gamtos intervencijos žmonių sveikatai, derinamos su gamtos apsauga ir žaliųjų zonų vystymu, Žemdirbystė be sienų Botildenborgas - Tvarus inovacijų 
centras

https://www.slu.se/en/ew-calendar/2018/10/fanh-symposium-14th-international-people-plant-symposium/ ; http://botildenborg.se/

https://www.slu.se/en/ew-calendar/2018/10/fanh-symposium-14th-international-people-plant-symposium/
http://botildenborg.se/


Sveikata ir Saugomos teritorijos, Sveikatos ir saugomų teritorijų darbo grupė; https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-
from-parks/

SVEIKATA IR SAUGOMOS TERITORIJOS



Gamtos ir Miško terapijos asociacija (The Association 
of Nature and Forest Therapy, ANFT)

https://www.natureandforesttherapy.org/

Europos Miško terapijos Institutas (European Forest 
Therapy Institute, EFTI)

https://www.europeanforesttherapyinstitute.com/beco
me-a-guide/

Shinrin Yoku Québec

http://www.shinrin-yoku-quebec.org/certification

Tarptautinis Gamtos ir Miško Terapijos aljensas 
(International Nature and Forest Therapy Alliance, 
INFTA)

http://infta.net/home/services/training/training-
options_2019_ger01/

Globalus Miško terapijos Institutas (Global Institute of 
Forest Therapy, GIFT)

https://www.giftoftheforest.com/description

MIŠKO TERAPIJOS GIDŲ RUOŠIMAS – SERFITIKAVIMO PROGRAMOS

https://www.natureandforesttherapy.org/
https://www.europeanforesttherapyinstitute.com/become-a-guide/
http://www.shinrin-yoku-quebec.org/certification
http://infta.net/home/services/training/training-options_2019_ger01/
https://www.giftoftheforest.com/description


KAM AKTUALI MIŠKO TERAPIJA?

 Kiekvienam norinčiam stiprinti ir išsaugoti sveikatą, suinteresuotam taikyti miško gydomąjį poveikį 
savo asmeniniam ar profesiniam gyvenimui

 Miško terapijos specialistams

 Mokslininkams, dirbantiems aplinkos, žmonių sveikatos, edukacijos, kultūros, sociologijos srityse

 Miško savininkams

 Gamtos išteklių valdytojams

 Medicinos specialistams

 Sveikatos ir gerovės paslaugų teikėjams

 Aplinkosaugos ir profesinės sveikatos priežiūros specialistams

 Socialiniams darbuotojams ir konsultavimo specialistams

 Psichologams, psichiatrams, psichinės sveikatos priežiūros specialistams

 Fizioterapeutams

 Pedagogams

 Įmonėms, norinčioms pagerinti darbuotojų sveikatą, gerovę ir darbinę aplinką



KOKIE SEKTORIAI IR INSTITUCIJOS?

 Sanatorijos

 Sveikatos įstaigos

 Viešbučiai

 Sveikatos ir gerovės turizmas

 Akademinės ir švietimo institucijos (universitetai, mokyklos, neformalaus ugdymo organizacijos)

 Saugomos teritorijos: nacionaliniai ir regioniniai parkai

 Savivaldybės, miestų savivaldos organizacijos

 Gamtos apsaugos organizacijos

 Botanikos sodai

 Kultūros įstaigos, muziejai, įsikūrę miškuose ar šalia miškų

 Ministerijos, sprendimų priėmėjai

 Nevyriausybinės organizacijos

 Privatus sektorius



KOKIE VEIKSMAI?

 Visuomenės švietimas, informacijos sklaida

 Specialistų ruošimas (Erasmus+, bendradarbiavimas su akademinėmis institucijomis)

 Bendradarbiavimas tarp sveikatos, aplinkos, švietimo, miškų, kultūros, verslo ir visų kitų 
sektorių, bandant sukurti erdves, kuriose būtų galimybės praktikuoti miško terapiją

 Mokslininkų ir gamtos vadovų / praktikų apsikeitimai, kaip dirbti kartu ir siekti bendrų tikslų

 Patirtys, vertybės ir sąmoningumas 

 Sveikatos ir gerovės tyrimai ir gamtos įmonėms teikiama pagalba

 Lauko pratimai ir diskusijos



KOKIE GALIMI REZULTATAI

 Galimybė sukurti erdves, vietas ir pasiūlą miško terapijai, patirti lėtąjį laiką

 Didesnis žmonių ryšys su gamta

 Geresnė sveikata

 Didesnė motyvacija saugoti gamtą ir prisidėti prie tvarkymosi su klimato kaitos padariniais

 Žali miestai, kuriuose gamta padeda tvarkytis su klimato kaitos padariniais ir socialiniais, 
kultūriniais, ekonominiais iššūkiais

 Žaliųjų darbo vietų sukūrimas

 Sveikatos turizmas - tai bendrojo turizmo subsektorius, kurį sudaro medicinos, 
sveikatingumo ir SPA turizmas. Medicinos (sveikatinimo) turizmas apima žmones, 
keliaujančius specialiai dėl medicinos pagalbos ir gydymo. Žmonės keliauja į specialiai 
numatytas vietas ir aplinką, jog sustiprintų savo asmeninę sveikatą ir gerovę. SPA turizmas 
sutelkiamas į kūno gijimą, atsipalaidavimą ar sveikatos gražinimą,yra prevencinio ir (arba) 
gydomojo pobūdžio.



SKIRTINGI KONTEKSTAI, KURIUOSE ASMUO GALI PATIRTI GAMTĄ



MIŠKO INTERVENCIJOS SPECALISTŲ BENDRADARBIAVIMAS 

BELGIJOS, EUROPOS IR LOBALIAME KONTEKSTE

 Miško intervencijos specialistai bendradarbiauja, įsitraukia į asociacijas ir bendruomenes, siekdami 
pažangos, rengdami intervencijų efektyvumo ir rezultatų vertinimo metodikas ir remdami vienas kitą.

 Viena iš tokių lokalių grupių - Miško terapijos gidai Belgijoje: ši grupė yra atvira visiems 
besidomintiems ar ketinantiems tapti gidais, nepriklausomai nuo jų kvalifikacijos, naudojamos 
metodologijos ar sertifikavimo (Forest Therapy guides in Belgium, https://natureminded.be/forest-
therapy-2/)

 Belgijos gidai, tyrėjai ir praktikai yra aktyvūs Tarptautinių Miško Terapijos Dienų organizavime 
(International Forest Therapy Days (IFTDs) Community, (https://www.foresttherapydays.com/iftdays-
mission/

 Sekantis IFTDs susitikimas – 2019 m. liepos 1-7 dienomis Suomijoje. Prisijunkite! 
(https://www.foresttherapydays.com/2019-2/)

https://natureminded.be/forest-therapy-2/
https://www.foresttherapydays.com/iftdays-mission/
https://www.foresttherapydays.com/2019-2/


GAMTA VISIEMS

Mokslo tyrimų ir žinių sintezės ataskaita, išanalizavo ryšius su gamta ir žmonių sveikata. Ši ataskaita, kurią užsakė Tarptautinė
gamtos apsaugos sąjungos (International Union for Conservation of Nature, IUCN) Švietimo ir komunikacijos komisija ir “Gamta
visiems”, buvo pristatyta 2018 m. lapkričio 22 d. JT Šalių konferencijoje (Conference of the Parties, COP14) - Egipte

Ataskaita, skirta sprendimų priėmėjams: „Ryšio su gamta atkūrimas, kad galėtume rūpintis savimi ir žeme“:
http://natureforall.global/why



GAMTA VISIEMS: EK, PSO, FAO, IUCN...

Tarptautinių organizacijų darbas su vaikais:
Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (IUCN)
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO)



MIESTAI SU GAMTA

CitiesWithNature yra unikali iniciatyva, kuri pripažįsta ir didina gamtos vertę visuose pasaulio miestuose 
ir aplink juos bei dalinasi žiniomis (https://cwn.iclei.org/)

https://cwn.iclei.org/


SVEIKATOS SKATINIMO KRYPTIS

9-oji Šiaurės šalių sveikatos skatinimo konferencija „Sveikata: socialinė atsakomybė ar 
individualus įsipareigojimas“? (tvaraus sveikatos skatinimo teorija ir praktika)



GAMTOS POVEIKIS

Gamtos poveikis  (The Nature Effect )– filmas (anglų ir prancūzų kalba) ir knyga prancūzų kalba

ADLTV, Alter Production Thierry Antne, kūrėjai Pascale d'Erm ir Bernard Guerrini

https://kwanza.fr/catalogue/the-nature-effect



MIŠKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATA

4 min informacinis filmas „Miškai ir žmonių sveikata“ (Forests and human health, 
Forest Europe)

https://www.youtube.com/watch?v=y6tpwoMGB4o&t=12s

Žmonių sveikata ir tvarus miškų valdymas (2019), pristatytas 2019 balandį Vienoje

https://foresteurope.org/wp-
content/uploads/2017/08/Forest_book_final_WEBpdf.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=y6tpwoMGB4o&t=12s
https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2017/08/Forest_book_final_WEBpdf.pdf


INDIJOS GYDANTIEJI MIŠKAI 

Indijos gydantieji miškai (India's Healing Forests, Nitin Das)

https://www.youtube.com/watch?v=9ohmgsh3D7c

Kaip miškai gydo žmones (How Forests Heal People | Short Nature 
Documentary)

https://www.youtube.com/watch?v=y-wHq6yY2CI&t=170s

Nitin‘o tinklalapis: https://healingforest.org/india/

https://www.youtube.com/watch?v=9ohmgsh3D7c
https://www.youtube.com/watch?v=y-wHq6yY2CI&t=170s
https://healingforest.org/india/



