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Pastaraisiais dešimtmečiais daugėja vaikų fizinės raidos sutrikimų, sveikatos pakenkimų, didėja nutukimo plitimas bei sergamumas lėtinėmis 

ligomis. Manoma, kad tam didelę įtaką daro įvairūs aplinkos veiksniai. Yra paskelbta duomenų, kad gyvenimas šalia miesto ţaliųjų erdvių ir lankymasis 

jose turi teigiamą poveikį vaikų fizinei raidai, gerina motorinę koordinaciją, maţina agresijos atvejų. Tačiau iki šiol nėra aišku, kokį poveikį ţaliosios 
erdvės (miesto parkai) turi vaikų antsvorio ir nutukimo rizikai. Šio tyrimo tikslas – išstudijuoti mokslininkų darbus, analizuojančius veiksnius, turinčius 

įtakos vaikų antsvorio ir nutukimo rizikai, ir nustatyti, kokią reikšmę vaikų fizinei raidai gali turėti gyvenamosios vietos kaimynystė šalia miesto parkų. 

Straipsnyje aprašytas ţaliųjų erdvių poveikis organizmui, aplinkos veiksnių poveikis vaikų antsvoriui ir nutukimui. 
Miesto žaliosios erdvės, aplinkos veiksniai, vaikų fizinė raida, nutukimas  

 
Įvadas 

Pastarųjų metų tyrimų rezultatai rodo, jog 

gyvenamosios vietos kaimynystė toli nuo ţaliųjų erdvių 

(miestų parkų) turi neigiamą poveikį vaiko raidai ir 

sveikatai (Sugiyama et al., 2008). Vaikystėje padidėjęs 

antsvoris yra susijęs su ilgalaike sveikatos rizika: didesniu 

astmos, egzemos (Von Mutius et al., 2001) ir antro tipo 

diabeto paplitimu (Fagot-Campagna et al., 2001), o taip pat 

ir su padidėjusiu vidutinio amţiaus sergamumu širdies ir 

kraujotakos ligomis (Gunnell et al. 1998). Daugėjant 

įrodymų apie neigiamą aplinkos taršos poveikį ţmonių 

sveikatai, siūloma tirti jautriausios populiacijos dalies – 

besivystančio vaisiaus, naujagimių, kūdikių ir vaikų 

sveikatos pokyčius, – nes jų organizmas jautriau negu 

suaugusiųjų reaguoja į aplinkos poveikį. Tiriant ţaliųjų 

erdvių ir vaiko sveikatos ryšius, naudojami aplinkos 

epidemiologiniai tyrimo metodai. Tačiau tokie tyrimai tik 

neseniai pradėti ir silpnai pagrįsti (Tamošaitienė, 

Graţulevičienė, 2012). 

Didėjanti urbanizacija ir su ja susijusi aplinkos tarša, 

maţėjantys ţalieji plotai miestuose ir ilgėjantis laikas, 

praleidţiamas uţdarose patalpose, kelia nerimą dėl vaikų 

sveikatos ir maţėjančio kontakto su gamta bei plintančių 

lėtinių ligų. Tyrimai rodo, kad tai viena iš prieţasčių, kodėl 

blogėja vaikų motorinė koordinacija, daugėja fizinės 

sveikatos sutrikimų bei yra tunkama (Louv, 2005). 

Nutukimas yra viena iš sparčiausiai pastaruoju metu 

plintančių lėtinių neinfekcinių ligų tarp vaikų. Manoma, 

kad tam tikri veiksniai, lėmę ūgio akceleraciją (pakitusi 

mityba, gyvensena, oro tarša ir pan.), vėliau pradėjo 

skatinti neproporcingą kūno masės didėjimą ūgio atţvilgiu 

(Tutkuvienė, 2007). Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, 

nuo 2003–2006 m. ikimokyklinio amţiaus vaikų antsvorio 

paplitimas padidėjo nuo 6,5 % iki 18,2 %, o nutukimo – 

nuo maţiau kaip 1 % iki 3,7 % (Jakimavičienė, 

Tutkuvienė, 2007a). Tyrimai Šiaurės Airijoje rodo, kad 

vienas iš keturių 4–16 metų amţiaus vaikų turi antsvorį 

arba yra nutukę, daţniau mergaitės nei berniukai (Whelton 

et al., 2007).  

Pastaraisiais metais atliekami tyrimai, skirti vaikų 

fizinės sveikatos sutrikimų prieţastims nustatyti, siejami su 

aplinka, gyvenimo būdu ir elgsena, nagrinėjama 

kenksmingos elgsenos koregavimas, prevencija, siekiant 

sumaţinti nutukimo rizikos veiksnių paplitimą. Paaiškėjo, 

kad miesto ţaliosios erdvės gali maţinti vaiko fizinės 

sveikatos sutrikimus dėl maţesnės oro taršos ir didesnio 

fizinio aktyvumo, maţinančio nutukimo riziką (Maas et el., 

2008; Bell et al., 2008). 

Šiame darbe nagrinėjama, kokią reikšmę vaikų fizinei 

raidai turi aplinkos veiksniai, tarp jų ir ţaliosios erdvės. Šio 

tyrimo tikslas – išstudijuoti mokslininkų darbus, 

analizuojančius veiksnius, turinčius įtakos vaikų antsvorio 

ir nutukimo rizikai, ir nustatyti, kokią reikšmę vaikų fizinei 

raidai gali turėti gyvenamosios vietos kaimynystė šalia 

miesto parkų. 

 

Tyrimo metodika 

 

Bibliografijos duomenys apie miestų ţaliųjų erdvių 

reikšmę vaikų fizinei raidai rinkti, naudojant Science 

Direct, PubMed elektronines duomenų bazes. Išstudijuoti 

ir apibendrinti mokslininkų darbai publikuoti lietuvių ir 

anglų kalbomis per pastaruosius dešimtmečius. Šioje 

analizėje terminai „ţalieji plotai“, „miesto parkai“, 

„ţaliosios erdvės“ naudojami kaip sinonimai. Naudoti 

reikšminiai ţodţiai: miesto ţaliosios erdvės, aplinkos 

veiksniai, vaikų fizinė raida, nutukimas. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Miesto žaliųjų erdvių poveikis vaikų fizinei raidai 

 

Natūralioje gamtinėje aplinkoje ir miestų ţaliuosiuose 

plotuose yra maţesnė oro tarša, triukšmas, padidėja fizinis 

aktyvumas, didėja socialinis bendravimas, stiprėja 

imunitetas, gerėja gyvenimo kokybė (Fjortoft, 2001; Bell 

et al., 2008). Pastarųjų metų tyrimai parodė, kad ţaliųjų 

erdvių gausa susijusi su maţesniu vaikų nutukimu (Bell et 

al., 2008; Wolch et al., 2011). Vaikų kohortinio tyrimo, 

apimančio 1996–2002 metus, tiriamųjų amţius buvo nuo 3 

iki 16 metų. Tyrimo imtis – 3831asmuo. Kontroliuojant 

rizikos veiksnių (rasė, amţius, lytis, sveikatos draudimo 

statusas, šeimos pajamos) įtaką, nustatyta, jog vaikams ir 

paaugliams, gyvenantiems miesto rajonuose, kuriuose 

daugiau ţalumos, buvo maţesnė tikimybė padidėjusio 

kūno masės indekso (KMI) (ŠS 0,87; 95 % PI 0,79–0,97), 

negu esant maţiau ţalumos (Bell et al., 2008). J. Wolch su 

bendraautoriais (2011) atliko 9–10 metų 3173 kohortos 

vaikų patikrą Pietų Kalifornijoje ir nustatė, jog vaikai, 

kurie gyveno arčiau miesto parkų ir daţnai lankėsi juose, 

turėjo maţesnę riziką nutukti vėlesniame gyvenime (KMI= 
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-0,14; 95 % PI -0,03 – -0,25). Autoriai mano, kad tai yra 

dėl didesnio fizinio aktyvumo ir laiko, praleisto atvirame 

ore. Minėtų tyrimų, kuriuose ţaliųjų plotų ekspozicija 

vertinta pagal ţaliųjų plotų vegetacijos indeksą, išvados 

teigia, kad ţaliųjų erdvių artumas gerokai padidina 

tikimybę, kad vaiko kūno masė bus normali.  

Paskelbta keletas straipsnių, kuriuose analizuojama 

ţaliųjų erdvių įtaka naujagimių kūno masei. P. Dadvand su 

tyrėjais (2012) nustatė ţaliųjų erdvių ekspozicijos teigiamą 

poveikį naujagimių kūno masei, tačiau poveikis stebėtas 

tik ţemiausios socialinės grupės vaikams. Šis 8246 nėščių 

moterų kohortos tyrimas atliktas 2001–2005 m. 

Barselonoje (Ispanijoje). Jame ţaliųjų plotų ekspozicija 

buvo vertinta pagal ţaliųjų plotų vegetacijos indeksą, o 

sveikatos duomenų analizė buvo atlikta grupės lygmeniu. 

Dėl šios prieţasties nebuvo tinkamai kontroliuotas ryšį 

iškreipiančių veiksnių poveikis. G. H. Donovan su 

bendraautoriais (2011) paskelbė, jog miestuose ţaliųjų 

erdvių gausa aplink motinos gyvenamąją vietą yra susijusi 

su didesniu naujagimių gimimo svoriu. Šiame JAV 

atliktame kohortiniame tyrime nagrinėtas 2006–2007 m. 

gimusių naujagimių (n=5696) gimimo svoris pagal 

gestacijos amţių ir lytį. Ţaliųjų plotų ekspozicija vertinta 

pagal medţių lają aplink kiekvienos motinos gyvenamąją 

vietą. Tyrimo rezultatai parodė, jog 10 % medţių lajos 50 

m. spinduliu aplink motinos gyvenamąją vietą padidėjimas 

sumaţino maţo gimimo svorio naujagimių riziką (ŠS 1,42; 

95 % PI 0,11–2,72).  

Nepakankamas fizinis aktyvumas stabdo vaikų 

motorikos vystymąsi, lėtina organizmo augimą ir 

vystymąsi, kūno riebalų persiskirstymą, maţina protinį 

darbingumą, funkcinį organizmo pajėgumą (Huby, 

Bradshaw, 2006). Eksperimentinio tyrimo, atlikto 

Norvegijoje (Fjortoft, 2001) metu, buvo analizuoti 5–7 m. 

vaikų (N=46) motorinės koordinacijos įgūdţiai. Buvo 

lyginamos vaikų grupės, kurios ţaidė ţaliose erdvėse su 

kontroline grupe, buvusia miesto standartinėje ţaidimų 

aikštelėje. Kontroliuojant veiksnius, tokius kaip socialinį ir 

ekonominį statusą, tėvų išsimokslinimo lygį bei profesiją, 

nustatyta, jog vaikai, kurie naudoja ţaliąsias erdves (miesto 

parkus) ţaidimams, turi geresnius motorinius įgūdţius, nei 

tie vaikai, kurie ţaidţia standartinėse ţaidimų aikštelėse. 

Skelbtuose tyrimuose buvo kontroliuoti skirtingi 

kintamieji, tačiau nė viename tyrime nebuvo kontroliuoti 

visi galimi ryšį iškreipiantys veiksniai. 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad, kontroliuojant 

demografinius ir socialinius veiksnius, yra reikšmingas 

ryšys tarp gyvenamosios vietos kaimynystės šalia miesto 

parkų ir vaikų fizinio aktyvumo (Roemmich et al., 2006; 

Epstein et al., 2006). Minėti momentiniai tyrimai rėmėsi 

klausimynais surinktais duomenimis, kuomet apklausos 

metu, vaikų tėvai vertino gyvenamosios aplinkos 

charakteristikas ir vaikų fizinio aktyvumo lygį. Panašūs 

rezultatai stebėti 4–7 metų amţiaus vaikų (Roemmich et 

al., 2006) ir 8–15 m. vaikų grupėse (N=58) (Epstein et. al., 

2006). Daroma išvada, kad yvenamosios vietos kaimynystė 

šalia miesto parkų gali turėti teigiamą poveikį maţų vaikų 

sveikatai dėl didesnio fizinio aktyvumo šiose erdvėse ir tas 

poveikis didesnis berniukams nei mergaitėms. Tėvai, 

gyvenantieji šalia parkų, linkę daţniau lankytis ţaliosiose 

erdvėse su savo vaikais, leisdami savo vaikus su draugais 

ţaisti juose. Nustatyta, kad vaikai, gyvenantys arčiau 

miesto parkų, turėjo daugiau fizinės veiklos, tai sumaţina 

laiką praleistą uţdarose patalpose, kuris susijęs su didesniu 

vaikų nutukimu (Epstein et al., 2006). Nutukimas, savo 

ruoţtu, yra susijęs su rimta ir ilgalaike fizinės sveikatos 

pakenkimo rizika suaugus, įskaitant išeminę širdies ligą, 

hipertenziją, 2 tipo cukrinį diabetą, insultą ir kai kuriuos 

vėţinius susirgimus (Wolch et al., 2011). Fizinis 

aktyvumas miesto parkuose maţina nervinę įtampą, 

agresyvumą, atpalaiduoja, suteikia fizinę naudą vaiko 

sveikatai ir gali sumaţinti nutukimo riziką (Epstein et al., 

2006). 

Miestų ţaliųjų erdvių poveikio mechanizmas vaikų 

sveikatai nėra visiškai aiškus, tačiau manoma, kad didesnis 

fizinis aktyvumas, socialiniai ryšiai, maţesnis 

psichofiziologinis stresas, oro uţterštumo lygis ir triukšmas 

bei palankesnis mikroklimatas juose, gali turėti teigiamos 

įtakos vaikų fizinei sveikatai (Dadvand et al., 2012). 

Olandijoje buvo atliktas momentinis tyrimas, kuriame 

buvo tiriamos įvairaus amţiaus ţmonių grupės 

(N=345143), tarp jų ir vaikų grupė (>12 metų). Nagrinėtas 

savo sveikatos vertinimas pagal ţaliųjų erdvių ekspoziciją 

gyvenamojoje vietoje. Naudojant daugiaveiksnę logistinę 

regresiją ir kontroliuojant socialinius, ekonominius bei 

demografinius veiksnius, nustatyta, jog vaikų, gyvenančių 

rajonuose, kur 1 km spinduliu yra daugiau ţaliųjų erdvių, 

sveikata buvo geresnė. Nustatytas ryšys tarp ţaliųjų erdvių 

ir vaikų, turinčių virškinimo trakto sutrikimų, palyginus 

gyvenančius 1 km spinduliu su gyvenančiais toliau nuo 

ţaliųjų erdvių (ŠS 0.85; 95% PI 0,80–0,90 ir ŠS 0.89; 95 % 

PI 0,84–0,94, atitinkamai) (Maas et al., 2009). 2005–2006 

metais Kanadoje atlikto tyrimo, į kurį buvo įtraukti 3–8 

metų amţiaus vaikai (N=6772) duomenimis, įvertinus 

ţaliųjų erdvių plotą, tenkantį 10000 gyventojų, nustatytas 

ryšys tarp ţaliųjų erdvių prieinamumo ir vaikų nutukimo 

paplitimo (Potestio et al., 2009). 

 

Aplinkos veiksnių poveikis vaikų antsvoriui ir nutukimui 

 

Vaikų fizinės raidos sutrikimų, nutukimo plitimas yra 

vis didėjanti visuomenės sveikatos problema visame 

pasaulyje. Antsvorio ir nutukimo plitimui turi įtakos ne 

vien tik genetika, bet ir išoriniai aplinkos veiksniai 

(Bodzsar & Sussane, 2004). 

Dėl įvairių kenksmingų aplinkos veiksnių kontakto su 

organizmu (ekspozicijos) gali sutrikti vaisiaus raida, o 

vėlesniame gyvenime – sulėtėti vaikų raida, daugėti 

nutukimų, lėtinių ligų, progresuoti išeminė širdies liga 

(Barnett et al., 2006). Manoma, kad ankstyvoji vaisiaus 

ekspozicija skatina epigenetinius pakitimus ir nutukimo 

riziką vėlesniame gyvenime (Lillycrop & Burdge, 2011).  

Kenksmingi aplinkos veiksniai, tokie kaip oro teršalai 

(Dėdelė et al., 2011), triukšmas (Bendokienė, 

Graţulevičienė, 2009), geriamojo vandens tarša 

(Graţulevičienė et al., 2011), ekstremalūs geomagnetiniai 

Saulės aktyvumo pokyčiai (Venclovienė ir kt., 2011) ir kiti 

veiksniai turi įtakos nepalankioms nėštumo baigtims ir 

sveikatai vėlesniame gyvenime. Yra paskelbta darbų ir 

apie kelių transporto keliamą oro taršos poveikį vaisiaus 

vystymuisi (Marozienė, Graţulevičienė, 2001; Barnett et 

al., 2006). Nors daugelis aplinkos veiksnių turi neigiamą 

poveikį vaikų sveikatai, tačiau manoma, jog toks aplinkos 

veiksnys, kaip ţaliosios erdvės (miesto parkai) turi 
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teigiamos reikšmės vaikų fizinei raidai ir gyvenimo 

kokybei (Maas et al., 2006). Minėti veiksniai gali skirtingai 

paveikti kiekvieną individą, priklausomai nuo jo genetinių 

charakteristikų (Stillerman et al., 2008), elgsenos, 

rekreacinio gamtinės aplinkos poveikio (Maas et al., 2006). 

Epidemiologiniais tyrimais įrodyta, jog daugelis 

cheminių medţiagų gali daryti neigiamą poveikį sveikatai 

jautriems asmenims netgi esant santykinai maţoms 

dozėms. Cheminių medţiagų poveikis vaisiaus vystymosi 

laikotarpiu susijęs su nutukimo rizika vėlesniame vaiko 

gyvenime. Mokslininkai nustatė ryšį tarp cheminių 

medţiagų (ftalatų) ir maţų vaikų nutukimo (Hatch et al., 

2008). Ištirta, kad švinas, kadmis, polichlorinti bifenilai 

lėtina vaiko fizinę  raidą (Fitzgerald et al., 1998). Taip pat 

įrodyta, kad vaiko augimą neigiamai veikia atmosferos ore 

esančios kietosios dalelės. Biologiškai aktyvūs junginiai, 

pvz., kietųjų dalelių paviršiuje adsorbuoti policikliniai 

aromatiniai angliavandeniliai (PAA), patekę į kraujotakos 

sistemą, gali sutrikdyti placentos funkcijas arba praeiti 

placentą ir tiesiogiai paveikti vaisiaus vystymąsi (Sram et 

al., 1999). Nustatyta, kad motinai patyrus didelę PAA 

ekspoziciją nėštumo metu, padidėja vaiko nutukimo rizika 

daugiau nei 2 kartus, sulaukus 7 metų amţiaus, lyginant su 

maţesne PAA ekspozicija (NIEHS, 2012).  

Nutukimas yra lėtinė neinfekcinė liga, kurią lemia 

ţmogaus paveldimumo ir aplinkos sąveika. Minimi tokie 

veiksniai, didinantys nutukimo riziką, – paveldimumo 

polinkis (bent vienas iš tėvų yra nutukęs arba abu tėvai turi 

kūno masės sutrikimų), socialiniai veiksniai (tėvų 

išsimokslinimas, pajamos, auklėjimas ir kt.), perinataliniai 

veiksniai (maţas naujagimio gimimo svoris, trumpas laikas 

maitinant krūtimi), fizinis aktyvumas, elgsena, mitybos 

įpročiai, dieta, oro tarša ir pan. Todėl ypač svarbu įvertinti, 

kokie veiksniai, priklausomai nuo genetinių 

charakteristikų, gali daryti didţiausią įtaką nutukimo 

plitimui tiek išsivysčiusiose, tiek neišsivysčiusiose šalyse 

(Maffeis et al., 2000).  

Urbanizuotoje aplinkoje ţaliosios erdvės teikia naudos 

ne tik sveikatai, bet ir aplinkosauginiu poţiūriu, nes gerina 

miestų mikroklimatą, šalina teršalus iš atmosferos 

(Paoletti, Tuovinen, 2011), maţina aplinkos temperatūrą, 

smogo formavimąsi, todėl maţėja lėtinių ligų 

progresavimas (Givoni, 1991). Parkų naudojimas 

miestuose ir tinkamas ţaliųjų erdvių išdėstymas šalia 

gyvenamosios vietos, gerina ne tik sveikatą, bet ir 

gyvenimo kokybę (Coley et al., 1997). 

 

Išvados 

 

Atliktų tyrimų duomenimis daugelis aplinkos veiksnių 

turi neigiamą poveikį vaikų sveikatai, tačiau toks veiksnys, 

kaip ţaliosios erdvės (miesto parkai) šalia gyvenamosios 

vietos kaimynystės gali spartinti vaikų fizinę raidą, didinti 

fizinį aktyvumą bei maţinti nutukimo riziką. Tokios 

išvados apie gamtinės aplinkos poveikį sveikatai buvo 

padarytos neįvertinus ekspozicijos pagal ţaliųjų erdvių 

charakteristikas, bei nebuvo kontroliuojamas suminis 

įvairios kilmės kenksmingų aplinkos veiksnių poveikis. 

Dauguma atliktų tyrimų skirti vienos grupės veiksnių, 

turinčių įtakos nutukimo plitimui, nagrinėti tarp 

suaugusiųjų arba paauglių, tačiau nėra kompleksinių vaikų 

tyrimų. Kompleksinis įvairių veiksnių tyrimas praplėstų 

ţinias apie vaikų fizinės raidos sutrikimų kilmę ir 

profilaktikos galimybes. 
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Inga Uţdanavičiūtė, Regina Graţulevičienė 
 

Urban parks importance on children physical development 
 

Summary 

 
In the last decades among children have increased physical development and health disorders and spread out of obesity and chronic disease 

morbidity. It has been supposed that various environmental factors have influence them. The most recent data suggests that living near green urban areas 

and visiting them has positive impact on children‘s physical development, improve motoric coordination and reduce aggression level. However, so far it 

is not clear, what is the influence of green areas (urban parks) for the risk of children’s overweight and obesity. The objective of the present research is to 
study scientific literature about the factors influencing the risk of children’s overweight and obesity and to determinate what effect on children physical 

development may have neighbourhood residential areas nearby the urban parks. The article describes the influence of green areas on an organism, the 

influence of the environmental factors on children‘s overweight and obesity. 
Green urban spaces, environmental factors, children‘s physical development, obesity 
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