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Anotacija 
Miesto gamta – miestų administracinėse ribose esančios teritorijos ir įvairaus dydžio plotai, kuriuose vizualiai 

vyrauja gamtiniai elementai. Tyrimo tikslas – pristatyti miesto gamtos tyrimų problematiką. Atliktas tyrimas leido 

išryškinti miesto gamtos tyrimų problematiką pasirinktose srityse – suvokimas ir apibūdinimas, reikšmė visuomenei, 

aplinka – ir išskirti tolesnes aktualių tyrimų kryptis. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog šio reiškinio tyrimų problematika 

yra gana plati ir aprėpia tiek miesto gamtos suvokimą, charakterizavimą, tiek konkrečius projektavimo uždavinius. 

Tolesni miesto gamtos tyrimai turėtų apimti tiek išsamią literatūros, tyrimų, projektų apžvalgą, tiek lokalinių miesto 

gamtos ypatumų tyrimus bei miesto gamtos tyrimus psichologiniu, socialiniu, estetiniu, ekonominiu, įtakos miesto 

įvaizdžiui ir kitais aspektais bei miesto gamtos vaidmens tyrimus paveldosaugos ir aplinkosaugos kontekste.  
Reikšminiai žodžiai: miestas, urbanizuota aplinka, gamta, gamtinė aplinka, miesto gamta, tyrimų kryptys. 

 
Abstract 

Urban nature here is considered as the territories and lots of various size with visually dominant natural elements 

in the administrational limits of the city. The aim of the research is to present the problematics of urban nature research. 

The research allowed to distinguish urban nature research problematics in the selected areas - perception and 

characterization, social significance, environment – and to distinguish the further research directions. The research has 

revealed that the research problematics of this phenomenon is very wide and encompasses both the description and 

characterization of urban nature and the specific design tasks. The further research on urban nature should encompass 

the extensive review of literature, research and projects, the research of local peculiarities of urban nature, the analysis 

of this phenomenon from psychological, social, aesthetic, economic, city's image and other points of view, the research 

on urban natures in the context of heritage preservation and environmental protection. 

Key words: city, urban environment, nature, natural environment, urban nature, research trends. 

 

Įvadas 

 

Gamtos ir žmogaus santykis, nepaliaujama urbanizacija ir matomas bei nematomas gamtos 

buvimas urbanizuotoje aplinkoje skatina panagrinėti gamtos mieste arba miesto gamtos (angl. urban 

nature) reiškinį. Žmogus yra natūraliai linkęs ilsėtis ir atgauti jėgas gamtoje. Kasdienėje kalboje 

vartojami posakiai „atgal į gamtą“, ištrūkti iš miesto į gamtą, gamtoje pailsėti nuo miesto šurmulio“. 

Tuo tarpu pasaulyje nepaliaujamai vyksta masinės urbanizacijos procesas – prognozuojama, kad iki 

2030 m. žemėje urbanizuotų teritorijų kiekis patrigubės (Biello, 2015). Nerimą kelia ir tai, kad 

didžioji dalis urbanizacijos vyksta skurdžiose ar besivystančiose šalyse, kur statybos menkai 

kontroliuojamos arba vyksta vadinamoji „neformali plėtra“, t. y. ekologinės, socialinės ir kt. 

problemos yra ne sprendžiamos, o kuriamos. Natūralu, kad tokia žmogaus veiklos ir gamtinės 

aplinkos sankirta nusipelno dėmesio ir susirūpinimo. Miesto gamtos požiūriu įdomūs ir vadinamieji 

„besitraukiantys miestai“ – miestai, kuriuose mažėja gyventojų skaičius, apleidžiamos vidinės ar 

priemiestinės teritorijos, pramonės kompleksai (Čereškevičius, 2012), kur gali netrukdomai vykti 

renatūralizacijos procesai. Toks „besitraukiančių miestų“ reiškinys pastebimas Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, buvusiose socialistinėse valstybėse Rytų Europoje, Rusijoje. Lietuvos miestai taip pat 

yra įdomūs miesto gamtos požiūriu. Juos būtų galima pavadinti žaliais miestais. Skirtingų šaltinių 

teigimu, skaičiavimui naudojant skirtingas metodikas, Lietuvos miestų teritorijose žalieji plotai 

sudaro nuo keliolikos iki keliasdešimties procentų bendro ploto. Pavyzdžiui, turistams skirtame 

Vilniaus aprašyme teigiama, kad „net 46 % Vilniaus teritorijos užima parkai ir vandens telkiniai, 

upės“ (Vilnius..., 2015). Kitame šaltinyje nurodoma: „Kaune miesto bendrojo naudojimo želdynai 

(be žaliųjų jungčių ploto) sudaro 2143 ha arba 13,3 % miesto teritorijos“ (Kauno..., 2015). 
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R. Prapiestienė (2003, 2003a) atliko Lietuvos miestų žaliųjų plotų ir jų kaitos tyrimą. Jos tyrime 

vartojama sąvoka „žalieji plotai“ apima visus miesto žaliuosius plotus – tiek sąlygiškai natūralius, 

tiek žmogaus įrengtus (želdynus), nepriklausomai nuo jų paskirties. R. Prapiestienės (2003) 

teigimu, Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, 

Druskininkų, Palangos, Neringos, Birštono) apželdintinumas (žaliųjų plotų procentas miesto 

teritorijoje) siekia nuo 79,64 % (Druskininkai) iki 20,02 (Marijampolė). Miesto gamtos bei gamtos 

ir visuomenės mieste santykio požiūriu reikšminga ir tai, kad Lietuvos miestuose gausu neįrengtų, 

miestiečių naudojimui nepritaikytų žaliųjų plotų (Jakovlevas-Mateckis, 2006; Pilkauskas, 2008).  

Straipsnio tikslas – išryškinti miesto gamtos tyrimų problematiką – išskirti ir aprašyti 

aktualiausias tyrimų temas ir kryptis.  
 

1. Tyrimo metodai 
 

Siekiant užsibrėžto tyrimo tikslo – atskleisti ir pristatyti miesto gamtos tyrimų problematiką 

bei išryškinti tyrimų kryptis – buvo atlikta literatūros analizė, apžvelgta profesinė spauda, skirta 

kraštovaizdžio architektams ir besidomintiems šia veikla, ir Lietuvos bei užsienio mokslo leidiniai, 

teisiniai dokumentai, žodynai, enciklopedijos. Atlikus analizę, surinkti duomenys buvo susisteminti 

ir apibendrinti.  

Miesto gamtos tyrimų problematikai klasifikuoti ir sistemingai apžvelgti reikalinga tam tikra 

struktūra ar modelis. Kraštovaizdžio tyrimuose esama įvairių siūlymų ir bandymų išskirti tam tikrus 

kraštovaizdžio aspektus, dimensijas, komponentus ir kt. Pavyzdžiui, remiantis darnaus vystymosi 

koncepcija, dažnai išskiriamos socialinė, ekonominė, kultūrinė, aplinkosauginė plotmės. 

R. L. Musacchio (2009) įvardija šešias darnaus kraštovaizdžio vystymosi dimensijas: estetinę, 

aplinkosauginę, etinę, socialinę / lygybės, patirties, ekonominę. T. S. Terkenli (2001) išskiria 

vizualinį, kognityvinį ir patirtinį kraštovaizdžio tyrimų aspektus. N. Backhaus (2011) išskiria 

identitetinę, sensorinę, estetinę, ekonominę, politinę, ekologinę kraštovaizdžio patyrimo dimensijas. 

B. Tress ir G. Tress (2001) pateikia tokias tarpdisciplininio kraštovaizdžio suvokimo plotmes: 

kraštovaizdis kaip erdvinis vienetas, kaip mentalinis vienetas, kaip laiko dimensija, kraštovaizdis 

kaip gamtos ir kultūros jungtis, kraštovaizdis kaip kompleksinė sistema. J. Stephenson (2001) 

išskiria formas, praktikas / procesus ir ryšius kaip tyrinėtinus kraštovaizdžio komponentus. 

Apžvelgus šias kraštovaizdžio tyrimų prieigas ir įvertinus miesto gamtos kaip reiškinio ypatumus, 

buvo išskirtos trys svarbiausios plotmės – suvokimo-tyrimų, visuomeninė ir aplinkos (1 lentelė) – 

kuriose toliau aptariama miesto gamtos kaip reiškinio tyrimų problematika. 
 

1 lentelė. Mieto gamtos tyrimų problematikos dimensijos. Lentelė autorės 

Table 1. Dimensions of urban nature research problematics. Table by the author 

Miesto gamtos suvokimas ir 

apibūdinimas 
Miesto gamtos reikšmė visuomenei Miesto gamta ir aplinka 

Samprata 

Tipologija 

Tyrimai 

Psichologinis priimtinumas 

Gyvenimo kokybė 

Švietimas ir mokymas 

Kraštovaizdžio architektūra 

Paveldo apsauga 

Gamtos apsauga 

 

2. Tyrimų rezultatai 
 

2.1. Suvokimas ir apibūdinimas 

Straipsnyje išskiriami trys aspektai, būtini miesto gamtos kaip reiškinio suvokimui ir 

apibūdinimui – sampratos formulavimas, tipologijos klausimas, tyrimų prieigos ir galimybės.  

Miesto gamtos samprata. Peržvelgus literatūrą, nepavyko rasti svarbiausius su gamtinės 

aplinkos elementais susijusius miesto gamtos aspektus apimančio apibrėžimo. Miesto gamtos kaip 

reiškinio apibrėžimų formulavimas yra viena iš šio reiškinio tyrimų būtinybių. Šiame straipsnyje, 

prieš nagrinėjant kitas miesto gamtos tyrimų aktualijas, pateikiami aktualūs terminai ir jų 

apibrėžimai bei įvardijama, kas laikoma miesto gamta būtent šiame tyrime. 
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Lietuvių kalbos žodyne žodis „gamta“ apibrėžiamas kaip „visa, kas egzistuoja organiniame ir 

neorganiniame pasaulyje“ (Lietuvių..., 2013). J. Bučas (2001) gamtine (natūralia) aplinka įvardija 

žmogaus veiklos nepaliestą arba nedaug paliestą aplinką, kurioje vyrauja gamtiniai elementai. 

Žodynuose ir enciklopedijose anglų kalba terminas „gamta“ apibrėžiamas kaip žmogų supantis 

materialusis pasaulis – biotinė (gyvoji) ir abiotinė (fizinė) aplinka – egzistuojantis nepriklausomai 

nuo žmogaus veiklos arba pasaulis be žmonių ir civilizacijos, taip pat šiuo terminu įvardijami 

žmogaus nesukurti gamtinio pasaulio elementai – augalai, gyvūnai, gamtiniai kraštovaizdžiai ir kt. 

(Dictionary..., 2015; Merriam-Webster..., 2015; Oxford..., 2015). Tuo tarpu terminai „miestas“, 

„miestietiškas“, „miesto“, „urbanistinis“ paprastai vartojami žmogaus pertvarkytai, sukurtai 

aplinkai, kurioje vizualiai dominuoja žmogaus veiklos tvariniai (Bučas, 2001), apibūdinti. 

Žodynuose ir enciklopedijose anglų kalba terminas „miestas“ apibrėžiamas kaip didelė ir / arba 

svarbi, už kaimą ir miestelį svarbesnė gyvenvietė, kuri, priklausomai nuo kultūrinio konteksto, 

pasižymi tam tikrais bruožais (turi savivaldą, valdoma mero, turi tam tikrą gyventojų skaičių, yra 

gavusi tam tikras istorines privilegijas ir kt.) arba kaip miesto gyventojai bendrai (Dictionary..., 

2015; Merriam-Webster..., 2015; Oxford..., 2015). Terminas „miesto“ arba „urbanistinis“ čia 

aiškinamas kaip susijęs, būdingas, priklausantis miestui ar miesteliui (Dictionary..., 2015; Merriam-

Webster..., 2015; Oxford..., 2015). Lietuvių kalbos žodyne žodis „miestas“ apibrėžiamas kaip 

„didelė gyvenamoji vietovė, administracijos, prekybos, pramonės ir kultūros centras“ (Lietuvių..., 

2013). Lietuvoje teisiškai miestais laikomos kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, 

turinčios daugiau kaip 3000 gyventojų, iš kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, 

verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse (Lietuvos..., 2010).  

A. Davison (2006) pastebi, kad anglakalbėse visuomenėse ilgą laiką miestas ir gamta buvo 

vaizduojami kaip nesuderinamos priešybės. Oksfordo žodyne pabrėžiama, kad terminas „gamta“ 

(angl. nature) yra vartojamas kaip žmogaus ir žmogaus kūrinių priešingybė (Oxford..., 2015). 

Būtent todėl, A. Davison (2006) teigimu, diskusijos apie miesto gamtą kilo santykinai neseniai, 60-

aisiais – 70-aisiais XX a. metais. O M. Gandy (2013), nagrinėjęs apleistas teritorijas miestuose, 

nurodo, kad ankstyvieji laukinės miestų floros tyrimai pasirodė dar XVII a. Prancūzijoje, vėliau 

Italijoje ir pan. Terminus „miesto gamta“, „laukinė miesto gamta“ (angl. urban nature, urban 

natures, urban wildlife) vartoja J. Woodford (2004), A. Davison (2006), M. Gandy (2013) ir 

daugelis kitų mokslininkų. Dažnai vartojami pasakymai „miesto bioįvairovė“, „miesto ekologija“, 

egzistuoja netgi miesto ekologijos tyrimų kryptis (Gandy, 2013).  

Peržvelgus mokslinę literatūrą lietuvių kalba, publikacijų, skirtų konkrečiai miesto gamtos 

reiškiniui ir su juo susijusiai problematikai, nebuvo aptikta, nors, ypač pastaraisiais dešimtmečiais, 

miesto ir kaimo ar gamtinės aplinkos santykiui, miestų driekai, paveldo ir gamtos apsaugos 

santykiui skiriama nemažai dėmesio. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme išskirtame 

termine „urbanizuotos teritorijos“ taip pat neakcentuojama urbanizuotos ir gamtinės aplinkos 

priešybė, čia urbanizuotos teritorijos apibrėžiamos kaip „pastatais užstatytos miestų, miestelių, 

kompaktiškai užstatytų kaimų teritorijos su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais 

bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose“ 

(Lietuvos..., 2014). Šis apibrėžimas aiškiai parodo, kad miestas, kaip teigia A. Davison (2006), yra 

hibridinė aplinka. Šiame darbe terminu „miesto gamta“ įvardijamos miestų administracinėse ribose 

esančios teritorijos ir įvairaus dydžio plotai, kuriuose vizualiai vyrauja gamtiniai elementai. Miesto 

gamta gali būti įvardijami ir miesto teritorijoje esantys gamtinio pasaulio elementai. 

Tipologija ir klasifikavimas. Remiantis suformuluotu miesto gamtos apibrėžimu, jos apraiškos 

miestuose gali pasižymėti didele įvairove. Tai gali būti įvairaus dydžio ir pobūdžio natūralios 

gamtos reliktai, renatūralizacijos – stichiško, savaiminio krūmų ar medžių užaugimo apleistose 

teritorijose (Balevičžčiūtė ir Veteikis, 2012) – padariniai, savaime susiformavę ar specialiai 

suprojektuoti miesto kraštovaizdžio elementai ir t. t. Reikšminga ir miesto gamtos plotų ar elementų 

lokalizacija – miestų centrai, vidinės teritorijos, priemiesčiai. A. Davison (2006) akcentuoja miesto 

gamtą priemiesčiuose ir vadinamąją gamtą kiemuose (angl. backyard nature), taip pat mini 



I. Gražulevičiūtė-Vileniškė / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 99–111 

102 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

pakrantes, krūmynus, geležinkelio linijų apsaugos zonas, sąvartynus. M. Gandy (2013) mini 

„ribines erdves“, „pereinamąsias erdves“ (angl. marginal spaces, edgelands, interim spaces), 

dykvietes apleistose pramoninėse teritorijose, pakrantes. Atsižvelgiant į miesto gamtos apraiškų 

įvairovę ir skirtingus požiūrius į šį reiškinį, viena svarbių miesto gamtos tyrimų krypčių yra 

tipologijos formavimas ir klasifikacijų sudarymas.  

Tyrimai. Miesto gamtos tyrimų problematika yra neatskiriama nuo kraštovaizdžių tyrimų 

problematikos bendrai, susijusios su tokiais šių dienų kraštovaizdžių bruožais, kaip spartūs pokyčiai 

ir didelis jų mastas, didėjantis kraštovaizdžių sudėtingumas, fragmentiškumas tiek fizine, vizualine, 

ekologine prasme, tiek ir dėl besikertančių ne visada matomų socialinių, kultūrinių, ekonominių ir 

kitų interesų (1 pav.).  

 
1 pav. B. Tress ir G. Tress (2001) suformuluotas žmonių (visuomenės) ir kraštovaizdžio sąveikos modelis atskleidžia 

kraštovaizdžio tyrimų sudėtingumą ir parodo, kad įtakos aplinkai turi ne tik žmogaus veikla, bet ir subjektyvios 

kategorijos – suvokimas, vaizduotė, lūkesčiai kraštovaizdžio atžvilgiu 

Fig. 1. Human (society) and landscape interaction model formulated by B. Tress and G. Tress (2001) reveals the 

complexity of landscape research and demonstrates that not only the human activities but the subjective dimension 

(perception, imagination, expectations towards landscape) influence the environment 

 

Galima išskirti keletą kraštovaizdžių tyrimų iššūkių, aktualių miesto gamtos teritorijoms: 

 tiriant nuolat kintančius, dinamiškus kraštovaizdžius (miesto gamtos teritorijos dažnai 

būna laikinos ir sparčiai kintančios) kyla naujų tyrėjų kompetencijų, tyrimų prieigų ir modelių (ypač 

įvertinančių laiko dimensiją (Stephenson, 2010)) poreikis, atsižvelgiant į šiuolaikinių kraštovaizdžių 

nepastovumą ir sudėtingumą ir besiformuojančius naujus kraštovaizdžių tipus (miesto gamtos 

tipologinė įvairovė) bei besikeičiančius požiūrius į juos;  

 sunkumai, kylantys integruojant humanitarinių ir gamtos mokslų (Tress et al., 2001) – 

subjektyvių, kokybinių (pvz., filosofiniai pastebėjimai, menininkų eksperimentai miesto gamtos 

tema) ir objektyviais laikomų, technologijomis paremtų, kiekybinių kraštovaizdžių tyrimų 

(botaniniai tyrimai, tyrimai naudojant GIS ir t. t.) – prieigas ir rezultatus. Žinių, duomenų 

fragmentacija ir sunkumai, kylantys suderinant sektorinius interesus holistinio kraštovaizdžio 

pobūdžio kontekste (miesto gamtos teritorijos turi įtakos bendram miesto charakteriui ir atvirkščiai 

ir pan.);  

 kraštovaizdžių estetikos tyrimų ir vertinimo problemos (miesto gamtos estetikos 

paieškos), kylančios susirūpinimo ekologija, funkcinių ir ekonominių prioritetų bei kintančių 

estetinių prioritetų (estetinio suvokimo kaitos ir šiuolaikinių ekologinių judėjimų ryšių) kontekste.  

2.2. Reikšmė visuomenei  
Tyrinėjantieji miesto gamtos reiškinį (Trepl, 1996; Gandy, 2014) pabrėžia, kad nors yra tikrai 

nemažai žinoma apie biofizinius procesus, vykstančius miestuose, tačiau ekologinės miesto 
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dimensijos bendrai ir to, kas šiame straipsnyje įvardijama kaip miesto gamta konkrečiai, ryšiai su 

socialiniais, kultūriniais ir ekonominiais procesais vis dar išlieka neaiškūs ir nepakankamai tyrinėti. 

Apžvelgus literatūrą, galima išskirti keletą aktualių miesto gamtos ir visuomenės santykių tyrimų 

krypčių: miesto gamtos psichologinis, estetinis priimtinumas visuomenei, miesto gamtos įtaka 

visuomenės gyvenimo kokybei miestuose (ekonominiu, visuomenės sveikatos požiūriais) ir miesto 

gamtos vaidmuo visuomenės švietime ir mokyme.   

Psichologinis priimtinumas. Egzistuoja skirtingos gamtos koncepcijos, įvairūs filosofiniai 

požiūriai į gamtą, gamtos ir žmogaus ryšį, jie neišvengiamai sukelia skirtingas politines ir kitokias 

pasekmes, lemia skirtingą kraštovaizdžio tvarkymo rezultatą. Neretai pabrėžiama, kad gamta yra 

„sąlyginis dalykas“, „socialinis konstruktas“ (Demeritt, 2002). Visuotinai priimta, kad žmonės 

teigiamai vertina gamtinę aplinką, joje atgauna jėgas. Pavyzdžiui, 2013 m. 81 % Oslo (Norvegija) 

gyventojų lankėsi miestą supančiuose miškuose (Clancy, 2014). Egzistuoja vadinamoji biofilijos 

hipotezė, teigianti, kad žmogui iš prigimties yra priimtina ir patrauklu tai, kas gyva, gyvybinga, kad 

žmogus pasąmoningai ieško ryšio su viskuo, kas gyva žemėje. Hipotezę suformulavęs Harvardo 

universiteto ekologas ir sociologas E. O. Wilson teigė, kad šis polinkis yra nulemtas evoliuciškai 

(Tveit et al., 2006; Ode et al., 2008; Thiel, 2015). Tačiau šiuo atveju svarbu įvertinti vizualinius 

miesto gamtos ypatumus ir jos urbanistinį kontekstą ir tai, kiek jie skiriasi ar atitinka gamtos įvaizdį 

žmonių sąmonėje. Pavyzdžiui, M. Gandy (2013) pastebi, kad miesto gamta, ypač besiplėtojanti 

apleistose teritorijose, ardo miesčionišką gamtos sampratą. J. Nassauer (1995) teigia, kad daugelis 

natūralių ekosistemų neatitinka visuomenėje nusistovėjusių estetikos normų. W. Nohl (2001), 

M. Gandy (2013) taip pat kalba apie netikėtą neprojektuotos aplinkos estetiką, apie tai, kad 

šiuolaikinį miesto gyventoją turėtų žavėti gamtos spontaniškumas, gyvybingumas, savireguliacija; 

patraukti apleistų vietų disharmonija, netvarkingumas, fragmentiškumas, nestabilumas. M. Tveit et 

al. (2006) ir A. Ode et al. (2008) greta kitų išskyrė ir biofilijos hipotezei prieštaraujančią priežiūros 

estetikos (angl. aesthetics of care) teoriją, teigiančią, kad žmogui psichologiškai priimtinesnė 

sutvarkyta, išpuoselėta aplinka. Juolab urbanizuotoje aplinkoje žmogus kur kas labiau tikisi išvysti 

išpuoselėtą parką ar skverą, nei laukinės, neįžengiamos gamtos intarpą (2 pav.). Taigi, galima teigti, 

kad biofilijos hipotezės (evoliuciškai nulemto polinkio) ir priežiūros estetikos (kultūriškai nulemto 

polinkio) teorijų priešprieša ir galimi ryšiai bei besiformuojanti nauja kraštovaizdžių vizualinės 

raiškos tipologija (Nohl, 2001) yra itin reikšmingi nagrinėjant miesto gamtos socialinį-psichologinį 

kontekstą. 
 

  
2 pav. Miesto gėlynų estetika ir apleistuose plotuose besiplėtojančios ekosistemos Kauno mieste  

(I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos) 

Fig. 2. The aesthetics of flower compositions in the urban environment and the ecosystems developing in the abandoned 

plots in the city of Kaunas (photos by I. Grazuleviciute-Vileniske) 
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Gyvenimo kokybė. Teritorijos, kurioms tiktų apibūdinimas „miesto gamta“, ar tai būtų apliesti 

plotai, ar gamtinio kraštovaizdžio reliktai urbanizuotoje aplinkoje, iš pirmo žvilgsnio atrodytų 

esančios ekonomiškai visiškai neproduktyvios ir nenaudingos (3 pav.). M. Gandy (2013) pastebi, 

kad miesto gamtos teritorijų egzistavimas tarsi meta ideologinį ir praktinį iššūkį vien tik ekonomine 

nauda paremtai kapitalistinei miesto plėtrai ir skatina susimąstyti, ar šios apleistos arba vis dar 

neužstatytos teritorijos tėra tiktai tuščios vietos, laukiančios kada bus įsisavintos – t. y. užstatytos, 

urbanizuotos. Visgi socialinę-ekonominę dimensiją traktuojant plačiau, negu tiesioginė ekonominė 

nauda, į miesto gamtos ir gyvenimo kokybės ryšį galima pažvelgti kitaip. Remiantis biofilijos 

hipoteze, gamtinės aplinkos fragmentai mieste žmonėms turėtų būti psichologiškai priimtini ir 

naudingi ne tik fizinei, bet ir psichinei sveikatai (apie miesto želdynų naudą fizinei žmogaus 

sveikatai rašė K. Jakovlevas-Mateckis (Burinskienė ir kt., 2011). Kraštovaizdžio architektai 

diskutuoja apie biofilinius miestus ir biofilines erdves miestuose (Clancy, 2014; Thiel, 2015). 

Urbanistas ir planuotojas T. Beatley teigia, kad biofiliniuose miestuose gamtinių elementų gausa 

egzistuoja greta įvairių urbanistinės aplinkos elementų, tokiuose miestuose žmonės jaučia trauką ir 

prieraišumą būtent savo aplinkoje gyvuojantiems augalams ir gyvūnams, turi daug galimybių būti 

lauke ir džiaugtis gamta ir t. t. (Clancy, 2014). S. Thiel (2015) teigia, kad tokioje biofilinėje 

aplinkoje žmogus greičiau atsigauna, sveiksta, lengviau mokosi, produktyviau dirba. Sąlyčio su 

gamta naudą įrodo ir moksliniai tyrimai (Grinde and Grindal Patil, 2009). Akivaizdu, kad gamtinės 

aplinkos fragmentams ar gamtiniams elementams tokiuose miestuose tenka reikšmingas vaidmuo, 

skatinantis persvarstyti miesto gamtos teikiamą socialinę-ekonominę naudą. 
 

 

3 pav. Gamta miestuose dažnai plėtojasi apleistose, neįsisavintose, ekonomiškai neproduktyviose teritorijose 

(A. Vileniškio nuotrauka) 

Fig. 3. Urban nature often develops in the abandoned, undeveloped, economically nonproductive areas  

(photo by A. Vileniškis) 

 

Švietimas ir mokymas. Švietimo ir mokymosi galimybės mieste gali ir turi būti traktuojamos 

kaip gyvenimo kokybės dalis. Tyrinėjantieji miesto gamtos ir visuomenės santykį itin daug dėmesio 

skiria edukaciniams miesto gamtos aspektams, todėl jie ir su jais susiję tyrimų iššūkiai apžvelgiami 

atskirai. Pavyzdžiui, T. Beatley teigia, kad biofiliniuose miestuose svarbi ne tik pati gamta ir 

bioįvairovė, bet ir žmonių gyvensena, jiems suteikiamos veiklų ir mokymosi galimybės: tokie 

miestai daug dėmesio skiria visuomenės švietimui gamtos ir bioįvairovės klausimais, ekologinės 

atsakomybės ugdymui ir suteikia įvairių galimybių, ką nors sužinoti apie gamtą ir ją tiesiogiai 

patirti (Clancy, 2014). W. Nohl (2001), M. Gandy (2013) pastebi, kad dinamiškos, „netvarkingos“ 

miesto gamtos teritorijos skatina žmonių norą domėtis, tyrinėti, pažinti. Tokių teritorijų buvimas 

urbanizuotoje aplinkoje taip pat žmogui padeda patirti metų laikų kaitą (Thiel, 2015). Svarbu 

atkreipti dėmesį ne tik į tai, kad miesto gamta gali pasitarnauti visuomenės švietimui, bet ir į 

edukacinių, politinių ir estetinių aspektų ryšius urbanizuotoje aplinkoje. Pavyzdžiui, N. Blanc 
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(2008) pastebi, kad gamtos estetika yra neišvengiamai politinė, nes skatina politinį dialogą ir 

visuomenės išprusimą ekologijos srityje. Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad būtent ekologinis 

išprusimas turėtų skatinti estetinių prioritetų pokyčius: estetiška ir patrauklu bus laikoma tai, kas yra 

sveika ekologiniu požiūriu (Jorgensen, 2011), panašią idėją XX a. septintajame dešimtmetyje iškėlė 

I. McHarg (1969). Jo teigimu, ekologija yra ne tik mokslas ir moralinis įsipareigojimas, bet ir 

grožio norma (McHarg, 1969; Spirn, 2000). Miesto gamtos teritorijos gali tokius pokyčius 

paskatinti, tačiau tuo pat metu verta pasvarstyti ir apie tai, kokią įtaką šie estetinio suvokimo 

pokyčiai turėtų kultūriniam tęstinumui, kraštovaizdžio architektūrai ir kultūrinių kraštovaizdžių 

saugojimui ir formavimui apskritai. 

2.2. Miesto gamta ir aplinka 

Aplinka plačiąją prasme gali būti suprantama kaip gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje 

susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, 

organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios 

natūraliosios ir antropogeninės sistemos (Lietuvos..., 2013). Analizuojant miesto gamtos vaidmenį 

urbanizuotoje aplinkoje, išskiriamos trys reikšmingos kraštotvarkai sritys: projektavimas 

(architektūra, kraštovaizdžio architektūra, urbanistika), aplinkosauga ir kultūros paveldo apsauga 

(paveldosauga). 

Miesto gamta ir projektavimas. Gamta greitai „atsiima“ žmogaus apleistas teritorijas, užpildo 

paliktas „tuštumas“. Taigi, iš pirmo žvilgsnio miesto gamtos plėtra ir klestėjimas gali pasirodyti 

kaip procesai, priešingi projektavimui – architektūriniam projektavimui, kraštovaizdžio 

architektūrai, planavimui ir pan. – kaip bandymams gamtos „chaose“ įvesti „tvarką“. Visgi 

žvelgiant į miesto tvarkymo veiklą – miestotvarką (Burinskienė ir kt., 2011), miesto kraštotvarką, 

urbokraštotvarką (Bučas, 2001) – plačiau ir apžvelgus tiek istorines, tiek naujausias kraštovaizdžio 

architektūros, kraštovaizdžio planavimo idėjas, galima išskirti įvairiapusius projektavimo veiklų ir 

miesto gamtos ryšius kaip reikšmingą tyrimų objektą. Pavyzdžiui, J. Bučas (2001) urbokraštotvarka 

įvardija urboaglomeracijų politiką ir strategijas, šalies, regiono ar kitokios teritorinės visumos 

urbanistinio karkaso plėtrą ir urbanizuotų teritorijų renovaciją. Akivaizdu, kad šioje kraštotvarkos 

kryptyje, apimančioje skirtingus kraštovaizdžio mastelius nuo parko iki regiono, nuo kaimynystės 

iki aglomeracijos (Spirn, 2000), savo vietą turėtų rasti ir miesto gamtos teritorijų tvarkymas ir 

valdymas. Šiuolaikinėje kraštovaizdžio architektūroje išlieka ryški projektavimo „kartu su gamta“ 

tendencija (4 pav.), kurią dar XX a. septintajame dešimtmetyje suformulavo I. McHarg, 

kraštovaizdžio architektūrą laikęs aplinkosaugos priemone.  
 

 

4 pav. Projektuotojų bandymai į 

miestą „įsileisti“ gamtos: Milano 

Politechnikos universiteto 

(Politecnico di Milano) 

architektūros studentų J. Abbate, 

M. Cartocci, M. S. Teberino ir A. 

Yan darbas „Bacula Forest“ 

(Bacula..., 2015)  

Fig. 4. Designers' attempt to 

"welcome" nature in the city: the 

project "Bacula Forest" 

(Bacula..., 2015) by the 

architecture students of 

Politecnico di Milano J. Abbate, 

M. Cartocci, M. S. Teberino  

and A. Yan 
 

Pavyzdžiui, kraštovaizdžio architektai įvairiomis priemonėmis – sukurdami žaliąsias jungtis, 

atsisakydami pjaunamų vejų, naudodami vietines augalų rūšis ir kt. – siekia padidinti bioįvairovę 

urbanizuotoje aplinkoje (Lockhart, 2015), analizuoja biofilinio projektavimo miestams teikiamas 

galimybes (Thiel, 2015). Kaip buvo minėta ankstesniuose poskyriuose, tyrinėtojų dėmesio 
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nusipelno tiek tokio projektavimo estetinės raiškos galimybės, tiek ir jo socialinė, psichologinė 

įtaka, tiek ekologinė nauda, nes ryšys tarp to, kas ekologiniu požiūriu reikšminga ir to, kas 

patrauklu estetiniu požiūriu ne visada egzistuoja.  

Miesto gamta ir aplinkosauga. Gamtos apsauga – tai „priemonių sistema sąveikai tarp 

žmogaus veiklos ir gamtinės aplinkos palaikyti. Ji padeda racionaliai naudoti ir atkurti gamtos 

išteklius, kuriuos žmogus naudoja arba gali naudoti savo reikmėms, saugoti gamtą nuo kenksmingo 

tiesioginio ar netiesioginio ūkinės veiklos poveikio“ (Gamtos..., 2015). Aplinkosauga gali būti 

suprantama plačiau – kaip natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas. 

Remiantis tokiais gamtosaugos ir aplinkosaugos apibrėžimais, biologinė įvairovė, gamtinio karkaso 

dalys ir kai kurie kiti vertingi miesto gamtos elementai be abejonės yra gamtosaugos ir 

aplinkosaugos objektai. Visgi miesto gamtos ir gamtosaugos bei aplinkosaugos santykis, miesto 

gamtos vieta gamtosaugoje ir aplinkosaugoje nusipelno atskiro tyrėjų dėmesio. Kaip pastebi 

mokslininkai (Bučas, 2001; Davison, 2006), aplinkosauga ir, ypač gamtosauga, dažnai yra linkusios 

į kraštutinumus – radikalų ekocentrinį požiūrį, vien tik gamtosauginių interesų prioritetą. 

Paradoksalu, bet būtent miestuose kilo laukinės gamtos išsaugojimo judėjimai, smerkiantys miestų 

drieką ir akcentuojantys miesto žmogaus atitolimą nuo gamtos. A. Davison (2006), analizavusio 

Australijos atvejį, teigimu, tokia kraštutinė gamtosauginė orientacija lėmė tai, kad imta bendrai 

menkinamai žiūrėti į priemiestinę, urbanizuotą aplinką, kuri buvo tapusi namais jau keletui žmonių 

kartų. Jis pastebi, kad būtent „miesto gamtos“ sampratos iškilimas ir integracija įvairiose mokslo 

srityse padeda išvengti šių kategoriškumų, o gamtosauga ir aplinkosauga yra vykdomos ten, kur 

žmonės gyvena ir dirba. Australijos universitetuose šiuo metu vykdomos mokslinės programos, 

pavadintos „miesto bioįvairovės planavimas“, „miesto miškai“, „priemiesčių gamta“ (Davison, 

2006). M. Gandy (2013) taip pat mini miesto gamtosaugininkus (angl. urban nature 

conservationists).   

Analizuojant miesto gamtos ir gamtosaugos bei aplinkosaugos ryšius, svarbu atkreipti dėmesį 

į tai, kad gamta retai yra tokia natūrali, kaip mes manome, o miestų ekologinė reikšmė yra kur kas 

didesnė, nei gali pasirodyti. Pavyzdžiui, miestų vidinės teritorijos kartais pasižymi kur kas didesne 

bioįvairove, nei užmiesčio teritorijos (Gandy, 2013). Tačiau, kaip pastebi M. Gandy (2013), 

urbanizacija tuo pat metu yra viena didžiausių ekologinių problemų priežasčių globaliu mastu. 

Taigi, pernelyg didelis dėmesys miestų gamtai ir bioįvairovei gali nukreipti dėmesį nuo platesnio 

urbanizacijos ekologinio poveikio. Visgi, kaip pastebi urbanistas ir planuotojas T. Beatley, 

biofiliniai miestai turėtų aktyviai įsitraukti į gamtos saugojimą pasauliniu mastu (Clancy, 2014).  

Miesto gamtos ir gamtosaugos bei aplinkosaugos ryšių požiūriu reikšmingi yra bandymai 

„žmogiškąją dimensiją“ įtraukti į ekologinius procesus (Alberti et al., 2003), į kraštovaizdį žvelgti 

kaip į aplinkos (gamtinius) ir antropogeninius procesus integruojančią visumą (Matthews and 

Selman, 2006). Pastaraisiais metais daug diskutuojama apie socialines-ekologines sistemas, 

socioekologines sistemas (Resilience..., 2002; Low Choy and Buxton, 2011) ar jungtines gamtines-

antropogenines sistemas (Musacchio, 2009), kuriose glaudžiai sąveikauja visuomenė ir gamtinė bei 

sukultūrinta aplinka. Visgi, M. Gandy (2013) teigimu, vis dar neegzistuoja moksliškai pagrįstas 

vieningas socialinis-ekologinis modelis miestų tyrimams.  

Miesto gamta ir paveldosauga. Kultūros paveldu laikomos „karta iš kartos paveldimos, 

perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar 

moksliniu požiūriu“ (Lietuvos..., 2013a). Akivaizdu, kad kultūros paveldo objektai, esantys 

urbanizuotoje aplinkoje, gali turėti daugiau ar mažiau gamtinių komponentų. Akivaizdžiausias to 

pavyzdys – istoriniai želdynai. Gamtiniai komponentai gali lemti vertingąsias paveldo objekto 

savybes ar tiesiog būti kultūros paveldo objekto teritorijos – „kultūros paveldo objekto užimamo ir 

jam naudoti reikalingo žemės sklypo ar kito ploto, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai“ 

(Lietuvos..., 2013a) – dalimi. Bendra integrali gamtos ir žmogaus kūrinių apsauga juos 

jungiančiame kraštovaizdyje – paveldosaugos idealas. Egzistuoja ir kraštutinis paveldosauginis 

požiūris, kur gamta, priešingai ankstesniame poskyryje aptartiems bandymams žmogų ir visuomenę 
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traktuoti kaip ekosistemų dalį, traktuojama kaip kultūros objektas. J. Bučo (2001) teigimu, gamta 

egzistuoja žmogaus prieglobstyje, nepaliestos gamtos nebeliko, gamta tapo sukultūrintos aplinkos 

dėmeniu. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad gamtos objektams ir žmogaus kūriniams 

reikalingi skirtingi saugojimo metodai: jei antriesiems būtina nuolatinė palaikomoji priežiūra ir 

naudojimas, tai pirmieji klesti ten, kur ribojama žmogaus veikla. Pavyzdžiui, savaiminiai miesto 

gamtos elementai, atsirandantys dėl palaikomosios priežiūros stokos, gali sumenkinti kultūros 

paveldo objektų – statinių, pastatų, ansamblių, kompleksų – būklę ir įvaizdį (5 pav.).  
 

  

5 pav. Gamta greitai “atsiima“ apleistas teritorijas Kaune (I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos) 

Fig. 5. Nature rapidly "reclaims" abandoned areas in Kaunas city (photos by I. Grazuleviciute-Vileniske) 
 

Atsižvelgiant į tai, kad paveldas – tai vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar 

moksliniu požiūriu (Lietuvos..., 2013a), svarbu ne tik saugoti tai, kas paveldėta, bet ir kurti tai, kas 

gal tapti paveldu ateities kartoms. Tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu daug dėmesio skiriama 

kultūrinių kraštovaizdžių – žmogaus ir aplinkos darnaus sambūvio kokybiškų rezultatų (Bučas, 

2001) – apsaugai ir kur kas mažiau – šiuolaikinių kultūrinių kraštovaizdžių kūrimui (Berte et al., 

2013). Kaip pastebi M. Gandy (2013), miesto gamtos teritorijos kviečia persvarstyti nusistovėjusią 

kultūrinių kraštovaizdžių koncepciją. W. Nohl (2001) išskiria darnaus šiuolaikinio kraštovaizdžio 

estetikos kategorijas, kuriose savo vietą randa ir miesto gamta. Taigi, paveldosauginiu požiūriu, 

miesto gamtos teritorijos gali būti reikšmingos ne tik kaip miestovaizdžio fragmentai, liudijantys 

XX a.–XXI a. pradžios kraštovaizdžio architektūros tendencijų kaitą ar konkretaus miesto 

transformacijas, bet ir kaip paskata, galimybė rastis naujiems kultūrinių kraštovaizdžių tipams.  
 

   

6 pav. Miesto gamta Kaune – miesto tapatumo dalis (I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos) 

Fig. 6. Urban nature in Kaunas city as a part of city's identity (photos by I. Grazuleviciute-Vileniske) 
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Tapatumas ir savitumas – svarbios kultūros paveldo dimensijos. Pastaruoju metu itin daug 

dėmesio skiriama miestų tapatumui ir išskirtinumui, nes, globalizacijos sąlygomis, šiems tenka 

konkuruoti dėl investicijų, turistų srautų ir pan. Miesto gamtos ypatumai be abejonės gali tapti 

miesto tapatumo ir išskirtinumo ženklu (6 pav.). Šiuo požiūriu gali būti reikšmingas ne tik esamų 

miesto gamtos plotų tinkamas palaikymas ir pristatymas, be ir naujų tokio pobūdžio teritorijų 

kūrimas. Pavyzdžiui, Nagojos mieste (Japonija) buvo nuspręsta 10 proc. miesto teritorijos palikti 

renatūralizacijai kaip savotiškus gamtos rezervatus (Clancy, 2014). 

 

Išvados 

 

1. Apibendrinant galima teigti, kad nors pastaruoju metu atliekama nemažai miesto gamtos 

tyrimų, rengiami ir įgyvendinami įvairūs šiuo požiūriu aktualūs kraštovaizdžio architektūros 

projektai, tačiau kol kas miesto gamtos tyrimuose – tiek miesto gamtos suvokimo ir 

apibūdinimo, tiek socialinės, ekonominės, kultūrinės miesto gamtos reikšmės ir jos santykio 

su aplinka tyrimų srityse – egzistuoja nemažai spragų.  

2. Atliktas tyrimas leido išryškinti miesto gamtos tyrimų problematiką pasirinktose srityse: 

miesto gamtos suvokimo ir apibūdinimo, miesto gamtos reikšmės visuomenei ir miesto 

gamtos santykio su aplinka. Tyrimo rezultatai, apibendrinti 2 lentelėje, atskleidžia, jog šio 

reiškinio tyrimų problematika yra gana plati ir aprėpia tiek miesto gamtos suvokimą, 

charakterizavimą, tiek konkrečius projektavimo uždavinius. Kraštovaizdžio architektūros ir 

miesto želdynų formavimo požiūriu itin svarbus yra miesto gamtos santykis su ir vaidmuo 

kraštovaizdžio architektūroje, paveldo ir gamtos apsaugoje. 

 
2 Lentelė. Mieto gamtos tyrimų problematikos dimensijos: detalizacija (lentelė autorės) 

Table 2. Dimensions of urban nature research problematics: detalization (table by the author) 

Miesto gamtos suvokimas ir 

apibūdinimas 

Miesto gamtos reikšmė 

visuomenei 
Miesto gamta ir aplinka 

S
a

m
p

ra
ta

 

Sampratos formulavimas 

ir tikslinimas 

P
si

ch
o

lo
g

in
is

 p
ri

im
ti

n
u

m
a

s 

Psichologinio priimtinumo 

tyrimai 

Įtakos visuomenei tyrimai 

K
ra

št
o

va
iz

d
ži

o
 a

rc
h

it
ek

tū
ra

 Miesto gamtos vaidmuo 

urbokraštotvarkoje 

Projektavimo veiklų ir miesto gamtos 

santykis 

Miesto gamtos teritorijų tvarkymas ir 

kūrimas 

Biofilinis projektavimas miestuose 

Miesto gamtos estetinė raiška 

Kriterijų sistema biofilinio projektavimo 

rezultatams vertinti 

Įgyvendintų projektų apžvalga, 

vertinimas 

T
ip

o
lo

g
ij

a
 

Tipologijų formulavimas 

Klasifikavimas 

G
yv

en
im

o
 

ko
ky

b
ė 

Įtakos gyvenimo kokybei 

tyrimai 

Gyvenimo kokybės gerinimo 

galimybės 

P
a

ve
ld

o
 a

p
sa

u
g
a

 Miesto gamtos ir kultūros paveldo 

santykio ir ryšių tyrimai 

Kultūrinių kraštovaizdžių kūrimas ir 

apsauga 

Kultūrinių kraštovaizdžių tipologijos 

plėtra 

Įtaka miesto tapatumui ir išskirtinumui 

T
yr

im
a

i 

Tyrimų tikslų 

formulavimas 

Tinkamų tyrimų 

metodikų apžvalga 

Tyrimų metodologijų 

kūrimas 

Tarpdiscipliniškumo 

iššūkiai 

Š
vi

et
im

a
s 

ir
 

m
o

ky
m

a
s 

Panaudojimo visuomenės 

švietimui galimybės 

Edukacinių, politinių ir 

estetinių miesto gamtos 

aspektų ryšiai 

G
a

m
to

s 
a

p
sa

u
g

a
 Miesto gamtos apsauga ir plėtra 

Miestas, kaip socialinė-ekologinė 

sistema, miesto gamtos vieta joje 

Miesto gamtos apsaugos vieta 

aplinkosaugos kontekste 
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3. Tolesni miesto gamtos tyrimai turėtų apimti: išsamią literatūros apžvalgą, miesto gamtos 

klasifikavimo patirties ir galimybių tyrimus, tyrimų galimybių ir metodų apžvalgą, integralios 

tyrimų metodikos formulavimo galimybių tyrimus, kraštovaizdžio architektūros ir kitų 

projektavimo sričių projektų ir realizacijų analizę miesto gamtos aspektu, lokalinių miesto 

gamtos ypatumų tyrimus, miesto gamtos tyrimus psichologiniu, socialiniu, estetiniu, 

ekonominiu, įtakos miesto įvaizdžiui ir kitais aspektais, miesto gamtos vaidmens tyrimus 

paveldosaugos ir aplinkosaugos kontekste ir t. t.  
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Summary 

 
The aim of the article is to highlight the urban nature research problematics: to distinguish and describe the most 

relevant research topics and trends. The urban environment in this article is seen as the hybrid environment and the 

urban nature here is considered as the territories and lots of various sizes with visually dominant natural elements in the 

administrational limits of the city. The elements of natural world existing in the urban environment can be referred to as 

urban nature as well. In order to reach the aim of the research the literature review including scientific and professional 

sources was carried out. In order to review systematically the urban nature research problematics, three dimensions - 

perception and characterization, social significance, and environment - relevant to this research area were distinguished. 

The analysis has demonstrated that the further research on urban nature:  
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1) in the dimension of perception and characterization should encompass the formulation of notions and 

definitions, the development of typologies and classification, the formulation of the research objectives, the review of 

suitable analysis and valuation methodologies, the development of the research methodologies and the dealing with 

challenges of interdisciplinarity; 

2) in the dimension of social significance should encompass the research on the psychological acceptability and 

the influences on society of urban nature, the influence on the quality of life and the possibilities of improving it with 

the help of urban nature, the research on the possibilities to use urban nature for education and the links between the 

educational, political, and aesthetic aspects of urban natures; 

3) in the dimension of environment should encompass the research on the role of urban nature in the urban land 

management, the links of different design activities and the urban nature, on the design and management of urban 

nature areas, on the biophilic design in cities, the research on the aesthetics of urban nature, on the criteria for 

evaluation of the outcomes of the biophilic designs, the review and evaluation of the projects and realizations involving 

urban nature, the research on the links of urban nature and cultural heritage, on the development and protection of 

cultural landscapes and the expansion of their typology including urban nature, on the influence of urban nature on the 

identity and distinctiveness of the urban environment, on the protection and development of urban nature, on the city as 

a social-ecological system and the place of urban nature in it, on the place of the protection of urban nature in the 

overall context of environmental protection. 

 


