
WPROWADZENIE:

Czynniki środowiskowe, takie jak 
hałas, nadmierne 
zagęszczenie,zanieczyszczenie 
powietrza, niedostatek roślin w 
najbliższym otoczeniu stanowią 
czynniki obniżające dobrostan 
psychiczny. Dotychczas interwencje 
terapeutyczne oparte o kontakt z 
naturą (nature-based interventions/ 
green therapy) odgrywały marginalną 
rolę w prewencji zaburzeń, 
psychoterapii i rehabilitacji 
psychiatrycznej. Pandemia COVID-
19 sprawiła, że badacze i praktycy na 
całym świecie koncentrują się na 
wykorzystaniu środowiska 
naturalnego dla poprawy dobrostanu 
jednostek. 

PRZYKŁADY INTERWENCJI:

wędrówki terapeutyczne, outdoor 
therapy, adventure therapy, 
ogrodoterapia, farmy terapeutyczne, 
zooterapia, kąpiele leśne (shinrin-
yoku), terapia lasem, terapia górami, 
green gyms, arteterapia.

MECHANIZM DZIAŁANIA:

Kluczowe dla skuteczności nature-
based therapy są udokumentowane 
korzystne efekty fizjologiczne, jak 
fizjologiczna relaksacja czy pobudzenie 
funkcji układu odpornościowego, które 
stanowią medyczny efekt prewencyjny. 
Zdaniem Oh i wsp. (2020) lecznicze i 
prewencyjne właściwości terapii naturą 
obejmują sześć stadiów (procesów): 
stymulacji, akceptacji, oczyszczenia, 
wglądu, ładowania i zmiany. Terapia 
oparta na kontakcie z przyrodą nie 
obejmuje tylko jednego elementu czy 
etapu, jest holistyczna, a jej 
oddziaływanie dotyczy zarówno 
aspektów poznawczych, emocji, jak i 
zachowania. 

Interwencje te spełniają standardy 
EBM. Baza PubMed podczas 
wyszukiwania deskryptorów „nature 
based interventions” oraz „mental 
health” wskazuje na ponad 3500 
doniesień. 

Skuteczne programy terapeutyczne w 
wersji podstawowej obejmują ćwiczenia 
relaksacji i wizualizacji, uważności, 
ćwiczeń fizycznych i oddechowych.

Wnioski i rekomendacje:

• Badanie potwierdziło skuteczność interwencji opartych o kontakt 

ze środowiskiem leśnym w kontekście poczucia szczęścia

• Planowane są dalsze badania z udziałem populacji z 

rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych
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NATURA SZCZĘŚCIA -
JAK KONTAKT Z NATURĄ WPŁYWA NA SAMOPOCZUCIE 

I ZDROWIE PSYCHICZNE?

CEL:
Pilotażowy projekt „Natura szczęścia - wpływ interwencji opartych o kontakt z przyrodą na zdrowie i dobrostan psychiczny” miał na celu uzyskanie naukowych danych na temat 
wpływu kontaktu z naturą w postaci kąpieli leśnych na zdrowie i dobrostan psychiczny.

METODA:

W okresie styczeń-lipiec 2021 na terenie lasu
międzyleskiego w Warszawie dorośli ochotnicy brali udział w
sesji 3 cotygodniowych grupowych kąpieli leśnych o
powtarzalnej metodologii. Każda sesja trwała 1,5-2 godzin
(zależnie od warunków pogodowych i potrzeb grupy).
Metodologia sesji kąpieli leśnej była oparta o przegląd
literatury. Projekt badawczy został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych APS.
W projekcie wzięło udział ponad 70 osób, jednakże część nie 
wypełniała regularnie kwestionariuszy.
Przed całym cyklem oraz po nim Uczestnicy anonimowo 
wypełniali on-line częściowo ustrukturyzowany 
kwestionariusz obejmujący GHQ-30, DASS-21, zadowolenie z 
życia. Pomiędzy sesjami uczestnicy proszeni byli o 
samoocenę aktualnego profilu nastroju oraz poziomu 
zadowolenia z życia.

WYNIKI WSTĘPNE:
- brak istotnych statystycznie zmian w zakresie parametrów zdrowia psychicznego (badano ochotników z populacji 
ogólnej)
- już jednokrotny udział w kąpielach leśnych poprawił  zadowolenie z życia, po trzech sesjach kąpieli leśnych poprawa 
była wyraźniejsza
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WNIOSKI:
Nawet jednokrotne uważne przebywanie w lesie jest korzystne dla samopoczucia.


