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Ši brošiūra parengta įgyvendinant projektą „Žaliosios infrastruktūros tobu
linimas žemumų upių kraštovaizdyje“ („ENGRAVE“ Nr. LLI291). Projektą fi
nansuoja 2014–2020 m. Interreg VA Latvijos ir Lietuvos programa. Visas pro
jekto biudžetas – 583 300,31 Eur. Iš jų – bendrasis Euro pos regioninės plėtros 
fondo finansavimas – 495 805,26 Eur. Už šios brošiūros turinį atsako Latvijos 
Baltijos Aplinkos Forumas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis 
atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 
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Įvadas
Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų žemumų (įskaitant Žiemgalos lygumą ir 
Joniškio žemumą) kraštovaizdžiui yra būdingi lygus reljefas ir tankus upių tinklas, 
užtikrinantys biologinei įvairovei būtinus ekologinius koridorius ir poilsio galimy
bes žmonėms. Tuo pat metu, būdami labai derlingi, šie regionai plačiai naudo
jami žemės ūkio paskirčiai – žemė dirbama apie 40 % regiono teritorijos. Dėl 
to smarkiai sumažėjusi biologinė įvairovė, užteršti vandens telkiniai, padidėjusi 
potvynių rizika, atsiradę kitų aplinkos problemų.  

Žalioji infrastruktūra Latvijai ir Lietuvai yra nauja koncepcija, galinti padėti 
išsaugoti biologinę įvairovę, spręsti įvairias aplinkos apsaugos problemas ir 
užtikrinti geresnes žmonių gyvenimo sąlygas.

Projekto „ENGRAVE“ tikslas – sustiprinti upių žaliąją infrastruktūrą, integruojant 
ekosistemų ir kraštovaizdžio koncepcijas į žemupių planavimą ir integruotą 
valdymą vietos ir regionų mastu. Tai pavyko padaryti tarpusavyje aktyviai 
bendradarbiaujant planavimo institucijoms, tyrėjams ir vietos suinteresuotosioms 
šalims. Projekto rezultatai – keturios planavimo iniciatyvos ir praktinės žaliosios 
infrastruktūros gerinimo priemonės. Šioje brošiūroje supažindinama su žaliosios 
infrastruktūros koncepcija ir jos potencialu žemumų upių kraštovaizdžiams bei 
pristatoma projekto metu įgyta patirtis.



1 Europos komisija (2013). Žalioji infrastruktūra (ŽI) – Europos gamtinio kapitalo 
puoselėjimas. COM(2013)249.  

Kas yra žalioji infrastruktūra?
Žalioji infrastuktūra apibrėžiama kaip „strategiškai suplanuotas natūralių ir pu-
siau natūralių teritorijų tinklas su kitomis aplinkos ypatybėmis, sukurtas ir tvar-
komas taip, kad užtikrintų platų ekosistemos funkcijų spektrą. Jis apima žaliąsias 
zonas (arba mėlynąsias, kalbant apie vandens ekosistemas) ir kitas fizines sausu-
mos (įskaitant pakrančių) ir jūrų zonų ypatybes.”1

Šiuo apibrėžimu pabrėžiami trys pagrindiniai žaliosios infrastruktūros koncepci
jos aspektai:

	Natūralių ir pusiau natūralių teritorijų išsaugojimas

	Daugiafunkciškumas – plataus spektro ekosistemos funkcijų, būtinų 
užtikrinti žmogaus gerovę, teikimas

	Strateginis ir integralus planavimas skirtingais lygmenimis

Žalioji infrastruktūra yra nauja sąvoka, palaikanti ekologinių principų integravimą 
į žemės naudojimo planavimą ir valdymą. Žaliosios infrastruktūros sukūrimas 
siekiant stiprinti ekosistemų ir jų funkcijų išsaugojimą buvo vienas iš numatytų 
ES Biologinės įvairovės strategijos 2020 tikslų. Tačiau šios idėjos šaknys slypi 
kraštovaizdžio ekologijos ir ekologinių tinklų teorijose. Svarbiausius ekologinių 
tinklų komponentus sudaro pagrindinės zonos, ekologiniai koridoriai (t.y., 
nenutrūkstamos pagrindinių zonų jungtys), laipteliai (t.y., neištisiniai koridoriai), 
apsauginės zonos (t.y., užtvaros tarp natūralių ir antropogeninių zonų) ir atstaty
mo zonos. Ekologinių tinklų idėjos tikslas – biologinės įvairovės saugojimas tar
pusavyje sujungiant jos fizinius kraštovaizdžio elementus. Saugomos teritorijos 
(pvz., „Natura 2000“ teritorijos) paprastai sudaro pagrindines tinklo teritorijas, o 
upių slėniai dažnai atlieka ekologinių koridorių vaidmenį.  

Žaliąja infrastruktūra išplečiama ekologinių koridorių sąvoka, ją papildant dar 
vienu aspektu – daugiafunkciškumu. Be biologinės įvairovės saugojimo, jos tiks
las yra užtikrinti platų ekosistemos funkcijų, būtinų siekiant užtikrinti žmogaus 
gerovę, spektras. 
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Plėtoti žaliąją infrastruktūrą galima per strateginį erdvių planavimą. Strateginis 
požiūris leidžia perkelti arba kaupti žaliosios infrastruktūros vietos iniciatyvas 
į aukštesnį planavimo lygį, stiprinant tinklo darną ir funkcionalumą. Tuo pat 
metu nacionalinio, regioninio ar visos Europos masto žaliosios infrastruktūros 
žemėlapiais galima išskirti sritis, kuriose reikia imtis veiksmų vietos lygiu.

Praktiniai veiksmai žaliajai infrastruktūrai gerinti gali apimti natūralių ar pusiau 
natūralių buveinių atkūrimą arba naujų sprendimų naudojant gamtoje esančias 
priemones, skirtų aplinkos ar visuomenės problemoms spręsti, įgyvendinimą. 
Europos komisija sprendimus naudojant gamtoje esančias priemones apibrėžia 
kaip „veiksmus, įkvėptus gamtos, paremtus joje esančiomis priemonėmis ar iš 
jos pasiskolintus“. Tai apima ekosistemų valdymą, atstatymą ir kūrimą siekiant 
pagerinti tas ekosistemų funkcijas, kurios savo ruožtu padėtų sumažinti dabar
tines problemas. Pavyzdžiui, dirbtinai kuriant šlapynes galima padidinti anglies 
sekvestraciją, taip švelninti klimato pokyčius, palaikyti biologinę įvairovę, regu
liuoti potvynius ar gerinti vandens kokybę. Atkūrus upių salpas pagerėtų van
dens sulaikymo galimybės ir sumažėtų potvynių rizika, kartu pagerėtų biologinės 
įvairovės bei poilsio sąlygos. 
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Žemumų upių kraštovaizdžio žalioji 
infrastruktūra
Intensyviai žemdirbystei naudojamų žemių plotų, pavyzdžiui, Žiemgalos lygumos 
ir Joniškio žemumos teritorijų žaliąją infrastruktūrą sudaro atskiri natūralūs ir pu
siau natūralūs koridoriai ir plotai, suformuoti upių, salpų, miškų, šlapynių, ir pusiau 
natūralių pievų. Atsižvelgiant į didelę derlingų žemės plotų paklausą žemės ūkyje, 
žaliosios zonos dažniausiai apsiriboja siaurais ruožais palei upių slėnius, kurie 
sudaro žemumų žaliosios infrastruktūros karkasą. Šie koridoriai ir plotai yra gyvūnų 
buveinės, kurios leidžia rūšims migruoti ir užtikrina įvairias ekosistemos funkcijas.

Svarbiausios žemumų upių žaliosios infrastruktūros ekosistemų funkcijos apima 
vandens srautų reguliavimą ir potvynių rizikos mažinimą, maistinių medžiagų 
nutekėjimo stabdymą, dirvožemio erozijos kontrolę, buveinių suteikimą ap
dulkintojams, vietinio ir pasaulinio klimato reguliavimą ir kt. Jos prisideda prie 
intensyviai dirbamos žemės aplinkos kokybės gerinimo. Be to, šios teritorijos 
yra būtinos poilsiui, gamtos prieinamumui ir formuoja kraštovaizdžio identitetą 
bei estetinę vertę. Todėl pusiau natūralios augalijos (pvz., daugiamečių pievų) 
apsauginių juostų, vandens telkinių ir upelių išsaugojimas yra viena svarbiausių 
žemumų žaliosios infrastruktūros gerinimo priemonė.
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Žemumų upių žaliosios infrastruktūros pobūdis 
ir pajėgumas, įskaitant jos ekosistemų funkcijų 
potencialą, labai priklauso nuo upių ir upelių 
natūralumo lygio.

Nereguliuojami vandentakiai paprastai turi 
išsaugotas salpas (pvz., Svėtės upė paveikslėlyje 
dešinėje), turinčias didelį įvairių ekosistemų 
funkcijų potencialą. Potvyniai praturtina salpų 
dirvožemį ir leidžia susidaryti nuolatinėms 
pievoms. Salpos taip pat mažina potvynių riziką 
aplinkinėse teritorijose ir stabdo maistinių 
medžiagų nutekėjimą į upę. Sausuoju metų laikų 
jos gali būti naudojamos kaip ganyklos arba 
šieno gamybai. 

Dalinai reguliuojami vandentakiai (pvz., Tervetės 
upė dešinėje) paprastai turi tik salpų fragmentus, 
sudarančius padrikus žaliosios infrastruktūros 
plotus. Nors gilinant vandentakį, potvynių rizika 
ir sumažėja, kitos ekosistemų funkcijos prastėja.

Reguliuojamuose vandentakiuose (pvz., Plato
nio upė dešinėje) salpų nėra, todėl jie prastai 
atlieka ekologinių koridorių funkciją ir turi la
bai mažą ekosistemų funkcijų potencialą.  Dėl 
prastai atliekamos apsauginės funkcijos, kurią 
užtikrina salpos, maistinių medžiagų perviršis iš 
intensyviai naudojamų žemės ūkio plotų patenka 
į vandentakį, todėl sumažėja pastarojo cheminė 
kokybė ir didėja eutrofikacija. Tarp gamtoje 
esančiomis priemonėmis paremtų sprendimų 
galimas vandens tėkmės natūralizavimas 
nukreipiant ir kuriant slenksčius, taip pat 
šlapynių ir pievų, siekiant sumažinti maistinių 
medžiagų nutekėjimą, kūrimas.

Nereguliuojama Svėtės upė

Dalinai reguliuojama Tervetės upė

Reguliuojama Platonio upė
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Žaliosios infrastruktūros plėtros būdai

Kaip jau minėta, žaliosios infrastruktūros plėtra pasiekiama strateginio ir integruoto 
planavimo procesais. Žaliosios infrastruktūros planai leidžia nustatyti didelės 
ekologinės vertės teritorijas ir jų vaidmenį palaikant ekosistemas ir jų funkcijas, 
užtikrinančias žmonių gerovę, parinkti geriausias buveinių atkūrimo veiksmų 
vietas ir nukreipti galimą žalingą plėtrą toliau nuo vertingų ar jautrių teritorijų.

ES aplinkosaugos politikai perėmus žaliosios infrastruktūros idėją (pvz., ES 
biologinės įvairovės strategija 2020 ir susiję politikos dokumentai), visoje Euro
poje buvo pradėtos rengti kelios žaliosios infrastruktūros vertinimo ir strateginio 
planavimo iniciatyvos, pradedant vietinio masto projektais ir baigiant ES lygio 
studijomis. Jos apima įvairias procedūras ir metodus, tačiau pagrindinius strate
ginio žaliosios infrastruktūros planavimo žingsnius galima apibendrinti taip:

	esamos žaliosios infrastruktūros žemėlapių sudarymas;

	žaliosios infrastruktūros būklės įvertinimas ir probleminių sričių 
nustatymas;

	žaliosios infrastruktūros gerinimo scenarijų ir (arba) praktinių 
sprendimų kūrimas. 

Galimi du žaliosios infrastruktūros žemėlapių papildymo būdai: i) esamos žaliosios 
infrastruktūros komponentų (pvz., saugomų teritorijų, ekologinių tinklų ir kito 
gamtos turto) fizinių žemėlapių sudarymas; ir ii) ekosistemų funkcijų žemėlapių 
sudarymas, išskiriant sritis, kurioms būtinas kitokių funkcijų vykdymas.2 
Ekosistemų funkcijų metodas taip pat padeda įvertinti žaliosios infrastruktūros 
būklę  – „karštųjų taškų“ ir „šaltųjų taškų“ analizė leidžia nustatyti teritorijas, 
kuriose ekosistemų funkcijų skaičius labai didelis arba labai mažas ir kuriose 
reikia imtis tam tikrų veiksmų. Pageidautina, kad kuriant scenarijus dalyvautų 
suinteresuotosios šalys, nes taip į sprendimų priėmimo procesą būtų įtrauktos 
vietos žinios ir interesai.

2 Estreguil et al., 2019. Strategic Green Infrastructure and Ecosystem Restoration: 
eospatial methods, data and tools EUR 29449 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, JRC113815.
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3 Albert C., et al.2019. Addressing societal challenges through naturebased solutions: 
How can landscape planning and governance research contribute? 
Landscape and Urban Planning 182: 12–21 

Vienas iš žaliosios infrastruktūros planavimo būdų yra jį praktiškai integruoti į 
dabartinius ar kuriamus kraštovaizdžio planavimo projektus. Europos kraštovaizdžio 
konvencijoje kraštovaizdžio planavimas apibrėžiamas kaip „stiprus į ateitį nukreiptas 
veiksmas kuriant, tobulinant ar atkuriant kraštovaizdį“. Kraštovaizdžio planavimas 
gali būti tinkamas pagrindas esamos žaliosios infrastruktūros įvertinimui ir jos 
gerinimo priemonių kūrimui.  Kraštovaizdžio struktūros, jungiamumo ir ekosistemų 
paslaugų tiekimo analizė gali padėti sudarant žaliosios infrastruktūros žemėlapius 
ir nustatant rizikos zonas, kur galėtų būti taikomi gamtiniai sprendimai.

Kraštovaizdžio planavimo vaidmuo kuriant žaliosios infrastruktūros žemėlapius 
ir gamtinius sprendimus (pagal Albert et al., 2019) 3

Visuomenės 
iššūkiai

Potenciali 
nauda Ekosistemų

paslaugų
tiekimas
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Gebėjimų stiprinimas
Siekdami pagerinti vietos valdžios 
institucijų žinias apie upių 
žaliosios infrastruktūros gerinimo 
priemones ir praktikas, projekto 
rengėjai suorganizavo pažintinį 
vizitą į Jungtinę Karalystę, mo
kymus Biržuose ir tarpvalstybinį 
seminarą Bauskėje ir Rundalėje, 
taip pat parengė kraštovaizdžio ir 
žaliosios infrastruktūros metodiką. 

Lietuvos ir Latvijos žemumų žaliosios 
infrastruktūros gerinimas „ENGRAVE“ 
požiūriu 

Projektas „ENGRAVE“ paremtas integruotu kraštovaizdžio ir žaliosios 
infrastruktūros planavimo bei gerinimo požiūriu. Pagal šį požiūrį kraštovaizdis ir 
jį formuojantys elementai – upės, jų slėniai ir aplinkinių teritorijų naudojimas 
bei kultūrinis paveldas sudaro pagrindą žaliajai infrastruktūrai ir ekosistemų 
paslaugų tiekimui bei su tuo susijusiai visuomenės naudai, įskaitant gerą ap
linkos kokybę ir sveikas gyvenimo sąlygas, turizmo ir poilsio galimybes bei susi
jusias pajamas ir ekonominį regiono gyvybingumą. Siekiant įgyvendinti šį požiūrį 
praktiškai, pagal projektą buvo vykdomos įvairios gebėjimus stiprinančios veiklos 
ir planavimo iniciatyvos bei taikomos praktinės žemumų žaliosios infrastruktūros 
gerinimo priemonės pasienio teritorijose.

Projekto metu buvo patikrintas integruotas kraštovaizdžio ir žaliosios 
infrastruktūros planavimas skirtingais lygmenimis – nuo regioninio iki vietinio, 
įskaitant kraštovaizdžio, esamos žaliosios infrastruktūros ir ekosistemų funkcijų 
vertinimą bei žaliosios infrastruktūros gerinimo sprendimų kūrimą. 
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Praktinės iniciatyvos 
Buvo įgyvendintos šių objektų žaliosios 
infrastruktūros gerinimo praktinės priemonės 
ir investicijos: Apaščios upės krantinių Biržų 
mieste, Biržų regioninio parko smegduobių 
ir urvų, Žagarės vyšnių sodo, Rundalės 
savivaldybės Vyno kalno, Mūšos ir Memelės 
upių Bauskės mieste.

Suinteresuotųjų šalių grupė 
Siekiant skatinti vietos savivaldybių, 
planavimo ir gamtosaugos institucijų bei 
tyrėjų bendradarbiavimą ir dalyvavimą, buvo 
sudaryta suinteresuotųjų šalių grupė, kuri 
prisidėjo vykdant planavimo iniciatyvas ir 
dalyvavo žaliosios infrastruktūros koncepci
jos kūrimo ir taikymo diskusijose.

Planavimo iniciatyvos
Kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros 
gerinimo teminiai planai buvo parengti 
Žiemgalos planavimo regione, Mūšos ir 
Memelės santakos teritorijoje Bauskės 
mieste, Apaščios ir Agluonos upėse Biržų 
mieste, Širvenos ežere Biržų rajone ir Svėtės 
upės atgaivinimui Jelgavos savivaldybėje.
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Žaliosios infrastruktūros planavimas

Žiemgalos lyguma

Naujoviškas žaliosios infrastruktūros ir kraštovaizdžio kokybės vertinimo meto
das regioniniu lygmeniu buvo pritaikytas Žiemgalos planavimo regione. Temi
niame plane pateikiamas viso regiono kraštovaizdžio apibūdinimas, ekosistemų 
paslaugų tiekimo žemėlapis, įskaitant „karštųjų ir šaltųjų“ taškų analizę, o 
Žiemgalos lygumą įvertinančia kaip mažiausiai ekosistemų paslaugų tiekimo ir 
nepakankamai žaliosios infrastruktūros turintį regioną.  

Plane nurodomi Žiemgalos lygumos regiono kraštovaizdžio kokybės uždaviniai ir 
prioritetinės priemonės, taip pat rekomenduojama, kokių veiksmų imtis, norint 
šių tikslų pasiekti. Be to, plane pateikiamas detalus esamos Žiemgalos lygumos 
žaliosios infrastruktūros žemėlapis ir išskiriamos prioritetinės zonos bei trys 
scenarijai, kaip pagerinti upių žaliąją infrastruktūrą, palei vandentakį atkuriant 
nuolatines pievas. Plane taip pat pabrėžiamas ryšys tarp kraštovaizdžio kokybės 
tikslų ir žaliosios infrastruktūros gerinimo.

Planas buvo priimtas Žiemgalos regiono planavimo tarybos 2020 m. sausio 21 d.

Žiemgalos lygumos žaliosios infrastruktūros žemėlapis
su persidengiančiomis, anksčiau nustatytomis ekologinio tinklo sritimis

12
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Bauskės miesto upių kraštovaizdžio vertinimas

Bauskės miestas
Bauskės miesto upių slėnių kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros teminis pla
nas sukurtas vietiniu planavimo lygiu. Į planavimo teritoriją įeina Bauskės miesto 
administracinės zonos upės – Mūša (3,2 km), Memelė (3,8 km) ir jų santaka, 
formuojanti Lielupės upę, bei palei šias upes esanti pakrančių teritorija. Plane 
vertinama Bauskės miesto esamos žaliosios infrastruktūros ir upių kraštovaizdžio 
estetinė ir ekologinė kokybė bei funkcionalumas. Jame siūlomi gamtos ir 
kultūrinio paveldo išsaugojimo, viešosios prieigos prie upių krantų gerinimo ir 
poilsio galimybių įvairinimo sprendimai, taip pat pateikiama aiški upių išteklių 
plėtros potencialo vizija ir kraštovaizdžio bei žaliosios infrastruktūros valdymo ir 
tvarkymo gairės. Kadangi planas vietinio pobūdžio, jame pateikiamos vizualinio 
identifikavimo kūrimo rekomendacijos ir detalūs Bauskės miesto kraštovaizdžio 
elementų sprendimai.
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Žaliosios infrastruktūros tobulinimas

Biržai

Žalioji miesto infrastruktūra Biržuose 
buvo pagerinta įrengus pėsčiųjų ir 
dviračių takus bei pagerinus želdynus 
palei Apaščios upės krantus.

Praktinės poilsio galimybių ir prieigos 
prie žaliosios infrastruktūros gerinimo 
priemonės pritaikytos Biržų regioninia
me parke. Projekto „ENGRAVE“ pagalba 
buvo atnaujintos karstinių smegduobių 
apsauginės tvoros, o labiausiai lanko
moje Karvės oloje – atnaujinti laiptai ir 
apsauginės tvoros. 
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Siekiant parodyti vietinio kultūrinio paveldo ir 
žaliosios infrastruktūros ryšį, projektu „ENGRAVE“ 
buvo atkurtas 2800 m2 Žagarės vyšnių sodo 
plotas palei Švėtės upę. Buvo pasodinta 1000 
naujų vyšnaičių ir kitų rūšių medžių, į sodinimo 
veiklą įtraukti projekto partneriai. Žagarės vyšnių 
sodas ne tik yra vietos tradicijų ir vyšnių festi
valio simbolis, bet ir užtikrina daug ekosistemų 
funkcijų (yra produkcijos iš vyšnių šaltinis, rūšių 
ir apdulkintojų buveinė, teikia poilsio galimybes 
ir pan.) bei yra svarbus kraštovaizdžio ir žaliosios 
infrastruktūros elementas. 

Žagarė



  

 

Projekto partneriai

	Žiemgalos planavimo regionas (LV), www.zemgale.lv – Pagrindinis 
partneris

	Baltijos aplinkos forumas, Latvija (LV), www.bef.lv
	Jelgavos rajono savivaldybė (LV), www.jelgavasnovads.lv
	Bauskės savivaldybės taryba (LV), www.bauska.lv
	Biržų rajono savivaldybės administracija (LT), www.birzai.lt
	Biržų regioninio parko direkcija (LT), www.birzuparkas.lt
	Žagarės regioninio parko direkcija (LT), zagaresrp.am.lt 

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus rasite 
https://latlit.eu/lli291enhancementofgreeninfrastructurein
thelandscapeoflowlandriversengrave2/

Regioninio ir vietos kraštovaizdžio bei žaliosios infrastruktūros 
planavimo žemumų teritorijose metodiką galima rasti adresu 
http://lielupe.balticrivers.eu/en/engraveproject
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