PRIEMONĖ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“

Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės
gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektų
rengimo aktualijos:
kokybiškas projektų turinys
Aplinkos ministerijos
Gamtos apsaugos ir saugomų teritorijų departamento,
Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus
vyr. specialistė
Justina Čunderova

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės
gerinimas gamtinio karkaso teritorijose
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visuomenės naudojimui skirtos
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Parama kraštovaizdžio projektams
skiriama siekiant:
 Paskatinti savivaldybes integruoti ekosistemų išteklių
apsaugai ir ekosistemų funkcijų stiprinimui skirtus
sprendimus į teritorijų tvarkymą

 Didinti visuomenės, specialistų žinias, supratingumą
apie kraštovaizdį, jo pobūdį ir vertę, darnaus vystymosi
galimybes, skatinti bendruomeniškumą ir atsakomybę

Projektai turi:
 demonstruoti atitiktį priemonės tikslams
 suteikti žinių apie vietovės gamtinės aplinkos
vertę
 pagrįsti numatytų sprendinių tinkamumą
vietovėje ir jų poreikį

Kaip projektu demonstruoti atitiktį priemonės
tikslams?
• Identifikuoti teritorijų ekologinės būklės gerinimo poreikius (esamos
problemos – akcentuoti kraštovaizdžio kokybę didinančių priemonių poreikį)

Širvintų projektas, problema: didėjanti nelaimingų atsitikimų rizika dėl
senų, ligotų ir netvirtų želdinių mieste ir vientisos kraštovaizdžio struktūros
nebuvimas mieste. Širvintų mieste suformuoti atskirieji želdynai skiriasi tiek
savo amžiumi, tiek rūšimi, tiek kompozicija ir bendru estetiniu vaizdu.
Gerinant miesto želdynų ekologinę būklę, siekiama atlikti kraštovaizdžio
formavimą, sudaryti vieningą žaliosios infrastruktūros sistemą. Įvertinus šias
minėtas aplinkybes, išryškėja projekto įgyvendinimo poreikis /iš paraiškos/

Problemos aprašymo rekomenduojami tikslinimai:
• Planavimo dokumentais mieste suformuota funkciškai tikslinga ir kompozicijos
požiūriu vientisa želdynų sistema, tačiau dėl specialistų ir lėšų savivaldybės
biudžete trūkumo, Širvintų r. savivaldybėje ilgą laiką nebuvo skiriamas reikiamas
dėmesys esamų želdynų geros būklės palaikymui ir jos gerinimui, todėl esama
mieto želdynų sistema defragmentuota, neužtikrintas jos vientisumas;
• esama želdinių rūšinė sudėtis neatitinka nacionaliniuose teisės aktuose pateiktų
rekomendacijų želdynų tvarkymui – mieste išplitę miesto aplinką teršiantys
želdiniai – tuopos, trapusis gluosnis, obelys. Dėl netinkamai parinkto medžių
rūšių asortimento mieste daug peraugusių, prastos ekologinės būklės medžių,
kurie kelia pavojų gyventojų saugumui;
• želdynuose esama augalų rūšinė sudėtis ir struktūra nesudaro galimybių
formuoti poilsiui tinkamos aplinkos, nors viena iš želdynų funkcijų – tenkinti
visuomenės rekreacijos poreikius. Pagal BP numatytas poreikis želdyną priešais
bažnyčią pritaikyti rekreacijai, lankymui ir pan.;
• dėl mechaninių pažeidimų, miesto želdynams netinkamos rūšinės sudėties
želdiniai neestetiški, todėl miesto viešosios erdvės nekuria patrauklaus miesto
įvaizdžio (matomos nuo įvažiavimo į miestą - gatvė jungiasi su keliu Vilnius,
Maišiagala)

Projekto tikslai
Projektu siekiama: 1) pagerinti žaliosios erdvės, esančios priešais Širvintų Šv.
Arkangelo Mykolo bažnyčios želdynų būklę, 2) sutvarkyti netoliese esančio
tvenkinio pakrantę; 3) panaikinti kritinės būklės, nefunkcionalius medžius palei
Plento gatvę, atsodinti naujais želdiniais /iš paraiškos/
Rekomenduojama taisyti atsakant į klausimus:
– kodėl pasirinktos būtent šios teritorijos, kaip šių
teritorijų sutvarkymas prisidės prie miesto želdynų
sistemos vientisumo didinimo (platesnė teritorijos
konteksto analizė);
– kas sąlygoja prastą želdinių būklę: želdinių rūšinė
sudėtis netinkama miesto želdynams; netinka vietos
ekologinėms sąlygoms ir kt.;
– kokios ekologinės funkcijos neužtikrinamos
(mikroklimatas, apsauginės funkcijos, biologinės
įvairovės palaikymas)?

Marijampolės projektas, problema: patenkinama dendrologinę vertę
turinčio Pašešupio parko būklė, želdynų defragmentacija, nepatenkinama
estetinė būklė, kompleksinės, sistemingos priežiūros trūkumas,
nepakankamas visuomenės sąmoningumas
Rekomenduojami taisymai ir papildymai:
– kodėl parko būklė tik patenkinama, kas tai lėmė (savalaikės
priežiūros trūkumas, neprofesionali želdinių priežiūra, tvarkymo
vizijos nebūvimas, lėšų trūkumas ir t.t.)
– kokia ekologinė vertė (kokias gamtines teritorijas jungia),
kokios gamtinės vertybes pažeistos (kokios grėsmės vietinei
augalijai, biologinei įvairovei, želdinių būklei;
– kas sąlygoja prastą estetinę būklę (užžėlę Šešupės slėnio
apžvalgai tinkami taškai, kitos kraštovaizdžio reprezentavimui
tinkamos erdvės (įvardinant kokios));
– kokius tvarkymo poreikius lemia visuomenės poreikiai
(išskirtinė parko vertė, poreikis pristatyti vertybes, formuoti
jungtis su kitomis miesto teritorijomis ir t.t.)

Kazlų Rūdos projektas

Problema: skurdi vietovės augmenija,
nykstanti vandens tvenkinio pakrantės
struktūra, bendruomenės poreikiams
nepritaikyta viešoji erdvė /iš paraiškos/
Rekomenduojami taisymai ir papildymai

– tvenkinio istorija: kam jis naudotas, ar
paviršinės nuotekos nukreipiamos, kaip
vandens lygis palaikomas ir kt.;

– neanalizuotas bendras miesto, rajono
kraštovaizdžio
pobūdis,
geografinė
padėtis, ekologinė situacija (apsuptas
miškingo, smėlingų banguotų lygumų
kraštovaizdžio);
– kokius tvarkymo poreikius sąlygoja
teritorijos lokacija (apribota gatvių,
ribojasi su intensyviai užstatyta zona,
šalia PC);

– kokia bendra miesto želdynų būklė, kodėl pasirinkta ši teritorija (vienintelis miesto
želdynas su tvenkiniu – kaip tai didina teritorijos ekologinę vertę?);
– kokie požymiai įrodo, kad teritorijoje skurdi augalija (želdinių kiekis, jų rūšinė
įvairovė, tinkamumas miesto želdynams, ekologinių funkcijų vykdymui);
– koks teritorijos potencialas neišnaudotas (ekologiniai, socialiniai poreikiai).

Projektinių pasiūlymų trūkumai:
Dėmesys
estetikai,
architektūriniams
sprendimams, ne ekologijai:
 Augalų rūšys dekoratyvios, neužtikrina
ekologinių poreikių (apsauga nuo dujų,
dulkių, mikroklimato gerinimas);
 Miesto želdynuose draudžiama sodinti
nuodingus augalus (kukmedis);
 Nepropaguojamas vietos ekologinėms
sąlygoms būdingų rūšių sodinimas
(vietinės rūšys);
 Nenumatyti
sprendimai
biologinės
įvairovės
didinimui
(inkilai,
ornitochoriniai augalai ar kt.);
 Numatyta sodinti EU pripažintas invazine
rūšimi (miskantai) – vengti tokių rūšių;
 Neaiški vizija edukacinės erdvės – ko bus
mokoma,
kokios
vertybės
bus
pristatomos?

Jonavos projektas

Problema, įvadinta savivaldybės VDP:
teritorija apleista, apžėlusi nevertingais
medžiais ir krūmais, vizualiai ji atrodo
kaip savaiminis miškas, pilnas
svetimžemių augalų, sąlygoja
ekologines problemas kaip susilpnėjęs
ekologinis stabilumas ir vientisumas
Rekomenduojami taisymai ir
papildymai problemos aprašymo:

– kokie kiti aktualūs projektai bus vykdomi
teritorijoje, kaip tai lemia tvarkymo poreikį
(BP numatytas pėsčiųjų tiltas – svarbi
susisiekimo, tranzito, rekreacijos funkcija);

– kokia padėtis miesto struktūroje, su
kuo ribojasi, kaip tai sąlygoja tvarkymo
poreikius (vertė: ribojasi su Nerimi, kuri
šioje atkarpoje yra Natura 2000 tinklo
dalis – BAST teritorija (buveinių apsaugai
svarbi teritorija), kokios buveinės
saugomos?);

– kuo esamų želdinių būklė netenkina? (vietos sąlygoms nebūdingos rūšys, invazinės

rūšys, ligų pažeisti želdiniai ir kt.);

Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

– koks estetinis potencialas (vertė:
galimybė atverti panoramas į Neries slėnį,
pačią upę, miesto perspektyvą ir kt.). Ar
kitose miesto vietose reprezentuoti šie
vaizdai?

–
koks
edukacinis
potencialas
neišnaudotas (pristatyti Europos mastu
saugomas rūšis, pateikti info apie Neries
upę, miesto kraštovaizdį, jį formavusius
procesus)

Neris Jonavos rajone
Paprastasis kūjagalvis

Radviliškio projektas, problema: biologinės įvairovės
nykimas sutrikdo ekosistemų funkcijas, o tai neigiamai
atsiliepia visuomenės gerovei ir ekonomikai. Siekiant
išsaugoti kraštovaizdžio arealus būtina atlikti tinkamą
planavimą, naudojimą ir tvarkymą, novatoriškų žaliosios
infrastruktūros sprendimų diegimą, derinti socialinius,
ekonominius ir ekologinius interesus /iš paraiškos/

Eibariškių parkas Radviliškio m.

Rekomenduojami taisymai ir papildymai:
Kokia teritorijos svarba, funkcijos nulemta jos padėties (apsauginė,
rekreacinė, mikroklimato optimizavimo ir kt.)?
Rekomenduojami taisymai ir papildymai:
– kraštovaizdžio aprašymas: teritorijos ir artimiausių
apylinkių reljefas, būdingi ir išskirtiniai elementai,
gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio elementai, jų
santykis;
– gretimybės (su kuo ribojasi, kokios jungtys);
– BP sprendiniai (tvarkymo prioritetai);
– teritorijos naudojimas praeityje;

Ištrauka iš Radviliškio miesto
bendrojo plano

Rekomenduojami taisymai ir papildymai:
Kas teritorijoje yra vertingo, ką reikia išsaugoti,
atkurti?
– tvenkinio, pelkėtų, šaltiniuotų vietų ekologinės,
socialinės vertės aprašymas;
– želdinių specifika (didelė želdinių rūšinė įvairovė,
introdukuotos rūšys (iš kur jos, kas sodino),
natūralios augavietės;
– retų rūšių specifika ir jų poreikiai (Vyriškoji
gegužraibė; Baltijinė gegūnė; Gauruotoji viksva) –
patenkinti jų ekologinius poreikius, siekiant išsaugoti
augimvietes prioritetinis uždavinys;
– estetinė vertė ir pan.
Į Lietuvos Raudonąją knyga įrašytas augalas Gauruotoji viksva
(Carex tomentosa L.) – auga įvairaus drėgnumo, vasarą
išdžiūstančiose pievose, miškapievėse ir šviesiuose salpiniuose
miškuose. Dirvožemiai augavietėse nederlingi, bet karbonatingi
preismėliai, priemoliai ir moliai. LT aptinkama sausoje, aukštoje
užliejamoje pievoje. Grėsmę gali kelti sumedėjusių augalų
konkurencija.

Kokia biologinė įvairovė nyksta, kokios to priežastys? Kokias ekologines pasekmes
sukelia jos nykimas, skurdimas? Kokios to pasekmės visuomenei? Kokių novatoriškų
sprendimų teritorija reikalauja?
– esamų pievų būklė – kokios grėsmės kylą nesiėmus veiksmų
(apaugimas krūmynais, mišku, hidrologinio režimo
pasikeitimas, lankytojų srautų nesureguliavimas sunaikina
natūralių pievų buveines, retų rūšių augavietes ir kt.);
– želdinių būklė, jų poveikis aplinkai, gebėjimas atlikti
apsaugines, ekologines funkcijas (apsauga nuo dulkių,
erozijos, poveikis mikroklimatui ir kt.), įtakas biologinės
įvairovės palaikymui ir kt.;
– kokios galimybės teritorijoje pritaikyti žaliuosius sprendimus,
jų poreikis (lietaus vandens antrinis panaudojimas, paviršinių
nuotekų filtravimas, komostavimo aikštelės, vietinių augalų
rūšių propagavimas ir kt.);
– koks edukacinis, rekreacinis, vizualinis potencialas
neišnaudotas?

Kelmės projektas, problema: neužtikrintas kryptingas ir darnus
kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės stabilumas, teritorija
neintegruota į Kelmės miesto struktūrą, vyrauja teritorijos fragmentacija,
parkas neatitinka visuomenės poreikių.

Kelmės dvaro parkas

Salų dvaro parkas

Joniškėlio dvaro parkas

Mozūriškių dvaro
parkas

Pikeliškių dvaro parkas

Užugirio (Smetonos) dvaro parkas

Liūdynės dvaro
parkas

Rekomenduojami taisymai ir papildymai:
Parko padėtis miesto struktūroje?
Planavimo dokumentuose numatyti tvarkymo prioritetai?
Kodėl parkas nesudaro vieningus visumos su miesto struktūra?
Dėl kokių priežasčių neužtikrintas kryptingas ir darnus kraštovaizdžio formavimas parko
teritorijoje? (bet projektas rengiamas tik daliai parko teritorijos, kai kryptingumas ir
darnumas bus užtikrintas šio projekto apimtyje?
Parko vertingosios savybės (KPD objektas)?
Kokia parko ekologinė vertė (funkcijos, biologinė įvairovė, teritorijos natūralumo laipsnis);
Kokie gretutiniai projektai vykdomi, įvykdyti ar
planuojami vykdyti?
Koks potencialas neišnaudotas – rekreacinis,
edukacinis, ekologinis?
Kokie visuomenės poreikiai – mėgstama vieta,
gal viskas tinka?

Tvarkymo prioritetai:
Parko kraštovaizdžio vertingųjų savybių būklės gerinimas (KPD vertingosios
savybės):
 plano struktūros, tūrinės erdvinės kompozicijos atkūrimas;
 takų struktūra;
 įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno
formos (apžvalgos kalvelės)
 želdynai ir želdiniai (alėjos, medžių eilės, medžių grupės, pavieniai vertingi
medžiai);
 upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai (vandens kanalų
sistema, tvenkiniai)

Įvertinti vertybių būklę ir nusistatyti tvarkymo prioritetus:
kokios vertybės labiausiai pažeistos?
kurių elementų būklę būtina pagerinti pirmiausia siekiant apsaugoti kitas vertybes?
ką galime su turimu biudžetu?

Biologinės įvairovės išsaugojimas:
 įvertinti parko rūšinę įvairovę;
 užtikrinti retų, vietovei būdingų rūšių
apsaugą, nepažeisti vertingų augaviečių,
natūralių buveinių

Biologinės įvairovės tyrimų svarba
• Suteikia žinių apie parko rūšinę įvairovė, esamas retas,
nykstančios, būdingos rūšis;
• Padeda atsirinkti augalų rūšis, kad būtų pritraukta didesnė
paukščių, gyvūnų rūšinė įvairovė
• Padeda numatyti darbų vykdymo laiką, kad nebūtų
bloginamos retų, nykstančių rūšių sąlygos
• Padeda suprasti rūšių poreikius – kokių buveinių trūksta:
inkilai, vabzdžių viešbučiai, seni medžiai, jų kelmai ir kt.
• Atskleidžia praėjusių amžių sodininkystės įpročius
• Suteikia naujų idėjų parko atgaivinimui (pritaikymas
edukacijai, ugdymui, pritaikymas lankymui įvairiais sezonais ir
kt.)
• Svarbūs kaip mokomoji medžiaga mokykloms, ypač vietinėms
(pažinti, vertinti savo gimtąsias vietas)

Parko fizinės aplinkos, augalų bendrijų ir laukinės gamtos
inventorizavimas ir tyrimai – turi būti pirminis ir pagrindinis

Akmenės projektas, problema:
 rekreacinis teritorijos naudojimas nesuderintas su
greta esančios teritorijos stebimų retų paukščių rūšių
(juodųjų žuvėdrų) ekologiniais poreikiais;
 dėl nesureguliuotų lankytojų srautų gali būti pažeistos
teritorijoje esančios specifinės reljefo formos
(pakrantės volas, santakos teritorija), vertingos
šlapynės, teritorijos natūralumas;
 teritorijoje išplitę invazinės rūšys.
Pavyzdinis teritorijos ekologinės vertės aprašymas: 1975 m. cemento
gamyklos reikmėms užtvenkus Dabikinės upę, buvo sukurtas Sablauskių tvenkinys.
Nagrinėjama teritorija yra plačiame, lėkštašlaičiame Dabikinės upės slėnyje,
šiaurinėje Sabliauskių tvenkinio pakrantėje ties Drūktupio žiotimis. Ekologine
prasme vietovė yra rajoninio ir vietinio lygmens gamtinio karkaso struktūros dalis –
Dabikinės upės slėnio migracijos koridoriaus – dalis. Sklype aiškiai išsiskiria dvi
zonos: viena – atvira, aktyviai naudojama rekreacijai, kita – įvairia augalija ir mišku
apaugusi, natūrali. Atkreiptinas dėmesys, kad čia sutinkamas gana retas
hidrografinis fenomenas – į pagrindinę upę (Dabikinę) beveik viename taške įteka
kairysis (Sventupis), ir dešnysis (Drūktupis) intakai. Tai rajono geoekologiniam
potencialui svarbi dabikinės slėnio migracijos koridoriaus dalis, per 40 metų
susiformavusios Sablauskių tvenkinio ekosistemos dalis. Geoekologiniam stabilumui
užtikrinti reikšmingos sklype esančios šlapynės, jas ribojanti specifinė reljefo forma –
pakrantės volas. Ši vietovė neturi ypač saugomos teritorijos statuso, čia nėra gamtos
ar kultūros paveldo objektų. Tačiau teritorijoje pastebėta retų paukščių rūšių
(juodųjų žuvėdrų), todėl reikia ieškoti priemonių, padėsiančių sukurti palankesnes
sąlygas šiai rūšiai išlikti.

Tvarkymo prioritetai:
 stiprinti geoekologines Dabikinės migracijos
slėnio funkcijas
– derinti rekreacinį naudojimą su saugomų rūšių
ekologiniais poreikiais;
– išlaikyti esamą vietovės natūralumo lygį
(šlapynės, Drukštupio žiotys nekultūrinamos,
išlaikomas esamas natūralumas);
– šalinti invazines rūšis;
– gerinti pakrantės želdinių būklę (išsaugoti
esamus želdinius)
 teritoriją pritaikyti ugdymo, edukacinėms
reikmėms (supažindinti su teritorijos specifika,
gamtiniais procesais, hidrografiniais
elementais, reljefu, vietovėje aptinkamomis
saugomomis rūšimis ir pan.)

Lazdijų pasienio projektas, problema: viena estetiškai vertingiausių
pasienio teritorijų, pagal NKTP patenkanti į ypač saugomą estetiniu požiūriu
Bielėnų–Vingrėnų kalvyno arealą, netvarkoma, apaugusi menkaverčiais
medžiais
ir
krūmais,
informacinė
infrastruktūra
nusidėvėjusi;
Rekomenduojami taisymai ir papildymai:
Pasienis:
koks vietovės ir apylinkių kraštovaizdis, kokiomis charakteristikomis jis
pasižymi, koks jo išskirtinumas regioniniame , nacionaliniame kontekste?
kokie gamtiniai, kultūriniai elementai formuoja pasienio teritorijos erdvinės
struktūros savitumo bruožus?
kokių vertingų kraštovaizdžio kompleksų reprezentavimui neišnaudotas
potencialas (gamtinio kraštovaizdžio, Lazdijų miesto panoramų, perspektyvų,
siluetų, kitų apžvalgos vietų atvėrimas ir pan.)?

kokie vertingi objektai nėra eksponuoti?
kokie elementai mažina estetinį teritorijos patrauklumą?
kokie gretutiniai projektai vykdomi, įvykdyti ar planuojami vykdyti, kurie
siejasi ir yra svarbūs bendro tikslo pasiekimui?

Ekologinės būklės gerinimo projektas Raišupio
pakrantėse:
• dėl ko teritorija tokia nuskurdinta (melioracija, upė
miesto centre, apstatyta iš abiejų pusių, žinių
trūkumas apie šios teritorijos ekologinę vertę);
• kokia jos ekologinė vertė (energijos, medžiagų, rūšių
migracija, kokias gamtines struktūras jis sujungia
Baltajo ežerą su regioninėmis takoskyromis Buktos
miškų masyvu ir Metelių ežerynu), teikia prieglobstį
biologinei įvairovei mieste, gerina vietos
mikroklimatą, kuria erdvę buvimui gamtoje,
rekreacijai ir kt.);
• kokie ekologizavimo poreikiai (skurdi rūšinė įvairovė
sąlygoja silpną funkcijų vykdymą susijusį su vietovės
mikroklimato gerinimu (apsauga nuo dujų, dulkių
taršos, vėjo, erozijos ir kt.), kokios invazinės rūšys
išplitę, kokia jų daroma žala, vietovei būdingų rūšių
nykimas, biologinės įvairovės palaikymui svarbių
augalų trūkumas, ekotonų kūrimo poreikis
(pereinamoji ekologinė zona tarp dviejų ekosistemų)

Ekologinių poreikių identifikavimas ir jų aprašymas
Savivaldybėms formuluojant užduotį, vertinat projektus;
Projektuotojams siūlant idėjas ir teikiant jų aprašymus –
susipažinti su pagrindiniais teisės aktų reikalavimais:
– Želdynų įstatymas: želdynų apsaugos ir tvarkymo principai,
želdynų sistema, teisės ir pareigos valdytojų, želdynų ir želdinių
apsauga, želdynų kūrimas, tvarkymas /teisingi terminai,
išsireiškimai/
– Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo
projektų rengimo tvarkos aprašas

– Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas –
ko vengti ir kas skatintina miestų želdynuose:
 Įvardinti teršiantys aplinką augalai
 Želdiniai su nuodingomis augalų dalimis;
 Ornitochoriniai želdiniai (paukščių mėgstami vaisiai);
 Želdiniai su dygliuotomis dalimis;
 Želdiniai su valgomais vaisiais, riešutiniai ir kt.;
 Nurodyta kas draudžiama atskiruosiuose želdynuose

 Įvardinti mažiau jautrūs užterštam orui augalai
(dygioji eglė, virgininis ir kazokinis kadagiai,
pilkasis kėnis, balkaninė ir kalninė pušys,
vakarinė tuja, lapuočių medžiai, vijoklių rūšys);
 Trumpaamžiai, brandžiame amžiuje keliantys
pavojų augalai (trapusis gluosnis,
reišutmedžiai, tuopos ir kt.) – vengti miesto
želdynuose;
 Intensyviai plintantys šaknų atžalomis medžiai
ir krūmai (aralija, dygliuotasis šaltalankis,
drebulė, baltažiedė robinija ir kt.) – vengti
miesto želdynuose

Virgininis kadagys

Trapiojo gluosnio lapai

Drebulės lapai

– Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas:
 Kaip vertinti želdinių poveikį aplinkai:
Svarba mikroklimatui optimizuoti, apsauga nuo taršos, vandens ar vėjo
erozijos, biologinės įvairovės palaikymas (ornitochoriniai augalai,
ekotonai)

 Kaip vertinti želdinių būklę:

Želdinių atitiktis vietos ekologinėm sąlygoms, kamienų pažeidimai, lajos
išretėjimas, lapų pakenkimai – mažėja fotosintezė

 Kaip įvertinti želdinių daromą neigiamą poveikį:
Želdiniai arti požeminių inžinerinių tinklų, , elektros linijų, želdiniai uždaro
mažas užteršto oro erdves ir bloginantys jų ventiliaciją, šaknys ardo esamą
infrastruktūrą, kelia pavojų žmonėms ir statiniams, teršiantys aplinką,
sukeliantys alergijas ir pan.

EKOTONŲ – pereinamųjų zonų kūrimo pavyzdžiai
 Didina gamtinę įvairovę,
 Atlieka buferinę-akumuliacinę funkciją;
 Atlieka apsauginę funkciją (sumažina erozijos, defliacijos, tiesioginio užterštumo pavojų,
išryškėja kontaktinio filtro - barjero vaidmuo)
 Stabilizavimo funkcija (augalija sugeba prisitaikyti prie konkrečios aplinkos,
mikroklimatinio režimo)

Urbanizuotoje aplinkoje vengti pakrančių
nuplikinimo

prieš

po

Natūrali pakrančių augalija
atlieka buferio funkciją

Visuomenės informavimas
apie projektų eigą
 Teikti informacija savivaldybių interneto
svetainėse informaciją apie projekto eigą;
 Ypač svarbu informuoti kokie želdynų
tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo, kitokio naikinimo darbai
planuojami vykdyti projekto metu
Savalaikis visuomenės informavimas užtikriną galimybę laiku
reaguoti į žinią, keisti sprendimą, išvengti konfliktų ateityje

Invazinės rūšys
 Nurodyti konkrečias rūšis, jų daroma poveikį
ekosistemoms;
 Įvertinti išplitimą platesniame kontekste:
– turi būti parengti Invazinių rūšių populiacijų gausos
reguliavimo veiksmų planai (invazinės rūšies populiacijos,
teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas; tikslai ir
uždaviniai; priemonių įgyvendinimo planas; priemonių
įgyvendinimo finansavimo šaltiniai; stebėsena; brėžiniai ir
priedai);
 Susipažinti su kitose EU valstybėse invazinėmis
pripažįstamomis rūšių ir jų vengti

– Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr.
D1-433
– Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr.

http://www.am.lt/VI/index.php#r/1263

– Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645
(teritorijos ekologinės būklės vertinimo kriterijai)
Į ką atkreipti dėmesį atliekant esamos būklės vertinimą:
laukinės augalijos, gyvūnijos augalijos ypatybės, žemės
naudojimas, būklė praeityje, besiribojančių sklypų
skaičius, vandens telkinių naudojimas, teritorijoje
vystomos veiklos

– Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatai, patvirtinti 2004 m. LRV nutarimu Nr.
276
 buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ir būtinų jų apsaugos
priemonių nustatymas;
 Reglamentuota EB svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių,
kurių apsaugai nustatytos buveinių ir paukščių apsaugai svarbios
teritorijos, blogėjimo ir rūšių reikšmingo trikdymo prevencija
14. 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis buveinėse:
14.1. negali būti naudojamas upės, jos intakų, maitinančių šaltinių arba požeminis vanduo, kitaip keičiamas hidrologinis režimas, jeigu
tai pablogintų buveinės būklę;
14.2. negali būti tiesinamos ir gilinamos saugomos upės atkarpos bei jos intakų vagos;
14.3. užliejamoje upės slėnio dalyje negali būti suariamos pievos, natūralios pievos paverčiamos kultūrinėmis, tręšiamos;
14.4. negali būti plynai kertamas miškas, augantis stačiuose (nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių) upės pakrantės šlaituose;
14.5. vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje negali būti įrengiamos poilsiavietės ir stovyklavietės, vandens telkinio apsaugos
zonoje įrengiami naftos produktų, trąšų, kitokių cheminių medžiagų sandėliai ar aikštelės, statomi kiti statiniai, nesusiję su buveinės
išsaugojimo darbais;
14.6. negali būti eksploatuojamos naudingosios iškasenos;
14.7. negali būti išleidžiami nutekamieji vandenys saugomoje upės atkarpoje ir aukščiau jos;
14.8. nuo birželio 15 d. iki spalio 1 d. ribojamas plaukiojimo savaeigėmis ar nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis intensyvumas;
14.9. negali būti įveisiamos nevietinės, invazinės žuvys.

– Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, 2007 m. AM įsakymas Nr. D1-193

Bendrieji reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkymui. Vykdant veiklą
išnagrinėjamos galimybės tvarkomoje teritorijoje:
– įrengti kiek galima mažiau nelaidžių paviršių; įrengiami švarių paviršinių
nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginiai ir kt;
– sumažinticentralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį (pvz.,
numatomas paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų
laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms, įrengiamos filtravimo juostos, sugėrimo
takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai ir pan.);
– netaršias nuotekas galima išleisti į aplinką be valymo, jeigu užtikrinama, kad
nuotekų priimtuvas nepersipildys ir nebus užtvindytos gretimos teritorijos.

– Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
veiksmų plano 3 priedas
Kraštovaizdžio tvarkymo projektais turi būti siekiama:
 Įgyti žinių apie vietovės kraštovaizdį, jo vertybes;
 išsaugoti vietovei būdingas charakteristikas;
 iki trečdalio ploto paliekama natūralių ekosistemų kūrimuisi (vengiama ištisinio
kultūrinimo);
 želdiniai formuojamai taip, kad jungtųsi su želdiniais už tvarkomos teritorijos ribų;
 tvarkant upių pakrantes – užtikrinamas migracijos koridorių ekologinis
vientisumas, šias zonos formuojamos kaip žaliosios jungtys;
 upių santakos paliekamos natūralios;
 sodinami daugiamečiai augalai, naikinamos invazinės rūšys;
 numatomi sprendiniai biodegraduojančių atliekų tvarkymui, antriniam lietaus
vandens panaudojimui;
 įrengiama lauko informacinė sistema;
 numatyti erozijos paveiktų teritorijų tvarkymo principai

Kaip užtikrinti, kad projektai suteiktų žinių apie
vietovės gamtinės aplinkos vertę?
 Įvertinti esamas duomenų bazes:
– Saugomų rūšių informacinė sistema https: www.sris.am.lt
– LR saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal/
– Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt
– Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/
– Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas

Geoportal.lt – kartografuotos Europos svarbos
natūralios buveinės
• Pievų ir joms
artimos buveinės
• Vandens buveinės
• Pelkių buveinės
• Miškų buveinės

Esamos būklės analizė turi suteikti žinių apie vietovės gamtines,
kultūrine, estetines vertybes
– nagrinėti platesnį kontekstą (didesnių struktūrų suvokimas padeda suprasti
mažesnių teritorijų svarbą (pvz.: tvenkinys – upės dalis, turi 2, beveik viename taške
sutekančius intakus)

– pateikti išsamų gamtinė struktūros aprašymą (kraštovaizdį
formavę procesai, kraštovaizdžio charakteristikos (reljefo formos,
hidrografiniai elementai, želdiniai, antropogeniniai elementai ir
kt.)

Upių santakos vieta

raguva
Kalvotas reljefas

– pateikti vizualinių savybių aprašymus, reljefo pjūvius (ypač aktualu išraiškingose
gamtinėse struktūrose);
– teritorijos vertybių, istorijos, įdomių faktų paieška – padeda kurti vietos identitetą,
išskirtinumą (žemiau pvz. Plungės atveju – aprašymo ištrauka iš Č. Kudabos knygos)

„Plungė išsidėsčiusi kalvagūbryje, kuris, nutįsdamas apytikriai iš rytų į vakarus, pastoja mūsų
Babrungui kelią. Babrungas, tarsi ieškodamas spragos prasmukti skersai jį, pasuka į vakarus. Toje
vietoje, kur mūsų upelis skrodžia minėtą kalvagūbrį, susidaro įspūdinga keterėto gūbrio ir
šlaitingo slėnio kryžkelė. Tą kryžkelę iš visų pusių yra apsėdęs Plungės miestas.
Plungė nė iš vienos pusės neužstota didesnio miško, bet žalia. Apie trečdalis (370 ha) miesto
teritorijos yra ūksmėje. Tai parkai, sodai, kiti želdiniai. Žalios ir miesto apylinkės: kalneliai
dabinami miškelių, žali slėnių šlaitai, paupės. Miestas išsistatęs palei kalvotas Babrungo
pakrantes. Nūdienė pramoninė Plungė yra apgulusi ne pagal ūgį mažą Babrungo upelį. Palei jį
nusidriekia ištisos gatvės (Salomėjos Nėries, iš dalies nauji kvartalai); upelis du kartus patvenktas.
Miestas turi valymo įrengimus, jo nutekamieji vandenys neteršia mažojo savo geradario –
Babrungo. Bet maloniausia Babrungą matyti Plungės parke.(...)“

Įvertinti tyrimų poreikį:
Biologinės įvairovės srityje:
 jei teritorijoje ar greta aptinkama saugomų rūšių –
atlikti saugomų rūšių tyrimus
 Ištirti invazines rūšis
 Ištirti vyraujančias augalų bendrijas ir natūralias
buveines
Panaudoti seniau vykdytų projektų esamos būklės analizės
duomenimis, BP, SP planų esamos būklės analize

Esamos būklės analizės duomenų panaudojimas:
• Vietos sąlygoms tinkamų sprendimų radimui;
• Pritaikant teritorija pažinimui, sąmoningumo didinimui (medžiaga
informaciniams stendams):
– kraštovaizdžio skaitymas ir jo suvokimas (panoramų aprašymai, foto fiksacijos,
kraštovaizdžio struktūros vizualizacijos)

– informacija apie vertingas natūralias buveines, saugomas rūšis ar vietinę
augaliją, istoriją ir kt. (aprašymai, foto, paplitimo arealai ir kt.)

Perimkime gerąją miškininkų ir saugomų
teritorijų patirtį kuriant lauko informacines
sistemas

Pagalba aprašant panoramas
Vizualinės taršos gamtiniams
kraštovaizdžio kompleksams ir
objektams nustatymo metodika

Kaip pagrįsti numatytų sprendinių tinkamumą
vietovėje ir jų poreikį?
Į sprendinių aprašymus integruoti esamos būklės analizės duomenis ir
išvadas:
 Statybos darbų pagrindimas:
– takai: kodėl reikia teritorijoje įrengti naują taką, rekonstruoti,
remontuoti esamą (kas lemia poreikį); kodėl pasirinkta tokia tako trasa;
kaip sprendiniai siejasi su gretimybėmis, kodėl tikslinga įrengti sustojimo
aikšteles, turėklus, kodėl tokios medžiagos pasirinktos, kaip tvarkomos
paviršinės nuotekos ir kt.

– mažoji kraštovaizdžio architektūra (inžineriniai statiniai): kas lemia poreikį
ją įrengti (intensyviai lankoma, ribojasi ar yra tranzito zonoje ir kt.); kokias
vertybes siekiama pristatyti, apsaugoti ir kt., kaip pasirinkta architektūra
dera prie bendro kraštovaizdžio pobūdžio, kokioms edukacinėms ar kitoms
funkcijoms ji tarnauja ir kt.)



Natūralių aplinkos elementų tvarkymo sprendiniai

– apželdinimo sprendinių aprašymas (asortimento tinkamumas vietos
sąlygoms, apželdinimo sprendinių teigiamas poveikis aplinkai, biologinei
įvairovei, estetinei kokybei ir pan.)
– reljefo formavimo sprendinių aprašymas (kokie esami reljefo
pažeidimai, kas lemia poreikį reljefą atstatyti, performuoti, kaip
sprendiniai dera prie kraštovaizdžio, kokia šių sprendinių nauda; šlaitų
tvirtinimo, priešerozinių priemonių taikymo poreikis, šių sprendinių
atitiktis 3 priedo reikalavimams ir kt.)
– natūralių ekosistemų išsaugojimui, ekologinių funkcijų stiprinimui
skirtų sprendimų pagrindimas: kurios teritorijos neliečiamos, kas jose
vertingo; kokios rūšys nebūdingos, invazinės naikinamos; kur tikslinga
numatyti gamtotvarkinį tvarkymą (šienavimas, kompostavimas ir kt.),
hidrologinių sąlygų gerinimo sprendiniai, dirbtinių elementų, skirtų
rūšims įrengimo poreikis ir kt.

Projektai rengiami užtikrinant:
 Jų atitiktį horizontaliesiems ES principams –
galimybė visiems naudotis rezultatu (poreikis,
finansinės galimybės, alternatyvos)
 Jų suderinamumą su lygiagrečiai vykdomais
projektais;
 Bendradarbiavimą tarp skirtingų sričių
specialistų

Į projektų turinį rekomenduojama
įtraukti aprašymai

• Bendroji dalis:
– bendra informacija apie ES priemonę, jos tikslus, tvarkomos teritorijos
pristatymas (lokacija, atitiktis kriterijams);
– projekto poreikis ir rengimo pagrindas: problema, (akcentas į poreikį gerinti
teritorijos ekologinę būklę), tikslai (individualūs);
– trumpas gamtinės, kultūrinės aplinkos apibūdinimas (vietovės kraštovaizdžio
pobūdis, gamtinės, kultūrinės vertybės, kiti ypatumai ir išskirtinumas,
kraštovaizdį formavusių procesų apibūdinimas ir pan.);
– vietovės tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (specialiosios sąlygos, atlikti
specifiniai tyrimai);
– priedai (tyrimų medžiaga, esamos būklės ataskaita)
• Sprendinių aiškinamasis raštas (į sprendinių prašymus integruoti esamos
būklės analizės duomenis ir išvadas)
• Grafiniai sprendiniai (+ esamos būklės analizės išvadinis brėžinys)
• Techninės specifikacijos
• Teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas

AČIŪ

