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2. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA
2.1. Gamtinio karkaso formavimas
Bendrosios nuostatos
Bendroji šalies teritorijos gamtinio karkaso erdvinė koncepcija ir lokalizavimo modelis buvo
nustatyti LR Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Šio
modelio sudarymo principai remiasi 2001 m. priimtame LR Saugomų teritorijų įstatyme įteisinta
gamtinio karkaso sampratos geoekologine koncepcija. Pagal ją - gamtiniu karkasu
suprantamas vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis
ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų
aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.
Gamtinio karkaso nustatymą formuoja siekiai:
1) sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį
kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti
prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;
2) sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų
migracijai reikalingas teritorijas;
3) saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
4) didinti šalies miškingumą;
5) optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą.
Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius parkus,
atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų ūkio, gamtines
rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. Jį sudaro:
1) geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei
jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus,
pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos
skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą;
2) migracijos koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta
intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų
rūšių migracija;
3) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus
gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių
masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios
teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms.
Pagal svarbą gali būti skiriamos europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės gamtinio
karkaso dalys.
Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos
monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir
genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 2001,
Nr.108-3902), Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, Nr. 22 – 858) bei visa eilė kitų, veiklą
saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų. Gamtinio karkaso reglamentas teritoriškai
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diferencijuojamas pagal į jo sudėtį patenkančių žemės naudmenų ūkines kategorijas. Gamtinio
karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra,
saugomas natūralus kraštovaizdžio pobūdis, palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi
rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai. Jam priklausančiose rekreacinės, miškų bei žemės
ūkio paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama
veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria
pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus. Patvirtintomis
gamtinio karkaso ribomis ir teisės aktų nustatytais veiklos apribojimais privaloma vadovautis
rengiant miškotvarkos, žemėtvarkos projektus bei kitus teritorinio planavimo projektus.
Konkretizuoti sprendiniai gamtiniam karkasui Biržų rajono savivaldybės teritorijoje
formuoti:
1. Geoekologinėms takoskyroms Biržų tajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriamos
šios teritorijų juostos:
 Regioninės svarbos Mūšos – Nemunėlio geoekologinės takoskyros ruožas Julijanavos
k. (šiaurėje) – Kirkilų k. – Klausučių k. – Gataučių k. – Ilgalaukių k. – Einorių k.
(pietrytinėje dalyje) atkarpoje.

Regioninės svarbos Žiemgalos geoekologinės takoskyros ruožas Kirdonėlių k. –
Bitniškių k. – Peleniškių k. atkarpoje.
gamtiniame karkase priskiriami šie
2. Migracijos koridoriams Biržų rajono savivaldybės
slėnių arba dubaklonių teritorijų ruožai:
 Regioninę svarbą turintis Nemunėlio migracinio koridoriaus ruožas visame rytiniame
ir šiauriniame Biržų rajono savivaldybės teritorijos paribyje.
 Rajoninę ir vietinę svarbą turintys: Apaščios (tame tarpe Širvėnos ež.), Rovėjos, Upytės,
Tatulos, Aukštosios Gervės, Krakties, Krūto, Čeriaukštės, Čeriaukštės I, Čeriaukštės II,
Perkaso, Žemosios Gervės, Gervės, Serbentos, Varnupio, Obelaukio, Agluonos,
Smardonės, Juodupės, Juodlepšės, Ringužės, Vabalos, Barono, Kadaro, Dunojėlio,
Ilgojos, Garšvos, Gaigalo ir kitų mažesnių vandentekmių migracinių koridorių ruožai ar
jų atkarpos savivaldybės teritorijoje.
3. Vidinio stabilizavimo arealams Biržų rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriamos
šios teritorijos:
 Regioninę svarbą turintis Biržų girios vidinio stabilizavimo arealas.
 Regioninę svarbą turintis Žaliosios girios vidinio stabilizavimo arealas (nedidelė dalis
pietiniame Biržų rajono savivaldybės pakraštyje).
 Rajoninės ir vietinės svarbos vidinio stabilizavimo arealai:
Biržų, Pabiržės,
Medžvalakių, Guodžių, Dvargalių, Jackonių, Didžiosios Panemunės, Apušynės, Gulbinų,
Karklinų, Aukštuolių, Skriaudupio, Papilio, Vėliškėnų, Kyliškių, Griauzdės, Vaiginų,
Pariškių.
4. Gamtinio karkaso teritorijų lokalizacija Biržų rajono savivaldybėje pateikiama brėžinyje
,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“, apskaita pagal nustatytas gamtinio
karkaso teritorijų tvarkymo kryptis - 2.1.1. lentelėje.
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-------30
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-------6
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-------3
1736
-------21
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-------10
-------209
-------2
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-------8
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-------52
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-------4
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-------1
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-------47
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-------92
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-------25
863
-------7
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-------2
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-------16
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-------5
-------184
-------1
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-------4
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-------11
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-------1
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-------10
-------5300
-------41
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-------9
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-------2
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-------1
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-------6
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-------18
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-------0
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-------7
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-------11
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-------28
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-------15
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-------9
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-------4
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-------55

----------------------------3150
-------11
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-------0
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-------4
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-------7
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-------60
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-------42
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-------9
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-------9
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-------71
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-------28
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-------2
2662
-------11
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-------23
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-------8
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-------10
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-------64
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-------23
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-------8
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-------4
2700
-------11
2832
-------11
90
-------0
808
-------3
1934
-------8
4185
-------17
401
-------2
713
-------3
3071
-------12
12583
-------51

Biržų miesto
(1,78 tūkst. ha)

Vabalninko sen.
(24,76 tūkst. ha)

Širvėnos sen.
(25,27 tūkst. ha)

Parovėjos sen.
(28,50 tūkst. ha)

Papilio sen.
(26,59 tūkst. ha)
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-------12
96
-------0
120
-------1
2102
-------11
2468
-------12
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-------3
1404
-------7
406
-------2
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-------44
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-------31
2247
-------11
433
-------2
13453
-------68

GEOEKOLOGINĖS
TAKOSKYROS

Pačeriaukštės sen.
(12,82 tūkst. ha)

Nemunėlio
Radviliškio sen.
(19,62 tūkst. ha)

23032
-------15
T1
4176
-------3
T2
3566
-------2
T3
15290
-------10
MIGRACIJOS
18805
KORIDORIAI
-------13
M1
990
-------1
M2
6103
-------4
M3
11712
-------8
VIDINIO
50048
STABILIZAVIMO
-------AREALAI
34
S1
24190
-------16
S2
11237
-------8
S3
14621
-------10
VISAS GK 91885
-------62

Gamtinio karkaso
sudėtinės dalys

Pabiržės sen.
(8,22 tūkst. ha)

Biržų rajono
savivaldybėje
(147,6 tūkst. ha)

2.1.1. lentelė. Gamtinio karkaso teritorijos (ha / %) Biržų rajone

2
-------0
--------------2
-------0
742
-------42
-------2
-------0
740
-------42
1036
-------58
-------59
-------3
907
-------55
1780
-------100

Nustatytos šios, kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipus išreiškiančios, gamtinio
karkaso teritorijų tvarkymo kryptys (žiūrėti brėžinyje – ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės
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įvairovės apsauga“, apskaitą pagal nustatytas gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptis 2.1.1. lentelėje):
1) išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (T1, M1, S1);
2) palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas (T2, M2, S2);
3) grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (T3, M3, S3).
Pirmasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas ištisiniais miško
masyvais apaugusiose gamtinio karkaso teritorijose - zonose, išsaugojusiose natūralų (gamtinį)
kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio kompensavimo potencialą. Šios teritorijos – tai turimas
rajono gamtinio karkaso funkcionavimo pagrindas, kurio perspektyva susijusi su racionalaus
subalansuoto miškų ūkio tvarkymu, miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio
naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač
saugomoms teritorijoms.
Antrasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas mišrios naudmenų
mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip pat smarkiai
pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas yra kur kas
sudėtingesnis, reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas, tiek regeneracinės priemonės
ekologinėms kompensacinėms gamtinės struktūros galioms stiprinti.
Trečiasis kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo tipas taikytas žmogaus veiklos, pirmiausia
agrarinės, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos susiformavo dėl
technokratiško nesubalansuoto žemės naudojimo pažeidžiant ekologinės pusiausvyros sąlygas,
nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. Tai žemės ūkio intensyvinimo politikos
rezultatas, Biržų rajono savivaldybės teritorijoje palietęs apie 45% gamtinio karkaso teritorijų, o
ypač regioninę svarbą turinčias Žiemgalos ir Mūšos – Nemunėlio geoekologines takoskyras
(66% jų ploto), didžiosios dalies migracinių koridorių teritorijas (apie 62% jų ploto) ir kiek
mažesne dalimi vidinio stabilizavimo arealus (apie 29% jų ploto). Šiose zonose gamtinio
kraštovaizdžio formavimo kryptis yra regeneracinė-restauracinė, susijusi su sudėtingų
renatūralizacinių priemonių įgyvendinimu, ekologinių nuostatų stiprinimu ir tausojančio šių
teritorijų naudojimo vystymu.
Pastaba. Brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“ dėl smulkaus mastelio
(M 1:50000) nurodytų gamtinio karkaso teritorijų ir jų apsaugos bei tvarkymo zonų ribos yra sąlyginės.
Kiekvienu atveju, rengiant planavimo užduotis žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ar
vykdant jų derinimo ir tikrinimo procedūras, siekiant nustatyti pastarųjų dokumentų atitikimą bendrojo
plano sprendiniams, negalima šias ribas laikyti tiksliomis.
Bendrojo plano brėžinyje nubrėžtos gamtinio karkaso bei jo teritorijų tvarkymo zonų ribos turi būti
tikslinamos bendraisiais ar specialiaisiais savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų
vietovių planais.

Gamtinio karkaso teritorijų ekologiniam optimizavimui būtina didinti bendrąjį atskirų rajono
dalių miškingumą, nes eilės seniūnijų (Pabiržės, Pačeriaukštės, Širvėnos, Vabalninko)
miškingumas ypač nepakankamas, o didžioji dalis rajono upių ir upelių pakrančių perimetro
neturi apsauginių miško želdinių juostų. Miškingumo didinimo programa turi būti orientuojama
į labiausiai ekologiškai nuskurdintas trečiajam kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo
tipui - grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai, priskirtas zonas,
išaiškėjusias gamtinio karkaso konkretizavimo metu. Dalyje gamtinio karkaso teritorijų želdiniai
turėtų būti gausinami ne dėl ekonominių faktorių, bet didinant gamtinės aplinkos ekologinį arba
rekreacinį pilnavertiškumą (žiūrėti brėžinyje - ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
apsauga“).
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Pagal patvirtintas LR teritorijos bendrojo plano nuostatas Valstybės (Vyriausybės ir
savivaldybių) politiką gamtinio karkaso formavimo ir palaikymo srityje numatoma vykdyti šiais
būdais:
1) palaikant fizinių bei juridinių asmenų teikiamas gamtinio kraštovaizdžio natūralumo
didinimo iniciatyvas;
2) ieškant bei skatinant gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvas bei
investicijas;
3) gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų aktyvus organizacinis bei
finansinis rėmimas.
Konkretus veiklos būdas turi būti pasirenkamas įvertinant šiuos veiksnius:






gamtinio karkaso teritorijų santykinę kompensacinę svarbą šalies, regiono ir rajono
kontekste,
realią gamtinio kompensacinio potencialo būklę,
ypač saugomų (konservacinių) gamtinių teritorijų buvimą,
biologinės įvairovės turtingumą,
rekreacinės funkcijos intensyvumą.

Gamtinio karkaso teritorijose, veikiant trims ar daugiau iš aukščiau nurodytų veiksnių, tikslinga
taikyti aktyviausią Valstybės politikos gamtinio kraštovaizdžio apsaugoje vykdymo būdą kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų realų organizacinį bei finansinį rėmimą.
2.2. Gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsauga
Bendrąją Biržų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio kraštovaizdžio įvairovės (jo
geogenetinio fondo) apsaugos sistemą užtikrina specialus, pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą
įsteigtų instituciškai (turinčių administraciją) ir neinstituciškai organizuotų konservacinės
apsaugos prioriteto (išsaugančių)1 bei kompleksinių2 saugomų teritorijų tinklas. Gamtinio
kraštovaizdžio įvairovės apsaugos sistemai Biržų rajono savivaldybėje priklauso šios saugomų
teritorijų grupės:
1) institucinės saugomos teritorijos
 valstybinis parkas;
2) neinstitucinės saugomos teritorijos
 biosferos poligonai;
 valstybiniai draustiniai.
Aukščiau minėtų konkrečių gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugą vykdančių saugomų
teritorijų suvestinė pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas saugomų teritorijų
grupes pateikiama lentelėje (2.2.1 lentelė).

1

Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški
gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvairovė.

2

Kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu pasižyminčios teritorijos, kuriose pagal
bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą sujungiamos įvairių apsaugos krypčių prioriteto, taip pat
rekreacinės ir ūkinės zonos.
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2.2.1. lentelė. Gamtinio kraštovaizdžio įvairovę Biržų rajono savivaldybėje išsaugančios
saugomos teritorijos
Saugomų teritorijų
grupė
VALSTYBINIAI
PARKAI
VALSTYBINIAI
DRAUSTINIAI

BIOSFEROS
POLIGONAI
VISOS ST
SAVIVALDYBĖJE

Saugomos
teritorijos
pavadinimas
1.Biržų regioninis
/dalis/
2.Guodžių
geomorfologinis
3. Biržų girios
botaninis
4. Latvelių botaninis
5.Nemunėlio Apaščios
geologinis
6. Biržų girios
7. Žaliosios girios

Įsteigimo
data

Plotas
(ha)/dalis

1992

14534/13088

Biržų r., Pasvalior.

1997

484/484

Biržų r.

1997

144/144

Biržų r.

1997
1997

100/100
296/296

Biržų r.
Biržų r.

Savivaldybė

rajone

2004
2004

17683/17683
Biržų r.
14173/ 5
Biržų r., Panevėžio r.
31800
21,5%

Biržų rajono savivaldybės gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos sistemos plėtojimas
sietinas su svarbiausiame dabartiniame šalies teritorijų planavimo dokumente - LR teritorijos
bendrajame plane (2002 m.) bei Panevėžio apskrities bendrajame plane numatytais
kraštovaizdžio apsaugos užtikrinimo sprendiniais.
Taip pat galimos tikslingos teritorijų
paieškos steigti naujiems valstybiniams ar savivaldybių draustiniams, ypač biologinio profilio.
Saugomų teritorijų sistema (valstybiniai draustiniai, valstybiniai parkai, biosferos poligonai)
rajone apima apie 21,5 % teritorijos (šalyje apie 15,3 %), integruoja gamtos ir kultūros paveldo
apsaugą, yra funkcionaliai diferencijuota. Biržų rajono savivaldybės bendrajame plane
saugomų teritorijų sistemos tolimesnė plėtra detaliau neanalizuojama. Tai būtų specialaus
aplinkosauginio planavimo dokumentų tikslas.
Gamtinio kraštovaizdžio apsaugai stiprinti teikiama rekomendacija praplėsti Nemunėlio –
Apaščios geologinio draustinio ribas, nes nemaža dalis Nemunėlio upės pakrantėse esančių
atodangų nepatenka į dabartines draustinio ribas. Rekomenduojamas ribų praplėtimas apima
153,4 ha plotą palei Nemunėlio upę į vakarus nuo esamos draustinio ribos (žiūrėti brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“). Pasiūlymas teikiamas remiantis
Biržų regioninio parko direkcijos informacija ir Lietuvos geologijos tarnyboje turimais
duomenimis.
Biržų rajone yra nemažai teritorijų, reikšmingų steigiant saugomas teritorijas, būtinas Europos
Bendrijos ekologiniam tinklui Natura 2000 įgyvendinti (plačiau žiūrėti teksto skyriuje 2.3.2).
2004 metais įsteigti Biržų girios ir Žaliosios girios (pastarasis į Biržų rajono teritoriją patenka
labai nedidele dalimi – tik 4,6 ha) biosferos poligonai1.
1

- biosferos poligonų paskirtis būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos biologinės
įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalimi, kurioje stebimi,
kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai.
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Reikiamas apsaugos statusas bus nustatomas ir kitoms europinių buveinių bei paukščių
apsaugai svarbioms Natura 2000 teritorijoms, kurios savo ruožtu yra svarbios ir gamtinio
kraštovaizdžio įvairovės apsaugos aspektu.
Atkreiptinas dėmesys į vietinio lygmens – savivaldybių saugomų draustinių tinklo plėtojimą.
Šiuo metu Biržų rajono savivaldybėje jis nėra suformuotas. Siekiant išsaugoti aukštu
kraštovaizdžio sukultūrinimo laipsniu išsiskiriančiame Biržų rajone dar išlikusius vertingus
gamtinio kraštovaizdžio plotus, vietinio lygmens saugomų teritorijų tinklo plėtojimo procesui
turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys.
Rajone yra negausi valstybės saugomų gamtos paveldo objektų grupė - 7 objektai. Šeši iš jų
geologiniai1, tai: Jaronio duobė, Karvės uola, Ievos duobė, Lapės ola (smegduobės), Tabokinės
atodanga, Velniapilio uola (atodangos). Vienas objektas
hidrogeologinis2 – Smardonės
šaltinis. Savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų Biržų rajono savivaldybės teritorijoje
nėra. Biržų rajono savivaldybės bendrajame plane pasiūlymai dėl naujų gamtos paveldo objektų
neteikiami. Tai būtų specialaus aplinkosauginio planavimo dokumentų tikslas.

1

– geologiniai gamtos paveldo objektai – išskirtinių dydžių ar medžiaginės sudėties rieduliai, uolos, smegduobės ir
olos, tipiškos arba unikalios, moksliniu požiūriu vertingos atodangos, fosilijų ir mineralų radavietės;
2
- hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai - išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai ir versmės .
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2.3. Biologinės įvairovės apsauga
Ekologinio tinklo formavimas
Bendrosios nuostatos
Bendroji šalies teritorijos ekologinio tinklo erdvinė koncepcija nustatyta LR Seimo patvirtintame
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Šios koncepcijos sudarymo principai remiasi
2001 m. priimtame LR Saugomų teritorijų įstatyme įteisinta ekologinio tinklo sampratos
bioekologine koncepcija. Pagal ją – ekologiniu tinklu suprantama gamtinio karkaso dalis,
jungianti didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines1, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų
migracijos koridorius. Iš esmės, tai tarpusavyje sujungta natūralių ir pusiau natūralių ekosistemų,
rūšių ir bendrijų su jų buveinėmis kraštovaizdyje visuma.
Ekologinio tinklo pagrindas yra Natura 2000 teritorijų tinklas, susidedantis iš buveinių2 ir
paukščių3 apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius
buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.
Saugomoms teritorijoms, turinčioms tarptautinės svarbos saugomos teritorijos statusą ir (ar)
įrašytoms į tarptautinės reikšmės saugomų teritorijų sąrašus, taikomi tarptautinėse konvencijose,
sutartyse nustatyti reikalavimai. Natura 2000 teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla,
galinti turėti neigiamą poveikį saugomoms natūralioms buveinėms, rūšių buveinėms ir
saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina tinkamą buveinių
ir rūšių būklę. Veikla turi būti vykdoma atsižvelgiant į konkrečius buveinių tipus ar rūšis ir
remiantis teritorijų planavimo dokumentais ir gamtotvarkos planais.
1) Buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos režimas nustatomas
subalansuotomis priemonėmis: išsaugojimo (konservacinėmis), prevencinėmis priemonėmis,
teritorijų planavimo dokumentų bei planų sprendiniais, taip pat vertinimo priemonėmis,
nustatančiomis projektų poveikį buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms. Europos Bendrijos
svarbos buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų tvarkymo ypatumus nustato Vyriausybės
patvirtinti Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.
2) Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla,
galinti pakenkti saugomoms paukščių rūšims, jų buveinėms, perėjimo, mitybos, šėrimosi, poilsio
ir migracijų susitelkimo vietose. Jose statyti bei rekonstruoti statinius, tiesti ir rekonstruoti kelius,
vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas bei įgyvendinti kitus planus ir projektus, galinčius
turėti poveikį paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms, galima tik šiame Įstatyme nustatyta
tvarka įvertinus jų poveikį paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms ir teisės aktų nustatyta
tvarka gavus leidimą.

1

- Natūrali buveinė - sausumos arba vandens plotai su jiems būdingais geografiniais, abiotiniais ir biotiniais
visiškai natūraliais ar pusiau natūraliais požymiais.
2
- Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) – saugomos teritorijos, skirtos apsaugoti ar atkurti Europos
Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipus, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių buveines dėl jų svarbos gyvūnų ir
augalų rūšių išsaugojimui.
3
– Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) – saugomos teritorijos, skirtos laukinių paukščių rūšių
natūralioms populiacijoms jų paplitimo arealuose išsaugoti, taip pat migruojančių paukščių perėjimo, šėrimosi,
mitybos, poilsio ir migracijos susitelkimo vietoms išsaugoti, atsižvelgiant į poreikį konkrečiame jūros ar sausumos
areale.
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Biologinės įvairovės apsaugai svarbių teritorijų rajone sistema identifikuota pagal Europos
Tarybos ekspertų parengtas ekologinių tinklų plėtros rekomendacijas, naudojantis naujausių
šalyje atliktų biologinės įvairovės apsaugos darbų (Ramsaro vietovių, CORINE biotopų,
paukščiams svarbių teritorijų, Lietuvos ekologinio tinklo ir Natura 2000 projektų, kertinių miško
buveinių1 inventorizacijos projekto) medžiaga.
Nustatytą ir su šalies gamtiniu karkasu subordinuotą biologinės apsaugos teritorinę sistemą –
ekologinį tinklą – sudaro:
1) europinės ir nacionalinės bei regioninės svarbos bioekologiniai branduoliai
(core areas), kaip nustatytos ar prognozuojamos didžiausios biologinės įvairovės arealai, skirti
išsaugoti vertingas natūralias ar pusiau natūralias ekosistemas, augmenijos, grybijos ir gyvūnijos
rūšis ir jų buveines;
2) ekologiniai koridoriai (bioekologinės jungtys), kaip biomigracijos (gyvūnų
judėjimo, rūšių plitimo, genetinės informacijos tarp atskirų populiacijų keitimosi) ryšius
užtikrinančios vientiso (continous) ar segmentiško (step stones) pobūdžio teritorijos, dažniausiai
slėniai, dubakloniai ir miškingos juostos agrarinėje ar urbanizuotoje aplinkoje;
3) buferinės apsaugos zonos, kaip stabilizuojantį (mažinantį neigiamą
antropogeninį poveikį) ekologinį vaidmenį bioekologinių branduolių ar ekologinių koridorių
atžvilgiu atliekančios prie jų prisišliejusios gretimos teritorijos.
Ekologinių tinklų sudėtyje gali būti išskiriama dar viena, paprastai, laikino pobūdžio jo teritorijų
kategorija – atkuriamosios (renatūralizuojamos) zonos, t. y. išnaudoti, bet nesutvarkyti durpynai
ir karjerai, kurie perspektyvoje gali tapti biologiškai reikšmingomis branduolių ar koridorių
teritorijomis.
1

– Kertinės (specifinės) miško buveinės (KMB) – ypatingą apsauginę vertę turintys nepažeisti miško plotai, kuriuose
yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų rūšių. Tai rūšys priklausomos
nuo tam tikros kokybės specifinių (kertinių) miško buveinių ir ilgai neišgyvenančios ūkiniuose miškuose. Kertinių
miško buveinių statusas daugiausiai pripažįstamas mišrių bei plačialapių, ypač šlapių ir pelkinių miškų bei paežerių
ir paupių buveinėms.

Konkretizuoti sprendiniai ekologiniam tinklui formuoti:
1. Biržų rajono savivaldybės ekologiniame tinkle (žiūrėti brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės apsauga“) nustatyti šie bioekologiniai branduoliai :
1.1. Europinės svarbos Biržų girios branduolys, išskirtas Biržų girios biosferos
poligono, Biržų girios botaninio draustinio, Latvelių botaninio draustinio, kaip buveinių ir
paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų bei kertinių miško buveinių apsaugai svarbių
teritorijų komplekso, pagrindu.
1.2. Europinės svarbos Žaliosios girios branduolys (nedidelė dalis Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje), išskirtas Žaliosios girios biosferos poligono, Žaliosios girios botaninio
– zoologinio draustinio, kaip buveinių ir paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų bei
kertinių miško buveinių apsaugai svarbių teritorijų komplekso, pagrindu.
1.3. Regioninės svarbos Kupreliškio branduolys, išskirtas mišrių miškų ekosistemų
bei kertinių miško buveinių paplitimo pagrindu.
1.4. Regioninės svarbos Suvainiškio branduolys (dalis Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje), išskirtas Suvainiškio telmologinio draustinio, sausų ir vidutinio drėgnumo lapuočių
bei šlapių miškų, kertinių miško buveinių paplitimo pagrindu.
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2. Ekologiniams koridoriams Biržų rajono savivaldybės ekologiniame tinkle (žiūrėti brėžinyje
,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“) priskiriami šie slėnių bei agrarinių
ar miškingų teritorijų ruožai:
2.1. Europinės svarbos Tatulos slėnio ir Širvėnos ežero (Biržų regioniniame parke),
Apaščios ir Rovėjos slėnių ekologinio koridoriaus ruožas Kirdonėlių – Likėnų – Biržų –
Parovėjos – Neciūnų – Juozeliškių atkarpoje.
2.2. Europinės svarbos Nemunėlio slėnio ekologinio koridoriaus ruožas, praeinantis
visu rytiniu ir šiauriniu Biržų rajono savivaldybės teritorijos paribiu.
2.3. Regioninę svarbą turintys Apaščios ir Tatulos slėnių atkarpų ekologinių
koridorių ruožai.
2.4. Regioninę svarbą turintis segmentuotos struktūros Mūšos - Nemunėlio
geoekologinės takoskyros ekologinio koridoriaus ruožas Mantgailiškio – Naujikų – Lamokų
atkarpoje.
2.5. Regioninę svarbą turintys miškingų ruožų ekologiniai koridoriai, užtikrinantys
ryšius tarp didžiausios biologinės įvairovės arealų.
3. Buferinėms apsaugos zonoms Biržų rajono savivaldybės ekologiniame tinkle (žiūrėti
brėžinyje ,,Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga“) priskiriamos šios
teritorijos:
3.1. Europinės svarbos Nemunėlio ekologinio koridoriaus apsaugai skirta
segmentuotos ir miškingos struktūros zona (nedidelė dalis Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje).
Ekologinio tinklo teritorijų Biržų rajono savivaldybėje apskaita pateikiama 2.3.1 lentelėje.
Biologinės įvairovės apsauga
Bendrąją Biržų rajono savivaldybės teritorijos biologinės įvairovės (genetinio fondo) apsaugos
sistemą užtikrina speciali pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą įsteigtų saugomų teritorijų
sistema bei su ja koordinuojamas ir jai subordinuojamas pagal Europos Sąjungos paukščių (EEC
79/409) ir buveinių (EEC 92/43) Direktyvas pradėtas formuoti europinę biologinę svarbą
turinčių Natura 2000 teritorijų tinklas.
Biologinės įvairovės apsaugos sistemai Biržų rajono savivaldybėje priklauso šios saugomų
teritorijų grupės:
1) nacionalinės institucinės saugomos teritorijos
 valstybinis parkas.
2) nacionalinės neinstitucinės saugomos teritorijos
 biosferos poligonai;
 valstybiniai draustiniai.
3) nacionalinę ST sistemą perdengiančio Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos
 paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST);
 buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).
Aukščiau minėtų konkrečių biologinės įvairovės apsaugą vykdančių saugomų teritorijų suvestinė
pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas nacionalinių saugomų teritorijų grupes
bei pagal Natura 2000 kategorijas pateikiama 2.1.1. ir 2.3.2. lentelėse.
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BIOEKOLOGINIAI
BRANDUOLIAI

B1
B2
EKOLOGINIAI
KORIDORIAI
K1
K2
BUFERINĖS
APSAUGOS ZONOS
A1

VISAS ET

23987
-------16
18814
-------13
5173
-------3
27313
-------19
16456
-------11
10857
-------8
148
-------0
148
-------0
51448
-------35

5994
-------31
5994
-------31
-------2193
-------11
1997
-------10
196
-------1
--------------8187
-------42

---------------------3001
-------36
2380
-------29
621
-------7
--------------3001
-------36

---------------------1305
-------10
1305
-------10
---------------------1305
-------10

4017
-------15
1905
-------7
2112
-------8
4863
-------18
1436
-------5
3427
-------13
148
-------1
148
-------1
9028
-------34

9921
-------35
9921
-------35
-------6683
-------23
6458
-------22
225
-------1
--------------16604
-------58

614
-------2
-------614
-------2
6560
-------26
2444
-------10
4116
-------16
--------------7174
-------28

3441
-------14
994
-------4
2447
-------10
2272
-------9
-------2272
-------9
--------------5713
-------23

Biržų miesto
(1,78 tūkst. ha)

Vabalninko sen.
(24,76 tūkst. ha)

Širvėnos sen.
(25,27 tūkst. ha)

Parovėjos sen.
(28,50 tūkst. ha)

Papilio sen.
(26,59 tūkst. ha)

Pačeriaukštės sen.
(12,82 tūkst. ha)

Pabiržės sen.
(8,22 tūkst. ha)

Nemunėlio
Radviliškio sen.
(19,62 tūkst. ha)

Ekologinio tinklo
sudėtinės dalys

Biržų rajono
savivaldybėje
(147,6 tūkst. ha)

2.3.1. lentelė. Ekologinio tinklo teritorijos (ha /%) Biržų rajone

---------------------436
-------24
436
-------24
---------------------436
-------24

Pažymėtina, kad didelė dalis gamtinio kraštovaizdžio įvairovę saugančių saugomų teritorijų
vykdo ir biologinės įvairovės apsaugą. Pirmiausiai tai valstybinė kompleksinės saugomos
teritorijos – Biržų regioninis parkas, Biržų girios ir Žaliosios girios biosferos poligonai. Taip
pat šį tikslą savo nuostatuose turi biologinės įvairovės apsaugai skirti Biržų girios ir Latvelių
botaniniai draustiniai.
Biologinės įvairovės apsaugos plėtojimo pagrindimas reikalauja gana detalių, rajono bendrojo
plano rengimo užduotims nepriklausančių, teritorijos botaninių bei zoologinių tyrimų ir jo
apimtyje negali būti įvykdomas. Todėl tikslinga tik perteikti kompleksinei gamtinio
kraštovaizdžio įvairovės apsaugai skirtus pasiūlymus, turinčius vidines nuostatas biologinės
įvairovės apsaugai stiprinti bei galimus koordinacinius pasiūlymus dėl geresnio esamos gamtinės
įvairovės apsaugos sistemos suderinimo.
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Reikia pažymėti, kad iš visų Biržų rajono savivaldybės teritorijoje išskirtų biologinę įvairovę
saugančių Natura 2000 teritorijų, visos patenka į saugomų teritorijų – valstybinio parko,
biosferos poligonų, draustinių, apsaugos zonų ribas. Europos Bendrijos svarbos buveinių ar
paukščių apsaugai svarbių teritorijų tvarkymo ypatumus nustato Vyriausybės patvirtinti
Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (Žin., 2004, Nr. 41-1335;
2006, Nr.44-1606).
2.3.2. lentelė. Biologinę įvairovę saugančios Natura 2000 teritorijos Biržų rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.

Teritorijos pavadinimas,
(savivaldybė)

Teritorijos
grupė

Plotas
(ha)

Pastabos
Biržų girios biosferos
poligonas
Nemunėlio upės apsaugos dalis

1.

Biržų giria, (Biržų r.)

PAST

17683/17683

3.

PAST

1550/1091

PAST

14173/5

9.

Nemunėlio upės slėnis, (Biržų r.,
Rokiškio r.)
Žalioji giria, (Kupiškio r.,
Panevėžio r., Biržų r.)
Biržų giria, (Biržų r.)

BAST

11.

Daudžgirių miškas, (Biržų r.)

BAST

15.

Gipso karsto ežerai ir jų
apyežerės, (Biržų r.)

BAST

21.

Nemunėlio ir Apaščios upių
slėniai, (Biržų r.)
Žalioji giria, (Kupiškio r.,
Panevėžio r., Biržų r..)

BAST

Karvės ola (Biržų r.)

BAST

7.

32.
35.

VISOS
TERITORIJOS
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BAST

NATURA
2000

Žaliosios girios biosferos
poligonas
Biržų girios biosferos
17683/17683
poligonas
Biržų
regioninis
parkas, dalis
167/167
Daudžgirio botaninio
draustinio
Biržų
regioninis
parkas, Kirkilų
1239/1239
kraštovaizdžio draustinis ir
dalis parko ekologinės
apsaugos zonos)
Nemunėlio
Apaščios
386/386
geologinis draustinis (dalis)
Žaliosios girios biosferos
33915/ 438
poligonas ir aplinkinės
teritorijos
Biržų regioninis parkas, dalis
46/46
Karaimiškio kraštovaizdžio
draustinio

21050

14%
Rajono teritorijos ploto
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2.4. Įgyvendinimo prioritetai
Gamtinio kraštovaizdžio apsaugai:
1. Ekologinių kompensacinių funkcijų stiprinimas grąžinant ir gausinant kraštovaizdžio
natūralumą atkuriančius elementus į labiausiai nuskurdintas rajono gamtinio karkaso
teritorijas – geoekologines takoskyras bei migracijos koridorius.
2. Atsakomybės už nustatytų gamtinio kraštovaizdžio apsaugos nuostatų vykdymą esamose
konservacinio prioriteto saugomose teritorijose bei pakrančių apsaugos juostose ir zonose
realus įgyvendinimas.
3. Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos kriterijų realizavimas vertinant statybos bei ūkinės
veikos projektus.
4. Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos svarbos įtvirtinimas rajono ekologinio švietimo
programose.
5. Parengti vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų specialųjį planą (Biržų
rajone vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir zonos buvo numatytos 1985m.
Panevėžio žemėtvarkos skyriaus parengtame projekte, tačiau iš esmės pasikeitė situacija
žemėvaldos ir žemėnaudos srityje).
Biologinės įvairovės apsaugai:
1. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) tinklo įteisinimo užbaigimas.
2. Numatytų ekologinių koridorių funkcinės biologinės kokybės stiprinimas.
3. Atsakomybės už nustatytų biologinės įvairovės apsaugos nuostatų vykdymą
nacionalinėse saugomose ir Natura 2000 teritorijose realus įgyvendinimas.
4. Miško, pelkių ir natūralių pievų ekosistemų biologinės įvairovės palaikymas ir
degradavimo sustabdymas.
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