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S t r e s z c z e n i e  

Funkcjonowanie systemów zieleni w przestrzeniach publicznych z jednej strony odgrywa istotną rolę w życiu 
gospodarczym i społecznym kraju, z drugiej jednak próby objęcia ochroną wartościowych składników środo-
wiska przyrodniczego na terenie miasta prowadzą do częstych i licznych konfliktów. Stworzenie rozbudowa-
nych mechanizmów analitycznych umożliwiło precyzyjne określenie zasobu przyrodniczego i wskazanie zale-
ceń ochronnych, brak jednak wystarczających doświadczeń umożliwiających wprowadzenie ochrony w zgo-
dzie z lokalnymi społecznościami. Ideą, która pozwala na stworzenie spójnych systemów ochronnych z wyko-
rzystaniem zasobu dla potrzeb mieszkańców, jest koncepcja zielonej infrastruktury. 
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A b s t r a c t  

The functioning of green systems in public space on the one hand plays a vital part in economic and social 
life of a country while on the other hand attempts at protecting valuable elements of natural environment in 
urban areas lead to frequent and numerous conflicts. The construction of developed analytical mechanisms 
made it possible to determine natural resources precisely and to indicate protective measures; however, 
there is not enough experience to introduce protection in conformity with local societies. The idea which 
allows to create uniform protective systems with the use of resource for the needs of residents is called 
green infrastructure. 
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Jednym z głównych czynników decydujących o jakości życia na terenach miejskich jest zieleń. 
Czynnik ten ujmuje się w różnej skali, od pojedynczego drzewa na dziedzińcu śródmiejskiej kamienicy, 
zieloną ścianę pokrytą tradycyjnie pnączami lub aranżowaną współczesnymi metodami, poprzez formę 
zieleńca, skweru, parku, na otwartych terenach zielonych otaczających miasto kończąc. Niezależnie jed-
nak od rozległości pełni ona w strukturze miejskiej wiele istotnych funkcji, obejmujących zarówno szeroki 
wymiar gospodarczy i społeczny, jak i wartości istotne z punktu widzenia mieszkańców. Wyróżnia się na-
stępujące funkcje zieleni: 
– Ekonomiczne i społeczne – sąsiedztwo terenów zieleni decyduje o wartości nieruchomości; zieleń to 

także tereny produkcji rolnej i ogrodniczej; tereny zieleni to miejsce rekreacji, uprawiania sportu, ich 
obecność sprzyja integracji społecznej i umacnianiu więzi międzyludzkich;  

– Strukturalne, kompozycyjne, estetyczne – jest znaczącym składnikiem struktury przestrzennej miasta, 
kształtuje układ wnętrz śródmiejskich, jest uzupełnieniem dzieł architektonicznych, pełni funkcję ma-
skującą; 

– Edukacyjne, naukowe i kulturowe – tereny zieleni pełnią ważną funkcję dydaktyczną: ogrody zoolo-
giczne, botaniczne, arboreta, parki doświadczeń; stanowią istotny element tożsamości miejsca, staje 
się miejscem ważnych wydarzeń; 

– Zdrowotne – obecność zieleni zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, stabilizuje temperaturę i wilgot-
ność powietrza; fitoncydy mają dobroczynny wpływ na funkcje organizmu; przebywanie w otoczeniu 
zieleni redukuje stres; 

– Ekologiczne i biologiczne – choć wskazane jako ostatnie, mają kluczowe znaczenie dla zachowania 
wszystkich pozostałych funkcji. Prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów, zachowanie odpowiedniego 
poziomu bioróżnorodności, właściwy przebieg procesów przyrodniczych, pozwalają na utrzymanie natu-
ralnych procesów regulacyjnych a zatem ciągłe korzystanie z zasobów przyrodniczych. 

Tak rozległe spektrum funkcji realizowane jest w złożonych układach terenów zieleni. Mogą one 
przyjmować postać układów w ujęciu przestrzennym: pasmowego, klinowego, promienistego, pierścienio-
wego, nieregularnego (plamowego), zwartego lub rozproszonego. W kontekście powiązań przyrodniczych 
wyszczególniane są systemy zależności oparte na odmiennych założeniach teoretycznych. Na ich podsta-
wie stworzone zostały koncepcje ochrony obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych. Ideą o najsze-
rzej ujmującą identyfikację systemu zieleni w połączeniu z analizą i oceną środowiska przyrodniczego mia-
sta, stopnia jego przekształcenia, określeniem zachowanych wartości oraz sposobów ochrony i zagospoda-
rowania w odniesieniu do istniejących uwarunkowań przyrodniczych, jest koncepcja systemu przyrodni-
czego miasta. Zastosowanie tej metody pozwala na pełną identyfikację obszarów, które warunkują 
prawidłowy przebieg procesów przyrodniczych, uznanych za priorytetowe. Analiza systemu odbywa się 
równocześnie na trzech płaszczyznach: klimatycznej, hydrologicznej i biologicznej. W jej wyniku powstaje 
precyzyjny schemat powiązań przyrodniczych, w formie graficznej przyjmujący postać systemu obszarów 
węzłowych, stanowiących istotne biocentra, powiązanych siecią korytarzy ekologicznych. 

Prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu, minimalna powierzchnia, szero-
kość, a także kształt, określane są w szczegółowych opracowaniach dotyczących poszczególnych typów 
ekosystemów. Dla wybranych systemów wielkość obszarów węzłowych określana jest w tysiącach hekta-
rów, w innych przypadkach za wystarczającą uważana jest powierzchnia poniżej 50ha. Podobnie szero-
kość korytarzy ekologicznych ustalana jest w zależności od dostępności zasobu przyrodniczego możliwego 
do wykorzystania (w pierwszej kolejności) oraz rzeczywistych potrzeb. W wybranych projektach określono 
ją na poziomie od 30 do 300 metrów.  

Rozbudowane mechanizmy analityczne pozwalają na jednoznaczną ocenę zasobu i podjęcie dzia-
łań ochronnych. Jednak jednostronne spojrzenie na kształtowanie miejskiego środowiska przyrodniczego, 
zmierzające do objęcia ochroną poszczególnych obszarów i wyłączenia ich z użytkowania, prowadzi do 
wielu sytuacji konfliktowych. Krajowe prawo umożliwia skuteczne blokowanie inicjatyw zmierzających do 
ochrony wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów. Nowo tworzone, restrykcyjne plany miej-
scowe są zaskarżane, nie stają się prawem, co pozwala na prowadzenie inwestycji często powodujących 
degradację środowiska. Propozycją, która pozwala na identyfikację potencjalnych konfliktów, ich wygasze-
nie, a zarazem umożliwia objęcie ochroną obszarów istotnych z punktu widzenia środowiska przyrodni- 
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czego, przy ich jednoczesnym częściowym wykorzystaniu, jest koncepcja zielonej infrastruktury. Idea ta 
oparta jest na kilku kluczowych zasadach: 
– ŁącznośćŁącznośćŁącznośćŁączność pomiędzy terenami naturalnymi, dzikimi, terenami otwartymi innego rodzaju (pola uprawne, 

sady), ludźmi (w sensie dosłownym, jak też na poziomie gmin, organizacji), a także różnych programów. 
Zielona infrastruktura łączy pozornie sprzeczne elementy, takie, jak ochrona przyrody/krajobrazu/ 
kultury z możliwością rozwoju i wzrostu zamożności społeczeństwa; 

– Działanie w kontekścieDziałanie w kontekścieDziałanie w kontekścieDziałanie w kontekście. Programy zielonej infrastruktury rozpatrują problemy rozwoju i ochrony pod 
kątem działań zintegrowanych. Ochrona jednego gatunku/zbiorowiska jest często niewystarczająca, 
prowadzi niekiedy do skutków odmiennych od zamierzonych. Istotna jest również świadomość, jak 
zmiany zachodzące w otoczeniu planowanego obszaru chronionego wpłyną na jego przyszłe funkcjo-
nowanie; 

– Zielona infrastruktura bazuje na dogłębnych analizach nZielona infrastruktura bazuje na dogłębnych analizach nZielona infrastruktura bazuje na dogłębnych analizach nZielona infrastruktura bazuje na dogłębnych analizach naukowychaukowychaukowychaukowych. Podstawą jest wymiana informacji i 
wspólne działanie pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych: biologami, ekologami, 
planistami, architektami i architektami krajobrazu, geografami oraz inżynierami. Każda z tych dziedzin 
powinna wnieść swój wkład w tworzenie systemów zielonej infrastruktury; 

– Zielona infrastruktura może i powinna być podstawą ochrony i rozwojuZielona infrastruktura może i powinna być podstawą ochrony i rozwojuZielona infrastruktura może i powinna być podstawą ochrony i rozwojuZielona infrastruktura może i powinna być podstawą ochrony i rozwoju rozważanych łącznie. Takie 
podejście pozwala na zaprojektowanie obszarów ochrony i rozwoju w obrębie społeczności, ułatwiając 
ukierunkowanie rozwoju stworzenie zwartej, bardziej efektywnej sieci „szarej infrastruktury”; 

– Planowanie i ochrona zanim nastąpi rozwój.Planowanie i ochrona zanim nastąpi rozwój.Planowanie i ochrona zanim nastąpi rozwój.Planowanie i ochrona zanim nastąpi rozwój. Odtwarzanie naturalnych ekosystemów jest znacznie kosz-
towniejsze, niż ich ochrona. Ponadto systemy stworzone/odtworzone przez człowieka, zwykle nie funk-
cjonują tak sprawnie, jak naturalne. 

– Zielona infrastruktura wymaga zapewnienia finansowaniaZielona infrastruktura wymaga zapewnienia finansowaniaZielona infrastruktura wymaga zapewnienia finansowaniaZielona infrastruktura wymaga zapewnienia finansowania już na wstępnym etapie projektowania. 
Podobnie jak projekty „szarej infrastruktury”, jest to zwykle przedsięwzięcie kosztowne, wymagające 
zapewnienia środków zarówno na wykonanie, jak i późniejsze utrzymanie. W tym celu należy wykorzy-
stać wszelkie dostępne sposoby pozyskanie środków, zarówno od podmiotów publicznych oraz prywat-
nych. Istotnym elementem, szczególnie na etapie przygotowania projektu, jest udział wolontariatu.  

– Zielona infrastruktura przynosi korzyści naturze i ludziom.Zielona infrastruktura przynosi korzyści naturze i ludziom.Zielona infrastruktura przynosi korzyści naturze i ludziom.Zielona infrastruktura przynosi korzyści naturze i ludziom. Pozwala ograniczyć rozwój infrastruktury po-
trzebnej do sprawnego funkcjonowania społeczności z jednej strony, z drugiej natomiast, dzięki wcze-
śniejszym analizom, umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych, chroniących tereny zamieszkałe 
przed konsekwencjami np. katastrof naturalnych; 

– Zielona infrastruktura szanuje potrzeby właścicieli terenówZielona infrastruktura szanuje potrzeby właścicieli terenówZielona infrastruktura szanuje potrzeby właścicieli terenówZielona infrastruktura szanuje potrzeby właścicieli terenów, a także innych uczestników procesu 
planowania. Sukces procesu planowania niejednokrotnie zależy od współpracy z potencjalnymi prze-
ciwnikami projektu. Należy wykazać, że zielona infrastruktura jest działaniem nie ograniczającym roz-
woju. Część terenów objętych projektem może i powinna należeć do właścicieli innych niż publiczni. 
Pola uprawne czy produkcyjne lasy są również wartościowym składnikiem systemów zielonej infra-
struktury, pełniąc rolę korytarzy ekologicznych; 

– Wymaga współpracy Wymaga współpracy Wymaga współpracy Wymaga współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów ochronnych oraz skupia się na łącze-
niu wysiłków ochronnych i planistycznych. Działa na wielu płaszczyznach, od zapobiegania skutkom 
powodzi, poprzez edukację historyczną, zachowanie dziedzictwa kulturowego, kończąc na odnowie 
terenów poprzemysłowych czy rewitalizacji rejonów śródmiejskich;    

– Zielona infrastruktura to planowanie długofalowe.Zielona infrastruktura to planowanie długofalowe.Zielona infrastruktura to planowanie długofalowe.Zielona infrastruktura to planowanie długofalowe. Projekt sieci zielonej infrastruktury powinien być ela-
styczny i podlegać stałemu dostosowaniu do bieżących potrzeb środowiska i lokalnej społeczności. 
Wymaga także zaprogramowanie procesu utrzymania i dalszego finansowania projektowanego terenu. 

Proces projektowania zielonej infrastruktury polega na wieloetapowym działaniu. Obejmuje ono 
między innymi precyzyjne określenie stron zainteresowanych projektem. Poza oczywistymi w tej sytuacji 
właścicielami i zarządcami nieruchomości w obszarze oddziaływania projektu, znaczenie a także uwzględ-
nienie opinii potencjalnych inwestorów, środowisk naukowych, władz lokalnych oraz przedstawicieli branży 
turystycznej i deweloperskiej. Wyłoniona z tego grona grupa liderów określa cele i zakres projektu.  

Faza projektowania jest krytycznym etapem przedsięwzięcia. Określony zostaje kształt przestrzeni 
na wiele następnych lat, skutkując poważnymi konsekwencjami dla całych społeczności. W projektowaniu 
zielonej infrastruktury należy wykorzystywać wiedzę i doświadczenie instytucji naukowych, organizacji  
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rządowych i pozarządowych, a także międzynarodowych. Proces koncepcyjny prowadzony jest z użyciem 
szeroko dostępnych materiałów, łącznie z wykorzystaniem danych GIS. Dla opracowania systemu zielonej 
infrastruktury wykorzystywane są nie tylko obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, lecz także 
tereny parków i ogrodów historycznych, niewykorzystywane ciągi komunikacyjne, a nawet istniejące i pro-
jektowane sieci przesyłowe, wokół których tworzone są szerokie pasy ochronne. Na tej podstawie okre-
ślane są wartościowe elementy krajobrazu obejmowane siecią zielonej infrastruktury. Poprawnie wyko-
nany projekt wskazuje nie tylko obszary chronione, ale także tereny w których rozwój jest dopuszczalny.  

Wcielenie w życie projektu wymaga zaangażowania znacznych sił i środków. Podstawą jest kwestia 
określenia sposobów finansowania projektu w oparciu o różnorodne źródła. Wykorzystywane są także 
wszelkie dostępne rozwiązania prawne, pozwalające na osiągnięciu zamierzonego w projekcie celu. Zwią-
zane są one zarówno z rozwiązaniem problemów planistycznych, jak i (dobrowolnym) ograniczeniem praw 
własności poszczególnych terenów. Tworzone są także rozbudowane systemy rekompensat. 

Jedną z głównych zalet idei zielonej infrastruktury jest określenie sposobów zarządzania i utrzyma-
nia projektu już na wstępnym etapie. Kluczem jest świadomość celów, jakim służyć ma chroniony teren. 
Zasadniczym celem tworzenia systemu zielonej infrastruktury jest zachowanie, wzmocnienie lub odnowie-
nie funkcjonowania krajobrazu i bioróżnorodności. Integralną częścią zielonej infrastruktury jest udostęp-
nianie chronionych elementów krajobrazu w celach wypoczynkowych i użytkowych, jednak nigdy nie kształ-
tuje to strategii zarządzania terenem. Istotnym czynnikiem utrzymania obszarów chronionych jest stały 
udział lokalnych społeczności w rozwoju i dojrzewaniu systemu. Prowadzenie wykładów, prezentacji, orga-
nizacja wycieczek, akcji społecznych, takich, jak na przykład sprzątanie terenu, wpływa na integrację spo-
łeczności i sprzyja zacieśnieniu więzi emocjonalnych z ideą ochrony środowiska. 

Zielona infrastruktura jest wielopłaszczyznowym, holistycznym działaniem, którego celem jest za-
chowanie i utrzymanie rezerw środowiska w najlepszym możliwym stanie, zgodnie z ideą zrównoważonego 
rozwoju: używania dziś i utrzymania dla przyszłych pokoleń możliwie największej części zasobów planety.  

Greenery is one of the main factors determining quality of life in urban areas. This factor is 
presented at different levels, from a single tree in the yard of a downtown tenement house, a green wall 
traditionally covered by climbing plants or organized using contemporary methods, through a form of  
a lawn, square, park, to open green areas surrounding a city. Regardless however of its area, it performs 
many crucial functions in the urban structure, including both wide economic and social aspects, and 
values that are important from the point of view of residents. The functions of greenery include the 
following: 
– Economic and social functions – neighborhood of green areas determines the value of a real estate; 

greenery also includes areas of agricultural and gardening production; green areas are places of 
recreation, doing sports, and its presence is conducive to social integration and strengthening of 
interpersonal bonds;  

– Structural, compositional, esthetic functions – an important component of urban spatial structure, 
forms the system of downtown interiors, complements architectural works, serves the masking 
function; 

– Educational, scientific and cultural functions – green areas serve a vital didactic function: zoological 
and botanic gardens, arboreta, experience parks; they constitute an important component of the 
place’s identity and become a place of important events; 

– Health function – presence of greenery reduces air pollution, stabilizes air temperature and humidity; 
phytoncides have healing influence on the functions of the organism; staying near green areas 
reduces stress; 
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– Ecological and biological functions – last but not least, green areas have a crucial importance for 
keeping all other functions. The proper functioning of ecosystems, maintaining appropriate level of 
biodiversity, the proper course of natural processes all allow for keeping natural regulative processes 
and therefore the regular use of natural resources. 

Such an extensive range of functions is realized in complex systems of green areas. They may take 
the form of systems, in spatial terms: strip, wedge-shaped, radial, ring-shaped, irregular (spot), dense or 
dispersed. In terms of environmental relations, systems of interrelations based on different theoretical 
assumptions are detailed. On their basis ideas for the protection of areas with high natural values have 
been created. The idea which presents the broadest identification of green system in connection with the 
analysis and assessment of natural environment in the city, the level of its transformation, establishing 
maintained values and methods of protection and development with reference to the existing 
environmental conditions is called the natural system of the city. The application of this method allows for 
full identification of areas which determine the proper course of natural processes, regarded as priority. 
The analysis of the system takes place at three levels at the same time: climatic, hydrological and 
biological. As a result, an accurate outline of environmental interrelations is created, which in graphic form 
takes the shape of a system of junction areas, constituting important biocenters, connected with the 
network of ecological corridors. 

The proper functioning of individual elements of the system, its minimum area, width as well as 
shape are defined in detailed analyses concerning individual types of ecosystems. For selected systems, 
the size of junction areas is defined in thousands of hectares, in other cases area of less than 50ha is 
considered to be sufficient. Similarly, the width of ecological corridors is established depending on the 
availability of natural resources which can be used (in the first place) and on the actual needs. In selected 
projects it has been established at the level between 30 and 300 meters.  

Developed analytical mechanisms allow for a clear assessment of the resource and for taking 
protective actions. However, a one-sided look at the shaping of the natural environment in the city, aimed 
at protecting individual areas and excluding them from exploitation, leads to many conflict situations. The 
national law provides for effective blocking of initiatives aimed at the protection of valuable natural and 
landscape areas. Newly-created, restrictive local plans are appealed against, they do not become law, 
which enables investments which often cause the degradation of the environment. The idea of green 
infrastructure is a suggestion allowing us to identify potential conflicts, their ending, and at the same time 
to protect the areas that are important from the point of view of the natural environment, with their 
simultaneous partial exploitation. This idea is based on a few key principles: 
– CommunicationCommunicationCommunicationCommunication between natural, wild areas, open areas of a different type (arable lands, orchards), 

people (literally and at the level of districts, organizations), as well as various programs. Green 
infrastructure combines seemingly contradictory components, such as the protection of environment/ 
landscape/culture with the possibility of developing and enriching the society; 

– Action in contextAction in contextAction in contextAction in context. Programs of green infrastructure deal with the problems of development and 
protection with regard to integrated actions. The protection of one species/community is often 
insufficient, it sometimes leads to the results different from the intended ones. It is also important to 
remember that changes that occur in the surroundings of the planned protected area influence its 
future functioning; 

– Green infrastructure is based on inGreen infrastructure is based on inGreen infrastructure is based on inGreen infrastructure is based on in----depth scientific analysesdepth scientific analysesdepth scientific analysesdepth scientific analyses. They are based on the exchange of 
information and cooperation between the representatives of various scientific disciplines: biologists, 
ecologists, planners, architects and landscape architects, geographers and engineers. Each of these 
disciplines should make a contribution to creating systems of green infrastructure; 

– Green infrastruGreen infrastruGreen infrastruGreen infrastructure can and should be the basis of protection and development cture can and should be the basis of protection and development cture can and should be the basis of protection and development cture can and should be the basis of protection and development considered as one. 
Such an approach allows for designing the areas of protection and development within the society, for 
facilitating the directing of development, and for creating a close, more effective network of gray 
infrastructure; 
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– Planning and protection before development.Planning and protection before development.Planning and protection before development.Planning and protection before development. Reconstruction of natural ecosystems is much more 
expensive than its protection. Moreover, systems constructed / reconstructed by a human being are 
usually not as efficient as the natural ones. 

– Green infrastructure requires the provision of financingGreen infrastructure requires the provision of financingGreen infrastructure requires the provision of financingGreen infrastructure requires the provision of financing already at an introductory stage of designing. 
Similarly to “green infrastructure” projects, it is usually an expensive undertaking that requires the 
provision of resources both for execution and further maintenance. Accordingly, all available methods 
of acquiring resources, both from public and private entities, should be used. The participation of 
voluntary service is a crucial element, especially at the stage of preparing the design.  

– Green infrastructure is beneficial both to the nature and people.Green infrastructure is beneficial both to the nature and people.Green infrastructure is beneficial both to the nature and people.Green infrastructure is beneficial both to the nature and people. It helps reduce the development of 
infrastructure necessary for the efficient functioning of societies on the one hand, and on the other, 
thanks to previous analyses, allows us to take preventive actions to protect the inhabited areas 
against consequences, e.g. natural disasters; 

– Green infrastructure respects the needs of owners of areasGreen infrastructure respects the needs of owners of areasGreen infrastructure respects the needs of owners of areasGreen infrastructure respects the needs of owners of areas as well as other participants of the 
planning process. The success of the planning process often depends on the cooperation with 
potential adversaries of the project. It needs to be demonstrated that green infrastructure is the action 
that does not limit development. Part of project areas may and should belong to other than public 
owners. Arable lands or production forests also constitute a valuable element of green infrastructure 
systems, serving as ecological corridors; 

– Requires cooperation Requires cooperation Requires cooperation Requires cooperation between participants of various protective programs and concentrates on 
combining protective and planning efforts. It works at different levels, from preventing the 
consequences of flood, through historical education, keeping cultural heritage, to regeneration of post-
industrial areas or revitalization of downtown areas;    

– Green infrastructure means Green infrastructure means Green infrastructure means Green infrastructure means longlonglonglong----term planning.term planning.term planning.term planning. The project of the green infrastructure network should 
be flexible and should be subject to regular adaptation to the current needs of the environment and 
the local community. It also requires the process of maintenance and further financing of designed 
area to be planned. 

The process of designing green infrastructure is a multi-stage action. It involves, among others, the 
determination of parties interested in the design. Apart from the obvious inclusion of owners and managers 
of a real estate in the area affected by the project, it is also important to include the opinions of potential 
investors, academic communities, local authorities as well as representatives of tourist and development 
industries. A selected group of leaders determines the objectives and the scope of the project.  

The designing stage is crucial for the undertaking. It takes years to determine the shape of the 
area, which has serious consequences for whole communities. When designing green infrastructure the 
knowledge and experience of scientific, governmental, non-governmental as well as international 
organizations should be taken into account. The creative process is conducted with the use of widely- 
-available materials, together with use of GIS data. In the process of preparing the system of green 
infrastructure not only areas with high natural values but also areas of historical parks and gardens are 
used; traffic routes and even the existing and planned transmission networks, around which wide 
protective zones are created, are not used. Valuable landscape elements included in the network of green 
infrastructure are determined on this basis. A properly created project does not only indicate the 
protected area, but also areas in which development is allowable.  

The implementation of the project requires the involvement of considerable forces and measures. 
It is crucial to determine the methods of project financing based on various sources. All available legal 
solutions which provide for the achievement of the project’s aim are also used. They are connected both 
with solving planning problems and with the (voluntary) restriction of property rights to individual areas. 
Developed compensation systems are also created. 

One of the main advantages of the idea of green infrastructure is the fact that the method of 
project management and maintenance is determined already at the introductory stage. The key to the 
success is the awareness of aims which the protected area is going to serve. The primary goal of creating 
the system of green infrastructure is to maintain, strengthen or improve the functioning of landscape and 
biodiversity. Availability of protected landscape elements for leisure and usable purposes constitutes an  
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integral part of green infrastructure but it never forms the strategy for area management. An important 
factor for maintaining protected areas is regular participation of local societies in the development of the 
system. Lectures and presentations, organized excursions, social campaigns, such as cleaning the area, 
all have an influence on integrating the society and are conducive to strengthening emotional bonds with 
the idea of environmental protection. 

Green infrastructure is a multi-level, holistic action which is aimed at keeping and maintaining 
environmental resources in the best possible condition, in accordance with the idea of sustainable 
development: using planet resources today and keeping as much as possible of them for future 
generations. 
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