
Pievų ekosisteminės paslaugos, 
arba kiek kainuoja žolė

Į klausimą, kokia yra Nemuno deltos pievų vertė, skirtingi žmonės atsakys skirtingai. Ūkininkas pievą vertins 
kaip galimybę pasigaminti pašarų gyvuliams, turistui vertė atsiskleis per patirtus įspūdžius, ornitologui – per 
stebėtus paukščius, žolininkui – per vaistažolių gausą, sodininkui – per zujančius vabzdžius apdulkintojus, meni-
ninkui – per estetinį grožį, mokslininkui – per genų lobyną. Visos šios (ir dar daugiau) vertės vadinamos ekosiste-
minėmis paslaugomis. 

Ekosisteminės paslaugos – bendra 
visuomeninė nauda, kurią gamta teikia 
žmogui, natūralus kapitalas, sudarantis 
sąlygas žmogui egzistuoti, nustatantis 
socialinio ir ekonominio vystymosi ri
bas. Taikydami šį principą, mokslininkai 
siekia išskirti gamtinės aplinkos teikia
mas paslaugas ir jas įvertinti pinigine 
išraiška. Tai – kalbėjimas apie gamtą 
ekonomistų kalba ir bandymas planuoti 
visuomenės gyvenimą bei vystymąsi 
įvertinant įvairiausius aspektus. Idealiu 
atveju ekosisteminių paslaugų požiūriu 
grįstas planavimas sudarytų sąlygas 
žmogui naudotis gamtos turtais gaunant 
didžiausią naudą – patenkinant dau
giausia jos poreikių.

Kai kurias ekosistemines paslaugas len
gva įvertinti (pavyzdžiui, pašaras, medus, 
arbata), o štai apie kitas paslaugas (tokias 
kaip vandens filtravimas, erozijos stabdy
mas, klimato kaitą sukeliančių CO2 dujų 
kaupimas) dažnai susimąstome tik tada, 
kai jos išnyksta, ir dėl to kyla didelių 
problemų.

Skirtingos pievos teikia skirtingas 
ekosistemines paslaugas. Jos priklauso 

nuo mažai kintančių pievos ypatybių – 
dirvožemio, reljefo ir pan., taip pat nuo 
žmogaus veiklos. Priklausomai nuo 
pievos priežiūros būdo, žmogus vienas 
ekosistemines paslaugas didina mažin
damas kitas. 

Tai kiekgi kainuoja?

Niujorke, susidūrus su užteršto vandens 
problema ir apsvarsčius galimus spren
dimo variantus, buvo nutarta atkurti pa
žeistą pelkės ekosistemą, kuri natūraliais 
būdais išvalytų užterštą vandenį. Tai atsiė
jo daugiau nei 6 kartus pigiau, negu staty
ti valymo įrenginius ir juos prižiūrėti. Jei 
pelkės ekosistema nebūtų pažeista, ameri
kiečiai būtų sutaupę milijardą dolerių.

Kur kas arčiau, Prancūzijoje, buvo ap
skaičiuotos minimalios šalies ekosistemų 
vertės. Jos svyravo nuo 600 eurų už hek
tarą per metus ganyklose iki 2 tūkst. eurų 
už hektarą per metus tam tikruose 
miškuose. Ir tai – tik pačios mažiausios 
vertės, nes skaičiuojant buvo įtraukta tik 
dalis ekosisteminių paslaugų, susijusių su 
biologine įvairove.



Kiti mokslininkai suskaičiavo, kad, 
norint užsodinti 15 tūkst. ha naujo miš
ko Jungtinėje Karalystėje, tektų pakloti 
79 mln. svarų. Šių išlaidų nepadengtų 
pajamos iš parduotos medienos (65 mln. 
svarų). Vis dėlto jei vertindami įtrauktu
me visas kitas paslaugas, kurias visuome
nei teikia žemumose augantys medžiai 
(tokias kaip maisto, kuro gamyba, buvei
nės gyvūnijai teikimas, rekreacija, oro vė
sinimas, apsauga nuo erozijos, vėjo, po
tvynių, anglies kaupimas, oro valymas), 
padėtis atrodytų visiškai kitaip. Vertingą 
ūkinės paskirties žemę užsodinus mišku 
išlaidos, žinoma, padidėtų (sudarytų apie 
231 mln. svarų), bet nauda daugiau nei 
dvigubai viršytų išlaidas (sudarytų apie 
546 mln. svarų).

Lietuvoje ir Nemuno deltoje taip pat 
atliekami pievų ekosisteminių paslaugų 
vertinimai. Jau po kelerių metų Šilutės 
rajono savivaldybė turės galimybę įver

Įgyvendinant projektą „LIFE Viva Grass“ plėtojama integruoto planavimo priemonė, pateikianti konkre-
čių Nemuno deltos pievų ekosisteminių paslaugų vertinimą

Kas žino, gal dar po kelerių metų, suda
rydami Lietuvos biudžetą, į jį įtrauksime 
ir vieno didžiausių mūsų šalies turtų – 
gamtos – vertę. Kokia tada bus Nemuno 
deltos pievų vertė?

Šis leidinys išleistas įgyvendinant projektą 
„Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mecha-
nizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame 
parke“, kurį iš dalies finansavo Europos ekonomi-
nės erdvės programa. 

Lietuvos laukinės gamtos fotografų klubo
WWW.NATUREPHOTO.LT ir Baltijos aplinkos 
forumo nuotraukos

tinti natūralius lobius rengdama terito
rijų planus. Daugiau apie tai skaitykite 
www.vivagrass.eu/lt.


