Pievos vertė*

Idėja

Atokiuose ir intensyviam žemės ūkiui netinkamose, nederlingo dirvožemio pievose Lietuvoje
vis dar yra gausi biologinė įvairovė. Natūralios
ir pusiau natūralios pievos susiformavo dėl žmogaus veiklos, įvairių ekosistemų ir ekstensyvaus
ūkininkavimo sąveikoje.

LIFE Viva Grass projekto tikslas sukurti ir pasiūlyti valstybinėms institucijoms, teritorijų planavimo ir žemės ūkio organizacijoms bei privatiems
ūkiams naudoti, integruotą planavimo priemonę,
kuri padėtų suplanuoti ilgalaikias, ekosistemų
pagrindu grįstas pievų palaikymo priemones,
atsižvelgiant į socialinus, ekonominius, aplinkos veiksnius. Projekto metu bus įgyvendinamos
verslą skatinančios veiklos ir rengiami verslo
vystymo scenarijai, kurie galės funkcionuoti kaip
modeliai, planuojant investicijas į viešą ir privačią
infrastruktūrą.

XX a. pab. dėl pasikeitusių socialinių ir ekonominių sąlygų bei sumažėjus gyventojų skaičiui
kaimuose, dideli pievų plotai buvo apleisti. Tokiose buveinėse įprastus pievų augalus ėmė stelbti
krūmynai, besiformuojantys miško jaunuolynai,
o turtinguose maisto medžiagų dirvožemiuose
įsivyraujantys monotoniški aukštaūgių (didžiųjų
dilgėlių, krūminių builių, paparastųtų kiečių ir
kt.) ar net invazinių augalų (Sosnovskio barsčio
ar gausialapio lubino) sąžalynai.

Pievos
ekosistemų
paslaugos

Aprūpinimo paslaugos – pašaras gyvuliams, biomasė energijos gamybai,
vaistiniai augalai farmacijai ir liaudies medicinai,
pavyzdžiai genetinių išteklių saugykloms;
Reguliacinės paslaugos – dirvožemio erozijos apsauga,
mio išsaugojimas,
maistinių medžiagų reguliavimas,
apdulkinimas;

dirvožeaugalų

Kultūrinės paslaugos – kaimo ir miesto kraštovaizdžiai – estetinis
kultūros paveldas,
aturizmas ir rekreacija, gyvenimo kokybė
toje teritorijoje.

Tikslai
%% Atlikti pievų ekosistemos paslaugų įvertinimą,
patikrinti aktyvių veiksnių sąveikos potencialus
ir trūkumus žemės ūkio ir gamtos išsaugojimo
politikoje;
%% Pasiūlyti integruotus, visuminius, ekosistemų
išsaugojimu grindžiamus planavimo sprendimus,
atsižvelgiant į ekonomiškai perspektyvius pievų
tvarkymo scenarijus;
%% Skatinti ekonomiškai gyvybingų pievų valdymo modelių įgyvendinimą, skirtingų gamtinių
ir socioekonominių sąlygų teritorijose – regionų,
savivaldybių, saugomų teritorijų ir privačių žemės
savininkų lygmenyje;
%% Skatinti teritorijų planuotojų ir vietos ūkių bei
verslų sąmoningumą ir gebėjimus, susijusius su
ekonomiškai pagrįsto požiūriu į pievų ekosistemų
valdymą ir jų teikiamas paslaugas.
*Pievos vertė yra plati ir subjektyvi sąvoka: vieniems – tai pašaras
gyvuliams, kitiems – vaistažolių šaltinis, tretiems – estetinis peizažas, menantis kultūrinio kraštovaizdžio kaitos istoriją, o taip pat ir
natūralus biofiltras, valantis užterštą dirvožemį, sugeriantis CO2 ir
išskiriantis deguonį.

Projekto teritorijos Lietuvoje

Mūsų partneriai:
LIFE Viva Grass projekte dalyvauja 15 organizacijų iš trijų Baltijos
šalių. Tai aplinkosauginės ir socialinės nevyriausybinės organizacijos,
savivaldybės, valstybinės ir mokslo institucijos, paslaugų paremtų GIS
teikėjas, regioninių parkų direkcijos ir ūkininkai.

Baltijos aplinkos
forumas Latvijoje

„Kurese“ ūkis

„Šovītes“ ūkis

Latvijos Universitetas

Estijos gyvosios gamtos
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VšĮ Otras Majas

Cēsis savivaldybė

Pavilnių ir Verkių
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Dubysos regioninio
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Šilutės rajono
savivaldybė

Lääne-Saare
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Aplinkosauginių
sprendimų institutas

Vilnius

1. Šilutės rajono savivaldybė – Nemuno deltos
užliejamų pievų plotai ir apylinkės, kuriose renkasi daugybė perinčių ir migruojančių paukščių.
Projekto metu numatoma vystyti verslo scenarijus
skatinančius regiono gamtos turizmo traukos vietovės formavimąsi, kur pievų valdymas turi būti
pagrindinė sąlyga vystyti teritoriją kaip patrauklų
turizmo regioną.
2. Šušvės kraštovaizdžio draustinis (Kėdainių r.) bei Šaltuonos botaninis-zoologinis
draustinis (Jurbarko r.) – teritorijos yra įsiterpusios į intensyvios žemdirbystės plotus, kuriuose
išlikę uždari salpinių pievų ploteliai. Projekto
metu numatoma atkurti 20 ha pusiau natūralių
pievų ir sukurti rekomendacijas praktiniam ilgalaikiam saugomos teritorijos valdymo scenarijui.
3. Pavilnių regioninis parkas – Vilniaus mieste
esanti gamtinė teritorija, kurioje dėl tradicinio
ūkininkavimo veiklos nutraukimo prarandamos
vertingos atviros pievų buveinės bei estetinis teritorijos patrauklumas. Projekto metu numatoma
atkurti 11 ha pusiau natūralių pievų ir parengti
ilgalaikio pievų tvarkymo rekomendacijas.
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