Kuo pievos
naudingos žmonėms?
Pažintis su pievų ekosisteminėmis
paslaugomis

Kuo pievos naudingos žmonėms?
Pažintis su pievų ekosisteminėmis paslaugomis
Edgars Bojārs (Baltijos aplinkos forumas - Latvija), taip pat prisidėjo Anda Ruskule,
Kristīna Veidemane, Heidrun Fammler (Baltijos aplinkos forumas - Latvija), Merle
Kuris (Baltijos aplinkos forumas - Estija), Rita Norvaišaitė (Baltijos aplinkos forumas Lietuva), Benjamin Burkhard (Leibnico Universitetas, Hanoveris).
Kalbos redaktorius: UAB „Savaip“
Nuotraukos: Valdo Kuusemets (viršelio nuotrauka), Dace Iraids, Ilze Priedniece, Baiba
Strazdiņa, Kaspars Teilāns, Žymantas Morkvėnas, Raimonds Kasparinskis.
Dizainas ir maketas: UAB „Savaip“
Baltijos aplinkos forumas, 2017
Informacinis leidinys parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos LIFE+ programos
projektą „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės
įvairovės gyvybingumą“ (LIFE Viva Grass, projekto Nr. LIFE13 ENV/LT/000189). Už
leidinio turinį visą atsakomybę prisiima Baltijos aplinkos forumas. Šio leidinio turinys
nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.
Leidinio išleidimą rėmė EU LIFE programa, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
ministerija, Latvijos aplinkos apsaugos fondo administracija ir Estijos aplinkos apsaugos
investicijų centras.

TURINYS
Įvadas: Pievos – kur kas daugiau nei šienas ir rūšys...........................4
1. Įvairūs pievų komponentai ir jų lygmenys.......................................5
2. Įvairūs procesai.......................................................................................6
3. Šieno ir medaus teikimas.....................................................................6
4. Dirvožemio apsauga ir vandens valymas.........................................8
5. Įkvėpimo ir tradicijų šaltinis.............................................................10
6. Kas yra ekosisteminės paslaugos?.....................................................10
7. Kompromisai arba „skirtingos pievos – skirtingos paslaugos“....12
8. Kaip išmatuoti ekosistemines paslaugas?.........................................13
9. Kodėl reikia matuoti ekosistemines paslaugas?............................14

Nuotrauka: Žymanto Morkvėno

Įvadas: Pievos – kur kas daugiau
nei šienas ir rūšys
Gamtiniu požiūriu, pievų ekosistemos yra vienos turtingiausių pasaulyje. Nors
tropiniuose miškuose, didesniuose nei 50 m2, aptinkamas didžiausias augalų rūšių
skaičius, tačiau mažesniuose plotuose laimi pievos1!
Žinoma, žmonės nuo seno labiausiai pievas vertina kaip naminių gyvulių maisto šaltinį. Tiesą pasakius, dabartinės pievos Baltijos regione atsirado dėl savotiškos žmogaus
ir gamtos bendrystės. Gyvulių ganymas ir šieno pjovimas užtikrino pievų palaikymą,
neleido joms užželti krūmais ir medžiais bei galų gale – tapti mišku. Dar prieš aktyvų
žmogaus įsikišimą tokius pievų lopinėlius ir atvirą kraštovaizdį palaikydavo stambūs
laukiniai žoliaėdžiai (arkliai, taurai). Į Baltijos regioną atkeliavus pirmosioms pasėlius
auginančioms gentims, miškų kirtimas ir lydiminė žemdirbystė atvėrė didžiulius plotus
pievoms ir leido lengviau išplisti pievų rūšims.
Šiais laikais pievų kaip pašarų teikėjų vaidmuo sumenko ir mes stebime, kaip daugelyje vietų pievos pamažu virsta miškais. Taip prarandame šias vertingas ekosistemas.
Šiuo trumpu leidiniu norime parodyti, kad suvokimas apie pievas kaip vien tik
apie pašarų teikėjas ar įvairių rūšių rezervuarus yra ganėtinai siauras. Pievos mums
duoda žymiai daugiau naudos ir pridėtinės vertės, kurios mes, įsisukę į gyvenimo rutiną, nepastebime. Mokslininkai tai vadina ekosisteminėmis paslaugomis. Šis leidinys
jus supažindins su ekosisteminių paslaugų samprata, didesnį dėmesį skiriant būtent
pievoms.
Tikimės, jog leidinys padės geriau pažinti pievas ir tokius jos bruožus, kuriuos
galbūt jau žinojote, bet neatkreipėte į juos dėmesio! Skubėkite į artimiausią pievą ar
ganyklą ir kitomis akimis pažvelkite į jos slėpinius!

Nuotrauka: Žymanto Morkvėno
Wilson, J.B., Peet, R.K., Dengler, J., Pärtel, M. 2012. Plant species richness: the world records. Journal of
Vegetation Science 23. 796–802
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1. Įvairūs pievų
komponentai ir lygmenys
Vos tik įžengę į pievą žmonės dažniausiai mato tiesiog žolę. Tačiau, atidžiau patyrinėjus, galime pamatyti, jog toji žolė yra sudaryta iš daugelio augalų rūšių. Baltijos regione (Lietuvoje) pusiau natūralios pievos yra namai 550 žydinčių augalų rūšių, iš kurių
70 yra nykstančios ir įtrauktos į Raudonąją knygą. O kur dar samanos, asiūkliai, paparčiai!2. Kai kurios pievų buveinės yra ypatingai turtingos, pavyzdžiui, Lietuvos botanikai
viename kvadratiniame metre ganomos pievos suskaičiavo net 70 augalų rūšių3.
Pievos taip pat yra buveinės gyvūnams. Kiekvienas galime pastebėti virš pievos skraidančius drugelius, tarp žolių ropinėjančius vabalus bei šokuojančius žiogus ar girdėti
įkyriai zyziančias muses, sparvas ir uodus. Negana to, tai – tik matoma vabzdžių pasaulio dalis, nemažai jų gyvena dirvožemyje.
Pievos – buveinės ir didesniems gyvūnams, tokiems kaip paukščiai (griežlės ar baltieji gandrai), varliagyviai (varlės ir rupūžės), ropliai (gyvatės ir driežai). Netgi didesni žinduoliai (stirnos, šernai, lapės) ateina paskanauti pievų žole ar susimedžioti sau maisto.
Dažnai mes vertiname tik paviršinį pievos sluoksnį. Visgi, verta nuleisti akis žemiau – į dirvožemį, kuris maitina augalus ir suteikia prieglobstį daugybei dirvožemio
gyvūnų (sliekams, sraigėms) ir įvairiems mikroorganizmams. O kilstelėjus galvą aukštyn, matome gausybę skraidančių paukščių ir vabzdžių.
Visi šie komponentai yra pievų dalis, kurią labai vertina ir žmogus.

Machaonas (Papilio machaon)
Nuotrauka: Ilze Priedniece

Geltonoji kielė (Motacilla flava)
Nuotrauka: Ilze Priedniece

Stravinskienė V. 2012. Pievos ir jų augalija. Iš: Aplinkos bioindikacijos praktika. Kaunas: VDU
leidykla, p. 61–121.
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Gaidamavičius, A. 2011. Žmogaus vaidmuo ekosistemoje. Koks jis?
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2. Įvairūs procesai
Kiekvienoje ekosistemoje nuolat vyksta tarpusavyje susiję gyvosios (biotinės) ir
negyvosios (abiotinės) gamtos procesai. Gamtoje daugybė procesų užtikrina būtinų
išteklių, tokių kaip vanduo, deguonis ar maistinės medžiagos, tiekimą gyviems organizmams, o tuo pačiu – ir žmogui. Norint, kad natūralios ar žmogaus sukurtos
ekosistemos būtų sveikos ir gerai veiktų, šiuos procesus reikia saugoti ne mažiau nei
atskiras rūšis ar buveines.
Gamtoje vykstantys procesai yra būdingi visoms ekosistemoms, tačiau kiekvienoje jų jie pasireiškia skirtingai. Pavyzdžiui, nors biomasės gamyba pievose ir miškuose
yra panaši, tačiau maisto medžiagų judėjimas pievose yra žymiai greitesnis. Miškuose didžioji dalis biomasės kaupiama medienoje daugelį metų, o pievose jos judėjimas dinamiškesnis – kinta kartu su metų laikais, pievose besiganančiais gyvūnais ir
gyvuliais. Šiose ekosistemose skiriasi ir dirvožemio formavimosi procesai – pievose
organinių medžiagų kaupimasis yra žymiai spartesnis.

Buveinių
formavimasis

Biomasės
gamyba

Dirvos
formavimasis

Mitybinė
grandinė

Energijos
ir medžiagų
mainai

1 iliustracija: Pievose vykstantys procesai
Nuotrauka: Dace Iraids

3. Šieno ir medaus teikimas
Yra galybė būdų tiesiogiai naudoti pievos produktus. Siekiant gerinti žmogaus
gyvenimo kokybę jie gali būti renkami,
vartojami ar parduodami.
Tūkstantmečius pievos buvo naudojamos naminių gyvulių šėrimui tiek žalia
žole sezono metu, tiek šienu šaltuoju periodu. Nors šiuo metu vis daugiau ūkininkų
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gyvulius šeria grūdinėmis kultūromis,
tačiau žolė išlieka natūraliausiu pašaru
galvijams, arkliams ar avims. Jame gausu
mineralų, vitaminų ir kitų medžiagų, palaikančių gyvybines augintinių funkcijas.
Šios medžiagos kartu su mėsa ar pienu
patenka ir į žmogaus organizmą.
Dėl sumažėjusio pašarų poreikio pie-

Natūralios pievos teikia aukštos kokybės avieną
Nuotrauka: Valdo Kuusemets

Pavasarinė raktažolė (Primula veris)
Nuotrauka: Dace Iraids

vos praranda savo pirminę funkciją, jų produkcija vis dažniau naudojama energijos
gamybai. Estijoje Lihula savivaldybė vietinę
žolę naudoja deginimui ir tokiu būdu šildo gyventojų būstus. Savo administracijos
pastatą taip šildo ir Žuvinto biosferos rezervato direkcija. Žolės naudojimas kurui ne
tik padeda išsaugoti didelę gamtinę vertę
turinčias pievas, bet ir palaiko sveikesnę
aplinką, kadangi vietoje iškastinio kuro
naudojamas atsinaujinantis išteklius – žolė.
Kita pievų nauda – vaistiniai augalai.
Kuo įvairesnės pievos, tuo didesnė tikimybė, kad jose rasite sveikatai naudingų rūšių.
Drėgnose pievose surinktų pelkinių vingiorykščių (Filipendula ulmaria) arbata padės
atsipalaiduoti po įtemptos dienos. Tuo tar-

Medaus rinkimas
Nuotrauka: Kaspars Teilans (TV laida „Ediena daba“)

pu sausose pievose galima rasti pavasarines
raktažoles (Primula veris), padėsiančias
įveikti peršalimą ir t.t.
Niekas nepasaldina gyvenimo labiau,
nei natūraliose, įvairių augalų pilnose pievose surinktas bičių medus. Jis taip pat
naudingas ir sveikatai. Bičių produktai –
žiedadulkės, ambrozija, pikis – geresni
vaistai nei dauguma tablečių.
Ar žinojote, kad kai kurie pievų augalai
gali būti naudojami kaip natūralūs tekstilės
dažai? Pavyzdžiui, paprastoji jonažolė (Hypericum perforatum) dažo raudona bei
ruda spalvomis.
Be abejo, yra dar daugybė kitų būdų
panaudoti pievas!
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4. Dirvožemio apsauga
ir vandens valymas
Einant per dirbamą lauką ir atsigręžus atgal
žemėje galima matyti gilius pėdų įspaudus. Tuo
tarpu vaikštinėjant pievoje, dirvožemis beveik
nepakinta. Taip yra todėl, kad pievų augalai savo
šaknimis sutvirtina dirvožemį bei saugo jį nuo
erozijos (dirvožemio dalelių praradimo vandeniui jas išplaunant ar vėjui išpustant). Tai – ypatingai svarbi pievos savybė kalvotose vietovėse.
Dažnai pavasarį žiniasklaidoje pasirodo
daugybė pranešimų apie potvynių sukeltą žalą.
Didžiulis tirpstančio sniego kiekis greitai nuteka
grioviais ar ištiesintomis upių vagomis, taip pakeldamas vandens lygį. Iki žmonėms pakeičiant
natūralią vandens tėkmę, perteklinis vanduo buvo
kaupiamas užliejamose pievose. Jos kaip kempinė
sugerdavo vandenį ir reguliuodavo jo kiekį. Įprastai, spręsdami potvynių problemą, žmonės šalia
gyvenviečių įrengia užtvankas, tačiau sumaniausieji ėmėsi kitos gudrybės – užsimojo atkurti
Pievos efektyviai saugo
dirvožemį nuo erozijos
užliejamas pievas. Geras pavyzdys yra Dunojaus
Nuotrauka: Raimonds Kasparinskis
žemupio Žaliojo koridoriaus iniciatyva, kuria
siekiama atkurti 224 000 ha natūralių užliejamų
pievų Dunojaus pakrantėse. Paskaičiuota, kad šios pakrantės atstatymas kainuos
183 milijonus eurų. Palyginimui, vien 2005 metų potvynis padarė 396 milijonų eurų
vertės žalą4.
Pievos teikia ir kitą, su vandeniu susijusią naudą – valo vandenį nuo kietų dalelių,
maistmedžiagių ir kitų komponentų. Tai leidžia mums džiaugtis švaresniu paviršiniu
vandeniu.

Turtingos užliejamos pievos išvalo vandenį ir tampa jo rezervuaru potvynių metu
Nuotrauka: Baiba Strazdina

Kamanė apdulkina augalus
Nuotrauka: Valdo Kuusemets

Ar teko kada girdėti apie žmones, kurie Kinijoje eina į laukus ir rankomis apdulkina augalus? O gal girdėjote apie avilių pervežimą dideliais atstumais į vietas, kur nėra
natūralių vabzdžių apdulkintojų? Lengviausiais (ir pigiausias) būdas yra tokiose vietose
palaikyti natūralias pievas. Jose gyvenančios bitės, kamanės ar žiedmusės atskris į šalia
esančius pasėlius ir apdulkins ten augančius augalus.
Pasak Europos Komisijos, vidutinė vabzdžių apdulkintojų nauda Europos žemės
ūkiui kasmet viršija 22 milijardus eurų.5
Lower Danube green coridor: floodplain restoration for food protection. 2014 – http://climate-adapt.
eea.europa.eu/metadata/case-studies/lower-danube-green-corridor-floodplain-restoration-for-foodprotection
4

5

Honey bees – https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees_en
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5. Įkvėpimo ir
tradicijų šaltinis
Pievų svarba apima žymiai daugiau nei
vien tik produktų teikimą ar natūralių procesų reguliavimą. Tai – svarbi kultūrinio
kraštovaizdžio dalis, per daugelį amžių suformavusi tradicinę mozaikišką Europos
aplinką. Pro automobilio langą besižvalgantys ar užmiestyje bevaikštinėjantys
žmonės patį kraštovaizdį vertina dėl jo
estetinės reikšmės. Ar galite įsivaizduoti
kaimo gyvenvietę, kurioje – vien miškai?
Mozaikiškas kraštovaizdis naudojamas
daugeliui rekreacijos veiklų, tokioms kaip
keliavimas pėščiomis, važinėjimas dviračiais, slidinėjimas ar laukinių gyvūnų stebėjimas.
Vaikai tyrinėja pievų vabzdžius
Šiaurės Europos šalys yra išsaugojusios
Nuotrauka: Ilze Priedniece
gilias vidurvasario švenčių tradicijas. Keletas svarbiausių – kalvotų pievų viršūnėje kuriami laužai, vasaros saulėgrįžos proga pinami žydinčių gėlių vainikai, renkama gėlių puokštė – kupolė –, pagal surinktus augalus
spėjamas likimas.
Pievos tampa ir menininkų – fotografų, tapytojų – įkvėpimo šaltiniu, kurių puikiais
darbais vėliau gėrisi kiti žmonės. Pievų grožis įkvėpė žmones kurti ir liaudies dainas.
Visi šie turtai yra nematerialūs ir kiekvieną dieną jie sunkiai pastebimi, dar sunkiau
išmatuojami. Visgi, jie stipriai pagerina žmonių gyvenimo kokybę. Didelė dalis žmonių
pasakys, kad apsilankymas pievoje ar tiesiog žvalgymasis atvirame kraštovaizdyje jiems
teikia malonumą.

6. Kas yra ekosisteminės paslaugos?
Ekosisteminės paslaugos yra tokios paslaugos, kurias ekosistemos (pvz., pievos,
miškai, pelkės) teikia žmonėms. Jas sudaro aprūpinimo (žmonių tiesiogiai vartojamos
gėrybės), reguliacinės (iš gamtoje vykstančių procesų gaunama nauda) ir kultūrinės (nematerialiosios) paslaugos.
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Ekosistemų produktai ir paslaugos, kurios yra tiekiamos teritorijoje, bet iš karto jomis nepasinaudojama (pvz., žolė auga, bet
šiuo metu gyvuliai jos neėda), suformuoja ekosisteminių paslaugų
potencialą.
Kai šios paslaugos konkrečiu
metu yra naudojamos (pvz., nupjautą žolę ėda gyvuliai), sukuriamas ekosisteminių paslaugų
srautas (angl. flow) tarp gamtos ir
visuomenės.
Visų ekosisteminių paslaugų,
sunaudotų tam tikroje teritorijoje
per tam tikrą laiko tarpą, suma yra
laikoma ekosisteminių paslaugų
paklausa. Jai priskiriami ir iš kitų
vietovių atvežti (importuoti) produktai bei paslaugos (pvz., pašarai
gyvuliams). Tankiai apgyvendintoje Europos dalyje šių paslaugų
poreikis yra kur kas didesnis nei
pasiūla.6
6

Nuotrauka: Valdo Kuusemets

Burkhard, B., Maes, J. (Eds.) 2017. Mapping Ecosystem Services. Pensoft Publishers, Sofia, 374 pp.

Nuotrauka: Valdo Kuusemets

7. Kompromisai arba „skirtingos
pievos – skirtingos paslaugos“
Egzistuoja
daugybė
skirtingų
pievų rūšių. Nors daugelis jų teikia
tą patį paslaugų rinkinį, jų vertės
skiriasi. Analizuodami įvairių pievų
tipų ekosisteminių paslaugų teikimą
(kompromisus – vienos savybės ar bruožo
praradimus, gaunant kitą mainais),
žmonės gali nustatyti tinkamiausią
žemės ūkio plotų naudojimą, geriausiai
atitinkantį visuomenės ekonominius,
socialinius ir aplinkosauginius poreikius.
Pusiau natūralios pievos nebūtinai
suteiks daugiau ar geresnės kokybės
ekosisteminių paslaugų nei kultūrinės
(sėjamos) pievos. Labiausiai tai yra
susiję su pašaro kiekiu – intensyviai
eksploatuojamos pievos, kur ūkininkai

naudoja trąšas, apdirba dirvožemį ir sėja
augalus, gali sukaupti žymiai didesnį
biomasės kiekį nei natūrali pieva. Taip
dažniausiai
vykdomas
intensyvus
ūkininkavimas. Visgi, natūralios pievos
tiekia aukštesnės kokybės biomasę,
praturtintą mineralais ir biologiškai
aktyviomis medžiagomis. Šias savybes
lemia didelė augalų rūšių įvairovė.
Pusiau natūraliose pievose, ypatingai –
turinčiose didelę gamtinę vertę, biologinė
įvairovė yra žymiai didesnė. Tokiose
pievose galima aptikti žymiai daugiau
vaistažolių ar vabzdžių apdulkintojų
rūšių, taip pat – sutikti estetine pievos
verte besigėrinčių žmonių.

Pašarų
kiekis

Vaistiniai augalai
Apdulkinimas

Vaistiniai augalai
Apdulkinimas

Pašarų
kiekis
Gamtiniu
požiūriu
turtinga
pieva

Pašarų
kokybė

Vandens
kokybė

Pašarų
kokybė

Kultūrinė
pieva

Vandens
kokybė

Neapdirbta
medžiaga
kosmetikai

Mėsos ir
pieno
produktai

Neapdirbta
medžiaga
kosmetikai

Mėsos ir
pieno
produktai

Medus

Medus

2 iliustracija: Įvairių aprūpinimo ir reguliacinių ekosisteminių paslaugų
kompromisai gamtiniu požiūriu vertingose ir kultūrinėse pievose
Autorė: Ilze Kalvāne
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8. Kaip išmatuoti
ekosistemines paslaugas?
Siekiant parodyti ekosistemų svarbą
žmonių gyvenimui ir visuomenei, galima atlikti ekosisteminių paslaugų vertinimą tiesiogiai matuojant ir skaičiuojant
piniginę vertę arba suteikiant balus pagal
sutartą balų sistemą.
Pats tiksliausias būdas yra matuoti fizinius parametrus. Toks vertinimas tinka
aprūpinimo ir reguliacinėms paslaugoms
pvz., iš hektaro teritorijos gaunamas biomasės kiekis tonomis per metus, sukaupiamas anglies dioksido kiekis tonomis
per metus arba galima užliejamų pievų
vandens talpa m3/ha per metus.
Daugeliu atvejų tiesioginiai matavimai yra neįmanomi, o duomenų gavimas gali būti labai brangus. Tada vertinimas gali būti atliktas atsižvelgiant į
visuomenės ar ekspertų kiekvienai ekosisteminei paslaugai suteikiamas vertes.
Toks metodas labai tinka nematerialinėms paslaugoms įvertinti. Įvairios tikslinės žmonių grupės, turinčios specifinę
patirtį ar žinias, gali būti įtrauktos išskiriant joms svarbiausias sritis ar ekosistemines paslaugas. Vietos gyventojai
yra labai svarbūs vertinant kultūrines
paslaugas, o mokslininkų ir ekspertų
nuomonė ypač reikalinga priskiriant
reikšmes reguliacinėms paslaugoms.

Ekosisteminių paslaugų svarba taip
pat gali būti vertinama ir pinigine išraiška. Tyrimo Čekijoje metu nustatyta7, kad
žolinės dangos poveikis erozijos mažinimui vertas 265 eurų/ha per metus.
Pievų ekosisteminės paslaugos vertinamos ir „LIFE Viva Grass“ projekto
teritorijose.

Nuotrauka: Žymanto Morkvėno

Zisenis, M, Richard, D., Vačkář, D., Lorencová, E., Melichar, J., Hönigová, I., Oušková, V., Hošek, M.,
Chobot, K., Götzl, M., Sonderegger, G. 2011. Survey on grassland ecosystem services in the Czech
Republic and literature review. ETC/BD report to the EEA. 85 pp.
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Legenda
Neapdirbtos þolës biomasë

Šaltiniai:

3 iliustracija: Ekosisteminių paslaugų vertinimo pavyzdys – žolės
biomasės ištekliai Vaive apylinkėse, Cēsis savivaldybėje, Latvijoje
Šaltinis: „LIFE Viva Grass“ projektas

9. Kodėl reikia matuoti
ekosistemines paslaugas?
Visuomet kyla klausimas dėl ekosisteminių paslaugų koncepcijos praktinio pritaikymo. Visų pirma šios koncepcijos pasitelkimas leidžia į ekosiste-
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mas pažvelgti platesniu, visapusiškesniu
žvilgsniu – ne tik kaip į vietas, kuriose
gyvena daugybė gyvų organizmų rūšių
(gamtosauginis požiūris), ar kaip į kon-

krečios produkcijos šaltinį (industrinis ir
žemės ūkio požiūris), bet taip pat kaip į
galimybę nustatyti ir įvertinti visuomenei teikiamą naudą. Jeigu valdžia nori,
kad jos finansinėje apskaitoje atsirastų ir
aplinkosauginiai aspektai, ekosisteminės
paslaugos tam suteikia tvirtą pagrindą.
Ekosisteminių paslaugų įkainojimas
ir vertinimas gali būti taikomas įvairiuose planavimo procesuose, labiausiai – teritorijų planavime, kai savivaldybių atstovai tam tikrai veiklai numato
naudingiausius plotus. Švedijoje jau nuo
2018 metų ekosisteminių paslaugų vertinimas turėtų būti inetegruotas į planavi-

mo ir kitų sprendimų priėmimo procesą.
Vis daugėja ekspertų, pasisakančių
už ekosisteminių paslaugų integravimą į
agrarinės aplinkosaugos išmokų sistemą
Europos Kaimo plėtros programose.
Tokių siūlymų siekis – remti ūkininkus
už įvairių ekosisteminių paslaugų teikimą
didinant maisto saugumą ar gerinant
biologinės įvairovės apsaugą jų ūkiuose.
Ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir vertinimas Europos Sąjungoje
vyksta įgyvendinant 2011 metais Europos Komisijos priimtą ES Biologinės įvairovės strategiją.

Nuotrauka: Žymanto Morkvėno

ES Biologinės įvairovės strategijoje
2020 metams keliamas vienas svarbiausių
tikslų – iki 2020 metų sustabdyti biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų
nykimą, kiek įmanoma labiau jas atkurti.
Strategijoje numatytas ekosistemų ir jų
paslaugų kartografavimas bei vertinimas
šalyse narėse. Taip pat minimas ekonominis tokių paslaugų matavimas, šių verčių
integravimas į nacionalines ES apskaitos ir
ataskaitų rengimo sistemas.
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„LIFE Viva Grass“
projekto tikslas yra
rasti ekonomiškai
perspektyvius
ir konkrečioms
teritorijoms tinkamus
valdymo modelius,
skatinančius
daugiafunkcį pievų
naudojimą.
www.vivagrass.eu/lt

