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Įvadas 
Šis leidinys trumpai pristato integruoto planavimo principus, kurie į planavimo 

procesą įtraukia tiek ekologinius, tiek socialinius bei ekonominius aspektus vertinant 
ekosistemines paslaugas (gamtos teikiamą naudą žmonių gerovei) ir šio principo 
taikymą skirtingose politikos srityse, žemėnaudos valdyme ir įvairiuose planavimo 
procesuose.

Leidinys taip pat pristato ir kviečia naudoti „Viva Grass integruoto planavimo 
priemonę“ (toliau – priemonę), kuri padeda priimti sprendimus, susijusius su kraš-
tovaizdžio ir teritorijų planavimu bei darnia pievų priežiūra. Priemonė taip pat atskleidžia 
ekosisteminių pievų paslaugų potencialą, leidžia šiuo požiūriu palyginti skirtingų tipų 
pievas, įvertinti įvairius pievų priežiūros būdus ir taip informuoja visuomenę apie 
gamtos naudą ir poreikį ją išlaikyti kuo natūralesnę. 

Nors „Viva Grass integruoto planavimo priemonė“ veikia anglų kalba, visa 
informacija, kaip šia priemone naudotis, bei metodinė medžiaga, taip pat – kiti projekto 
„LIFE Viva Grass“ rezultatai prieinami lietuviškai svetainėje www.vivagrass.eu. Čia 
taip pat galima rasti leidinius, kuriuose lengvai suprantama kalba apibūdinama 
ekosisteminių paslaugų samprata, konkrečiais pavyzdžiais iliustruojama socialinė ir 
ekonominė pievų nauda.

Nuotr. Ritos Grinienės
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Integruoto planavimo principai

3

Integruotas planavimas yra planavimo principas, kuomet atsižvelgiama į daug 
skirtingų interesų, poreikių ir veiksnių, pvz., socialinius, ekonominius ir ekologinius. 
Mūsų socialinės ir ekonominės galimybės didžiąja dalimi priklauso nuo natūralių eko-
sistemų ir jų teikiamų paslaugų, todėl labai svarbu jas įvertinti vykdant planavimą. Eko-
sisteminių paslaugų koncepcija suteikia tam puikias galimybes.

Ekosisteminės paslaugos arba kitaip – gamtos indėlis į žmonių gerovę – yra visa 
nauda, kurią ekosistema (pvz., pieva, miškas, pelkė ir pan.) teikia žmonėms. Tai – 
aprūpinimo (konkretūs produktai, tokie kaip šienas, uogos, medus), reguliavimo (nau-
da iš natūralių procesų, tokių kaip vandens ir klimato reguliavimas, apdulkinimas) ir 
kultūrinės paslaugos (nemateriali nauda, tokia kaip gražus kraštovaizdis, galimybės 
rekreacijai ir pan.).

Ekosisteminių paslaugų koncepcija vis plačiau taikoma kražtovaizdžio, teritorijų 
ar gamtosaugos planavime. Nors dėl nepakankamai lanksčios nacionalinio planavimo 
tvarkos šis procesas susiduria su iššūkiais, pastebima nemažai naudos dėl ekosisteminių 
paslaugų įtraukimo į planavimą. Pavyzdžiui, ši koncepcija padeda į planavimo procesą 
įtraukti skirtingus suinteresuotuosius ir pristatyti jiems tam tikrų planavimo principų tai-
kymo naudą. Ekosisteminės paslaugos taip pat padeda suvokti pilną skirtingų (ir, dažnu 
atveju, prieštaraujančių tarpusavyje) priežiūros praktikų poveikio ir naudos spektrą. 
Pavyzdžiui, ekosisteminės paslaugos padeda suvokti, koks yra pilnas naudos ir poveikio 
spektras pievą išlaikant natūralią arba ją suariant, t. y. kokios naudos kiekvienu atveju 
gaunamos, o kurių atsisakoma.

Ekosisteminių paslaugų koncepcija poli-
tikos formavime ir žemėnaudos valdyme 

Dėl visuminio požiūrio į gamtos ir žmogaus santykį ir potencialo atkreipti dėmesį į 
konfliktus bei sinergiją tarp aplinkosauginių ir socioekonominių tikslų, ekosisteminės 
paslaugos šiuo metu pripažįstamos kaip svarbi koncepcija, taikytina politikos forma-
vime ir sprendimų priėmime.

Pirmiausia politikos formuotojai suprato, kad ekosisteminių paslaugų koncep-
cija arba gamtiniu požiūriu grįsti sprendimai (pvz., pelkių panaudojimas vandens 
valymui ar potvynių kontroliavimui) gali labiau apsimokėti nei investavimas į naujas 



VANDENS POLITIKA
Geros ekologinės būklės svarba

ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA
Remia darnų žemės ūkį, 
skandama ekologinį ūkininkavimą 

KLIMATO POLITIKA

Remia prisitaikymo 
prie besikeičiančio 
klimato veiksmus

JŪRŲ POLITIKA
Jūrinių saugomų teritorijų apsauga 

 siekiant išsaugo upų išteklius 

REGIONINĖ POLITIKA
Darbo vietų ir augimo 

skanimas investuojant 
į žaliąją infrastruktūrą

MIŠKŲ STRATEGIJA
Dėmesys miškų teikiamoms 

ekosisteminėms paslaugoms

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS STRATEGIJA
Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir bent 15 % degraduojančių ekosistemų atkūrimas 

MAES

1 pav. Skirtingi sektoriai, kuriuose gali būti pritaikytas ekosisteminių paslaugų kartografavimas 
ir vertinimas (MAES)1

technologijas ar infrastruktūrą. Dar daugiau – ekosisteminių paslaugų koncepcija 
padeda palyginti tarpusavyje prieštaraujančias žemėnaudos praktikas ir palengvinti 
tarp skirtingų sektorių ir administracinių ribų priimamus įvairaus masto planavimo 
bei plėtros sprendimus. Pavyzdžiui, kai planuotojas savivaldybėje turi priimti spren-
dimą dėl naujo gyvenamojo kvartalo, informacija apie ekosistemines paslaugas padeda 
apsispręsti, kurias pievas galima užsatyti, o kurias svarbu išlaikyti dėl kitų privalumų 
regionui, pvz., dėl apsaugos nuo potvynių ar turizmo potencialo.

Sprendimų priėmėjų susidomėjimas ekosisteminių paslaugų koncepcija išaugo, kai 
paaiškėjo, kad pasaulinis tikslas sustabdyti rūšių nykimą iki 2010 metų nebus pasiektas. 
Taigi, pirmiausia ši koncepcija pradėta taikyti siekiant sustiprinti Biologinės įvairovės 
konvencijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) Biologinės įvairovės strategijoje nustatytą 
gamtosaugos politiką. Be kita ko, ES Biologinės įvairovės strategijoje iki 2020 m. numa-
tytas ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir vertinimas svarbus ne tik biologinės 
įvairovės apsaugos tikslų įgyvendinimui, bet ir tampriai susijęs su kitų sričių, tokių kaip 
vandens, jūros, klimato, žemės ūkio, miško ir regioninės plėtros (žr. 1 pav.), politikos 
įgyvendinimu. Ekosisteminių paslaugų kartografavimo ir vertinimo rezultatai padeda 
priimti sprendimus dėl darnaus gamtinių išteklių valdymo ar gamtiniu požiūriu grįstų 
sprendimų taikymo, prisideda prie teritorijų planavimo ir aplinkosauginio švietimo.

1 Maes, J., Teller, A., Erhard, M., 2014. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Indicators 
for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020. 
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Ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir vertinimas teritorijų planavime labiausiai 
padeda dėl žemiau išvardintų bruožų2:

•	 identifikuoja taip vadinamus ekosisteminių paslaugų karštuosius taškus (angl. 
hotspots), kuriuose fiksuojamas didelis ekosisteminių paslaugų potencialas ir kur re-
komenduojama priimti sprendimus dėl jų išsaugojimo ar atkūrimo. Kitaip sakant, tai 
padeda nustatyti vertingiausias ekosistemas (tiek aplinkosauginiu, tiek socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu) ir užtikrinti jų apsaugą.

•	 įvertina planavimo sprendimų dėl ekosistemų ir jų paslaugų poveikį (pvz., Strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros taikymas). Tai leidžia išsamiai apžvelgti visus 
skirtingus poveikius.

•	 įgalina ekosisteminių paslaugų kompromisų (angl. Trade-offs) vaizdavimą keičiantis 
žemėnaudos būdui. Pvz., daugiametės pievos pavertimas kultūrine pieva padidina 
biomasės kiekį, bet sumažina ekosistemines paslaugas, susijusias su biologine įvai-
rove ir natūraliais procesais, pvz., mažėja vaistažolių kiekis ir įvairovė, apdulkinimo 
bei klimato reguliavimo paslaugos.

•	 nustato neatitikimus tarp ekosisteminių paslaugų poreikio ir pasiūlos (sujungiant 
ekosisteminių paslaugų žemėlapius su žmonių vertinimu dėl vertybių ir konkrečios 
paslaugos realiu naudojimu). Pavyzdžiui, vietos, kurioje yra pakankami žolės bio-
masės ištekliai ir apskaičiuotas energijos ar pašaro poreikis, nustatymas yra puikus 
pagrindas ieškant sprendimo, kaip suderinti pasiūlą ir paklausą.

•	 per bendros naudos ir siūlomų sprendimų trūkumų komunikaciją didina suintere-
suotųjų ir sprendimų priėmėjų įsitraukimą į planavimo procesą. Ekosisteminių pas-
laugų vertinimas išryškina veiklos poveikį ne tik gamtai, bet ir žmonių gerovei. Tai 
padeda paaiškinti planavimo sprendimų pasekmes žmonėms.

•	 skatina piliečių dalyvavimą planavime ir sprendimų priėmime sutelkiant vietos 
gyventojų žinias ir suvokimą bei pasikeitimą žiniomis apie ekosistemas ir jų paslaugas. 
Patirtis rodo, jog įtraukiant vietinius žmones surenkama daug planavimui reikalingos 
informacijos, tai taip pat prisidedama prie priimtinumo, šeimininkiškumo jausmo 
puoselėjimo ir tolimesnio įsitraukimo įgyvendinant planą, kadangi žmonės jaučia, 
jog jiems svarbios vertybės buvo aptartos.

Projekto „LIFE Viva Grass“ metu sukurta „Viva Grass integruoto planavimo 
priemonė“ suteikia galimybę ekosistemines pievų paslaugas įtraukti į žemėnaudos pla-
navimą ir sprendimų priėmimą.

5
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„Viva Grass integruoto 
planavimo priemonė“

„Viva Grass integruoto planavimo prie-
monė“ („Viva Grass priemonė“) yra sprendimų 
priėmimą bei planavimą dėl darnaus pievų 
naudojimo ir tvarkymo galinti palengvin-
ti priemonė. Ji suteikia galimybę eko-
sistemines pievų paslaugas integruoti į 
planavimą ir sprendimų priėmimą su-
jungiant biofizinius pievų duomenis (pvz., 
dirvožemio kokybę, reljefą, žemėnaudą / 
buveinių tipą) ir ekspertinį ekosisteminių 
paslaugų bei socioekonominių rodiklių 
vertinimą. Ši priemonė veikia internetinė-
je GIS (geografinių informacinių sistemų) 
platformoje ir vartotojams leidžia:

•	 analizuoti pievų ekosisteminių 
paslaugų teikimą ir kompromisus 
vartotojo pasirinktuose plotuose;

•	 kurti pievų priežiūros ir planavi-
mo scenarijus, grįstus ekosistemi-
niu požiūriu.

„Viva Grass“ priemonė išbandyta 9 
pavyzdinėse teritorijose trijose Balti-
jos šalyse (2 ūkiuose, 4 savivaldybėse, 2 
saugomose teritorijose ir 1 apskrityje). 
Kiekviena iš šių teritorijų turi skirtingą 
teritorinį ir tematinį mastelį, taip pat – 
skirtingus prieinamus duomenis (žr. www.
vivagrass.eu/lt/demo-cases/). Tokiu būdu 
„Viva Grass“ priemonė demonstruoja 
ekosisteminių paslaugų koncepcijos tai-
kymą skirtingame kontekste ir mastelyje.  
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„Viva Grass” portalas

www.vivagrass.eu

„Viva Grass Viewer“ „Viva Grass Planner“

„Viva Grass“ informaciniai produktai „Viva Grass“ duomenų produktai

- Viešai prieinama
- Ekosisteminių paslaugų 

teikimo ir sąveikų (grupių, 
kompromisų, karštųjų/šaltųjų 
taškų) apžvalga

- Rekomendacijos pievų 
palaikymui

Projekto metu sukur� prieinami duomenų sluoksniai:
- Pagrindo žemėlapis
-  Socioekonominiai sluoksniai
- Žemės kokybė
- Pievų �pai
- Šlaito nuolydis

Edukaciniai produktai ir vadovai:
- Priemonės naudojimo instrukcijos
- Naudotojo vadovas
- Edukacinė medžiaga apie 

ekosisteminių paslaugų koncepciją
-  Interne�nė mokymosi pla�orma

„Viva Grass BioEnergy“

- Viešai prieinama
-  Žolės biomasės naudojimo 

šildymui galimybių ver�nimas 
- Poreikis ir jo tenkinimo galimybės

- Informacija apie vidu�nius biomasės 
kiekius ir žolės kaloringumą pagal 
pusiau natūralių pievų �pus 

- Reikalinga registracija

- Prioritetų nustatymo ir 
klasifikacijos funkcijos

-  Orientuotas į specifinius 
teritorijų planavimo 
procesus

2 pav.  „Viva Grass integruoto planavimo priemonės“ aplikacijos ir kiti produktai,  sukurti 
įgyvendinant projektą „LIFE Viva Grass“.

„Viva Grass“ priemonė susideda iš trijų aplikacijų: „Viva Grass Viewer“, „Viva Grass 
BioEnergy“ ir „Viva Grass Planner“, kurios parengtos skirtingoms naudotojų grupėms 
konkrečių sprendimų priėmimui.

Priemonė pateikia ekosisteminių paslaugų pasiskirstymo žemėlapius, kurie paruoš-
ti sujungiant informaciją apie žemės naudojimą (pusiau natūralios, daugiametės ar 
kultūrinės pievos, ariama žemė), duomenis apie natūralias sąlygas (žemės kokybė ir 
šlaito nuolydis) ir ekspertinį ekosisteminių paslaugų skirtinguose pievų tipuose ver-
tinimą. Šioje priemonėje taip pat pateikiamas erdvinis ekosisteminių paslaugų grupių 
(angl. bundles), kompromisų (angl. trade-offs), karštųjų taškų (angl. hotspots) ir šaltųjų 
taškų (angl. coldspots) pasiskirstymas. Tai padeda priimti sprendimus dėl naudingiausio 
pievų naudojimo būdo tiek gamtos, tiek žmogaus atžvilgiu. 

„Viva Grass integruoto planavimo priemonės“ aplikacijos ir kiti duomenų bei 
informacijos produktai, sukurti įgyvendinant projektą „LIFE Viva Grass“, vaizduoja-
mi 2 paveiksle.



„Viva Grass Viewer“ yra bazinė „Viva Grass priemonės“ aplikacija, skirta plačiajai vi-
suomenei ir ūkininkams. Ji yra prieinama ir atvira visiems be jokios registracijos. Naudo-
jantis šia aplikacija galima susipažinti su ekosisteminių paslaugų apžvalga pasirinktoje teri-
torijoje, sužinoti apie į grupes sugrupuotas panašias ekosistemines paslaugas ir sąveikas tarp 
skirtingų pievų teikiamų ekosisteminių paslaugų.

Paspaudęs ant dominančio žemės ploto, naudotojas gali matyti konkrečios pievos teikia-
mas ekosistemines paslaugas, gali pakeisti žemėnaudos tipą (pvz., iš kultūrinės pievos į pusiau 
natūralią pievą) ir stebėti, kaip tai veikia ekosisteminių paslaugų teikimo potencialą. Situacijose, 
kur tai įmanoma, aplikacijoje taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl pievų palaikymo (3 pav.).

„Viva Grass Viewer“ aplikacija

Ekosisteminių paslaugų duomenų sluoksnis leidžia vartotojui panagrinėti iš išsklei-
džiamojo meniu pasirinktos konkrečios ekosisteminės paslaugos kartografavimo ir verti-
nimo rezultatus (žr. 4 pav.).

3 pav. „Viva Grass Viewer“. Vartotojas gali pakeisti žemėnaudos tipą pasirinkdamas iš išskleidžia-
mojo meniu viršuje dešinėje (pvz., iš pusiau natūralios pievos į kultūrinę pievą, kaip demonstruojama 
paveiksle). Rodyklės rodo, kaip keičiasi skirtingų ekosisteminių paslaugų teikimas. Apatiniame kampe 
dešinėje pateikiamos rekomendacijos šio konkretaus pievų tipo teritorijos priežiūrai.
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Ekosisteminių paslaugų grupės (angl. bundles) ir kompromisai (angl. trade-offs) vaizduo-
ja ekosisteminių paslaugų erdvinį grupavimą ir tarpusavio sąveikas. Vartotojas gali pa-
nagrinėti šį grupavimą ir sąveikas, pasirinkdamas juos iš išskleidžiamojo meniu (5 pav.).

Ekosisteminių paslaugų grupės (angl. bundles) yra rinkinys tarpusavyje susijusių eko-
sisteminių paslaugų, kurios paprastai pasireiškia kartu pakartotinai laike ir / ar erdvėje. 
Vienos šiame rinkinyje esančios ekosisteminės paslaugos vertės padidėjimas dažniausiai 
lemia ir kitų, šioje grupėje esančių paslaugų verčių padidėjimą. „LIFE Viva Grass“ pro-
jekto komandos atlikta analizė padėjo nustatyti 3 pievų ekosisteminių paslaugų grupes:

1.  „Buveinių“ grupė (angl. “Habitats” bundle) apima 4 ekosistemines paslaugas: 
vaistažoles, apdulkinimą ir sėklų platinimą, buveinės palaikymą ir pasaulinio 
klimato reguliavimą. Pavyzdžiui, didele rūšių įvairove pasižyminčioje pievoje 
mes taip pat dažniausiai rasime didelę vaistinių augalų įvairovę. Pievų priežiūros 
praktikos, kurių tikslas – padidinti biologinę įvairovę, tokios, kaip arimo ar 
tręšimo mažinimas ar visiškas atsisakymas taip pat didina apdulkinimo ar 
klimato reguliavimo ekosistemines paslaugas. „Buveinių“ grupei priklausančios 
pievos labiausiai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir su tuo 
susijusių ekosisteminių paslaugų palaikymo.

4 pav. „Viva Grass Viewer“. Iš kairėje esančio išskleidžiamojo meniu pasirinkus konkrečią 
ekosisteminę paslaugą, vartotojas mato šios ekosisteminės paslaugos teikimą (teritorinį 
išsidėstymą ir vertę) skirtinguose teritoriniuose blokuose. Tamsiai žalia spalva rodo teri-
torijas, kuriose šios ekosisteminės paslaugos teikiama daugiausiai.
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2. „Produkcijos“ grupė (angl. “Production” bundle) 
apima 4 su ekosistemų produktyvumu susijusias 
ekosistemines paslaugas: auginamus gyvūnus 
ir iš jų gaminamus produktus, pašarą, energijai 
gaminti naudojamą biomasę ir pasėlius. Visų šių 
ekosisteminių paslaugų pagrindas – biomasės 
gaminimas, todėl vienos šiame rinkinyje esančios 
ekosisteminės paslaugos padidėjimas paprastai 
reiškia ir kitų šios grupės paslaugų padidėjimą. 
Kad ir kaip būtų, energijai gaminti naudojama 
biomasė priklauso ne tik nuo produktyvumo, 
bet ir nuo pievose augančių rūšių kaloringumo. 
„Produkcijos“ grupei priklausančios pievos už-
tikrina žymų tokių aprūpinimo ekosisteminių 
paslaugų kaip šienas gyvulių pašarui ar biomasė 
energijai gaminti teikimą.

3. „Dirvožemio“ grupė (angl. “Soils” bundle) 
apima 5 su dirvožemio įtaka ekosistemų 
procesams susijusias ekosistemines paslaugas: 
erozijos kon-trolę, cheminę gėlo vandens 
būklę, biologinį valymą, ekosistemų pajėgumą 
filtruoti, saugoti ir kaupti įvairias medžiagas ir 
dirvodaros procesus bei dirvožemio derlingumo 
palaikymą. „Dirvožemio“ grupei priklausančios 
pievos užtikrina žymų su dirvožemiu susijusių 
ekosisteminių paslaugų, tokių kaip dirvožemio 
apsauga ir vandens valymas, teikimą.

Kompromisai (angl. trade-offs) – tai situacija, kai 
tam tikros ekosisteminės paslaugos teikiamos kitų 
sąskaita. Tai reiškia, kad vienos paslaugos didėjimas 
lemia kitos paslaugos ir jos teikiamos naudos mažė-
jimą. Akivaizdžiausias su pievomis susijęs kompromiso 
pavyzdys yra santykis tarp biomasės gamybos ir biolo-
ginės įvairovės bei buveinių išsaugojimo. Norint di-
dinti pievų produktyvumą, reikia tam tikru lygiu 
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5 pav. Grupės ir kompromisai „Viva Grass Viewer“ aplikacijoje. Išskleidžiamasis meniu 
(kairėje) suteikia galimybę pasirinkti tarp skirtingų grupių („Produkcijos“ – “Production”, 
„Buveinių“ – “Habitats”, „Dirvožemio“ – “Soils”) arba kompromisų (buveinių ar produkci-
jos naudai). Žemėlapyje matomi žali plotai priklauso „Buveinių“ grupei (pievos, kurios yra 
svarbios biologinės įvairovės išsaugojimui). Paspaudę ant konkretaus žemės ploto, dešinėje 
pamatysite detalią informaciją apie jame teikiamas ekosistemines paslaugas.

Šaltieji / karštieji ekosisteminių paslaugų taškai (angl. Coldspots / hotspots) yra 
duomenų sluoksnis, kuriame pavaizduotas labai mažų arba labai didelių ekosisteminių 
paslaugų verčių teritorinis pasiskirstymas. Šaltieji taškai yra teritorijos, kuriose didelis 
kiekis paslaugų turi mažas vertes (žr. 6 pav.), o karštuosiuose taškuose – priešingai –
didelis kiekis paslaugų turi aukštas ar labai aukštas vertes (žr. 7 pav.). Pasirinkdamas iš 
išskleidžiamojo meniu vartotojas gali išbandyti skirtingus šaltųjų / karštųjų ekosisteminių 
paslaugų taškų pateikimo būdus. Karštieji taškai yra didžiausias ekosisteminių paslaugų 
vertes generuojantys plotai, kur žemės ūkio intensyvinimas pakeičiant žemės naudojimo 
būdą šias vertes gali labai sumažinti. Tuo metu šaltieji taškai yra plotai, kuriuose šios vertės 
yra mažos dėl netinkamo žemės naudojimo būdo esamomis agroekologinėmis sąlygomis.

intensyvinti pievų priežiūrą jas tręšiant, ariant ar persėjant pasirinktu rūšių mišiniu. Šios inten-
syvinimo praktikos savo ruožtu supaprastina pievos struktūrą ir sumažina jos rūšinę įvairovę, 
kas lemia paukščių ir nariuotakojų buveinių praradimą.



7 pav. Karštojo taško pavyzdys (pažymėtas oranžinis plotas), kuriame daugelio ekosisteminių pas-
laugų teikimas vertinamas aukštu ar labai aukštu balu. Tai taip pat gali būti matoma ekosistemi-
nių paslaugų grupių diagramoje dešinėje.

6 pav. Šaltojo taško pavyzdys (pažymėtas mėlynas plotas), kuriame daugelio ekosisteminių pas-
laugų teikimas vertinamas žemu ar labai žemu balu. Tai taip pat gali būti matoma ekosiste-
minių paslaugų grupių diagramoje dešinėje.

12
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„Viva Grass BioEnergy“ aplika-
cija (8 pav.) yra priemonė, kurios 
pagalba galima įvertinti žolės bio-
masės išteklių tinkamumą energi-
jai gaminti (teritorijos plotą, bio-
masės kiekį bei žolės kaloringumo 
potencialą) ir informuoja susiju-
sius planuotojus bei suinteresuo-
tuosius apie didžiausią biomasės 
potencialą turinčias teritorijas. 
Kadangi šioje aplikacijoje taip 
pat pateikiama socioekonominė 
informacija (šiluminės energi-
jos poreikis, šiluminių katilinių 
vietos), ji padeda vertinti poten-
cialų energijos poreikį (šildymui). 
Pievos turi potencialą mums teik-
ti energiją kieto biomasės kuro 
pavidalu. Centralizuotam šilumos 
generavimui katilinėse gali būti 
deginama tiek specialiai šiam tik-
slui užauginta, tiek daugiametėse 
ar pusiau natūraliose pievose 
nušienauta žolė. Daugeliu atvejų 
žolės rulonų naudojimas šilumai 
gaminti yra tinkama alternatyva 
įprastiems biomasės ištekliams, 
tokiems kaip medžio granulės. 
Kai kuriose saugomose teritori-
jose nušienavus pusiau natūralias 
pievas likusi nepanaudota biomasė 
yra paliekama laukuose ir taip 
iššvaistoma.

„Viva Grass BioEnergy“ 
aplikacija
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8 pav. „Viva Grass BioEnergy“ aplikacija. Pavyzdys iš Matsalu nacionalinio parko 
Estijoje. Raudonai rusvomis spalvomis žemėlapyje pažymėtas energijos poreikis (GJ/
metus; pagal daugiabučių gyventojų skaičių), žalios spalvos rodo biomasės potencialą 
(t/ha), o mėlynas taškas – veikiančią šilumos katilinę. Skaičiai dešinėje rodo šiluminės 
energijos poreikį (raudona, GJ/metus), kaloringumo verte išreikštą bioenergijos poten-
cialą (geltona, GJ) ir biomasės potencialą (žalia, t) vartotojo pasirinktoje teritorijoje 
(ekrane matomame plote). Kairėje esančiame išskleidžiamajame meniu galima pasirinkti 
ir žemėlapyje pavaizduoti tokius sluoksnius: bioenergijos potencialą, rekomenduojamą 
ganymo intensyvumą ir žemėnaudos būdą.

„Viva Grass BioEnergy“ aplikacija naudoja papildomus informacijos šalti-
nius, pvz., 10 pusiau natūralių pievų klasių yra papildytos informacija apie „Natu-
ra 2000” buveinių tipus, kuriems jos priklauso. Priemonė naudotojui gali suteikti 
detalią informaciją apie konkrečiam pusiau natūralių pievų tipui tenkančią vidu-
tinę biomasės produkciją ir vidutinį žolės kaloringumą. Ši aplikacija yra prieinama 
visiems be registracijos. Ji leidžia pažymėti ir apibendrinti keleto pievų bioenergijos 
potencialą. Taip pat šioje aplikacijoje pateikiama informacija apie esamą pasirink-
tos pievos priežiūros būklę, nendrių įsigalėjimą ir buveinių tipui rekomenduojamą 
ganymo intensyvumą. Kol kas šioje aplikacijoje naudotojams prieinami tik duome-
nys apie vieną pavyzdinę Estijos teritoriją.
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9 pav. Kriterijų svorio nustatymas „Viva Grass Planner“ aplikacijoje. Tamsiai raudoni plotai – 
pievos, kurios labiausiai atitinka pasirinktus kriterijus.

„Viva Grass Planner“ aplikacija sukurta pažengusiems naudotojams ir specialistams, 
kurie taiko ar ketina taikyti informaciją apie ekosistemines paslaugas teritorijų plana-
vime. Ši aplikacija prieinama tik registruotiems naudotojams. Registraciją atlieka siste-
mos administratorius.

„Viva Grass Planner“ leidžia atlikti prioriteto nustatymo ir klasifikavimo funkcijas, 
žemėlapiuose pavaizduoti rezultatus ir parsisiųsti apdorotus duomenis. Prioriteto nustaty-
mas atliekamas vykdant šiuos žingsnius: pasirenkami kriterijai, nurodomas kiekvieno 
kriterijaus svoris (kiekvieno kriterijaus svarba nustatoma procentais) ir gaunami rezul-
tatai. Kriterijai gali būti parenkami iš esamų atributų, kurie susideda iš ekosisteminių 
paslaugų vertinimo rezultatų ir konkrečiam atvejui būdingų atributų, bei iš papildomų 
vartotojo įkeliamų duomenų. Norėdamas nustatyti sąlyginę pasirinkto kriterijaus svarbą 
vartotojas gali priskirti vertę skalėje 0-100 % tokiu būdu, kad visų procentinių verčių suma 
būtų 100 % (9 pav.). Norint atlikti galutinį alternatyvų palyginimą (prioriteto nustatymą), 
galima vykdyti papildomą klasifikavimą naudojant papildomus duomenimis, kurių reikia 
užklausos tikslui pasiekti. Klasifikavimas – išdėstymas pagal pasirinktus atributus (kla-
sifikavimo taisykles). Jis gali būti atliekamas tiek remiantis atliktu prioriteto nustatymu, 
tiek atskirai (10 pav.).

„Viva Grass Planner“ aplikacija
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Vienas „Viva Grass Planner“ aplikacijos taikymo pavyzdžių – pagalba priimant spren-
dimus dėl kraštovaizdžio planavimo, kai pagal ekspertų nustatytus kriterijus (pievų svarba 
rekreacijai, švietimui, kultūriniam paveldui, estetinei ir ekologinei vertei, taip pat – žemės 
apleidimo ar Sosnovskio barščių užžėlimo rizika) vykdomas žemės ūkio paskirties žemės 
prioritetų nustatymas ir klasifikavimas, pasiūlomas kraštovaizdžio priežiūros praktikų eiliš-
kumas ir intensyvumas. 11 paveiksle pateikiama kraštovaizdžio planavimo loginė schema.

10 pav. Klasifikavimas „Viva Grass Planner“ aplikacijoje. Vartotojas gali nustatyti klasifikavimo 
taisykles. Pavyzdyje matome pievas, kuriose pašaro paslaugos teikimas yra įvertintas aukštesniu 
nei 3 balai (žydri plotai) ir pievas, kuriose apdulkinimo paslaugos teikimas yra įvertintas aukš-
tesniu nei 4 balai (žali plotai).

1716
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11 pav. Kraštovaizdžio planavimo loginė schema. Svarbiausias tvarkymo prioritetas teikiamas 
teritorijai, turinčiai didelę kraštovaizdžio vertę, bet kartu ir didelę riziką būti apleistai ir / ar 
galinčiai užželti Sosnovskio barščiais.

Kitas pavyzdys – pagalba priimant sprendimus dėl gamtinio karkaso.  Šis pavyz-
dys išskiria pievas, kurios yra svarbios gamtinio karkaso funkcionavimui užtikrinti.

Šioje aplikacijoje planuotojams siūlomas iš anksto parengtų scenarijų rinkinys 
su laipsniškai didėjančiu pievų įtraukimu ir apsauga gamtiniame karkase.

Į gamtinį karkasą įtraukdami „Buveinių“ ir „Dirvožemio“ grupėms priklau-
sančias pievas, užtikriname reguliavimo ir aprūpinimo ekosisteminių paslaugų 
(pvz., apdulkinimo ir sėklų išbarstymo, buveinių palaikymo, dirvožemio apsaugos 
ir vandens valymo) apsaugą. Šios paslaugos yra būtinos norint išlaikyti bendrą 



gamtinio karkaso tolygumą ir funkcionavimą. Analizėje taip pat naudojamas sau-
gomų rūšių radaviečių sluoksnis, įtraukiant už saugomų teritorijų ar šalies gam-
tinio karkaso ribų esančias, bet biologinės įvairovės požiūriu didelę vertę turinčias 
teritorijas. Šis pavyzdys veikia pagal 3 scenarijus:

1 scenarijus. Visiškas minimumas: į gamtinį karkasą įtraukiamos pievos, kurios 
priklauso „Buveinių“ grupei.

2 scenarijus. Vidutinis ekologinis suderinamumas:  į gamtinį karkasą įtraukiamos 
pievos, kurios priklauso „Buveinių grupei“ bei kuriose yra saugomų rūšių radavietės.

3 scenarijus. Aukštas ekologinis suderinamumas:  į gamtinį karkasą įtraukia-
mos pievos, kurios priklauso „Buveinių“ grupei, taip pat – „Dirvožemio“ grupei 
bei jose yra saugomų rūšių radavietės.

Kiekvienas scenarijus analizuojamas įvertinant: aptinkamą konfliktą su kitais žemės 
naudojimo būdais (naudotojo įkeliami duomenys), biologinės įvairovės apsaugą, iš-
laikant gamtinio karkaso tolygumą ir ekosisteminių paslaugų teikimą. Remiantis šia 
informacija, planuotojas gali priimti pagrįstus sprendimus, kurį scenarijų pasirinkti.

12 pav (1). Pavyzdys apie 3 skirtingus gamtinio karkaso pievų scanarijus iš rytinės Saremos salos 
dalies Estijoje. Raudona spalva žymimos pievos, kurias siūloma įtraukti į gamtinį karkasą pagal 
visiško minimumo scenarijų. (Tęsinys kitame puslapyje)

18



12 pav (2). Pavyzdys apie 3 skirtingus gamtinio karkaso pievų scanarijus iš rytinės Saremos salos 
dalies Estijoje. Žalia – pievos, kurias siūloma įtraukti į gamtinį karkasą pagal vidutinio ekologi-
nio suderinamumo scenarijų; žalsvai-mėlyna – pievos, kurias siūloma įtraukti į gamtinį karkasą 
pagal aukšto ekologinio suderinamumo scenarijų. (Tęsinys kitame puslapyje)

19
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12 pav (3). Pavyzdys apie 3 skirtingus gamtinio karkaso pievų scanarijus iš rytinės Saremos 
salos dalies Estijoje. Raudona spalva žymimos pievos, kurias siūloma įtraukti į gamtinį karkasą 
pagal visiško minimumo scenarijų; žalia – pievos, kurias siūloma įtraukti į gamtinį karkasą pagal 
vidutinio ekologinio suderinamumo scenarijų; žalsvai-mėlyna – pievos, kurias siūloma įtraukti 
į gamtinį karkasą pagal aukšto ekologinio suderinamumo scenarijų, pilka – dabartinio gamtinio 
karkaso ribos.

„Viva Grass integruoto planavimo priemonėje” įkelti duomenys beveik visiškai 
padengia visų trijų valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – teritorijas. Tai reiškia, kad 
ši priemonė gali būti taikoma bet kurioje vietovėje šiose šalyse. Priemonės naudojimo 
galimybės neapsiriboja aprašytais pavyzdžiais. Ji gali būti taikoma skirtingose 
planavimo ir sprendimų priėmimo situacijose. Kviečiame visus priemonės naudotojus 
sukurti savus būdus ją naudoti ir pasidalinti šiais atradimais su mumis.
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Tikimės, kad šis leidinis padės suprasti ekosisteminių paslaugų koncepcijos taikymo 
planavime ir spendimų priėmime naudą bei bent iš dalies supažindins su „Viva Grass 
integruoto planavimo priemone“.

Daugiau informacijos ir detalių galite sužinoti www.vivagrass.eu/lt.



„LIFE Viva Grass“ 
projekto tikslas yra 
rasti ekonomiškai 

perspektyvius 
ir konkrečioms 

teritorijoms tinkamus 
valdymo modelius, 

skatinančius 
daugiafunkcinį pievų 

naudojimą.

www.vivagrass.eu/lt


