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Kiek kainuoja žolė?
Šiuo intriguojančiu klausimu mes kviečiame tave apie pievas pamąstyti iš kitokio – ekologijos ir rinkos
ekonomikos – požiūrio taško. Norime, kad matytumei pievas ne tik kaip gražius žydinčius atvirus
plotus, bet labiau kaip paslaugų teikėją (panašiai, kaip tavo telefoninio ryšio operatorius), kuris mums
teikia nuostabias ir kartais sunkiai suvokiamas paslaugas. Pievos mums teikia daugybę speficinių
paslaugų – jose galime ganyti gyvulius, jose apsigyvena daugybė gyvūnų ir augalų, jos teikia mums
maistą, suformuoja nuostabius kraštovaizdžius, kaupia CO2 dujas, padeda suvaldyti potvynius ir valyti
vandenį. Tai – svarbūs veiksniai, turėsiantys didelės įtakos mūsų išlikimui ateityje. Pievos padeda
priimti klimato kaitos iššūkius!
Ko gero mes galime išgyventi be mobiliojo ryšio, bet ar sugebėsime išlikti be pievų mums teikiamų
paslaugų? Galbūt sugebėsime, bet tai pareikalaus tokių didžiulių išlaidų, kad nė vienas mūsų nepasiryš
mokėti.
Kad pievos išliktų, jas reikia prižiūrėti. Jos susiformavo žmogui ir gamtai veikiant drauge.
Tai – kultūrinis kraštovaizdis. Vis tik, pievos nyksta, nes jų priežiūra yra nebepelninga. Kaip galime
užsitikrinti šių pievų teikiamų paslaugų (naudų) žmonėms išlikimą sau ir ateities kartoms? Kaip
paskatinti pievų tvarkymą ir jį padaryti socioekonomiškai perspektyviu? Ar mes žinome tikrąją
pievų vertę? Jei nustatytume kainą pievų paslaugoms, kokia ji būtų? Kaip įkainoti tokius dalykus kaip
malonus paisvaikščiojimas leidžiantis saulei ar galimybė gėrėtis tūkstantinio žąsų būrio koncertu
migracijos metu? Vienam žmogui tai gali būti labai svarbu ir vertinga, o kitam – visiškai neįdomu.
Tai yra klausimai, kuriuos mes kėlėme ir į kuriuos stengėmės atsakyti projekto „LIFE Viva Grass“
metu. Kviečiame tave susipažinti su mūsų pasiekimais ir pagrindiniu rezultatu – „Viva Grass integruoto
planavimo priemone“. Galbūt rasi atsakymą sau į šį ne tokį ir paprastą klausimą – „kiek kainuoja žolė?“.
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Pievos nyksta. Ką prarandame mes?
Nors vadinamosios pusiau natūralios (tai reiškia, kad jos yra prižiūrimos ganant ar šienaujant, bet turi
natūralią augmeniją) pievos Europoje yra tarp rūšine įvairove gausiausių ekosistemų (iki 80 augalų
rūšių/m2) ir turi didelę gamtosauginę1 bei socioekonominę vertę, šių pievų plotas Senajame žemyne
per paskutinį amžių labai sumažėjo. Tai įvyko dėl atvirų žemės plotų pertvarkymo į gyvenamas teritorijas, ariamus laukus ar apsodinimo mišku, o atokiau esančiose ar/ir šlapiose teritorijose – dėl tokių
vietovių apleidimo.
Pievų praradimas lemia ekosisteminių paslaugų mažėjimą ar visišką sunykimą. Šių paslaugų palaikymas ar jų teikimas dirbtinai pareikalaus milžiniškų finansinių investicijų.
Ekosisteminės paslaugos yra visos naudos, kurias ekosistemos teikia žmogui. Dauguma šių paslaugų
yra pakankamai akivaizdžios, pvz., šviežias pašaras besiganantiems gyvuliams arba šienas, vaistažolės,
medus. Tačiau kai kurios jų yra sunkiai suvokiamos, pvz., CO2 kaupimas, potvynių prevencija, ar
nematomos, pvz., oro kokybės gerinimas, vandens valymas. Mes nuo jų priklausome labiau, nei įsivaizduojame!

Pievų teikiamos ekosisteminės paslaugos
skirstomos į 3 grupes.

Aprūpinimo paslaugos

Reguliacinės paslaugos

Kultūrinės paslaugos

Produktai, kuriuos žmonės
naudoja esiogiai

Susijusios su būdais, kuriais
ekosistemos reguliuoja
aplinkos terpę ir procesus

Susijusios su kultūriniais ar
dvasiniais žmonių poreikiais

Maistas:
- Laukiniai augalai, arbata,
medus ir pan.
- Naminiai ir laukiniai gyvūnai
bei jų produktai
Medžiagos:
- Šienas, pluoštas, vaistažolės ir pan.
- Gene nė medžiaga
Energija:
- Biomasė energijai gamin
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Atliekų, toksinių medžiagų ir kt.
ekosistemas trikdančių procesų
poveikio mažinimas:
- Filtracija, kaupimas

Fizinė ir intelektualinė sąveika
- Rekreacija
- Išsilavinimas ir mokslinė vertė
- Kraštovaizdis, kultūrinis paveldas

Srautų valdymas
- Erozijos kontrolė ir vandens
lygio palaikymas.

Dvasinė, simbolinė sąveika
- Simboliai ir tradicijos
- Egzistavimo ir palikimo vertė

Gamtos procesų palaikymas
- Gyvybės ciklo ir buveinių palaikymas
- Vandens kokybės palaikymas,
dirvožemio formavimasis,
klimato kontrolė ir pan.

European Environment Agency, EU 2010 Biodiversity Baseline, Copenhagen, 2010

Palaikant pievas išsaugomas ir vaizdingas kraštovaizdis.
Projekto teritorija Pavilnių regioniniame parke po gamtotvarkos darbų.
Nuotr. autorius - Vykintas Augilius
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Ką mes norėjome pasiekti?
„LIFE Viva Grass“ projektas siekė sustabdyti didelės gamtinės vertės pievų nykimą ir padidinti
pusiau natūralių pievų priežiūros efektyvumą sukuriant išmanų geografinių informacinių sistemų
(GIS) pagrindu veikiantį įrankį integruotam planavimui (toliau – priemonė). Ši priemonė padeda
savivaldybių planuotojams ir sprendimų priėmėjams, besirūpinantiems pievų priežiūra, įžvelgti ryšį
tarp socialinių, ekonominių ir aplinkos veiksnių. Priemonė padeda planuojant ir priimant sprendimus
dėl darnaus pievų valdymo – siekiant užtikrinti jų išlikimą ateities kartoms.
Projektu taip pat siekta pademonstruoti pievų daugiafunkcinio naudojimo galimybes. Baltijos šalyse,
kenčiančiose dėl pusiau natūralių pievų apleidimo, toks pievų naudojimas gali tapti darnaus kaimo
vietovių valdymo pagrindu ir vietos ekonomikos vystymosi paskata.
Pagrindinės projekto „LIFE Viva Grass“ veiklos:
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•

Nacionalinių teisės aktų ir kitų strateginių dokumentų, darančių įtaką pievų ekosistemų
palaikymui trijose Baltijos šalyse, analizė.

•

Pievų ekosisteminių paslaugų vertinimas ir rekomendacijų pievų tvarkymui devyniose
pavyzdinėse teritorijose rengimas.

•

Pievų atkūrimas ir kitos veiklos, galinčios užtikrinti ilgalaikį pievų palaikymą pasirinktose
pavyzdinėse teritorijose.

•

Komunikacinė kampanija, žinomumo didinimas ir suinteresuotųjų įtraukimas siekiant
užtikrinti geresnį pievų priežiūros planavimą vietiniame lygmenyje.

•

Ekosisteminiu požiūriu paremtos integruotos planavimo priemonės kūrimas.

•

Mokymai įvairiems suinteresuotiesiems naudotis sukurta priemone skirtinguose valdymo
lygmenyse – nacionaliniame, regioniniame, savivaldybės, saugomos teritorijos ar ūkio.

•

Rekomendacijų geresnei kaimo plėtros politikai dėl ekosisteminiu požiūriu paremto planavimo
ir pievų valdymo parengimas.

Veiklos projekto teritorijose
Nauda, kuri gali būti gaunama iš konkrečios
pievos, priklauso ne tik nuo jos natūralių savybių, bet ir nuo pasirinkto jos priežiūros būdo.
Siekiant surasti naudingiausią (naudą suprantant plačiąja prasme – ne tik ekonomine, bet
ir poveikio aplinkai ir visuomenės gerovei
prasme) sprendimą dėl pievos ekosisteminių
paslaugų naudojimo ir pievų priežiūros, turi
būti įvertinti įvairūs veiksniai (biologiniai,
geografiniai ir sociekonominiai).
„LIFE Viva Grass“ projekto komanda pasirinko
devynias pavyzdines teritorijas (po tris kiekvienoje Baltijos šalyje), apimančias 465 600 ha
plotą. Šios teritorijos atstovavo skirtingiems
valdymo lygmenims (mažas ūkis, saugoma
teritorija, savivaldybė ar regionas), o jų pievos
pasižymėjo savitomis ypatybėmis. Tai leido
projektui pademonstruoti platų sprendimų
dėl žemėnaudos planavimo ir pievų priežiūros
spektrą. Keletas projekto teritorijų priklauso
„Natura 2000“ tinklui, kuriam priklauso gamtiniu požiūriu vertingiausios Europos vietovės.
Daugelyje projekto pavyzdinių teritorijų buvo
atliekamos tos pačios pasikartojančios veiklos.
Siekiant supažindinti žmones su ekosisteminių
paslaugų koncepcija ir paskatinti jų įsitraukimą,
teritorijose įrengėme informacinius stendus,
organizavome lankytojų dienas, įvairaus lygio
ir pobūdžio diskusijas ir susirinkimus; rengėme
ir platinome informacinę medžiagą. Visose
teritorijose atlikome ekosisteminių paslaugų
vertinimą, išbandėme sukurtą priemonę ir
parengėme rekomendacijas teritorijų valdymo planams ir, netgi, teikėme siūlymus nacionalinei kaimo plėtros politikai. Be to, kiekvienoje pavyzdinėje teritorijoje buvo įgyvendintos konkrečios, tai vietai būdingos veiklos,
padedančios užtikrinti pievų palaikymą ilgalaikėje perspektyvoje.
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Lanė apskritis

Gamtinis „Kurese“ ūkis

Saremos savivaldybė

Cesio savivaldybė
Ūkis „Šovites“
Madlienos seniūnija

Šilutės rajono savivaldybė

Dubysos regioninis parkas

Pavilnių regioninis parkas

Paukščių stebėjimo gidas

Rekomendacijos tolesniam
pievų palaikymui

Girdyklos gyvuliams

Pievų atkūrimo darbai

Informacinis stendas

20 metų pusiau natūralių pievų tvarkymo
Liumandos savivaldybėje vertinimo ataskaita

Atvirojo stalo diskusijos
ir susitikimai

Priemonės bandymas

Vietinių gyventojų vykdomas ekosisteminių
paslaugų kartografavimas ir vertinimas

Lankytojų dienos

Projekto „LIFE Viva Grass"
veiklos pavyzdinėse teritorijose
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Pagrindiniai pasiekimai kiekvienoje projekto teritorijoje

Lietuva:
Šilutės rajono savivaldybė – gamtos rojus,
turintis turizmo potencialą
Šilutės rajono savivaldybė su nuostabiąja Nemuno delta yra žinoma kaip paukščių rojus.
Šioje pavyzdinėje teritorijoje gamtinis turizmas gali pademonstruoti gamtos apsaugos ekonominę naudą ir paskatinti vietinius
žmones prižiūrėti pievas. Dėl šių priežasčių,
projekto komandos tikslas buvo skatinti
gamtinį turizmą rajone. „LIFE Viva Grass“
projekto metu buvo parengtas ornitologinio turizmo gidas „Paukščių stebėjimo gidas
Nemuno deltos regione“. Leidinys susilaukė
didžiulio populiarumo ir po keletos mėnesių buvo išleistas jo antras leidimas. Tyrimas
atskleidė, jog jau po pirmų knygos platinimo
metų 40 % lietuvių skaitytojų ir 58 % užsienio
skaitytojų susidomėjo galimybe aplankyti Šilutę dėl gamtinio turizmo išteklių. Rengdama
rekomendacijas dėl tolimesnio pievų palaikymo savivaldybėje, projekto komanda paskatino vietos turizmo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir inicijavo neformalios gamtinio
turizmo skatinimu regione susirūpinusios
grupės susikūrimą. Ši grupė tęsia savo veiklą.

Neformalios gamtinio turizmo skatinimu
Šilutės regione besirūpinančios grupės susirinkimas.

Projekto metu išleistas pirmasis Lietuvoje paukščių
stebėjimo gidas su vertingais patarimais ir maršrutais
paukščių stebėtojams.

Dubysos regioninis parkas – apleistos teritorijos ar intensyvus ūkininkavimas
Lietuvos viduryje esanti teritorija apsupta intensyviai ūkininkaujamų plotų. Čia auga keletas retų augalų rūšių,
kurias siekiama apsaugoti nuo krūmų nustelbimo ar suarimo. Nuostabus vazdingas kraštovaizdis taip pat
susidūrė su grėsme išnykti. Didžioji teritorijos dalis yra suskaidyta mažais lopinėliais žemės, priklausančiais
daugybei privačių savininkų, neturinčių motyvacijos palaikyti pievas. Viena iš priežasčių - tiesioginės Europos Sąjungos išmokos yra didesnės auginantiems pasėlius, be to, tokia veikla daugeliu atveju finansiškai
labiau apsimoka. Kita priežastis – kai kurie savininkai yra pensinio amžiaus žmonės arba gyvena toli esančiuose miestuose ir neturi noro prižiūrėti tuos mažus plotus, taigi – juos apleidžia. „LIFE Viva Grass“ projekto
komanda norėjo įkvėpti motyvacijos žemių savininkams pievas palaikyti sudominant juos ekosisteminėmis
paslaugomis.
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Projekto metu atkurta apie 30 ha pusiau natūralių pievų. Tolimesne šių pievų priežiūra pasibaigus LIFE
projektui rūpinsis vietos ūkininkai, pasirašę ilgalaikes gamtotvarkos sutartis. Atkurtos teritorijos taip pat
aktyviai naudojamos rekreaciniais tikslais.

Prieš pievų atkūrimo darbus

Po pievų atkūrimo darbų

Pavilnių regioninis parkas – urbanizuota
teritorija be jokio žemės ūkio
Vienas iš vaizdingiausių kraštovaizdžių
pačioje Lietuvos sostinėje buvo praktiškai
nenaudojamas jokiais tikslais keletą
dešimtmečių. Urbanizuotoje teritorijoje
neliko ūkininkų, pievos buvo apleistos,
o kvapą gniaužiantys vaizdai – paslėpti
krūmų. Nepaisant to, šiose pievose vis dar
augo keletas retų rūšių. Nors tradicinės
žemės ūkio praktikos mieste negalėjo
vykti, pievos turėjo didžiulį potencialą būti
naudojamos švietimui ir rekreacijai.
„LIFE Viva Grass“ projektas atkūrė 11 ha
pusiau natūralių pievų ir atvėrė įspūdingą
kraštovaizdį. Tai puikiai įvertino vilniečiai – čia, naujai pažymėtame Ribiškių take,
vyksta daugybė ekskursijų, pasivaikščiojimų ir renginių. Projekto komandai padedant, ši teritorija taip pat buvo įtraukta į
europinį „Natura 2000“ tinklą!
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Vilniečio įrašas feisbuke po pasivaikščiojimo Ribiškių take.

Latvija:
Cesio savivaldybė – atviro kraštovaizdžio planavimas
Pievos užima svarbią vietą Cesio savivaldybės kraštovaizdyje. Kaip bebūtų, jų kokybė prastėja ir tai daro
įtaką estetinei kraštovaizdžio vertei. Dėl apleidimo
užželiantys krūmai ir medžiai – viena iš problemų, daranti įtaką net 1/5 pievų. Kita, šiai savivaldybei būdinga problema – Sosnovskio barsčio invazija. Ši invazinė
rūšis pasiglemžusi net 888 ha arba 5.2 % visos teritorijos. Tai yra vienas didžiausių plotų visoje Latvijoje.
„LIFE Viva Grass“ projekto metu atkurta 30 ha degraduojančių pievų septyniose teritorijose ir, pasirašius
sutartis su ūkininkais, užtikrinta tolimesnė ilgalaikė jų
priežiūra. Pievų atkūrimas padėjo atsigauti biologinei
įvairovei, prisidėjo prie kraštovaizdžio tvarkymo savivaldybėje.
Kitas svarbus projekto komandos pasiekimas – rekomendacijos kraštovaizdžio tvarkymui, kurios buvo
įtrauktos į Cesio savivaldybės plėtros programos
veiksmų planą. Tai buvo įgyvendinta įvertinus kraštovaizdžio vertę pasinaudojant ekosisteminių paslaugų
koncepcija, nustačius kraštovaizdžio tvarkymo prioritetus, į kūrybos procesą ir kraštovaizdžio tvarkymo
politiką įtraukus suinteresuotuosius.

Vietos gyventojai įtraukti į kraštovaizdžio
planavimo procesą.

Pievų atkūrimo darbai Cesio savivalybėje.

Madlienos seniūnija – suinteresuotųjų
įtraukimas į ekosisteminiu požiūriu grįstą
pievų tvarkymą

Vietos gyventojai įtraukti į ekosisteminių
paslaugų vertinimą.

Madlienos seniūnija yra Ogre savivaldybės dalis
Latvijos viduryje. Beveik pusę teritorijos užima
dirbami laukai, didelė dalis – apleista. Paskutiniais metais teritorijoje labai sumažėjo gyventojų. Žmonės savo ateitį kuria miestuose ir miesteliuose bei traukiasi iš kaimo vietovių. Madlienos seniūnija buvo pasirinkta kaip „LIFE Viva
Grass“ projekto pavyzdinė teritorija, kur planuojant pievų priežiūrą vietos lygmenyje būtų galima išbandyti metodą „iš apačios į viršų“. Vyko
pievų ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir
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vertinimas taikant aktyvų dalyvių įtraukimo principą ir kitus panašius metodus. Dalyvavimui užtikrinti
pasitelktos ir GIS (geografinių informacinių sistemų) priemonės.
Teritorijų lankymas, interaktyvios užduotys jose ir patalpose padėjo vietos gyventojams sukaupti žinias, kurios pagelbėjo nustatant tvarkytinų pievų prioritetinę eilę ir parenkant būdus joms tvarkyti. Į šiuos aspektus
savivaldybės administracija taip pat atsižvelgs ateityje rengdama plėtros planus.

Vietos gyventojai įtraukti į ekosisteminių paslaugų vertinimą išvykoje į pievas.

Ūkis „Šovites“ – pievų būklės gerinimas jas atkuriant ir ganant gyvulius
„Šovites“ ūkis laikė 50 mėsinių galvijų bandą ir siekė gaminti geros kokybės ekologišką jautieną. Galvijai
maitinosi 80 ha pievų, suformuotų sovietiniais laikais čia veikusio kolūkio dirbamose žemėse. Kadangi
nuo tų laikų teritorija buvo neprižiūrima,
palaipsniui ji užžėlė krūmais. Kai ūkininkas pradėjo galvijų verslą, jis turėjo
pagerinti pievų kokybę. Jo idėja buvo ne
tik pašalinti krūmus, bet taip pat – padidinti rūšinę pievų įvairovę, kas leistų
pagerinti pašaro kokybę ir užtikrinti pievos savarankišką atsikūrimą. Ūkininkas
apskaičiavo, kad ilgalaikėje perspektyvoje natūraliai savarankiškai atsikuriančiai pievai reikia mažiau investicijų nei
kultūrinei (sėjamai ir nuolat atnaujinamai) pievai.

Pievų atkūrimo darbai „Šovites“ ūkyje.
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„LIFE Viva Grass“ projekto metu taikant
įvairius metodus ir ūkininkui bendradarbiaujant su mokslininkais atkurta 82,6 ha
apleistų pievų Vidžemės aukštumoje.

Estija:
Lanė apskritis – gamtinės vertybės kaip išteklius vietos bendruomenei
Lanė apskritis yra išskirtinė, kadangi nėra kitos apskrities Estijoje, kurioje toks didelis plotas (apie 30 %
apskrities teritorijos) patektų į saugomas teritorijas. Į jas patenka ir žymusis Matsalu nacionalinis parkas,
pusiau natūralios buveinės (įskaitant plačias pakrančių ir užliejamas pievas).
Siekiant gauti didžiausią naudą iš didelės gamtinės vertės teritorijų apskrityje, svarbu išanalizuoti esamų
išteklių potencialą ir rasti būdą, kaip vietos bendruomenė gali geriausiai išnaudoti pievų ekosistemines paslaugas. Kadangi apskrityje yra daug nepanaudotų biomasės išteklių (liekančių po saugomų pusiau natūralių
buveinių tvarkymo), jų panaudojimas bioenergijai gaminti buvo įvardintas kaip svarbi analizės tema. Lanės
apskritis buvo pavyzdinė teritorija išbandant „Viva Grass integruoto planavimo priemonę“ regioniniame
lygmenyje, o ypač – plėtojant „Viva Grass BioEnergy“ aplikaciją.
Projekto komanda Lanė apskrityje organizavo keletą suinteresuotųjų grupių susitikimų, kur diskutuota apie
biomasės ir energijos gamybos potencialą iš pusiau natūralių pievų. Taip pat prisidėjo rengiant Lanė apskrities verslumo plėtros planą.

Vienos iš „Viva Grass integruoto planavimo priemonės“
aplikacijų „Viva Grass BioEnergy“ darbalaukis.

Lihulos katilinės kuro saugykla. Šioje katilinėje žolės
biomasė naudojama centralizuotam šildymui jau
nuo 2009 m.

Saremos savivaldybė – nuo mažos Liumandos savivaldybės iki visos Saremos salos išaugusi teritorija
Liumandos savivaldybė, įsikūrusi vakarinėje Saremos salos dalyje, gali būti apibūdinama kaip labai atoki
nepaliestos gamtos oazė. Ši vietovė buvo pasirinkta kaip projekto teritorija, nes ji buvo viena iš trijų pavyzdinių teritorijų, kuriose anksčiausiai Estijoje buvo sukurtos ir išbandytos agrarinės aplinkosaugos išmokos.
Šiuo metu teritorijoje sukaupta daugiau nei 20 metų pievų priežiūros patirtis pasitelkiant agrarinės aplinkosaugos išmokų paramą.
Siekiant nustatyti svarbiausius pusiau natūralių pievų priežiūrą ribojančius ir skatinančius veiksnius bei
pateikti rekomendacijas ilgalaikiam pievų palaikymui, „LIFE Viva Grass“ projekto metu atliktas 20 metų
pusiau natūralių pievų tvarkymo Liumandos savivaldybėje vertinimas.
Projekto metu po administracinės reformos Liumanda tapo Saremos savivaldybės dalimi. Dėl to projekto teritorija prasiplėtė iki Saremos savivaldybės. Šioje jau ženkliai didesnėje teritorijoje, buvo bandomas „LIFE
Viva Grass“ priemonės taikymas planuojant gamtinį karkasą.
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Gamtinis karkasas yra teritorinio planavimo priemonė ir vientisa sistema, padedanti planuotojams nustatyti ekologiniu požiūriu vertingas teritorijas, į kurias turi būti atsižvelgta rengiant bendrąjį, regioninius
ar detaliuosius planus siekiant pagerinti bedrąjį ekologinį kraštovaizdžio vientisumą. Gamtinis karkasas
leidžia sujungti natūralias ir pusiau natūralias teritorijas ir taip užtikrinti ekosisteminių paslaugų teikimą, o
kartu – pagerinti gyvenimo kokybę, padėti palaikyti biologinę įvairovę ir aplinkos stabilumą.

Gamtinio karkaso planavimas naudojant „Viva Grass Planner“ – vieną iš „Viva Grass integruoto planavimo
priemonės“ aplikacijų .

Gamtinis „Kurese“ ūkis – darnus, ekosistemines paslaugas palaikantis valdymas
Gamtinis „Kurese“ ūkis, įsikūręs vakarų Estijoje, Parnu apskrityje, buvo įsteigtas siekiant atkurti ir išsaugoti
buvusio Kuresės kaimo kultūrines ir gamtines vertybes. Vien dėl šio išskirtinio steigimo tikslo, šis ūkis buvo
pasirinktas kaip projekto teritorija. Didelė dalis ūkio patenka į Kuresės kraštovaizdžio draustinio teritoriją,
o pusiau natūralios pievos praktiškai visos (sausos ir šlapios pievos, miškapievės, specifinės, tik Estijoje ir
Suomijoje randamos pakrančių pievos) buvo ir yra palaikomos ganant gyvulius. Kad ir kaip būtų, gyvulių
kiekis prasidedant projektui nebuvo pakankamas
tam, kad visų pievų palaikymas būtų užtikrintas –
gyvuliai neturėjo pakankamai gero priėjimo prie
vandens.
„LIFE Viva Grass“ projekto metu buvo įrengtos girdyklos besiganantiems gyvuliams. Tai sudarė sąlygas padidinti gyvulių kiekį iki tokio, kuris pakankamas užtikrinti atkurtų pievų priežiūrą. Padidėjo
gyvulių skaičius ir nuganomų pievų plotas.

Projekto metu įrengta girdykla gyvuliams.
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Darnus Kuresės gamtos ūkiui priklausančių pievų
valdymas toliau gali būti užtikrinamas sujungiant
ekologiškos jautienos gamybą, gamtos apsaugą ir, potencialiai ateityje, – gamtinį turizmą.

„Viva Grass integruoto
planavimo priemonė“

Turime parodyti šią priemonę, jos principus planuotojams. Labai svarbu, kad jie
matytų platesnį teritorinio planavimo ir jo poveikio aplinkai (kuris taip pat gali būti
teigiamas, jei atliksime viską atsižvelgdami į ekosistemas ir jų paslaugas) vaizdą.
Kristina Simonaitytė, LR aplinkos ministerija

Šis įrankis sudaro galimybes politikams ir sprendimų priėmėjams matyti galimas
savo sprendimų pasekmes ekosistemoms ar/ir privatiems jų interesams. Pasitelkiant
įrankio rezultatus galima rasti argumentų, reikalingų apginti gamtos interesus nuo
pragmatiškojo, tarkim, ūkininkų, požiūrio.
Kęstutis Navickas, buvęs LR aplinkos ministras

Ši priemonė yra naudinga atliekant gamtinių teritorijų priežiūrą ir kontrolę. Ji
suteikia galimybę priimti loginius sprendimus planavimo procese.
Andris Širovs, Latvijos gamtos apsaugos agentūra
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Pagrindinis projekto rezultatas – „Viva Grass
integruoto planavimo priemonė“ (toliau priemonė). Tai – įrankis, galintis palengvinti
sprendimų priėmimą bei planavimą dėl darnaus
pievų naudojimo ir tvarkymo. Jis suteikia
galimybę
ekosistemines
pievų
paslaugas
integruoti į planavimą ir sprendimų priėmimą,
sujungiant biofizinius pievų duomenis (pvz.,
dirvožemio kokybę, reljefą, žemėnaudą / buveinių
tipą) ir ekspertinį ekosisteminių paslaugų bei
socioekonominių rodiklių vertinimą. Ši priemonė
veikia internetinėje GIS (geografinių informacinių
sistemų) platformoje ir vartotojams leidžia
analizuoti pievų ekosisteminių paslaugų teikimą
ir kompromisus vartotojo pasirinktuose plotuose
bei kurti ekosisteminiu požiūriu grįstus pievų
priežiūros ir planavimo scenarijus.
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„Viva Grass integruoto planavimo priemonę“ sudaro
trys jos aplikacijos ir keletas duomenų produktų rinkinių.

Viva Grass integruoto planavimo priemonė
3 aplikacijos

Priemonės duomenų produktai
- Viva Grass
pagrindo žemėlapis
- Viva Grass duomenų
valdymo įrankiai
- Išves niai duomenys
- Su ekosisteminių
paslaugų ver nimu
susiję konteks niai
duomenys

Siekiant sukurtą priemonę pristatyti potencialiems jos naudotojams – studentams, profesionaliems
planuotojams ir valdžios institucijų atstovams – buvo organizuojami mokymai, kursai, informacinės
dienos ir paskaitos visose trijose Baltijos šalyse. Projekto metu šiuose renginiuose dalyvavo apie 350
žmonių. Parengta mokomoji medžiaga taip pat įtraukta į keletą mokymosi programų keliuose Baltijos
šalių universitetuose. Projektui pasibaigus, šios programos ir toliau bus vykdomos. Tai užtikrins
būsimų profesionalių planuotojų ir sprendimų priėmėjų parengimą pabrėžiant ekosisteminių paslaugų
ir jų vertinimo svarbą. Norėdama pasiekti dar daugiau potencialių priemonės naudotojų, projekto
komanda taip pat sukūrė internetinę savarankiško mokymosi platformą. Joje pateikiami gausiai
iliustruoti tekstai, pristatymai ir mokomieji filmukai. Bet kuris platformos naudotojas gali išmokti
pagrindines priemonės funkcijas savarankiškai.
„LIFE Viva Grass“ priemonės sukūrimas buvo tikras intelektualinis iššūkis projekto komandai. Tuo
metu, kai projektas prasidėjo, ekosisteminių paslaugų koncepcija iš esmės nebuvo taikoma planuotojų
ir sprendimų priėmėjų praktikoje nė vienoje iš Baltijos šalių, retai – ir tarptautinėje arenoje. „LIFE Viva
Grass“ žengė pirmuosius žingsnius dar neištirtoje srityje. Palaipsniui projekto komanda augo ir dabar
didžiuodamiesi galime pasakyti, jog „LIFE Viva Grass“ užaugino patyrusių ekosisteminių paslaugų
ekspertų grupę Baltijos šalyse, kuri turi didelį potencialą tolimesniems projektams ir iniciatyvoms
ateityje. Sukauptos žinios lieka regione, o idėjos dėl tolimensio pritaikymo ir tobulinimo jau gimsta ir
plėtojasi. Jei tu, brangus skaitytojau, domiesi šia tema, susisiek su mumis!
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Įtaka politikos formavimui
„LIFE Viva Grass“ projektas smarkiai prisidėjo prie nacionalinio ekosisteminių paslaugų kartografavimo
ir vertinimo (vadinamojo MAES) proceso, kuris padeda įgyvendinti ES Biologinės įvairovės startegiją
visose trijose Baltijos šalyse. „LIFE Viva Grass“ sukurta išmani integruoto planavimo priemonė suteikia
pagrindą ir metodologiją agroekosistemų teikiamų paslaugų ekspertiniam vertinimui. Ši metodologija gali
būti pritaikyta ir kitų ekosistemų paslaugų vertinimui nacionaliniu mastu. Projekto veikla taip pat padėjo
gerinti Baltijos šalių ekspertų gebėjimus vertinti ekosistemines paslaugas.
Projekto metu buvo atlikta teisinės aplinkos Baltijos šalyse analizė – nagrinėti teisės aktai ir kiti dokumentai, turintys įtakos pievų ekosisteminių paslaugų palaikymui. Taip pat vertinta sukaupta pievų tvarkymo patirtis ir analizuoti gerosios praktikos pavyzdžiai. Teisinės aplinkos analizė atskleidė, jog ES Bendroji
žemės ūkio politika yra labiausiai žemėnaudos pasikeitimus Baltijos šalyse lemiantis veiksnys, o kartu ir
daugiausiai įtakos pievų priežiūros būdams turintis politinis instrumentas, reikšmingai veikiantis pievų
teikiamų ekosisteminių paslaugų būklę. Be to, Baltijos šalių nacionalinėse Kaimo plėtros programose trūksta aplinkosauginės ambicijos, jose prioritetas teikiamas žemės ūkio produkcijos gamybai ir tai lemia pievų
pavertimą ariamais laukais.
Remdamasi teisinės aplinkos analizės rezultatais, pievų tvarkymo praktikų vertinimu Baltijos ir kitose ES
šalyse, o taip pat – patirtimi pavyzdinėse projekto teritorijose, projekto komanda parengė „LIFE Viva Grass“
rekomendacijas dėl ekosisteminiu požiūriu grįsto planavimo ir pievų tvarkymo. Rekomendacijų tikslas yra užtikrinti pievų biologinės įvairovės palaikymą integruojant skirtingas sritis sprendimų priėmime ir
valdymo procesuose. T.y. įgyvendinant bendradarbiavimą tarp gamtos apsaugos ir kaimo plėtros politikos
bei taikant ekosisteminių paslaugų požiūrį žemėnaudoje ir teritorijų planavime. Rekomendacijos skirtos
politikos formuotojams ir praktikams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
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„LIFE Viva Grass“ faktai ir skaičiai
Projekto pavadinimas: Integruoto planavimo įrankio sukūrimas,
siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą
(LIFE Viva Grass)
Pagrindinis partneris: Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
Partneriai:
Lietuva
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
Dubysos regioninio parko direkcija
Šilutės rajono savivaldybė
UAB „Hnit-Baltic“
Latvija
Baltijos aplinkos forumas Latvijoje
Latvijos universitetas
Aplinkosaugos sprendimų institutas
Cesio savivaldybė
Ūkis „Kalnāju Ferma“ (pakeitus pavadinimą ūkiui „Šovītes“)
Asocijacija „Otrās mājas“ (iki 12/2015)
Estija
Baltijos aplinkos forumas Estijoje
Estijos gyvybės mokslų universitetas
Saremos saivaldybė (apimanti pirminį partnerį –
Lümandos savivaldybė nuo 1/2018)
UAB „Saare Rantso“ (Gamtinis „Kurese“ ūkis)
Projekto trukmė: 2014 m. birželis – 2019 m. balandis
Projekto biudžetas: 2 751 426 €
Europos Komisijos indėlis: 1 370 563 €
Partnerių nuosavas indėlis: 762 638 €

Projektui dalinį finansavimą skyrė:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija: 232 068 €
Latvijos aplinkos apsaugos fondo administracija: 241 531 €
Estijos aplinkosauginių investicijų centras: 144 626 €
Kontaktai: Žymantas Morkvėnas, Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
Tel.: +370 5 213 8155 | El. paštas: zymantas.morkvenas@bef.lt | El. puslapis: www.vivagrass.eu
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115 EKSPERTŲ - 15 PARTNERIŲ - 3 ŠALYS
PRISIDĖJO PRIE PROJEKTO PER BEVEIK 5 JO ĮGYVENDINIMO METUS

POVEIKIS GAMTAI

STRATEGINIAI DOKUMENTAI
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•

Įvertinta ir sukartografuota
ekosisteminių
paslaugų, susijusių su pievomis ir žemės ūkio
paskirties žeme

•

Atkurta
ha pievų. Tai lėmė didesnę
rūšių įvairovę, pakitusią buveinių struktūrą ir
jos teikiamų paslaugų įvairovę

•

Projektas prisidėjo įtraukiant 1 naują teritoriją
Vilniuje į europinį vertingiausių gamtinių
vietovių tinklą „Natura 2000“

154

2

•

Parengti verslo planai ūkiams dėl darnaus
pievų tvarkymo

•

Parengti rekomendacijų rinkiniai
strateginiams dokumentams – 1 regionui, 4
savivaldybėms

•

Parengtos rekomendacijos dėl „Viva Grass
integruoto planavimo priemonės“ taikymo
saugomose teitorijose

5

2

ŽINIASKLAIDA | VIEŠINIMAS | KOMUNIKACIJA
•
•
•

8 informaciniai stendai
Pasiekta 80 pasirodymų žiniasklaidoje,
Pastatyti

8 iš jų – televizijoje ir radijuje

Projekto svetainėje apsilankė
unikalūs vartotojai

22 000

•   Parengtos ir atspausdintos 3 tematinės brošiūros
•   Išleista dar 50 kitų publikacijų ir ataskaitų
•   Pateikti 2

moksliniai straipsniai,
1 iš jų – jau paskelbtas

•  Surengtos 4

mokomosios išvykos į Švediją,
Jungtinę Karalystę, Alpių regioną ir Latviją bei
Estiją. Jose dalyvavo daugiau nei 60 dalyvių

•  Suorganizuoti 5

didelio masto tarptautiniai renginiai

•  Daugiau nei 1100 žmonių dalyvavo

apskritojo stalo diskusijose ir susitikimuose su
suinteresuotaisiais

1000 dalyvių apsilankė lankytojų dienose
• Daugiau nei 350 žmonių išmokyti naudotis
• Daugiau nei

integruoto planavimo priemone

DAUGIAU NEI 2800 ŽMONIŲ BUVO TIESIOGIAI INFORMUOTI APIE PIEVŲ
TEIKIAMAS EKOSISTEMINES PASLAUGAS IR SPRENDIMUS JOMS PALAIKYTI

BENDRADARBIAVIMAS
•   Nuolatinis intensyvus bendradarbiavimas vyko su 5 LIFE projektais. Daugiau nei 30 kitų LIFE projektų
įtraukti naudojant įvairius komunikacijos būdus

•   Projektas pristatytas rengiant pristatymą ar pateikiant plakatą 8 kitų projektų ir organizacijų renginiuose
•   Sukurtas daugiau nei
18

400 narių turintis aktyvus suinteresuotųjų tinklas

PASINERK Į PIEVAS IR
EKOSISTEMINES PASLAUGAS
DAR LABIAU

EN

EN, LT, LV, EE

EN, LT, LV, EE

LT, LV, EE

EN
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Užrašams

Užrašams

„LIFE Viva Grass“
projekto tikslas –
apsaugoti nuo
išnykimo pievų
biologinę įvairovę
ir ekosistemines
paslaugas, skatinant
ekosisteminiu požiūriu
grįstą planavimą
ir ekonomiškai
perspektyvius pievų
priežiūros būdus.

