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Autoriaus žodis

Autoriaus žodis

Manau, kad kiekvienam besidominčiam žemės ūkiu bei eiliniam žemės ūkio produk-
cijos vartotojui teko girdėti sakant, jog tradicinis (chemizuotas, pramoninis) ūkininka-
vimo būdas visiškai tenkina gyventojų maisto poreikius, tačiau žmonijai kelia ir daug 
grėsmių. Būtent dėl pastarosios priežasties dalis žemės ūkio produkcijos gamintojų ir 
dauguma vartotojų netrykšta simpatijomis pramoniniam žemės ūkiui. Nors mūsų šalyje 
tokias nuostatas viešai išsako dar tik pavieniai vartotojai, tačiau, akivaizdu, dauguma jų 
norėtų valgyti ne tik skanų, bet ir sveiką maistą. Sveikas maistas gali būti gaminamas tik 
iš neužterštos žemės ūkio produkcijos, kuri gaunama tik neužterštoje, t.y. geros kokybės, 
aplinkoje. Savo ruožtu geros kokybės aplinka gali būti palaikoma tik taikant aplinkos 
neteršiančias technologijas, kurios labai palankios ne tik žmonėms, bet ir visai biologinei 
įvairovei. Taigi iškeldami tikslą gauti geros kokybės žemės ūkio žaliavas ir kryptingai jo 
siekdami, turėtume ūkininkauti taikydami palankias aplinkai, gamtai technologijas. Visu 
tuo ir rūpinasi agrarinė aplinkosauga. Todėl ir manau, jog daugumai Jūsų, pirmą kartą 
paėmusių į rankas šią knygą, norėsis kuo greičiau sužinoti, kas yra ta agrarinė aplinko-
sauga, apie kurią ne specialistai mūsų šalyje kalba dar per mažai, ir kokios jos svarbiau-
sios nuostatos.

Taigi agrarinė aplinkosauga yra žmonių veikla, kuria siekiama, plėtojant žemės ūkį, palai-
kyti (išsaugoti) geros kokybės aplinką. Tikrai bus teisūs tie, kurie mano, jog agrarinės aplin-
kosaugos svarbiausias uždavinys yra palaikyti, išsaugoti pirmiausia agrarinės aplinkos (žemės 
ūkiui plėtoti skirtų teritorijų) gerą kokybę. Šiame leidinyje gera aplinkos kokybė traktuojama 
labai plačiai. Pirmiausiai, tai žmonėms gyventi sveika aplinka. Tai su neužteršto dirvožemio 
laukai, iš kurių galima gauti aukštos kokybės maisto produktų dabartinėms ir būsimosioms 
kartoms, tai švarus oras ir švarūs neužteršti vandenys, vandens šaltiniai. Tai taip pat žemės 
ūkio teritorijos, kuriose gyvena įvairūs laukiniai gyvūnai ir auga augalai, kur žemės ūkis yra 
palankus biologinei įvairovei ir nėra tapęs jai grėsme.

Agrarinės aplinkosaugos svarbiausi tikslai turėtų būti žemės ūkio teritorijų kompleksinis 
valdymas, reguliavimas, kai planingai siekiama ne tik tvarkyti su žemės ūkiui skirtomis te-

6. kai kurių specifinių žemės ūkio veiklų 

ir darbų įtaka aplinkai    139

Kultūrinių augalų apsauga nuo kenkėjų, ligų bei laukinių augalų 
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Įvadas

Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemė sudaro daugiau nei pusę (beveik 53 proc.) bendro 
šalies ploto. Todėl žemės ūkio plotų, agrarinio kraštovaizdžio būklė ypač svarbi. Po ša-
lies nepriklausomybės atkūrimo įvyko ryškūs žemėnaudos pokyčiai. Dėl žemės reformos 
sumažėjo žemės ūkio naudmenų plotai. Pirmuosius keliolika metų ūkininkavimas tapo 
ne toks intensyvus, mažiau taikyta agrotechnikos. Padidėjo žemės ūkio produkcijos ga-
mybai nenaudojamų žemių plotas. Dalis natūralių pievų apaugo menkaverčiais žoliniais 
augalais ir krūmais.

Lietuvoje, kaip ir bet kurioje kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje, žemės ūkis yra 
intensyviai finansiškai remiamas ES ir šalies biudžeto lėšomis. Rėmimo tvarką reglamen-
tuoja speciali programavimo laikotarpiui (7 metams) sudaroma vadinamoji nacionalinė 
kaimo plėtros programa. Pagal šią programą fiziniams ir juridiniams asmenims skiria-
ma parama žemės ūkio veiklai plėtoti. Tokia finansinė parama sudaro sąlygas taip ūki-
ninkauti, kad gali akivaizdžiai pablogėti mūsų aplinkos kokybė. Todėl problemos, apie 
kurias kalbama šioje knygoje, svarbios mums visiems. Kiekvienas turime jausti pilietinę 
pareigą pakankamai žinoti, kaip žemės ūkis veikia aplinką, ir pagal savo išgales prisidėti 
sprendžiant žemės ūkio ateitį. Mat toks žemės ūkis, arba vadinamoji žemės ūkio politika, 
koks yra dabar ir koks bus artimiausiu laikotarpiu (veikiausiai vieną du dešimtmečius), 
lems, kokį socialinį-gamtinį paveldą paliksime ateities kartoms, kokia kaina artimiausiais 
dešimtmečiais mokėsime už dabartinę žemės ūkio politiką ir kokia kaina už ją ateityje 
mokės mūsų vaikai ir būsimos kartos.

Beveik vieningai pripažįstama, kad labiausiai aplinkai kenkia žemės ūkio intensyvi-
nimas. Ši magiška sąvoka „intensyvinimas“, kai kalbama apie žemės ūkį, apima beveik 
viską, kas padeda gauti didesnį derlių, labai nedidinant darbo sąnaudų: specializaciją, 
mechanizaciją, kraštovaizdžio, lauko ir dirvos pritaikymą našios technikos naudojimui, 
platų chemijos teikiamų paslaugų taikymą ir kt. Negalima pamiršti, kad žemės ūkio in-
tensyvinimas yra kompleksinė problema. Dabartinės pagrindinės žemės ūkio politikos 
nuostatos negali būti pakeistos, ranka pamojus. Nepakanka pakeisti kurią nors vieną 

Įvadas

ritorijomis susijusius gamtos išteklius, gauti produkciją, ekonominę naudą, bet ir palaikyti 
norimą aplinkos kokybę, būklę.

Agrarinės aplinkosaugos tikslai panašūs į šalyje plėtojamo vadinamojo ekologinio ūki-
ninkavimo tikslus, tačiau jokiu būdu nėra tokie patys. Ekologinio ūkininkavimo tikslai 
siauresni, nes išskirtinis dėmesys yra skiriamas gaunamų maisto produktų, žaliavų kokybei. 
Tuo tarpu agrarinės aplinkosaugos uždaviniai yra orientuoti į visos aplinkos, ypač vandenų, 
dirvožemio, oro geros kokybės palaikymą bei turtingos biologinės įvairovės užtikrinimą.

Rašyti šį leidinį buvo malonus kūrybinis procesas, kurio metu bendrauta su daugeliu 
iškilių asmenybių, norinčių, kad Lietuvos žemės ūkis pagaliau rastų savo teisingą kelią.

Kadangi tai pirmasis leidinys apie agrarunę aplinkosaugą, manau, atsiras norinčiųjų šia 
tema diskutuoti. Atsiliepimus galite siūsti adresu petras.kurlavicius@birdlife.lt.

Už leidinio recenzavimą ir vertingas pastabas labai dėkoju prof. habil. dr. V. Žekonienei.
Už techninę pagalbą ruošiant rankraštį leidybai tariu ačiū V. Enuksonaitei ir visiems,  

kurie prisidėjo, kad šis leidinys išvystų dienos šviesą.
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nuostatą, vieną teisės aktą. Jei norime, kad neigiamas žemės ūkio poveikis aplinkai, ypač  
pasireiškiantis Europoje nuo praėjusio šimtmečio vidurio (Lietuvoje  – nuo šeštojo de-
šimtmečio), pradėtų mažėti, turime kruopščiai kryptingai tobulinti visą žemės ūkio sis-
temą. Vakarų Europoje pastaraisiais dešimtmečiais pavyko gerokai pagerinti anksčiau 
buvusią nepatenkinamą paviršinių vandenų kokybę, kurią išdalies lemia žemės ūkio su-
keliama pasklidoji (išsklaidyta) tarša. Tačiau vis dar nepkankamai daroma, kad mažėtų 
žemės ūkio neigiamas poveikis gamtai,  pirmiausia augalams, gyvūnams. Ypač kai kurio-
se šalyse. Lietuvoje neretai teigiama, kad mūsų šalies agrarinio kraštovaizdžio aplinkos 
būklė gera, kad agrarinė aplinkosauga neaktuali. Tuomet visai logiška būtų visas lėšas 
mesti ūkiui intensyvinti, kad tik greičiau „taptume konkurencingi“ Europos Sąjungoje ir 
pasaulyje. Tačiau nereikia pamiršti, kad ūkio intensyvinimas verčia mažinti darbo vietas. 
Ar didesnio derliaus norėtume maisto ir aplinkos kokybės sąskaita? Ar norėsime gyventi 
kaime, kuriame nebus paukščių, drugelių? Ar į jį miestiečiai vis dar veršis taip, kaip ver-
žiasi dabar? Ar tikrai to norime? Privalome žinoti, kad peržengę įprasto žemės ūkio lauko 
ribą ir patekę į saugomą teritoriją, neatrasime gerokai daugiau drugelių, kitų vabzdžių ir 
paukščių. Juk gyvūnams niekas negali įsakyti gyventi tik draustiniuose. Ar išgyvens tie, 
kurie įsikurs agrariniame kraštovaizdyje?

Jau dabar yra sprendimų, kaip išvengti arba sumažinti neigiamą intensyvaus žemės ūkio 
įtaką aplinkai. Tereikia plačiau taikyti agrarinės aplinkosaugos priemones ir kitokias aplin-
kai, gamtai palankias veiklas, programas, pirmiausia tas, už kurių taikymą šiuo metu moka-
mos finansinės išmokos. Tačiau apie jas ūkininkai vis dar nepakankamai žino, todėl jų ne-
taiko ar per mažai taiko. Žinoma, galima priekaištauti, kad palankios aplinkai, ypač gyvajai 
gamtai, valstybės remiamos programos, priemonės, veiklos nėra tobulos, nepakankamas jų 
pasirinkimas, bet juk daug kas priklauso ir nuo mūsų žinių, patirties, o svarbiausia – noro 
įgyvendinti aplinkosaugos reikalavimus žemės ūkio praktikai.

Pripažinta, kad agrarinio kraštovaizdžio augalija ir gyvūnija bei jų buveinės ir augavietės 
gali būti išsaugotos ateities kartoms ne draudžiant žemės ūkio veiklą, o plėtojant šimtme-

čiais vyravusį ūkį, kurio svarbiausia ypatybė – ekstensyvumas. Taigi ateities darnaus žemės 
ūkio modelis yra kuo ekstensyvesnis mišrus ūkis mozaikiškame kraštovaizdyje su žalieno-
mis palei vandens telkinius.

Lietuvoje žemės ūkio kraštovaizdis su natūralių elementų (giraičių, vandens telkinių) 
intarpais bei miškais sudaro didžiąją teritorijos dalį. Todėl tikimasi, kad žemės ir miš-
kų savininkai bei naudotojai, vykdydami ūkinę veiklą, atsižvelgs į svarbiausius turtingos 
gyvosios gamtos, aplinkos palaikymo poreikius. Taikydami ekstensyvias ūkininkavimo 
technologijas, jie saugotų ir pačią biologinę įvairovę, ir jos buveines, t. y. šaliai būdingą 
agrarinį ir miškingą kraštovaizdžius. Šiam tikslui Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos yra 
numačiusios žemės ir miškų ūkio veiklos apribojimų, kurie, kaip tikimasi, apsaugos retus 
ir nykstančius gyvūnus ir augalus, pagerins natūralių ir pusiau natūralių buveinių būklę, 
bet, akivaizdu, mažins žemės bei miško savininkų gaunamas pajamas arba pareikalaus 
didesnių veiklos išlaidų. 

Tradiciškai su aplinkosauga susijusią žemės ūkio veiklą ES remia finansiškai. Pradėta 
remti ir aplinkosauginė miškų ūkio veikla.

Saugant žemės ir miškų ūkio veiklai jautrią gyvąją gamtą, teigiamų rezultatų galima ti-
kėtis tik tuo atveju, jei kaimo plėtros programos agrarinės aplinkosaugos ir kraštovaizdžio 
tvarkymo krypties priemonės bei programos bus populiarios, t.y. jei jas taikys daug žemės 
ir miškų savininkų. Kaip žinia, populiarumas tiesiogiai priklauso nuo žemės ūkio subjektų 
informuotumo. Todėl labai svarbu, kad parama agrarinės aplinkosaugos ir kraštovaizdžio 
tvarkymo srityje domėtųsi patys žemės ir miškų savininkai bei naudotojai.

Ši knyga skiriama iniciatyviems pilietiškai mąstantiems žemdirbiams ir studentams  – 
būsimiems žemės ūkio specialistams, aplinkosaugininkams ir politikams, nes nuo šių žmo-
nių labiausiai priklausys artimiausia žemės ūkio ateitis. Knyga skiriama visiems, kurie do-
misi žemės ūkiu ir yra neabejingi aplinkai.

Knygoje siekta skleisti pasaulinę (daugiausia Europos šalių) žemės ūkiui plėtoti skirtų 
teritorijų apsaugos ir tvarkymo patirtį bei ekologijos žinias pritaikyti Lietuvai.

Įvadas
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1.  
Žemės ūkis ir agrarinė  
aplinkosauga 

Aplinkos apsauga žemės ūkyje: poreikiai ir galimybės

Žemės ūkio veikla pakeitė didžiąją pasaulio sausumos dalį, nes žemės ūkis, lyginant su 
kitomis žmonių veiklomis, yra labiausiai globalus gamtos ir jos resursų naudojimo reiški-
nys. Jis Žemėje padarė pačią didžiausią įtaką mūsų aplinkai. Kartu pripažinta, kad žemės 
ūkio poveikis gamtai yra nevienareikšmis. Akivaizdu, jog dėl plačiai įdiegtų šiuolaikinių 
žemės ūkio technologijų pavyksta patenkinti nuolat gausėjančios žmonių bendruomenės 
poreikius (ypač aprūpinti ją maistu). Tačiau specialistus, ypač gamtosaugininkus, ekologus, 
jaudina tai, jog dėl žemės ūkio veiklos sparčiai mažėja svarbiausių gamtos resursų, blogėja 
jų kokybė. Kalbant apie žemės ūkį, pirmiausia turima galvoje tokie gamtos resursai kaip 
biologinė įvairovė*, vanduo ir dirvožemis. Juk nuo jų labiausiai priklausys būsimųjų kartų 
gyvenimo kokybė.

Nors atskiros šalys gali daug nuveikti spręsdamos kompleksinius žemės ūkio ir gam-
tosaugos klausimus, bet išspręsti aplinkos apsaugos problemas galima tik šalims glaudžai  
bendradarbiaujant, visoms labiausiai ekonomiškai išsivysčiusioms valstybėm kartu vyk-
dant panašią gamtosaugos ir žemės ūkio politiką. Mat vienas svarbiausių gamtos resursų – 
vanduo, kaip ir daugelio formų biologinė įvairovė, nebūtinai laikosi valstybių sienų. Taip 

* Biologinė įvairovė – Žemės gyvybės formų įvairovė, visuma. Ji apima genus, populiacijas, rūšis ir ekosistemas 
bei tarp jų vykstančius ekologinius procesus (Stattersfield et al., 1998)

Žemės ūkis ir agrarinė aplinkosauga

Šio leidinio spalvoti paveikslai atspindi svarbias agrarinės aplinkosaugos nuostatas. Vien  
iš parašų po spalvotais paveikslais galima suprasti svarbiausias šiuolaikines agrarinės 
aplinkosaugos nuostatas ir didžiausias problemas, kurias reikėtų artimiausiu metu išspręsti.

Spalvoti paveikslai pažymėti romėniškais skaitmenimis, o tekste esantys nespalvoti 
paveikslai – arabiškais. Kai kurių spalvotų paveikslų nuorodos yra pateiktos knygos tekste.
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pat svarbu, kad valstybės laikytųsi panašios žemės ūkio ekonominės politikos, nes nuo to 
nemažai priklauso ir agrarinių ekosistemų* apsaugos galimybės.

Apytikriai iki dvidešimtojo amžiaus pradžios Vakarų Europoje, o Lietuvoje maždaug iki 
dvidešimtojo amžiaus vidurio žemės ir miškų ūkyje žmonės saikingai naudojo vietinius 
gamtos išteklius. Kalbant dabartinėmis sąvokomis, jų ūkis nebuvo intensyvus. Palyginti ne-
daug naudota trąšų, o veiklos apimtys buvo gerokai mažesnės. Todėl maždaug iki nurodyto 
laikotarpio didesnių gamtos apsaugos problemų žemės ir miškų ūkio veikla nekėlė. Daugė-
jant gyventojų tiek Europoje, kartu ir Lietuvoje, tiek pasaulyje, didėjo ir gamtos išteklių po-
reikis. Pirmiausia tai labai paveikė žemės ūkio veiklą. Siekiant intensyvesniam žemės ūkiui 
panaudoti derlingus mažų natūralių upelių slėnius, daugelis jų buvo ištiesinti – paversti ka-
nalais, grioviais. Patys mažiausi upeliai (neretai laikini) buvo apskritai nušluoti nuo žemės 
paviršiaus, juos kanalizuojant po žeme. Praeito šimtmečio antroje pusėje buvo nusausinta 
daug pelkių, bet kaip vėliau paaiškėjo, daugelis jų žemės ūkiui nelabai tiko. Dauguma natū-
ralių pievų ir dalis jaunų miškų bei krūmynų buvo tiesiog sunaikinti paverčiant juos žemės 
ūkio naudmenomis, dažniausiai – ariamomis žemėmis. 

Šalyje po antrojo pasaulinio karo, sovietų okupacijos metais, tarp tuometinių partinių 
veikėjų ir aukščiausius administracinius postus užimančių agrarinių mokslų mokslinin-
kų vyravo nerealios, nepagrįstos ambicijos plėtoti žemės ūkį, nekreipiant pakankamo dė-
mesio į gamtą, ypač, vandens kokybę ir biologinės įvairovės ilgalaikį išlikimą. Tačiau net 
ir tarybinės santvarkos kolūkių pakilimo metais pasigirsdavo mokslininkų ir akademinės 
visuomenės atstovų kritikos, jog agrarinės ekosistemos ar bent atskiri jų komponentai, 
ypač biologinė įvairovė, yra smarkiai pažeidžiami dėl vadinamosios žemės ūkio plotų 
melioracijos. 

Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje daug aplinkosaugos specialistų pasisako už ekosis-
temų (tarp jų ir agrarinių) kryptingą tvarkymą, valdymą bei darnią, tausojamąją žemės ir 
miškų ūkio plėtrą. Tuo pat metu dalis ekspertų teigia, kad šis žingsnis yra jau labai pavėluo-
tas. Kalbant apie agrarines Lietuvos ekosistemas, akivaizdu, kad ankstesnė žemės ūkio vei-
kla sparčiai keičiasi. Vienur ji per intensyvi, kitur apskritai nutraukiama. Jau beveik įprasta 
kone kiekviename lauke naudoti pesticidus, sunkiąją techniką, pamiršta sėjomaina, vis re-
čiau į dirvą įterpiama mėšlo. 

Dėl agrarinio kraštovaizdžio žymių pertvarkymų sausinant ir melioruojant žemes yra 
padidėjęs agrarinių ekosistemų pusiau natūralių elementų fragmentiškumas. Fragmentiš-
kose mažo ploto buveinėse esančių organizmų įvairovė yra sumažėjusi, o likusios popu-

* Ekosistema – tarpusavio ryšiais susijęs gyvosios ir negyvosios gamtos kompleksas, tarp kurio elementų, 
komponentų nuolatos vyksta medžiagų ir energijos apykaita (pvz., miškas, pelkė, ežeras).

liacijos yra labiau jautrios žmonių veiklos poveikiui. Dėl sukcesinių pokyčių* yra pakitusi 
organizmų rūšinė sudėtis ir populiacijų gausa. Pripažinta, kad labiausiai agrarinėse ekosis-
temose nyksta retos siaurai specializuotos rūšys.

Žemės ūkis ir gamtos resursai

Esminį gamtos resursų naudojimo posūkį, gamtosaugos požiūriu pasaulio valstybėms pa-
vyko pasiekti 1992 m. Tuomet Rio de Žaneire įvyko pasaulinė Jungtinių Tautų aplinkos 
apsaugos ir ekonominės raidos konferencija, kurioje buvo pasirašyta „Konvencija dėl bi-
ologinės įvairovės išsaugojimo“. Dabar ši konvencija tiesiog dažniausiai vadinama Biolo-
ginės įvairovės konvencija. Šiame tarptautiniame dokumente buvo įteisintas labai svarbus 

„darnaus vartojimo ir darnios plėtros“ principas. Kaip paaiškėjo vėliau, šį iš pirmo žvilgs-
nio paprastą principą visose žmonių gyvenimo srityse nėra taip lengva įgyvendinti. Nors 
daugelyje pasaulio valstybių žmonės gyvena skursdami, dažnai ir ant bado slenksčio, bet 
valstybės susitarė, jog „darnaus vartojimo ir darnios plėtros“ principui alternatyvos nėra. 
Vadinamosios industrinės valstybės pirmosios įdiegė šiuolaikinio pramoninio žemės ūkio 
technologijas, pirmosios suteikė savo piliečiams visuotinę gerovę, todėl jos privalo būti ir 
atsakingos už aplinkos, gamtos skurdinimo mažinimą (Flade et al., 2006).

Jau labai seniai dauguma Europos tautų natūralią gamtą pertvarkė į vadinamuosius 
kultūrinius kraštovaizdžius. Įvairios Europos valstybės, įvairios tautos istoriškai šiek tiek 
skirtingai plėtojo žemės ūkį. Europoje dabar galima pamatyti įvairiausių kultūrinio krašto-
vaizdžio variantų. Tai lėmė gamtinės sąlygos, regioninės tradicijos, politiniai sprendimai ir 
kitokie veiksniai.

Ekstensyvaus žemės ūkio masiškas perėjimas prie vadinamojo šiuolaikinio tradicinio 
(pramoninio, industrializuoto) žemės ūkio Europoje prasidėjo apytikriai devynioliktojo 
amžiaus pabaigoje – dvidešimtojo amžiaus pradžioje (labiausiai išsivysčiusiose Vakarų 
Europos valstybėse) ir baigėsi dvidešimtojo amžiaus šeštąjį septintąjį dešimtmetį (Rytų 
Europos, Baltijos valstybėse). Nežiūrint į žemės ūkio plėtros Europoje regioninius ypa-
tumus, visuotinai pripažįstama, kad ekstensyvus žemės ūkis, plėtotas iki tol, kol įsivy-
ravo industrializuotas intensyvus žemės ūkis, buvo palankus gamtai, nes didino vietinę 
biologinę įvairovę. Todėl toks palankus biologinei įvairovei žemės ūkis dabar laikomas 
savotišku ekologų, gamtosaugininkų bei dalies žemdirbių ir žemės savininkų siūlomo 
žemės ūkio modeliu. Svarbiausi tokio žemės ūkio modelio ypatumai yra jo santykinis 

* Ekologinė sukcesija – reiškinys, kai viena ekosistema per tam tikrą laiką ir tam tikru nuoseklumu pakeičia 
kitą. Lot. successio – sekimas, kaita.

Žemės ūkis ir agrarinė aplinkosauga
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ekstensyvumas ir palankumas gamtai, kai pasitelkiant naujausias žemės ūkio ir ekologi-
jos mokslų žinias, siekiama palengva į vadinamąjį tradicinį (pramoninį, industrializuo-
tą) žemės ūkį integruoti kuo daugiau ekstensyvaus ūkio palankių gamtai elementų. Toks 
darnaus žemės ūkio modelis yra artimiausias vadinamajam alternatyviam, ar organiniam 
(Lietuvoje vadinamam ekologiškam, I pav.) žemės ūkiui. ES valstybėse norima palengva 
įvykdyti gamtosauginę žemės ūkio reformą.

ES yra priėmusi keletą strateginių įsipareigojimų gerinti aplinkos būklę ir kokybę. Kaip 
ir klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas kelia didelę grėsmę pasaulio aplinkai. Blogė-
jant aplinkos būklei, prastėja ir žmonių gyvenimo kokybė, nes mažėja jų pajamos, blogiau 
tenkinami poreikiai. Mat absoliuti dauguma žmonių yra susiję su gamtos resursais, jų pa-
naudojimu ir kartu brangimu. 

Taigi žemės ūkis, kaip labai plačiai pasireiškianti žmonių veikla (Lietuvoje žemės ūkio 
naudmenos užima šiek tiek daugiau nei pusę sausumos ploto), turi labai didelį poveikį 
aplinkai. Todėl labai svarbu žemės ūkio naudmenose ir visame agrariniame kraštovaizdyje 
ūkininkauti darniai, ypač paisyti ne tik žemės ūkio, bet ir aplinkos apsaugos interesų. Šiam 
uždaviniui spręsti idėjas turėtų teikti agrarinė aplinkosauga.

Apie agrarinę aplinkosaugą 

Tiek aplinkosaugos, tiek agrarinės aplinkosaugos sąvokos lietuvių kalboje pradėtos vartoti 
palyginti neseniai. Todėl reikėtų šiek tiek jas paaiškinti. 

Aplinkosaugos sąvoka lietuvių kalboje plačiau pradėta vartoti praėjusio amžiaus aš-
tuntąjį dešimtmetį. Išsakoma nuomonė (Mierauskas, 2009), kad aplinkos (angl. envi-
ronment) ir aplinkos apsaugos (trumpinys – aplinkosauga; angl. environment protection, 
conservation) sąvokos pradėtos plačiau vartoti atsiradus aplinkos taršos problemoms ir 
visuomenei pradėjus plačiai apie jas kalbėti. Aplinka priimta laikyti biosferos negyvųjų ir 
gyvųjų komponentų bei jų tarpusavio santykių visumą (Paulauskas ir kt., 2008). Aplinkos 
apsauga yra aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo 
poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę 
veiklą ar naudojant gamtos išteklius (Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 
Žin., 1992, Nr. 5–75). 

Aplinkosauga gali būti pasyvi. Taip pat ji gali drausti bei reglamentuoti tam tikras 
veiklas. Aplinkosaugos sąvoka yra panaši į vis plačiau vartojamą gamtotvarkos (aplin-
kotvarkos) sąvoką. Pavyzdžiui,  P. Mierauskas (2009) pastebi, kad aplinkos valdymo ir 
aplinkos tvarkymo (aplinkotvarka) terminai lietuvių kalboje dar nėra nusistovėję, ir 
kai kas juos vartoja skirtingai. Anglų kalboje sąvoka environment management lietuvių 

kalboje kol kas turi du atitikmenis ir gali būti verčiama ir kaip aplinkotvarka, ir kaip 
aplinkos valdymas.

Agrarinės aplinkosaugos sąvoka yra siauresnė nei aplinkos apsaugos sąvoka. Lietuvių 
kalboje ji taip pat kol kas vartojama nevienareikšmiškai. Pradėta vartoti nuo tada, kai Lie-
tuva ruošėsi tapti ES nare. Siaurąja prasme agrarinę aplinkosaugą kai kas supranta tik kaip 
ES ir Lietuvos finansiškai remiamų formalių priemonių, programų ir veiklų kompleksą, 
skirtą darniam žemės ūkiui plėtoti, kartu saugant biologinę įvairovę. Lietuvos kaimo plė-
tros 2004–2006 m. plane buvo remiama priemonė ,,Agrarinė aplinkosauga“. Ji apėmė ke-
turias programas: Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos, Kraštovaizdžio 
tvarkymo, Ekologinio žemės ūkio ir Retų gyvulių veislių. Šias programas pasirinkusiems 
žemės ūkio subjektams buvo mokamos kompensacinės išmokos. Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 m. programoje agrarinei aplinkosaugai skiriamas dar didesnis dėmesys. Įteisin-
ta šios programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonė „Agrari-
nės aplinkosaugos išmokos“. Ši priemonė apima šias programas: Kraštovaizdžio tvarkymo, 
Ekologinio ūkininkavimo, Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių 
išsaugojimo ir „Rizikos“ vandens telkinių išsaugojimo.

Vartojant agrarinės aplinkosaugos sąvoką, nereikėtų apsiriboti jos siaurąja prasme. 
Agrarine aplinkosauga turėtume vadinti agrarinių ekosistemų kompleksinį tvarkymą, 
valdymą, kai kartu vykdomos agrarinių ekosistemų apsaugos, ūkinės-ekonominės ir 
socialinės veiklos. Kitaip tariant, agrarinė aplinkosauga – tai agrarinių ekosistemų che-
minių, fizinių ir ekologinių procesų, jos komponentų – populiacijų, biologinių bendri-
jų* bei buveinių ir žmonių veiklos reguliavimas, turint tikslą palaikyti esamą ar pasiek-
ti norimą ekosistemų būklę. Plačiąja (tikrąja) prasme agrarinė aplinkosauga – tai yra 
agrarinės aplinkos (agrarinių ekosistemų) apsauga (nebūtinai tik valstybės finansiškai 
remiama ir nebūtinai vien tik susijusi su Lietuvos kaimo plėtros programomis) nuo 
bet kokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant su žemės ūkiu 
ar agrarinėmis teritorijomis susijusius planus ir programas, vykdant žemės ūkio veiklą 
ar naudojant bei prižiūrint (tvarkant) su agrarinėmis ekosistemomis susijusius gamtos 
išteklius. Taigi agrarine aplinkosauga siekiama išsaugoti ir optimizuoti agrarines eko-
sistemas.

Dar norėtųsi akcentuoti, kad kalbant apie agrarinę aplinkosaugą, pasaulyje agrarinė-
mis ekosistemomis priimta vadinti bet kokias „atviras“ ekosistemas, tarp jų ir atviras 
šlapynes, pelkes. Mat kai kuriuose pasaulio regionuose gyvuliai yra ganomi ne tik kultū-
rinėse ganyklose, bet ir natūraliose šlapynėse, pelkėse, net miškuose.

*  Biologine bendrija laikomi tam tikros teritorijos visų rūšių organizmai arba jų populiacijų visuma.

Žemės ūkis ir agrarinė aplinkosauga
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Kalbant apie agrarinių ekosistemų ar jų komponentų apsaugą, įgyvendinant Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 m. programą ar kitas panašias programas (planus), turėtume 
suprasti, jog turimos omenyje tik kai kurios agrarinės aplinkosaugos veiklos, nes valstybė 
remia ne visas, o tik kai kurias iš jų. Dar geriau būtų tiesiog įvardyti, jog tai yra valstybės 
(Europos Sąjungos) finansiškai remiamos agrarinės aplinkosaugos priemonės, progra-
mos, veiklos ir kt. Taigi šioje knygoje agrarinės aplinkosaugos sąvoka  vartojama plačiąja 
(tikrąja) prasme.

Šiuo metu agrarinė aplinkosauga yra ES bendrosios žemės ūkio politikos dalis. Vertinant 
šios politikos pastarųjų metų pokyčius ir atsižvelgiant į ES politikų viešai išsakomas mintis 
bei deklaruojamus valstybių planus, tarptautinius susitarimus, galima daryti tvirtą išvadą, 
kad agrarinė aplinkosauga ES žemės ūkio politikoje ateityje užims vis svarbesnę vietą. Kai 
kurie ekspertai netgi mano, kad ateityje agrarinė aplinkosauga dominuos žemės ūkio poli-
tikoje. Akivaizdu, kad agrarinės aplinkosaugos sureikšminimas yra ne ES politikų akcija, o 
gamtosaugos požiūriu objektyvi būtinybė.

2.  
Agrarinės ekosistemos –  
gamtosaugos požiūriu  
labai vertingos pusiau dirbtinės  
ekosistemos

Agrarinių ekosistemų ypatumai

Visos agrarinės ekosistemos nėra natūralios. Jos palaikomos žmonių ūkinės veiklos. Agra-
rinėse ekosistemose dažnai yra įvairių žemės ūkio reikmėms nenaudojamų ar bent iš dalies 
naudojamų pusiau natūralių gamtinių buveinių, kurių nepriimta laikyti savarankiškomis 
ekosistemomis. Lietuvoje tokios pusiau natūralios gamtinės buveinės (pusiau natūralūs 
agrarinio kraštovaizdžio elementai) dažniausiai yra giraitės (miško salos), sumedėjusių au-
galų grupės, pelkutės, natūralios pievos, maži ežerėliai bei sausinimo grioviai, kūdros ir kt. 
Vis dėlto agrarinėse ekosistemose didžiąją ploto dalį paprastai užima dirbtiniai, žmonių su-
kurti dariniai (agrarinio kraštovaizdžio elementai), pvz., žemės ūkio kultūrų laukai, keliai, 
gyvenvietės, pavienės sodybos bei įvairūs techniniai įrenginiai, komunikacinės sistemos. 
Svarbiausiais agrarinių, kaip žmonių sukurtų, ekosistemų dirbtinumo (nenatūralumo) po-
žymiais priimta laikyti tai, kad jose yra mažai vietinių organizmų rūšių, o jų biologinių 
bendrijų struktūra yra pakitusi – labai suprastėjusi.

Lyginant su natūraliomis ar pusiau natūraliomis ekosistemomis  – miškais, ežerais ir 
pelkėmis, šiuolaikinės agrarinės ekosistemos Lietuvoje yra labai paveiktos antropogeninės 
(žmonių) veiklos. Kai kuriuose šalies regionuose, ypač derlinguose ir žemdirbystei plėtoti 
tinkamiausiuose Vidurio Lietuvos rajonuose, daug kur pusiau natūralūs kraštovaizdžio ele-
mentai laukų masyvuose (arealuose, kontūruose) teužima vos vieną kitą procentą.

Agrarinės ekosistemos – gamtosaugos požiūriu labai vertingos ekosistemos
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Agrarinė ekosistema egzistuoja tol, kol žmogus ją palaiko savo veikla. Nutraukus že-
mės ūkio veiklą, vidutinėse platumose (kartu ir Lietuvoje) pamažu pradėtų savaime at-
sikurti buvę mišrių miškų ekosistemų kompleksai, t.y. per kelis dešimtmečius atviruose 
laukuose savaime įsivyrautų sumedėjusi augalija. Kurtųsi pačios paprasčiausios miško 
ekosistemos. 

Turbūt kiekvienas esame pastebėjęs, kad pastaraisiais metais įprastu tapo toks 
vaizdas, kai apleistame lauke savaime kuriasi miškas, dažniausiai pradeda augti pa-
prastosios pušys, gluosniai, drebulės, beržai ar alksniai. Apleistame lauke, kuriantis 
miškui, nuskursta atviro, buvusio agrarinio kraštovaizdžio biologinė įvairovė, nes ją 
palengva pakeičia plačiausiai paplitusių ir mažiausiai aplinkai reiklių rūšių miško 
organizmai. Tai rodo, jog kiekviena pusiau dirbtinė agrarinė ekosistema nėra stabili 
biologinė sistema.

Lietuvoje agrariniai kraštovaizdžiai pasižymi kai kuriomis regionui būdingomis 
specifinėmis savybėmis. Lyginant su Vakarų Europa, mūsų šalyje, kaip ir beveik vi-
soje Rytų Europoje, agrarinės ekosistemos yra gerokai natūralesnės, nes dažniausiai 
turi daugiau vietinei biologinei įvairovei labai svarbių pusiau natūralių kraštovaizdžio 
elementų. Rūpinantis, kad agrarinės ekosistemos būtų racionaliai naudojamos,  ilgai 
palaikoma jų biologinė įvairovė ir  saugomos retos rūšys, svarbu detaliau žinoti šiuos 
specifinius jų ypatumus:

 > Lietuvoje daug kur agrarines ekosistemas sudaro ne tik dirbami laukai, bet ir 
tarp jų įsiterpę bei su jais besiribojantys natūralūs ar bent pusiau natūralūs 
kraštovaizdžio elementai: nedidelės miško salos, pievos, pelkės, kūdros, kur yra 
gan didelė biologinė įvairovė. Šių agrarinio kraštovaizdžio elementų mažai yra tik 
derlingiausiose žemėse – Vidurio žemumoje, o gerokai daugiau – Rytų Lietuvoje 
ir Žemaitijoje.

 > Dėl agrarinio kraštovaizdžio pertvarkymo, ypač dėl melioracijos, natūralios ir 
pusiau natūralios pievos, šlapynės ir laukų giraitės pamažu tapo izoliuotomis ir 
nedidelėmis (fragmentiškomis) buveinėmis (mikroekosistemomis). Nors iki šiol 
daugumoje jų biologinė įvairovė gana didelė (nors anksčiau ji neabejotinai buvo 
didesnė), bet dėl didėjančio buveinių fragmentiškumo bei vis intensyvinamo žemės 
ūkio  ši įvairovė greitu laiku sumažės.

Didžiausia biologine įvairove pasižymi natūralūs ar pusiau natūralūs agrarinių ekosiste-
mų dariniai – natūralios ar pusiau natūralios pievos, ganyklos, pelkutės, kūdros, meliora-
ciniai grioviai, kurie kaip ir visa ekosistema, ekologiniu požiūriu yra nestabilūs (nestabi-

lios mikroekosistemos), be žmogaus specifinės veiklos (priežiūros) jie ilgesnį laiką negali 
išlikti stabilūs.

Retų rūšių organizmų agrariniame kraštovaizdyje sutinkama visur (kartais net ariamose 
dirvose), bet daugiausia – natūraliose pievose ir šlapynėse. Gamtosaugos požiūriu šios teri-
torijos (buveinės) agrariniame kraštovaizdyje vertingiausios.

Agrarinis ir kitoks atviras kraštovaizdis (ypač natūralios ir pusiau natūralios pievos) yra 
kai kurių sparčiai nykstančių (net ir globaliai nykstančių) rūšių vienintelė buveinė (gyvena-
moji ar buvimo, augimo vieta). Pavyzdžiui, Lietuvoje tokios rūšys yra meldinė nendrinukė, 
griežlė, stulgys ir kt.

Agrarinės ekosistemos ekologinei pusiausvyrai palaikyti svarbūs organizmai (pvz., para-
zitiniai vabzdžiai, vabzdžiai apdulkintojai, laukinių augalų sėklomis ir bestuburiais mintan-
tys paukščiai, smulkūs žinduoliai ir kt.) yra išplitę visame agrariniame kraštovaizdyje, bet 
natūraliose ir pusiau natūraliose buveinėse – pievose, ganyklose, šlapynėse, laukų giraitėse, 
melioraciniuose grioviuose, plačiose pakelėse – jų gausiausia. Šiose buveinėse gyvenantys 
organizmai, svarbūs ekologinei agrarinės ekosistemos pusiausvyrai palaikyti, sudaro viso 
agrarinio kraštovaizdžio šios grupės organizmų genofondą ir rūšių šaltinį. Iš čia dalis jų 
plinta po aplinkinius laukus – pesimalias (nelabai tinkamas) buveines, kur jų vietinėse po-
puliacijose individų paprastai žūsta daugiau nei išlieka.

Agrariniame kraštovaizdyje biologinės įvairovės gausa (pvz., rūšių skaičiaus vidurkis 
ploto vienete) labai priklauso nuo ūkininkavimo, ypač nuo jo intensyvumo, ir nuo krašto-
vaizdžio tvarkymo.

Taigi agrarinio kraštovaizdžio biologinei įvairovei labai svarbi kraštovaizdžio struk-
tūra. Gerokai pakeistuose agrarinės ekosistemos elementuose – dirbamuose laukuose –  
biologinė įvairovė (ypač siaurai ir vidutiniškai specializuotos judrios rūšys) labai priklau-
so nuo aplinkinių, šalia esančių natūralių ekosistemų (miškų, pelkių, pievų bei vandenų 
masyvų), nuo pusiau natūralių agrarinės ekosistemos elementų, ypač nedidelių pievų, 
giraičių, vandens telkinėlių ir kt., nuo žmogaus sukurtų dirbtinių darinių, pvz., nuo gre-
timuose laukuose auginamų kultūrų. Pusiau natūralūs agrarinių ekosistemų elementai, 
ypač pusiau natūralios ir kultūrinės pievos bei ganyklos, melioracinės sistemos grioviai, 
laukų giraitės, šlapynės ir kt., lemia, ar dauguma judrių vabzdžių, varliagyvių, paukščių 
ir smulkių žinduolių ilgą laiką išliks žemės ūkio plotuose. Vien ariamoje žemėje (žemės 
ūkio augalų laukuose) tokie gyvūnai negali ilgai išgyventi.

Agrarinis kraštovaizdis, lyginant su miškais, pelkėmis, stovinčiais vandenimis, yra 
labiau mozaikiška ekosistema, joje aplinkos sąlygų gradientas ypač ryškus ir staigiai 
keičiasi. Buveinių įvairovę labiausiai lemia žmogaus veikla. Dėl didelio buveinių mo-
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Šiuo požiūriu net dirbami laukai yra labai svarbūs agrarinio kraštovaizdžio biologinei 
įvairovei, jei jie, net ir būdami pesimaliomis daugelio judrių organizmų buveinėmis, bent iš 
dalies tenkina biologinių koridorių reikalavimus*.

Pusiau natūralios agrarinių ekosistemų buveinės yra svarbios ir aplinkinių ekosistemų – 
miškų masyvų, pievų bei šlapynių organizmų populiacijų tarpusavio mainams, nes tik esant 
pakankamai intensyviems natūraliems individų mainams tarp vietinių populiacijų, šios po-
puliacijos ilgai būna gyvybingos.

Dalis su žemės ūkio laukais besiribojančių natūralių ar palyginti natūralių augalijos plo-
tų yra svarbūs kaip genofondo (genetinės informacijos, genų) šaltinis, iš kur vietinės popu-

* Ekologijoje biologiniais koridoriais vadinami arealai ar kraštovaizdžio elementai, organizmams svarbūs 
palaikant vietinio lygmens tarppopuliacinius ryšius. Organizmų buveinėms (ypač natūralioms ir pusiau 
natūralioms) tapus izoliuotomis ir fragmentiškomis, jose gyvenančių, augančių vietinių populiacijų individų 
emigracija bei imigracija daugiausia vyksta biologiniais koridoriais. Be to, biologiniais koridoriais kai kurie 
gyvūnai migruoja iš vasaros į žiemojimo buveines (ypač kai kurie peliniai graužikai, drugiai, varliagyviai). 
Taigi biologiniai koridoriai yra svarbūs organizmams plisti iš vienų gyvenimo, augimo vietų, teritorijų į kitas, 
kai jas skiria nuolatiniam gyvenimui, vystymuisi netinkamos ar nelabai tinkamos vietos ar teritorijos.

zaikiškumo agrarinio kraštovaizdžio biologinės bendrijos gali būti labai paveiktos va-
dinamojo ekotonų, ar pakraščių, efekto*. Pavyzdžiui, melioruotame agrariniame kraš-
tovaizdyje neretai gausu įvairių giraičių. Šiuo atveju lauko ir miško ekotonų tankis bus 
palyginti didelis, t.y. agrarinio kraštovaizdžio ploto vienetui teks daug pamiškės. Tai 
miškų ir atviro kraštovaizdžio biologinę įvairovę veikia labai teigiamai, nes ekotonams 
būdinga didesnė rūšių gausa. Tačiau nereikia pamiršti, kad agrarinį kraštovaizdį pri-
taikant žemės ūkiui (melioruojant), absoliuti dauguma natūralių lauko-miško ekoto-
nų būdavo sunaikinama  – giraičių pamiškės ištiesinamos ir dažniausiai apribojamos 
grioviais. Todėl melioruotame agrariniame kraštovaizdyje, kitaip nei nemelioruotame 
natūralesniame pusiau atvirame kraštovaizdyje, lauko-miško ekotonai yra labai siauri 
ir pripažintos jų savybės nepakankamai pasireiškia. Faktiškai šiuolaikinėse agrarinėse 
ekosistemose jų svarba biologinėms bendrijoms, ypač rūšių gausai bei retų rūšių popu-
liacijoms, yra labai sumažėjusi.

Laukuose, kurie ribojasi su natūralia ar palyginti natūralia augalija apaugusiais plotais 
(natūraliais ir palyginti natūraliais kraštovaizdžio elementais, ypač natūraliomis ar kultū-
rinėmis pievomis**, ganyklomis, melioraciniais grioviais, laukų giraitėmis, miškais, van-
denimis ir kitokiomis šlapynėmis), sąlygos vietinėms populiacijoms ilgiau išlikti yra kur 
kas geresnės. Jei aplinkinės buveinės yra optimalios daugeliui laukuose augančių augalų 
ir gyvenančių gyvūnų, tai laikinai pablogėjus sąlygoms laukuose, daugelis judrių gyvūnų 
koncentruosis aplinkinėse buveinėse. Aplinkinės natūralios buveinės yra svarbi ir kai kurių 
rūšių vabzdžių, varliagyvių, smulkių žinduolių veisimosi ar žiemojimo vieta. Pavyzdžiui, 
Suomijoje nustatyta, kad apie du trečdalius bitinių rūšių vabzdžių lizdus suka ant žemės 
ar žemėje (Pitkanen, Tiainen, 2001), bet intensyviai dirbamuose laukuose jie neranda vie-
tų, tinkamų lizdams. Pelinių graužikų padarytų urvų, kuriuose šie vabzdžiai dažniausiai 
įkuria lizdus, jie randa pievose, ekotonuose tarp lauko ir miško, pakelėse, melioraciniuose 
grioviuose.

Kai kurie pusiau natūralūs agrarinio kraštovaizdžio elementai yra labai svarbūs miškų 
ir šlapynių masyvų gyvūnams jų vietinių klajonių, plitimo metu, nes čia jie randa vietų, 
tinkamų laikinai apsistoti.

* Ekologijoje ekotonu, ar pakraščiu, vadinama teritorija tarp gretimų ekosistemų, pvz., tarp lauko ir miško, 
tarp vandens telkinio ir sausumos. Natūraliai besiformuojančiuose ekotonuose biologinės bendrijos pasižymi 
didesniu rūšių gausumu, bet mažesniu vietinių populiacijų tankiu. Ekotonuose sutinkama dauguma 
rūšių, kuri besiribojančiose ekosistemose ar buveinėse. Visgi kai kurios rūšys ekotonams teikia pirmenybę. 
Ekotonai yra labai svarbūs ne tik kaip augalų ir gyvūnų buveinė, jie sukuria specifinį mikroklimatą (detaliau 
žr. Pitkanen, Tiainen, 2001).

** Pievomis šioje knygoje laikomos žolinių, žiemą nevegetuojančių augalų, augančių įvairaus drėgnumo ir 
derlingumo dirvožemiuose, bendrijos.

1 pav. Didžiausias atstumas, kuriuo kai kurie gyvūnai gali nutolti į lauką 
nuo nuolatinio buvimo vietos
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1 – žygis, 2 – kamanė,  
3 – žebenkštis, 4 – kirstukas, 
5 – ežys, 6 – kikilis, 7- žaliukė, 
8 – kiauliukė, 9 – geltonoji kielė, 
10 – karklažvirblis,  
11 – smilginis strazdas,  
12 – varnėnas,  
13 – pilkoji varna 

Visi, išskyrus žygį, veisimosi 
laikotarpiu. 

Pagal: Kurlavičius, 2005
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liacijos gali atsikurti agrariniame kraštovaizdyje po ekologinių mikrokatastrofų (vietinio 
išnykimo laukuose dėl įvairiausių priežasčių, ypač pesticidų naudojimo).

Natūrali buveinė yra potencialiai svarbi kaip vienos ar kitos rūšies genofondo šaltinis, 
jei ji užima pakankamai didelį plotą, kuriame tos rūšies vietinė populiacija funkcionuoja 
ilgą laiką (populiacija neišnyksta, nors individų skaičius kartkatrėmis gali kisti). Taigi mini-
malus buveinės, kaip rūšies genofondo ar, daugelio rūšių požiūriu, kaip rūšių šaltinio, uži-
mamas plotas priklauso nuo konkrečių rūšių ekologinių savybių. Pavyzdžiui, net palyginti 
gausi kokios nors rūšies augalų vietinė populiacija gali augti mažame, vos kelių kvadratinių 
metrų plote. Panašiai yra ir su kai kuriais smulkiais gyvūnais. Štai gyvybinga kokios nors 
rūšies sliekų populiacija gali gyventi vos keliolikos kvadratinių metrų plote. Tuo tarpu ilgą 
laiką funkcionuojančios stambesnių gyvūnų vietinės populiacijos paprastai užima gerokai 
didesnį – nuo kelių hektarų (pvz., vikrieji driežai) iki keliasdešimt milijonų hektarų (pvz., 
rudasis lokys) – plotą.

Analizuojant gyvūnų erdvinį elgesį, svarbus taikomasis aspektas. Jei siekiame, kad gyvū-
nai būtų panaudojami biologinei kovai su žemės ūkio kenkėjais, turime nusimanyti apie jų 
judrumą (erdvinį elgesį). Kokį atstumą iš savo nuolatinio buvimo (veisimosi) vietos, nuo-
latinės buveinės įvairūs gyvūnai gali įveikti maitindamiesi? Paprastai mažų gyvūnų indivi-
dualios teritorijos (taigi ir gyvybingų vietinių populiacijų užimti plotai) yra palyginti ma-
žos. Panašaus dydžio, bet judrių, ypač skraidančių, gyvūnų teritorijos yra gerokai didesnės 
(1 pav.). Visgi dar daug erdvinio gyvūnų elgesio dalykų (pvz., kai kurių rūšių minimalūs 
izoliuotų, bet gyvybingų populiacijų dydžiai, jų užimami plotai) kol kas nepakankamai iš-
tirti ir nežinomi.

Biologinė įvairovė – agrarinės ekosistemos 
kokybės indikatorius

Biologinės įvairovės svarba ir būtinybė ją racionaliai naudoti, išsaugoti yra grindžiama to-
kiais svarbiausiais žmonių poreikiais bei siekiais:

 > dabar ir ateityje kuo daugiau biologinės įvairovės formų panaudoti kaip gamtos 
resursus (pvz., maistui, vaistams, parfumerijai, buities, kultūrinėms ir kitokioms 
reikmėms);

 > palaikyti biosferos, kaip žmogaus gyvenamosios aplinkos, funkcionavimą;
 > atkurti ir (arba) palaikyti ankstesnės žmonių veiklos labai smarkiai pakeistų 

ekosistemų (ypač agrarinių) natūralesnę būklę, siekiant gauti kokybiškesnę 
(sveikesnę) žemės ūkio produkciją bei turėti švaresnę (palankesnę žmonėms bei 
kitiems ekologiniais ryšiais susijusiems organizmams) aplinką;

 > laikytis pasaulėžiūros etinių principų (etiniai aspektai ypač svarbūs suprantant, kad 
pasikeitus aplinkybėms ar žmonių žinioms apie vienų ar kitų biologinės įvairovės 
formų praktinio naudojimo sritis ir galimybes, jų svarba gali ateityje labai išaugti);

 > išlaikyti biologinę įvairovę kaip estetinio grožio objektą.

Biologinė įvairovė yra svarbi darniai žemės ūkio plėtrai, ji:
 > genetinė medžiaga naujoms veislėms ir naujoms biotechnologijoms, 
 > reguliuoja žemės ūkio kenkėjų gausą,
 > dalyvauja vandens apykaitoje: sulaiko drėgmę, mažina potvynių intensyvumą, 

stabdo dirvų eroziją, 
 > gerina dirvų struktūrą, dirvožemio derlingumą,
 > skaido organinės kilmės liekanas,
 > mažina vėjo eroziją, 
 > pridengia nuo neigiamo saulės poveikio ir kt.

Pripažinta, kad biologinės įvairovės būklė atspindi visos planetos būklę. 2002 m. pasau-
liniame darnios plėtros kongrese didžiųjų valstybių lyderiai sutarė iki 2010 m. žymiai 
sumažinti biologinės įvairovės nykimą. ES įsipareigojo iki 2010 m. sustabdyti biologi-
nės įvairovės nykimą (Geteborgo pasitarimas, 2001). Biologinės įvairovės konvencijos 
6-osios konferencijos metu (2002 m.) paskelbta deklaracija, numatanti, kad šalys narės 
taip pat sieks šio tikslo.

Norint įvertinti, kaip šalys vykdo savo įsipareigojimus, reikia specialių profesionaliai pa-
rinktų indikatorių ir aprobuotų vertinimo metodikų. Pageidautina, kad indikatoriai būtų 
gana paprasti ir suprantami plačiajai visuomenei bei sprendimus priimantiems politikams. 
Natūralu, kad bendrą biologinės įvairovės būklę galima vertinti tik pasitelkus biologinius 
indikatorius.

Biologinės įvairovės indikatorių populiarumą neretai lemia ir jų svarbumas praktiniais 
sumetimais vyriausybėms, vietinėms savivaldybėms bei atskiriems juridiniams asmenims. 
Mat Europoje jau kuris laikas gaunama žemės ūkio perprodukcija. Konkuruojant dėl rinkų, 
vis didesnę reikšmę įgaus aplinkos kokybės įvaizdis. Pastarojo kūrimui kai kada gali pasi-
tarnauti ir vizualiai matomi, ir patikrinami biologiniai indikatoriai, pvz., vienų ar kitų rūšių 
buvimas, jų vietinių populiacijų gausa ir kt.

Pripažinta, kad paukščių vietinių populiacijų būklė gerai atspindi visos biologinės įvairo-
vės būklę, nes ekologiniais ryšiais (mitybiniais, veisimosi bei slėpimosi nuo pavojų) paukščiai 
yra susiję su augalų įvairove bei kitais gyvūnais. Jų vietinės populiacijos yra geri ne tik bio-
loginės įvairovės būklės, bet ir ekosistemų, aplinkos sveikatingumo ir tvarumo, tinkamumo 
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žmonėms barometrai. Tarptautinė mokslininkų grupė parengė detalią metodiką, kaip nau-
dojant agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų gausos tyrimo duomenis, praktiškai in-
tegruotai vertinti aplinkos būklę. Siūloma skaičiuoti specialų rodiklį, kurį Lietuvoje galima 
būtų vadinti kaimiškojo kraštovaizdžio (kaimo) paukščių populiacijų indikatoriumi (KPPI). 
ES šalys narės nusprendė šį indikatorių naudoti statistikos reikmėms ir paskelbė jį privalomu.

Nuo šiol žemdirbiai ir gamtosaugininkai turi objektyvų kriterijų, tinkamą integruotai 
vertinti aplinkos (šiuo atveju agrarinio kraštovaizdžio, agrarinės ekosistemos) kokybės po-
kyčius, o prireikus, laiku tobulinti vykdomą žemės ūkio politiką.

Literatūros duomenimis (Tucker, Heath, 1994), apie 40 % visų Europoje retėjančių paukš-
čių rūšių kenkia žemės ūkio intensyvinimas, o apie 20 % rūšių – žemės ūkio veiklos nutrauki-
mas. Pavyzdžiui, intensyvinant žemės ūkį, sausinamos drėgnos pievos ir keičiamos pievinin-
kystės technologijos, vietoj šieno gaminamas šienainis, šieno miltai, silosas. Manoma, kad tai 
yra pagrindinė griežlių ir kitų žalienose perinčių paukščių masinio nykimo priežastis (Tucker, 
Heath, 1994). Taigi griežlių vietinių populiacijų gausos pokyčiai netiesiogiai rodo kai kurių 
žemės ūkyje taikomų technologijų ekologiškumą.

Pastaraisiais dešimtmečiais Europoje mažėja agrarinio kraštovaizdžio paukščių popu-
liacijos. Sparčiausiai jos nyksta kontinento vakarinėje ir šiaurinėje dalyse. Tai patvirtina 
foninės perinčių paukščių stebėsenos (monitoringo) įvairiose Europos šalyse duomenys 
(2 pav.). Paukščių populiacijų mažėjimo intensyvumas yra tiesiogiai susijęs su rūšių spe-
cializacija. Sparčiai nyksta tik ekologiškai nuo žemės ūkio (intensyvumo) priklausančios 
rūšys, o plačiai specializuotų agrarinio kraštovaizdžio rūšių populiacijos yra daugmaž 
stabilios (3 pav).

Agrarinės teritorijos yra labai svarbios drugių apsaugos požiūriu. Nustatyta, jog daugiau nei 
90 % Europoje nykstančių ir saugomų drugių rūšių gyvena agrarinėse teritorijose, daugiausia 

2 pav. Agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų pokyčiai Europos šalyse: 1970–1990 m. 
Populiacijų nykimas nustatytas be išimties visose kontinento šalyse, kuriose vykdyti tyrimai. 

Pagal: Donald et al., 2001

3 pav. Kai kurių ekologinių grupių paukščių populiacijų gausos pokyčiai  
ES valstybėse 1980–2003 m.
Pateiktos vadinamųjų biologinės įvairovės indikatorių reikšmės. Jos nustatytos naudojant paukščių populiacijų 
gausos veisimosi metu atliktų tyrimų (stebėsenos, monitoringo) duomenis, surinktus 18-oje Europos šalių. Maty-
ti, jog vidutiniškai ir siaurai specializuotų paukščių rūšių populiacijos nyksta agrariniame ir miškingame krašto-
vaizdžiuose. Plačiai pripažinus, jog laukinių paukščių populiacijų būklė gerai atspindi visos biologinės įvairovės 
būklę, daroma išvada, jog šiuose kraštovaizdžiuose nyksta ne tik paukščiai, bet apskritai visa biologinė įvairovė. 
Agrariniame kraštovaizdyje ji nyksta labiau.

1 – įprastų vidutiniškai ir siaurai specializuotų agrarinio kraštovaizdžio rūšių paukščių (iš viso 19 rūšių; pvz., dirvi-
nis vieversys, dagilis, keršulis, geltonoji starta, šelmeninė kregždė, paprastoji medšarkė, griciukas, geltonoji kielė, 
karklažvirblis, kiauliukė, varnėnas, rudoji devynbalsė, pempė ir kt.) bendra populiacijų gausos dinamika.

2 – įprastų vidutiniškai ir siaurai specializuotų miško paukščių (33 rūšys; pvz., miškinis kalviukas, jerubė, maža-
sis margasis genys, juodoji meleta, margasparnė musinukė, tošinukė, kėkštas, grąžiagalvė, ligutė; juodoji, mėly-
noji, paprastoji pilkoji ir šiaurinė pilkoji zylės; pilkoji ir žalioji meletos; bukutis ir kt.) bendra populiacijų gausos 
dinamika.

3 – kitų plačiai specializuotų įprastų rūšių populiacijų gausos dinamika.

Pagal: Europos paukščių apskaitų taryba, Karališkoji paukščių apsaugos draugija, BirdLife International,  
Nyderlandų statistika (EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands)
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ekstensyviai naudojamose pievose. Svarbiausios drugiams, kaip ir paukščiams, iškylančios grės-
mės yra žemės ūkio intensyvinimas (pasireiškia 43 % visų Europos drugiams svarbių teritorijų), 
atvirų vietų apželdinimas arba apaugimas mišku (40 %), buveinių izoliacija ir fragmentacija 
(35 %) ir buvusio ekstensyvaus žemės ūkio veiklos nykimas, keitimas (pasireiškia 33 % visų dru-
giams svarbių teritorijų Europoje; Van Sway, Warren, 2003). Tai rodo, kad nuo žemės ūkio sek-
toriaus veiklos faktiškai priklauso, ar Europoje išliks nykstančių ir retų rūšių drugiai.

Agrarinių teritorijų gamtosauginė vertė

Nustatyta (Baldock et al., 1993; 1995), kad žemės ūkio sistemos, kurioms reikia mažų sąnau-
dų (mažos sąnaudos yra vienas svarbiausių ekstensyvaus ūkio požymių), pasižymi didele 
biologine įvairove. Jos apskritai yra svarbios agrarinio kraštovaizdžio biologinei įvairovei 
palaikyti Europoje. Šiuo metu plačiai pripažinta, kad skiriasi įvairių Europos agrarinių teri-
torijų svarba aplinkos kokybės ir ypač biologinės įvairovės požiūriu bei kartu jų gamtosau-
ginė vertė. Didžiausia biologinė įvairovė dažniausiai yra ten, kur plėtojamas ekstensyvus že-
mės ūkis. Ekstensyvų ūkį intensyvinant, biologinė įvairovė degraduoja. Taigi ekstensyvios 
augalininkystės ir žemdirbystės sistemos paprastai pasižymi akivaizdžiai didesne biologine 
įvairove. Didžiausią tokių ekstensyvios augalininkystės ir žemdirbystės sistemų užimamo 
ploto dalį dažniausiai sudaro pusiau natūralios pievos (Lietuvoje – ir natūralios).

Ūkinės veiklos metu mažiau pažeistos ir mažiau degradavusios teritorijos, vietovės daž-
niausiai taip pat pasižymi geresne aplinkos kokybe, o jų biologinė įvairovė yra turtingesnė, 
todėl neabejotinai jos gamtosauginiu požiūriu yra vertingesnės.

Vakarų Europoje daugumai gamtai ir gamtosaugai vertingų žemės ūkio valdų, plotų bū-
dinga tai, kad juose žemės ūkio naudmenų ploto vienetui tenka nedidelis skaičius gyvulių, 
žemės ūkio reikmėms naudojama nedaug cheminių medžiagų, o gyvulių ganymas yra eks-
tensyvus (dideliuose plotuose gano piemenys). Taigi ten ūkininkaujama ekstensyviai. Klasi-
kiniai tokio ekstensyvaus ūkininkavimo pavyzdžiai Vakarų Europoje yra kalnuotos vietovės 
Didžiojoje Britanijoje, pietinės ir rytinės Europos alpinės pievos bei stepės, taip pat Ispanijos 
ir Portugalijos stepių ir miškastepių regionuose esantys galvijininkystės ūkiai (vadinami dehe-
sas ir montados), kur dideliuose natūralių ganyklų plotuose gyvulius gano piemenys.

Centrinėje ir Rytų Europoje biologinei agrarinio kraštovaizdžio įvairovei palaikyti la-
bai vertingi maži ūkiai, užsiimantys mišria žemės ūkio veikla. Jie palaiko anksčiau sufor-
muotą smulkios struktūros agrarinį kraštovaizdį su didele rūšine organizmų įvairove pasi-
žyminčiomis natūraliomis ir pusiau natūraliomis pievomis. Manytina, kad panašūs ūkiai 
buvo tarpukario Lietuvoje. Jų labai sumažėjo kolūkinės santvarkos metais, bet daugelyje 
Lietuvos vietų tuo laikotarpiu bent dalis tokių ūkių išliko. Mat daugumos kaimo gyven-

tojų asmeninio šeimos ūkio žemė (0,5–0,6 ha) išimtinai buvo ariama ir joje auginamos 
asmeniniams poreikiams skirtos įvairios kultūros, sodinami vaismedžiai. Asmeninio ūkio 
gyvuliams auginti (vienai šeimai dažniausiai buvo leidžiama auginti vieną karvę, prieauglį 
ir nedaug avių) buvo skiriama ganykla ir dažniausiai natūralių pievų šienui ruošti. Daugelis 
pievų buvo per drėgnos, kad jose būtų galima naudoti techniką. Todėl natūralios pievos pa-
prastai buvo šienaujamos dalgiais. Dažniausiai nedideli tokių pievų ploteliai buvo išsimėtę 
nedideliais atsumais vienas nuo kito, todėl sudarė tarsi savotišką pievų buveinių mozaiką. 
Smulkios struktūros agrarinis kraštovaizdis kolūkinės sistemos laikotarpiu netgi vyravo ten, 
kur nebuvo atlikta žemės ūkio melioracija. Mat anksčiau iškasti nepakankamai prižiūrimi 
sausinimo grioveliai bei kitos neariamos ir neganomos žemės dėl pakitusių žemės ūkio 
santykių apaugo krūmais ir medžiais. Smulkių įvairių agrarinio kraštovaizdžio elementų 
buvo likę ir iš ankstesnių laikų. Dauguma kolūkinių ariamų laukų apskritai buvo nedideli, 
o juos vieną nuo kito skyrė vietiniai keliukai, pievos ir įvairiausios medžių ir krūmų juostos, 
grupės, giraitės. Kadangi to meto žemės ūkis didžiojoje Lietuvos dalyje buvo ekstensyvus, 
agrariniame kraštovaizdyje buvo didelė buveinių įvairovė. Natūralių bei pusiau natūralių 
pievų iš tiesų buvo gausu, todėl agrarinės teritorijos gamtosauginiu požiūriu tikrai buvo 
vertingos pagal dabartinę šios sąvokos sampratą.

ES iš naujo atgimsta vertingo gamtai žemės ūkio idėja ir bandoma ieškoti, kaip ją vėl atgai-
vinti, skatinti. Nebūtina iš naujo išradinėti dviračio. Jei ankstesnio žemės ūkio modelis buvo 
palankus biologinei įvairovei, svarbu išsiaiškinti, kokios veiklos, kokie sprendimai buvo pa-
lankiausi biologinei įvairovei, ir juos bandyti atgaivinti. Bent iš dalies, bent ten, kur įmanoma. 

Kadangi vertingų gamtai žemės ūkio teritorijų samprata tiek visose ES šalyse narėse, tiek 
apskritai dar nėra nusistovėjusi, jomis reikėtų laikyti tokius žemės ūkio plotus, tokius agrari-
nius kraštovaizdžius, kur šiuo metu dar yra didelė gamtinė buveinių įvairovė, kur vykdomas 
neintensyvus žemės ūkis, kur gausiai apželdintos ūkininkų sodybos, kur didelė biologinė įvai-
rovė ir kur ji nenyksta ar nyksta akivaizdžiai lėčiau nei intesyviuose ūkiuose (4 pav.).

Atsižvelgiant į poreikius agrarinėse sistemose išsaugoti biologinę įvairovę bei kitus bio-
loginius resursus, ES dedamos pastangos nesudėtingais būdais identifikuoti agrarines vie-
toves, kur aplinkos kokybė dar yra pakankamai gera ir kur išlikusi gausi biologinė įvairovė, 
bei sukurti bendrą jų registrą. Tai padarius, tokias teritorijas būtų lengviau išsaugoti, nes 
jos yra labai vertingos tiek biologinei įvairovei ilgiau palaikyti agrarinėse ekosistemose, tiek 
apskritai biologinei įvairovei ir gerai aplinkos kokybei išlikti. Kadangi prieita prie išvados, 
kad tokios vietovės su pakankamai gera aplinkos kokybe ir gausia biologine įvairove yra 
susiformavusios dėl biologinei įvairovei palankaus (dažniausiai ekstensyvaus) ūkininkavi-
mo, tai manoma, kad geriausia tokių teritorijų apsaugai būtų tiesiog tęsti anksčiau prakti-
kuotą ekstensyvų žemės ūkį, kuris sudaro sąlygas gauti aukštos kokybės maisto produktus 
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Didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų palaikymas (išsaugojimas) yra vienas iš labai 
svarbių agrarinės aplinkosaugos uždavinių. Taip pat tokių teritorijų išsaugojimas yra vienas 
iš Europos Komisijos (EK) agrarinės aplinkosaugos politikos instrumentų. EK pirmiausia 
ir siekia išsaugoti didžiausią gamtinę vertę turinčias teritorijas. Faktiškai, įgyvendindamos 
šią idėją, kai kurios ES valstybės, ypač jos naujosios narės, jau netgi vėluoja. Mat Europos 
Bendrijų Tarybos reglamente Nr. 1257/99 dėl žemės ūkio paramos kaimo plėtrai dar 1999 m. 
buvo nurodyta, kad finansinė parama šalių narių ūkininkams skiriama skatinti „intensy-
vesnį ūkininkavimą aplinkai palankiu būdu ir mažai naudojamų ganyklų sistemų valdymą, 
didelę gamtinę vertę turinčios dirbamos žemės ūkio aplinkos, kuriai yra iškilusi grėsmė, 
išsaugojimą; apsaugoti agrarinio kraštovaizdžio vertingiems gamtai ūkiams, kuriems yra 
grėsmė išnykti“. ES valstybių aplinkos ministrai 2003 m. yra priėmę sprendimą, taikant 
suderintus rodiklius, iki 2006 m. atlikti vertingų gamtai agrarinių ekosistemų, plotų inven-
torizaciją. Taip pat buvo sutarta, kad iki 2008 m. didesnėje šių plotų dalyje jau bus ūkinin-
kaujama biologinei įvairovei palankiu būdu.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje taip pat yra numatyti konkretūs planai, 
kiek didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų šiuo ES programavimo laikotarpiu šalyje 
turėtų būti išsaugota. Lietuvoje artimiausiu metu turi būti patikslinta vertingų gamtai že-
mės ūkio teritorijų samprata, nes reikia vykdyti jų stebėseną bei kurti ir diegti praktinę jų 
apsaugos sistemą.

Procentiškai daugiau didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų yra naujosiose ES ša-
lyse narėse. Konstatuojama, kad didelės gamtinės vertės agrarinėms teritorijoms yra iški-
lusios dvi didžiausios grėsmės: žemės ūkio veiklos nutraukimas ir per didelis žemės ūkio 
intensyvinimas.

Jau prieš keletą metų buvo išsakoma ekspertų nuomonė, kad nesutelkus bendrų EK ir ES 
šalių narių vyriausybių pastangų išsaugoti didelės gamtinės vertės agrarines teritorijas, ES 
šalių narių vyriausybių priimti įsipareigojimai sustabdyti biologinės įvairovės nykimą gali 
likti neįgyvendinti (DLG, 2005). Jau dabar akivaizdu, kad iki 2010 m. nepavyko sustabdyti 
planuoto biologinės įvairovės nykimo ir šis terminas bus nukeltas. Todėl labai svarbu ES 
šalyse narėse didelės gamtinės vertės agrarines teritorijas apsaugoti nuo degradavimo.

Siekdama šio tikslo, EK reikalauja, kad šalys narės kartografuotų didelės gamtinės vertės 
agrarines teritorijas ir sukurtų specialias duomenų bazes, kuriomis galėtų naudotis ūkinin-
kams valstybės ir ES skiriamą žemės ūkio paramą administruojančios bei kontroliuojančios 
institucijos. Kol to nepadaryta, žemės ūkio subjektai turėtų gera valia patys pasirūpinti savo 
valdose išsaugoti didelės gamtinės vertės agrarines teritorijas.

Kaip žinoti, kurios vietovės bus oficialiai pripažintos didelės gamtinės vertės agrarinė-
mis teritorijomis? Pagal ES sukauptą patirtį yra trys tinkami būdai agrarinėms teritorijoms 
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ir kitokią žemės ūkio produkciją, vietinei biologinei įvairovei sukuria ir palaiko tinkamas 
buveines ir tuo palaiko žmonėms tinkamą aplinkos kokybę. Kadangi toks ūkininkavimas, 
akivaizdu, duotų mažesnių pajamų nei tradicinis pramoninis žemės ūkis, tai jį įvairiomis 
formomis reikėtų finansiškai remti. Faktiškai iš dalies jis remiamas jau dabar.

Europos aplinkos politikos instituto duomenimis (DLG, 2005), apie 15–25 % Europos 
šalių žemės ūkio naudmenų ploto užima teritorijos, kuriose biologinė įvairovė yra dar gana 
gausi ir kurios nuo seno yra jai labai svarbios. Tokias teritorijas pradėta vadinti didelės 
gamtinės vertės agrarinėmis teritorijomis. Didelės gamtinės vertės agrarinės teritorijos są-
voka Lietuvoje kol kas nėra griežtai apibrėžta. Ji tik formuojasi. Bendrąja prasme didelės 
gamtinės vertės agrarinėmis teritorijomis reikėtų laikyti tokias agrarines teritorijas, kuriose 
natūralūs gamtos resursai nėra labai pažeisti ir kur šiuo metu biologinė įvairovė yra didelė, 
o vykdomas ūkininkavimas yra jai palankus, tad nėra didelės grėsmės, jog biologinė įvai-
rovė greitai gali būti sunaikinta. Todėl jas tikrai reikia ir galima išsaugoti, jei tik tuo būtų 
suinteresuotos valstybinės žemės ūkio veiklą ir gamtosaugą koordinuojančios ir adminis-
truojančios institucijos bei gamtosaugos poreikius suprantanti visuomenė, pirmiausia že-
mės savininkai ir ūkininkai.

4 pav. Žemės ūkio intensyvumas ir biologinė įvairovė 
Didelės gamtinės vertės agrarinėmis teritorijomis priimta laikyti tokias agrarines teritorijas, kuriose natūralūs 
gamtos resursai nėra labai pažeisti, ir kur šiuo metu biologinė įvairovė yra gausi, o vykdomas ūkininkavimas yra 
jai palankus. Pavaizduota bendra teorinė priklausomybė. 

1. Didelės gamtinės vertės agrarinė teritorija. 2. Intensyvaus (tradicinio) žemės ūkio teritorija

Pagal: High nature value farmland 2004.
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biosferos rezervatą, Nemuno deltą, kur koncentruojasi praskrendančių šiaurinių 
populiacijų želmeninės ir baltakaktės žąsys. Šio tipo didelės gamtinės vertės 
agrarinės teritorijos gali dubliuotis su pirmojo ir (arba) antrojo tipo teritorijomis, 
bet gali apimti ir vietoves, kur net vykdomas intensyvesnis žemės ūkis.

Valstybės saugomų ir (arba) finansiškai remiamų didelės gamtinės vertės agrarinių teri-
torijų identifikavimo taisyklės kol kas Lietuvoje nepatvirtintos ir jų registras nesukurtas. 
Tai patvirtinus oficialiai, didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų nacionalinė koncepcija 
gali būti ir šiek tiek kitokia.

Lietuvoje specialūs didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų tyrimai iki šiol nevykdyti. 
Tačiau galima pasinaudoti kai kurių kitų tyrimų duomenimis, ypač surinktais biologinės 
įvairovės inventorizavimo darbų metu. 

Lietuvoje, be jokios abejonės, žymią didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų dalį tu-
rėtų sudaryti natūralios ir pusiau natūralios pievos. Prieš keletą metų šalyje buvo vykdo-
ma vertingiausių pievų inventorizacija, kurios rezultatus reikėtų panaudoti kuriant didelės 
gamtinės vertės agrarinių teritorijų registrą. 

Akivaizdu, kad kai kurios potencialios didelės gamtinės vertės agrarinės teritorijos šalyje 
degraduoja, nes jose anksčiau buvęs palankus biologinei įvairovei ūkininkavimas yra paki-
tęs. Pavyzdžiui,  gamtosaugos ir ypač biologinės įvairovės palaikymo požiūriu dalis natūralių 
ir pusiau natūralių pievų Lietuvoje po antrojo pasaulinio karo prižiūrimos netinkamai. Pir-
miausia, dauguma jų (ypač esančios įlomėse ir palei mažus upelius) kolūkinės santvarkos 
metais buvo visiškai sunaikintos per žemės ūkio plotų melioracijos vajų, jas transformuojant 
į ariamas žemes. Kitos, pirmiausia tos, kurių versti ariamomis žemėmis nebuvo teisinių ir 
techninių galimybių (ypač paežerių pievos), buvo smarkiai apgadintos jose atliekant velėnų 
paruošas. Daug velėnų reikėjo naujų kasamų melioracinių griovių krantams velėnuoti. Dar 
kitos pievos (pirmiausiai pačios skurdžiausios ir žemės ūkio reikmėms mažiausiai tinkamos) 
buvo apleistos (jas nustota šienauti), todėl apaugo sumedėjusiais augalais. 

Pastaraisiais metais dalyje natūralių ir pusiau natūralių pievų žolė kartą per metus nušie-
naujama. Taip siekiama palaikyti jų gerą agrarinę būklę. Tačiau tokiose pievose labai mažai 
ganoma arba apskritai neganoma, nes ganomų gyvulių skaičius Rytų Europos valstybėse 
yra labai sumažėjęs. Ten, kur laikomi gyvuliai, jie dažnai ganomi per intensyviai, o toks gy-
vulių ganymas biologinei įvairovei nepalankus. Kitur gi žemės ūkio intensyvinimo tikslais 
pusiau natūralios pievos yra suariamos, todėl labai degraduoja vietos biologinė įvairovė. 
Ateityje bus labai svarbu ne tik inventorizuoti didelės gamtinės vertės agrarines teritorijas, 
bet ir joms nustatyti palankiausią ūkininkavimo režimą. Juolab, kad kai kurios potencialios 
didelės gamtinės vertės agrarinės teritorijos, turimais oficialiais duomenimis, akivaizdžiai 
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skirstyti  pagal  jų vertingumą gamtos požiūriu: 1) pagal būdingą augalijos dangą; 2) pagal 
ūkininkavimo sistemas, kurios palaiko didelės gamtinės vertės agrarinėms teritorijoms bū-
dingą augalijos dangą ir 3) pagal augalų bei gyvūnų rūšis, kurioms didelės gamtinės vertės 
agrarinės teritorijos yra tinkamos bei iš anksčiau žinomos kaip svarbios buveinės.

Didelės gamtinės vertės agrarinė teritorija gali priklausyti šalies saugomų teritorijų 
tinklui, bet gali į jį ir nepatekti. Egzistuoja ir akivaizdus teigiamas ryšys tarp agrarinio 
kraštovaizdžio gamtinių buveinių įvairovės ir didelės gamtinės vertės agrarinių terito-
rijų gausos. Didelės gamtinės vertės agrarinės teritorijos pasižymi smulkios struktūros 
agrarinio kraštovaizdžio natūralių ir pusiau natūralių elementų (natūralių upelių, pievų, 
mažo ploto žemapelkių, giraičių, krūmų, pavienių medžių ir kt.) gausa. Jų išsaugojimas 
yra labai svarbi didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų tvarkymo politikos dalis. Ta-
čiau vien tik šia priemone nesitikima išsaugoti visų formų biologinę įvairovę. Pagal Euro-
pos aplinkos politikos instituto pasiūlytą metodiką (DLG, 2005) didelės gamtinės vertės 
agrarinės teritorijos yra trijų tipų:

 > Žemės ūkio naudmenos, kuriose didelę ploto dalį sudaro pusiau natūralios buveinės 
(Lietuvoje tai turėtų būti pusiau natūralios ir natūralios pievos ir giraitės);

 > Agrarinės paskirties teritorijos, kur vyrauja mažo intensyvumo žemės ūkio 
veikla, kur agrariniame kraštovaizdyje vyrauja pusiau natūralūs kraštovaizdžio 
elementai (pvz., daug metų nearti pievų ploteliai, ežios, t.y. laukus skiriančios 
neariamos žemės juostos, medžiai, grioviai, pūdymuojantys laukai ir kt.). Lietuvoje 
šiai kategorijai galėtų būti priskiriamos ekstensyviai ūkininkaujančių smulkių 
žemės savininkų, taip pat nemelioruotose teritorijose ūkininkaujančių ūkininkų 
bei ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų žemės ir bet kokie kiti ūkiai, kur 
ūkininkaujama ekstensyviai ir kurių teritorijos pasižymi prieš tai išvardytais 
požymiais;

 > Agrarinės paskirties teritorijos, kur auga, gyvena retų rūšių (pirmiausia įrašytų į 
Lietuvos raudonąją knygą) organizmai arba kur yra tinkamos retų rūšių buveinės. 
Lietuvoje tai galėtų būti įvairios šlapios pievos, šlapynės, globaliai nykstančių 
griežlių, meldinių nendrinukių, stulgių gyvenamosios vietos, taip pat paukščių 
apsaugai svarbių teritorijų, įsteigtų įgyvendinant ES Laukinių paukščių direktyvą 
(79/409/EEB), bei pagal ES Buveinių direktyvą (92/43/EEB) patvirtintų saugomų 
buveinių agrarinės paskirties vietovės ir kt. Taip pat šio tipo didelėms gamtinės 
vertės agrarinėms teritorijoms galėtų būti priskiriamos agrarinės vietovės, kur ūkis 
smulkus arba kur nelabai ar vidutiniškai intensyviai ūkininkaujama ir kurios iki 
šiol buvo labai svarbios migruojančių vandens paukščių daugiametės sezoninio 
maitinimosi vietos. Pavyzdžiui,  tai galėtų būti laukai (ūkiai) aplink Žuvinto 
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3.   
Žemės ūkio poveikis  
aplinkai

Visuotinai pripažįstama, kad neigiamas žemės ūkio poveikis aplinkai žymesniu mastu kai 
kuriuose pasaulio regionuose pradėjo reikštis tik XX a., kai Žemėje labai padidėjo žmonių 
skaičius. Smarkiai pagausėjus gyventojų, atsirado poreikis didinti žemės ūkio produkcijos 
apimtis. Būtent dėl to mokslininkai atkreipė didelį dėmesį į jau iki tol nemažai ištyrinėtas 
mineralines trąšas, ypač plačias galimybes jas sintetinti. Kiek vėliau vis daugiau pradėta 
skirti dėmesio sintetiniams pesticidams. XX a. antrojoje pusėje išplėtota pasaulio pramonė 
jau beveik visiškai tenkino visus sintetinių trąšų ir pesticidų poreikius žemės ūkiui. Taip į 
aplinką plūstelėjo milžiniški kiekiai iki tol gamtoje natūraliai neaptinkamų medžiagų. Di-
džiulė pasaulinė pažanga, kuriant įvairias motorines priemones, sudarė sąlygas techniką 
masiškai panaudoti žemės ūkio reikmėms. Taigi žemės ūkio chemizavimas ir laukų pritai-
kymas galingai technikai panaudoti labiausiai pakeitė gamtinę žemės ūkio aplinką.

Būtiniausi gyvų organizmų (kartu ir žmonių) raidą, gerovę, sveikatingumą lemiantys 
abiotiniai aplinkos veiksniai, susiję su žemės ūkio veikla, yra oras, vanduo ir dirvožemis. 
Todėl trumpai aptarkime, kaip šiuolaikinė žemės ūkio veikla įtakoja (gali įtakoti) šiuos or-
ganizmams svarbiausius aplinkos veiksnius.

Labiausiai žemės ūkio neigiamas poveikis abiotinei aplinkai pasireiškia tuo, jog ji yra 
teršiama. Aptariant agrarinės aplinkosaugos klausimus ir uždavinius, labai svarbu pastebėti, 
kad žemės ūkio sukeliamas aplinkos teršimas nėra esminė ir neišvengiama žemės ūkio pro-
dukcijos gamybos dalis. Veikiau tai yra žemos aplinkosauginės kultūros, dažnai nežinojimo, 
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šalyje nyksta, o jų gamtinės buveinės degraduoja. Štai Europos aplinkos politikos instituto 
duomenimis (DLG, 2005), 1998 m. Lietuvoje pusiau natūralios pievos sudarė apie 20  % visų 
daugiamečių žalienų ir kiek mažiau kaip 5  % visų žemės ūkio naudmenų ploto. Tuo tarpu 
2001 m. Lietuvoje buvo apie 168 tūkst. ha pusiau natūralių pievų, iš kurių apie 101 tūkst. ha 
buvo apleista. 2004 m. buvo nustatyta, kad apie 32 % visų pievų to meto paukščių apsau-
gai svarbiose teritorijose, įsteigtose įgyvendinant ES Laukinių paukščių direktyvą (79/409/
EEB), buvo nenaudojamos – apleistos.

Palankaus biologinei įvairovei ūkininkavimo skatinimo būdai, mechanizmai gali būti 
įvairūs. Visų pirma tai finansinė parama plačiau diegiant Lietuvos kaimo plėtros programos 
palankias gamtai priemones bei žemės ūkio subjektų švietimas. Kai kurių ES šalių agrari-
nės aplinkosaugos patirtis akivaizdžiai rodo taikomų priemonių naudą biologinei įvairovei. 
Pavyzdžiui,  Didžiojoje Britanijoje atlikti augalininkystės palankumo gamtai tyrimai pa-
rodė, kad integruotų žemės ūkio sistemų taikymas biologinei įvairovei gali teikti naudos, 
bet aplinkosauginius tikslus reikia suformuoti detaliai, aiškiai ir suprantamai (DLG, 2005).
Tačiau net ir dabar, sprendžiant šiuos klausimus, dar daug ką galima padaryti. Ypač naujose 
ES šalyse narėse, kartu ir Lietuvoje. 

Didelės gamtinės vertės agrarinėmis teritorijomis taip pat reikėtų laikyti visas tarptau-
tiniam saugomų teritorijų tinklui NATURA 2000 priskirtas agrarines teritorijas (faktiškai 
tik jų agrarines dalis, agrarinius kraštovaizdžius). Didžiąją tokių teritorijų dalį Lietuvoje, 
akivaizdu, sudarytų paukščių apsaugai svarbios teritorijos (tiksliau jų dalys agrariniame 
kraštovaizdyje). Pavyzdžiui, mažųjų erelių rėksnių apsaugai svarbios teritorijos Lietuvoje 
yra lokalizuotos ir įsteigtos taip, kad į jas patenka ne tik šių paukščių veisimosi, bet ir 
maitinimosi vietos. Šie paukščiai lizdus suka dažniausiai miškų masyvuose, o maitinasi 
pamiškėse plytinčiuose laukuose. Todėl labai svarbu, kad šių paukščių maitinimosi teri-
torijose būtų ir ateityje išliktų vertingų gamtai žemės ūkio teritorijų, t.y. kad jose biologi-
nė įvairovė nenuskurstų ir net didėtų.

Deja, ES šalyse atlikti moksliniai tyrimai (Klein, Sutherland, 2003) rodo, kad biologinei 
įvairovei palaikyti skirtomis agrarinės aplinkosaugos programomis kai kuriose šalyse nepa-
siekiama norimų tikslų ir kad tokių veiklų stebėsena yra netobula.
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Padidėjus buveinių izoliacijai, vietinių populiacijų individams sunkiau patekti į greti-
mas tos pačios rūšies individų jau apgyvendintas buveines (pasunkėjus retų rūšių individų 
emigracijai ir imigracijai, susidaro sąlygos vietinėse populiacijose įsivyrauti kraujomai-
šai) bei iš naujo ar pakartotinai įsikurti aplinkinėse buveinėse (kolonizacija ir rekoloniza-
cija). Pavyzdžiui,  po vietinių ekologinių mikrokatastrofų (tarkime, panaudojus toksiškus 
pesticidus) lokaliai išnykusios rūšys turi mažesnę galimybę atsikurti. Žinia, augalų sėklos, 
sporos plinta tik tam tikru ribotu atstumu. Panašiai elgiasi ir mažai judrūs gyvūnai. Jie 
visą savo gyvenimą praleidžia palyginti nedideliame plote, o kai kurių jiems netinkamų 
buveinių barjero iš viso neįveikia. Nuo to, kiek vietinės natūralios ir pusiau natūralios 
buveinės yra izoliuotos nuo vadinamojo rūšių šaltinio*, labai priklauso, ar ilgai išsilai-
kys ir ar apskritai agrarinėje ekosistemoje išliks biologinė įvairovė. Kuo labiau izoliuotos 
vietinės natūralios ir pusiau natūralios buveinės, tuo mažiau tikėtina, kad ilgai išliks šių 
buveinių retų rūšių vietinės populiacijos. Šiuo metu Europoje buveinių fragmentacijos 
ir izoliacijos didėjimas pripažintas viena iš svarbiausių gamtosaugos problemų (Opdam, 
1991; Opdam et al., 1993). Buveinių fragmentacijos ir izoliacijos problema tampa vis ak-
tualesnė, agrarinį kraštovaizdį pritaikant intensyviam ūkiui plėtoti, ypač kai vykdoma 
žemės ūkio plotų melioracija. Įprasta, kad žemės ūkio plotų melioracijos metu dalis miš-
kų, laukų giraičių, natūralių ir pusiau natūralių pievų, šlapynių verčiamos ariamomis 
žemėmis ir dažniausiai intensyviai nusausinamos uždaru drenažu. Taip suformuojami 
palyginti dideli, plačiabarei technikai naudoti tinkami laukai. Nelygu kokios agrarinio 
kraštovaizdžio formavimo nuostatos, daugiau ar mažiau natūralių ir pusiau natūralių bu-
veinių paliekama pirmykštės (natūralios) būsenos. Taip buvo elgiamasi beveik visuose 
intensyviam žemės ūkiui plėtoti tinkamuose kraštuose. Lietuvoje plačiausiai žemės ūkio 
plotų melioravimo darbai buvo daugiausia atliekami praeito amžiaus septintąjį – aštun-
tąjį dešimtmečiais.

Dažniausiai paliekamos (išsaugomos) natūralios ir pusiau natūralios buveinės žemės 
ūkio plotų melioravimo metu buvo stipriai pakeičiamos, ypač apsausinamos atvirais grio-
viais (pvz., didesnio ploto giraitės) arba visiškai nusausinamos (mažos giraitės, žemapelkės, 
šlapynės). Dėl to jos, kaip buveinės, degradavo ir jų vertė biologinei įvairovei sumažėjo. Vė-
liau, plėtojant agrarinio kraštovaizdžio infrastruktūrą, ankstesnių žemės ūkio plotų melio-
racijos metu išsaugotos natūralios ir pusiau natūralios buveinės neretai vėl buvo keičiamos, 
pvz., dar intensyviau sausinamos, apsodinamos mišku, iš dalies transformuojamos į žemės 
ūkio naudmenas, kelius ir kt. 

* Rūšies šaltiniu priimta laikyti palyginti didelę ir ilgalaikiškumo požiūriu progresuojančią ar stabilią vietinę 
populiaciją, iš kurios individai gali rekolonizuoti tinkamas buveines bei papildyti aplinkines nykstančias 
populiacijas. Teritorijos požiūriu rūšies šaltinis gali būti miško masyvas, didelė pelkė ar pieva.

Žemės ūkio poveikis aplinkai

bet daugiau elementaraus neūkiškumo, netvarkos bei prastų tradicijų padarinys. Šią taršą 
žemės ūkyje galima reguliuoti mažesnėmis investicijomis nei, pvz., pramonėje. Žinoma, ne-
pavyks visiškai išvengti aplinkos teršimo, bet jį gerokai galima sumažinti. Tam pirmiausiai 
ir reikalingos pakankamai detalios agrarinės aplinkosaugos žinios.

Žemės ūkio poveikis buveinėms (agrariniam kraštovaizdžiui) 
ir biologinei įvairovei

Poveikis buveinėms ir kraštovaizdžiui

Per pastaruosius 30 metų Lietuvos agrarinis kraštovaizdis gerokai pakito. Siekiant jį kuo geriau 
pritaikyti žemės ūkio reikmėms, labiausiai keitėsi kraštovaizdžio elementų struktūra. Didėjo 
laukų užimamas plotas, mažėjo giraičių, krūmynų, natūralių pievų, pelkučių, kūdrų. Mažėjo 
labai drėgnų žemių, daugėjo normalaus drėgnumo (nusausintų) plotų. Tokie didelio masto 
kraštovaizdžio pertvarkymai negalėjo neturėti įtakos aplinkos kokybei, ypač hidrologiniam 
režimui ir vietiniams augalams bei gyvūnams (detaliau žr. „Poveikis biologinei įvairovei“).

Visuotinai pripažinta, kad biologinę įvairovę labai nepalankiai veikia su kraštovaizdžio 
geresniu pritaikymu žemės ūkiui plėtoti susijęs reiškinys – natūralių ir pusiau natūralių bu-
veinių fragmentacijos (fragmentiškumo*) ir izoliacijos** didėjimas. Pavyzdžiui,  dabartinės 
laukuose esančios giraitės daugiausia buvo suformuotos vadinamuoju žemės ūkio meliora-
cijos metu, kau dauguma į laukus įsiterpusių miškelių, krūmynų buvo paversti ariama žeme. 
Dažniausiai žemės ūkio plotų melioracijos metu vykdytas kraštovaizdžio pertvarkymas ne 
tik didino to paties tipo buveinių fragmentiškumą, bet ir jų izoliaciją, t.y. jos ne tik sumažė-
jo, bet ir viena nuo kitos nutolo.

Pripažinta, jog palyginti didelio ploto natūralių buveinių suskaidymas į mažesnius plote-
lius (buveinių fragmentacija) bei jų izoliacijos didinimas kenkia vietinėms populiacijoms – 
jos per ilgesnį laiką sunyksta. Tai atsitinka dėl kelių priežasčių. Kartais mažą plotą uži-
mančios populiacijos žūsta dėl atsitiktinių gamtinių veiksnių. Padidėjus mažų populiacijų 
izoliacijai, jos sunkiau gali (arba iš viso negali) keistis individais su kaimyninėmis vietinė-
mis populiacijomis. Visai nutrūkus šiems procesams, mažos vietinės populiacijos palengva 
gali išnykti dėl genetinių problemų (kraujomaišos). Mažoms populiacijoms iškyla daugiau 
pavojų išnykti ir dėl vadinamojo Elio (angl. Allee) efekto, sumažėjusio produktyvumo, pa-
didėjusio mirtingumo (Sutherland, 2000) bei kai kurių kitų priežasčių. 

*  Reiškinys, kai mažėja buveinių vidutinis plotas, vadinamas jų fragmentiškumo didėjimu.

**  Reiškinys, kai didėja vidutinis atstumas tarp analogiškos rūšies buveinių, vadinamas jų izoliacijos didėjimu.
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ir kitų veiksnių. Pavojingiausia ir plačiausiai paplitusi dirvožemių degradavimo priežas-
tis yra jų erozija. 

Dirvožemio erozija priimta vadinti paviršinių dirvožemio sluoksnių irimą. Eroziją su-
kelia tiek gamtiniai procesai (vandens srautai bei vėjas), tiek tam tikra ūkinė žmonių veikla, 
daugiausia žemės dirbimas. Labiausiai dirvožemio erozija pasireiškia netinkamai naudo-
jant žemę. Nuo  gamtinių-ekologinių sąlygų priklauso ir tai, ar žemės dirbimas labai ska-
tins dirvožemio eroziją. Skiriamos keturios dirvožemio erozijos rūšys: mechaninė, vandens, 
vėjo ir cheminė. 

Mechaninė erozija pasireiškia žemę dirbant kalvotame reljefe, kai žemė pastumiama 
nuolydžio kryptimi. Dėl šios rūšies erozijos kalvų ir šlaitų viršuje gali atsidengti mažai der-
lingas podirvis. Taip pat mechaninė erozija pasireiškia, kai žemė kasama ir dirvožemis su-
maišomas su podirviu. 

Vandens erozija pasireiškia tada, kai dirvos paviršiuje per lietų, liūtis, pavasario polai-
džius susiformuoja vandens perteklius, kuris srūva ir neša dirvožemio daleles. 

Erozija, kai vanduo dalį dirvožemyje esančių cheminių medžiagų iš jo išplauna ir nuneša 
į vandens telkinius, vadinama chemine dirvožemio erozija. 

Vėjo erozija yra laikomas reiškinys, kai vėjas į orą pakelia ir iš vienos vietos į kitą nuneša 
dirvožemio daleles. Dar šis reiškinys vadinamas defliacija.

Dėl plačiai pasireiškiančios dirvožemio erozijos dažniausiai sumažėja jo potencialus 
derlingumas. Be to, dėl pasireiškiančios dirvožemio erozijos gali būti teršiami paviršiniai 
vandenys, seklėti vandens telkiniai,  užpustomi pasėliai, sugadinami keliai, sutrikdomas 
sausumos transportas. Dėl padidėjusio atmosferos dulkėtumo gali būti neigiamai veikia-
mas klimatas. Taip pat dėl vėjo sukeltos dirvožemio erozijos, padidėjus atmosferos dulkėtu-
mui, gali pablogėti žmonių sveikata.

Pripažinta, kad žemės ūkio intensyvinimas labiausiai didina vėjo ir vandens sukeliamą 
dirvos eroziją.

Lietuvoje vėjo erozija labiausiai pasireiškia lengvose dirvose pajūrio regione, kur yra di-
desnis vidutinis vėjo greitis ir yra daugiau vėjuotų dienų. Žiemą, esant įšalui ir mažai sniego, 
vėjo erozija pasireiškia praktiškai visur, kur būna stiprūs vėjai. Žiemą vėjo erozija gali būti 
dar pavojingesnė, nes nuo kalvų vėjas gali pustyti ne tik smulkiausių frakcijų daleles, bet ir 
didesnes – iki 1 mm dydžio (Lazauskas, Pilipavičius, 2008).

Vandens erozija pasireiškia liūčių ir lietaus metu kalvotame kraštovaizdyje, ypač jo di-
desniuose šlaituose. Labiausiai ji pastebima per stiprų ir staigų lietų. Pripažinta, kad van-
dens erozijos intensyvumas labiausiai priklauso nuo dirvožemio granulometrinės sudėties, 
dirvos užimtumo (augalų dangos) ir reljefo. Kaip ir vėjo erozija, vandens sukeliama pavir-
šinė bei srovelinė erozija taip pat mažina dirvožemio derlingumą.

Žemės ūkio poveikis aplinkai

Taigi didėjant buveinių fragmentacijai ir izoliacijai, paprastai nyksta gyvūnų ir augalų 
vietinės populiacijos. Šis procesas neretai esti lėtas ir trumpais tyrimais ne visuomet nusta-
tomas. Pripažinta, kad svarbiausia, dėl ko nyksta vietinės populiacijos, yra tai, kad  gyvū-
nams, augalų sėkloms ir sporoms sunku plisti tarp fragmentiškų ir izoliuotų buveinių, t.y. 
sunkesni tarpopuliaciniai organizmų mainai, sunkesnė organizmų imigracija ir emigracija. 
Ilgainiui tai pakenkia vietos populiacijoms, nes vienoje buveinėje dėl kokių nors priežasčių 
rūšiai išnykus, jai sunku ar neįmanoma atsikurti iš gretimų buveinių (rekolonizacija). Kar-
tais mažos populiacijos gali išnykti ir dėl palyginti mažos genetinės įvairovės. Labiausiai dėl 
didelės buveinių izoliacijos nukenčia mažai judrūs gyvūnai (varliagyviai, ropliai, neskrai-
dantys bestuburiai) ir nedideliu atstumu plintantys augalai.

Vėliau buvo įrodyta, jog buveinių fragmentacijos agrariniame kraštovaizdyje įtaka orga-
nizmams yra žymiai sudėtingesnė, nei ji aprašyta salų biogeografijos teorijos modeliuose 
(MacArthur, Wilson, 1967; Diamond, 1975). Atkreiptas dėmesys (Noss, 1996) į tai, kad sau-
sumos kraštovaizdžiuose fragmentacijos didėjimo įtaka organizmų vietinėms populiacijoms 
priklauso nuo kraštovaizdžio, ypač aplinkinių buveinių, struktūros ir ekologinės kokybės (na-
tūralumo laipsnio). Pavyzdžiui,  jei buveinės fragmentas yra tinkamame organizmui migruoti, 
plisti kraštovaizdyje, jame gyvenančios vietinės populiacijos bus gyvybingesnės.

Žemės ūkis ir dirvožemiai. 
Dirvožemis yra augalų augimo substratas, mikroorganizmų gyvenamoji terpė bei 

medžiagų apykaitos procesų vieta. Medžiagų apykaita jame vyksta nuolat. Mikroor-
ganizmų vykdomų biocheminių procesų augalinės ir gyvulinės kilmės liekanos yra 
suskaidomos iki paprastesnių organinių darinių ir mineralinių dalių. Paprastai šios 
medžiagos ir toliau lieka medžiagų apykaitos rate. Dirvožemyje susipina fiziniai, che-
miniai ir biologiniai procesai.

Teigiama (Lazauskas, Pilipavičius, 2008), jog Lietuvoje 20 cm storio dabartiniam aria-
majam derlingo dirvožemio sluoksniui susidaryti reikėjo daugiau nei 10 tūkst. metų, o  
1 cm storio humusingas dirvožemis formuojasi nuo 700 iki 1000 metų. Taigi faktiškai šių 
dienų žemdirbiai naudoja per tūkstančius metų gamtos sukurtą vertybę – dirvožemį. Jie 
privalo jausti moralinę atsakomybę už tai, kokį dirvožemį, kokio derlingumo jį paveldės 
mūsų būsimos kartos.

Nuo daugelio aplinkybių priklauso, ar dirvožemis (humusas) kaupsis, didės jo derlin-
gumas, ar jis degraduos, t.y. nyks jo humusas, mažės derlingumas. Išskirtiniais atvejais 
dirvožemis apskritai gali būti sunaikintas. Dirvožemis degraduoja tiek dėl natūralių prie-
žasčių, tiek dėl antropogeninės veiklos, dažniausiai dėl nepalankaus žemės ūkio. Savaime 
dirvožemis degraduoja dėl nepalankių klimato sąlygų, reljefo, granulometrinės sudėties 
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Ypač dirvožemyje nepageidautini vadinamieji destrukcinio veikimo sunkieji metalai – 
kadmis, chromas, švinas, gyvsidabris ir nikelis. Jų neigiamas poveikis aplinkai labiausiai 
pasireiškia tuo, kad palyginti didelė jų koncentracija gali sukelti žmonėms labai pavo-
jingas ligas ir labai sutrikdyti jų sveikatą. Pavyzdžiui,  kai kurie sunkieji metalai silpnina 
natūralų imunitetą, sukelia mutacijas, veikia koncerogeniškai ir kt. Švinas sukelia maža-
kraujystę, hepatitą, paralyžių. Akumuliuojantis siunkiųjų metalų ir kitų pavojingų me-
džiagų bei elementų poveikis žmonėms dar nepakankamai ištirtas. Poveikis biologinei 
įvairovei taip pat tikrai yra neigiamas, tačiau nepakankamai ištirtas. Žinoma, kad kai 
kurie sunkieji metalai organizmų audiniuose keičia biogeninius elementus, pvz., kalcį 
(ypač gyvūnų kauluose; pavojingiausia ilgaamžiams gyvūnams, kartu ir žmonėms), varį, 
geležį, manganą. Dėl didelio sunkiųjų metalų kiekio dirvoje mažėja augalų derlius, blo-
gėja maisto produktų kokybė.

Dideliam sunkiųjų metalų kiekiui dirvoje ypač neatsparūs mikroorganizmai. Su-
mažėjus mikroorganizmų, lėčiau skaidomos organinės medžiagos, mažiau pasigamina 
humuso.

Sunkiųjų metalų į dirvas daugiausia patenka su įnešamomis mineralinėmis trąšomis. 
Šiuo požiūriu vienos pavojingiausių yra fosforo trąšos.

Žemės ūkis ir vandenys
Vykdant intensyvią žemių melioravimo programą, pamažu pasikeitė hidrologinis upių 

režimas. Daugėjant nusausintų ir intensyviai žemės ūkio gamybai naudojamų žemių, pa-
sikeitė ir vandens balanso struktūra. Daugiau išgaruoja vandens, padidėjo dirvos akumu-
liacinė geba, nežymiai sumažėjo metinio nuotėkio tūris. Natūralu, kad keičiantis, nors ir 
nežymiai, vandens režimui, negali nepakitęs likti hidrocheminis režimas.

Plėtojant žemės ūkio veiklą, į vandens telkinius iš naudojamų trąšų patenka kelio-
lika cheminių biogeninių elementų, daugiausia azoto (N), fosforo (P) ir kalio (K) bei 
įvairių pesticidų, ypač jų likučių. Biogeniniai elementai yra labai svarbūs tiek sausumos, 
tiek vandens ekosistemoms. Vandens telkiniuose pavojingiausi yra azotas ir fosforas, 
kurie skatina labai greitai augti vandens augalus, t.y. sukelia vadinamąjį eutrofizacijos 
reiškinį. Azoto junginių į vandens telkinius patenka ir gamtiniais, ir antropogeniniais 
būdai (5 pav.).
Didelių biogeninių elementų dozių paveikti, augalai, labai sparčiai augdami, iš vandens 
paima labai daug deguonies, tad kitiems vandens organizmams akivaizdžiai pradeda jo 
trūkti net vasarą. Pavyzdžiui,  atšilus orams, labai suveši dumbliai, todėl labai sumažėjus 
deguonies, gali imti dusti žuvys. Tai rodo, jog dėl į vandens telkinį patekusio šių biogeninių 
elementų pertekliaus sutriko vandens ekosistemos medžiagių apytaka.

Žemės ūkio poveikis aplinkai

Iš antropologijos istorijos žinome, kad dėl netinkamai dirbant žemę išplitusios erozijos 
dirvoms praradus derlingumą, žlugo ištisos savo laiku klestėjusios civilizacijos, visuome-
nės. Tai pasakytina apie Mesopotamijos (Tigro ir Eufrato upių slėniai) civilizaciją, Graikiją. 
Naujausiais tyrimais įrodyta, jog dėl šios priežasties sunyko ir inkų civilizacija. Apstu aiški-
nimų, teigiančių, jog dauguma dabartinių dykumų ir pusdykumių pastaraisiais šimtmečiais 
susiformavo būtent dėl žmonių veiklos, ypač dėl žemės ūkio plėtojimo, nepaisant erozijų 
pavojaus ir netaikant antierozinių priemonių.

Netinkama žemės ūkio veikla sukelia ir kitokių blogų dirvožemio pokyčių: keičiasi jo 
rūgštingumas (ypač rūgštėja), vyksta humuso degradacija, padidėja užteršimas pavojingais 
cheminiais elementais ir cheminėmis medžiagomis. Vienas pavojingiausių aplinkai yra dir-
vožemių užteršimas sunkiaisias metalais*.

Savo sudėtimi ir struktūra bei fizinėmis ir cheminėmis savybėmis dirvožemiai labai 
skiriasi. Skirtingų tipų dirvožemiams būdingos specifinės organizmų bendrijos, kurios 
lemia dirvožemio savybes. Dirvožemio augalai ir mikroflora yra prisitaikiusi prie tam 
tikro dirvožemio rūgštingumo. Pavyzdžiui,  rūgščiuose dirvožemiuose mikroflora ne-
gausi, neaptinkama azotobakterių, negausiai paplitusios nitrifikuojančios bei amonifi-
kuojančios bakterijos, nerandama aerobinėmis sąlygomis celiuliozę skaidančių bakterijų 
(Lapinskas, 1998). Tačiau įrodyta, kad bet kokiame dirvožemyje, nepaisant jo vandeni-
lio jonų koncentracijos (pH), yra įvairių mikroorganizmų, skirtingai toleruojančių pH 
(Звягинцев, 1987). Todėl pakitus dirvožemio pH (pvz., dėl dirvos kalkinimo), jame įsiga-
li kitokie mikroorganizmai (geriau prisitaikę prie pasikeitusios vandenilio jonų koncen-
tracijos). Analogiškoje situacijoje stuomeninių augalų vietinių bendrijų rūšinė sudėtis 
taip pat pakinta, panašiai kaip mikrobų, bet prie pakitusio pH blogiau prisitaikiusios rū-
šys išnyksta, nes jos pralaimi konkurencinę kovą su labiau prisitaikiusiomis rūšims. To-
dėl labai nepageidautina natūraliose ir pusiau natūraliose buveinėse, kur auga laukiniai 
augalai, ypač natūraliose ir pusiau natūraliose pievose, ganyklose, šlapynėse, dirbtinai 
(dažniausiai kalkinant) keisti dirvožemio rūgštingumą. Mat pakeitus dirvos rūgštingu-
mą (pakalkinus dirvą), joje gali pasikeisti augalų rūšys. Dėl kalkinimo sunyksta rūgštų 
dirvožemį mėgstančių augalų populiacijos, o suveši kalcį mėgstantys augalai. Taigi dirb-
tinis dirvožemio rūkštingumo keitimas yra pavojingas biologinės įvairovės, gamtosaugos 
požiūriu, nes gali sukelti augalų bendrijų degradaciją bei saugomų rūšių augalų nykimą. 
Taip pat jis gali būti pavojingas kai kuriems gyvūnams, ypač moliuskams.

Humusas dirvose degraduoja dėl daugelio priežasčių, iš kurių labai svarbios yra netinka-
mas dirvos dirbimas ir per didelis mineralinių trąšų naudojimas.

* Sunkiaisiais metalais priimta vadinti tokius elementus, kurių vieno kubinio centimetro masė yra didesnė nei 5 g.
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Mažesniais kiekiais fosforo ir azoto (daugiausia azoto) į vandens telkinius patenka ir 
su krituliais  bei savaime išsiplauna iš netręštų dirvožemių, bet žemės ūkyje naudojamos 
trąšos yra svarbiausias vandenų teršimo šiais elementais šaltinis.

Vandenų kokybės ir vandens ekosistemų stabilumo požiūriu pavojingiausios didelės bio-
geninių elementų koncentracijos, dideli jų kiekiai. Mat dideli kai kurių biogeninių elementų, 
ypač azoto ir fosforo, kiekiai išbalansuoja tiek organizmų, tiek jų buveinių sistemas. Azoto 
poveikis ekosistemose priklauso ir nuo jo formos. Pavojingiausia aplinkai azoto forma yra 
nitratai (NO3-). Jie, kitaip negu amonis (NH4+), dirvožemio yra beveik nesorbuojami. Juos 
blogiau pasisavina augalai. Todėl jie labai lengvai aplinkoje migruoja. Apie 90–98 % azoto 
iš dirvožemio išplaunama nitratų pavidalu. Be to, dalis nitratų virsta kenksmingais nitritais 
(NO2-). Nitratinis azotas į atvirus vandens telkinius daugiausia patenka per drenažą ir ypač 
augalų ramybės sezono metu. Lietuvoje ryškūs du laikotarpiai, kai daugiausia jo išplauna-
ma. Pirmasis – vėlyvas ruduo ir žiemos pradžia. Antrasis – žiema ir ankstyvas pavasaris. 
Tai yra laikotarpiai, kai dėl palyginti žemos temperatūros bei dirvos įšalo labai sulėtėja mi-
krobiologiniai procesai ir labai sumažėja absorbcinė dirvožemio galia. Vėsiuoju laikotarpiu 
nitratų dirvožemio vandenyje iš dalies padaugėja dėl didesnio su krituliais patenkančio 
azoto kiekio. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje apskritai yra daugiau nitratinio azoto, 
todėl polaidžio arba ilgų lietingų laikotarpių pradžioje, kylant vandens lygiui dirvožemyje, 
jo ir išplaunama daugiau. Tik vėliau, dėl didėjančio nuotėkio ir didesnio nitratinio azoto 
praskiedimo, nitratų koncentracija dirvožemio vandenyje pradeda mažėti.

Gamtoje Azotobacter bakterijos iš vandenyje ištirpusio molekulinio atmosferinio azo-
to sintetina organinius azoto junginius, o šie lengvai transformuojasi į neorganinius azo-
to junginius.

Azoto junginių yra ir krituliuose. Šių junginių į upių vandenis patenka tiesiogiai krituliams 
krintant į vandens telkinius. Krituliams iškritus upės baseine, vanduo skverbiasi į gruntą ir 
papildo gruntinius vandenis. Dalis kritulių, nutekėdami upės baseino paviršiumi, tiesiogiai 
patenka į upių vagas. Kita azoto junginių, patenkančių į upių vandenį, kilmė yra antropogeni-
nė. Šią taršą galima skirti į sutelktąją ir pasklidąją. Sutelktąja tarša vandenis daugiausia teršia 
stambieji gyvulininkystės objektai – vadinamieji kompleksai ir fermos. Iš šių objektų mine-
ralinis azotas į paviršinius vandenis patenka su tiesioginėmis nuotekomis bei per gruntinius 
vandenis. Kitokia žemės ūkio (taip pat ir miškų ūkio) veikla formuoja daugiausia pasklidąją 
taršą. Pasklidosios taršos atveju, svarbiausio taršos elemento – mineralinio azoto – į pavirši-
nius vandens telkinius patenka vandeniui nutekant dirvos paviršiumi (dažniausiai sakoma – 
upelio baseino paviršiumi), per drenažo sistemas bei vandeniui įsigeriant  į gruntą ir pereinant 
į gruntinius vandenis. Taigi nors azotas yra vienas labiausiai paplitusių gamtoje ir svarbiausias 
augalų mitybos elementas, bet jo perteklius kenkia ekosistemoms, ypač organizmams.

Žemės ūkio poveikis aplinkai

5 pav. Azoto junginių patekimo į atvirus vandenis keliai 
Pagal: Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, 2005

Didelis kiekis į vandens telkinius patenkančių biogeninių elementų sukelia vandens augalų 
bendrijų kaitą, dažniausiai jų destrukciją, nes išnyksta šiam poveikiui jautriausios rūšys. Stovin-
čio vandens telkiniuose ir grioviuose augantys augalai biogeninių elementų daugiausia gauna iš 
trąšų per laukų sausinimo uždaru drenažu tinklą. Pavyzdžiui,  Suomijoje, kur žemės ūkis inten-
syvus, dėl šių priežasčių gali išnykti penkios vandens augalų rūšys (Pitkanen M., 2001).

Į gruntinius vandenis iš laukų patenkantis azotas teršia kaimiškųjų vietovių šachtinius 
šulinius. Užterštas per dideliu azoto junginių (daugiausia nitratų) kiekiu geriamasis vanduo 
yra pavojingiausias kūdikių sveikatai.
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Fosforo junginių į upių vandenį patenka labai panašiai kaip ir azoto. Skirtumas yra tas, 
kad fosforo junginių šaltiniai agrarinėse ekosistemose yra beveik išimtinai antropogeni-
nės kilmės.

Pripažinta, kad intensyvinant žemės ūkį, daugiau maisto medžiagų išplaunama iš dirvos. 
Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo, kad galima mažinti biogeninių elementų išplovimo 
apimtis ir jo neigiamą poveikį gamtinei aplinkai, pasirenkant sėjomainas su tarpiniais au-
galais ir dirvas laikant nuolat užimtas. Pavyzdžiui,  nustatyta, kad azoto ženkliai mažiau 
išplaunama, kai vėlyvą rudenį ir žiemą laukuose yra augalų.

Apskritai azoto išplovimas iš dirvos priklauso nuo žemės dirbimo, kalkinimo, tręšimo, 
auginamos kultūros, dirvožemio genezės ir granulometrinės sudėties, prasisunkusio van-
dens kiekio, dirvožemio azotingumo, klimatinių sąlygų ir kt. Nitratų koncentracija dirvoje 
taip pat priklauso nuo gruntinio vandens gylio. Kuo jis arčiau žemės paviršiaus, tuo didesnė 
dažniausiai yra nitratų koncentracija. Tuo tarpu amoniakinio azoto kiekis dirvoje nelabai 
priklauso nuo kritulių kiekio ir drenažo nuotėkio. 

Lietuvoje, Aplinkos agentūros duomenimis, vidutinė nitratų koncentracija gruntinia-
me vandenyje 2009 m. urbanizuotoje aplinkoje buvo 21 mg/l, dirbamose žemėse – 9,8 
mg/l, pievose ir ganyklose – 1,3 mg/l, o natūralus jų gamtinis fonas – 0,7 mg/l. Per šešerių 
metų laikotarpį (1994–2009 m.) nitratų koncentracijos kaita daugumoje stebėjimo vietų 
buvo nežymi, bet daugiausia konstatuota mažėjimo tendencija. Nitratų koncentracijos 
kaita gruntiniame vandenyje sietina su pasikeitusiu žemėnaudos intensyvumu, bet giles-
niuose dirvos sluoksniuose jų kiekis keičiasi iš lėto ir atspindi prieš 5–10 metų įvykusius 
pokyčius.

Poveikis biologinei įvairovei

Kodėl biologinė įvairovė svarbi žmonėms? 
Biologinė įvairovė  – organizmų, sausumos bei vandens ekosistemų, ekologinių kom-

pleksų, kurių dalimi jie yra, įvairovė. Biologinė įvairovė žmonėms yra labai svarbi, nes eko-
sistemose ji palaiko, užtikrina žmonių gyvenimui svarbius ekologinius procesus, kartu ir 
turinčius įtakos klimatui, anglies globaliniam ciklui, vandenų švarumui, saugančius dir-
vožemius nuo degradavimo, virtimo dykumomis. Gyvybės formų, rūšių požiūriu – tai yra 
įvairių formų naminiai gyvuliai, laukiniai gyvūnai, kultūriniai ir laukiniai augalai bei mi-
kroorganizmai, teikiantys žmonijai daugybę produktų, žaliavų, paslaugų. Tai labai svarbūs 
dalykai, padedantys žmonėms išgyventi bei teikiantys didelę ekonominę naudą. Tiesa, dalis 
biologinės įvairovės vis dar nepakankamai ištirta, todėl ir dėl šios priežasties potencialios 
vertybės turi būti išsaugotos ateities kartoms.

Kaip biologine įvairove rūpinamasi tarptautiniu mastu? 
Nors ES nepavyko iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimo, ji siekdama išsaugoti 

gausią ekosistemų, rūšių ir genų įvairovę, 2010 m. rengė naują strategiją. Strategija buvo kuriama 
vadovaujantis Europos Vadovų Tarybos 2010 m. kovo mėnesį parengta biologinės įvairovės vizi-
ja ir suformuotu jos apsaugos tikslu. Dabar ES įsipareigojimų biologinės įvairovės srityje pagrin-
dinis tikslas yra iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, kiek 
įmanoma jas atkurti ir padidinti ES indėlį, stabdant biologinės įvairovės nykimą visame pasau-
lyje. Teigiama, kad bus atsižvelgiama į praeities patirtas nesėkmes ir bus nustatytos griežtesnės 
priemonės, padėsiančios iki 2020 m. pasiekti numatytą tikslą – sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą. Siekiant atkreipti visų dėmesį į biologinės įvairovės apsaugos problemas, 2010 m. buvo 
paskelbti Tarptautiniais biologinės įvairovės metais (Europos Komisija, 2010).

Kodėl biologinė įvairovė nyksta? 
Biologinė įvairovė nyksta dėl daugelio priežasčių. Svarbiausios iš jų yra šios: 

 > natūralių ir pusiau natūralių buveinių naikinimas,
 > natūralių ir pusiau natūralių buveinių degradavimas (prastėjimas) dėl gamtinių 

veiksnių ir žmonių veiklos,
 > pasikeitęs žemės naudojimas,
 > per intensyvus gamtos resursų naudojimas,
 > invazinių rūšių* platinimas ir vėliau jų savaiminis plitimas, 
 > aplinkos tarša, 
 > klimato kaita,
 > kita. 

Biologinės įvairovės ištirtumas 
Nors beveik visi aplinkosaugininkai ir ekologai Europoje sutaria, kad dėl ūkinės vei-

klos biologinė įvairovė kontinente nyksta masiškai, bet dar net ne visos biologinės įvai-
rovės formos Europoje pakankamai ištirtos. Trūksta specialistų, lėšų, o neretai ir lėšas 
tyrimams skirstančių politikų valios. Kaip ekologijoje įprasta, biologinės įvairovės tyri-
muose stengiamasi taikyti dedukcijos principą, pvz., pasirenkama tirti tik reprezenta-
tyvius, parankiausius biologinės įvairovės komponentus. Tuo tarpu formuojant tyrimų 
išvadas, stengiamasi taikyti indukcijos principą, t. y. stengiamasi išvadas daryti apie visą 
biologinę įvairovę. Taikant šiuos principus, pripažinta, kad paukščių vietinių populiacijų 

* Invazinės – svetimžemės rūšys, kurių paplitimas kelia pavojų biologinei įvairovei arba gali sukelti kitų iš 
anksto nenumatytų ir nelaukiamų pasekmių.

Žemės ūkio poveikis aplinkai



48 49Agrarinė aplinkosauga

prie specializuoto, suprastėjo sėjomainos, iš dalies net pasikeitė auginamos kultūros. Miš-
riame ūkyje ariama žemė su netoliese esančiomis natūraliomis bei pusiau natūraliomis ga-
nyklomis bei pievomis formuoja buveinių įvairovę. Toks kraštovaizdis pasižymi ir augalų 
bei gyvūnų įvairove. Ypač ariamų laukų ir žalienų kaimynystė suformuoja tinkamas buvei-
nes kai kuriems paukščiams (Dodds, Appleby, Campbell, 1996).

Plėtojant pramoninį žemės ūkį, agrarinės ekosistemos, ypač dirvožemiai, naudojami per 
intensyviai. Formuojami per dideli laukai, agrarinėse ekosistemose paliekama per mažai 
natūralių ir pusiau natūralių elementų (pvz., pievų, sumedėjusios augalijos plotelių), todėl  
labai pablogėja sąlygos biologinei įvairovei. Į dirvožemį įterpiama daug greitai veikiančių 
augalų maisto medžiagų (mineralinių trąšų), iš laukų išvežama beveik visa užauginta auga-
lų biomasė. Dirvožemio medžiagų balansas keičiasi, dirvožemio kokybė (ilgalaikis potenci-
alus derlingumas) blogėja. Šalies agrariniame kraštovaizdyje augantys mažo ploto miškeliai 
naudojami taip pat per intensyviai, nes čia beveik nėra gamtinę brandą pasiekusių miškų, o 
brandžių labai nedaug. Dėl šios priežasties klimaksinių miško rūšių populiacijoms agrari-
niame kraštovaizdyje beveik nėra sąlygų gyventi.

Žmogus labai priprato platinti įvairias egzotines (svetimžemes) rūšis. Deja, kai kurių 
egzotinių rūšių platinimas tampa nebekontroliuojamas, nes jos pradeda plisti savaime ir 
tampa invazinėmis rūšimis. Plačiąja prasme invazinės rūšys apibūdinamos kaip svetimže-
mės rūšys, kurių paplitimas kelia pavojų biologinei įvairovei arba turi kitų nenumatytų pa-
sekmių. Invazinės rūšys daugiausia sukelia įvairias ekologines problemas. Jos taip pat prida-
ro vis daugiau ekonominių nuostolių, kartu ir žemės ūkiui. Deja, kai kurios invazinės rūšys 
plinta dėl netinkamos žemės ūkio veiklos. Naujausiais mokslininkų skaičiavimais, Europoje 
aptinkama 11 000 svetimžemių rūšių, ir šis skaičius nuolat sparčiai auga. Vertinama, kad apie 
10–15 % šių rūšių gali kelti grėsmę Europos biologinei įvairovei (yra tapusios ar labai tikėtina, 
kad gali tapti invazinėmis rūšimis).

Žemės ūkis yra vienas pavojingiausių aplinkos teršėjų. Daugiausia aplinka yra ter-
šiama iš dirvos pasišalinusiomis augalų maisto medžiagomis (augalų nesunaudotų trąšų 
likučiais) ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis (sunkiųjų metalų jonais, įvairiais 
pesticidais, ypač herbicidais) ir kt. Žemės ūkis sukelia sutelktąją ir pasklidąją vandenų 
taršą. Sutelktosios taršos atveju, pvz., iš gyvulininkystės fermų azotos į paviršinius vande-
nis patenka su tiesioginėmis nuotekomis bei per gruntinius vandenis. Pasklidosios taršos 
atveju mineralinio azoto į paviršinius vandens telkinius patenka daugiausia per drenažo 
sistemas. Pesticidų likučiai aplinkoje paplinta dar įvairesniais keliais. Pavyzdžiui,  net 
šiuo metu, praėjus keliems dešimtmečiams po to, kai visiškai uždrausta naudoti DDT 
preparatus, jų skilimo produktų randama net Antarktidoje, kur žemės ūkis apskritai ne-
plėtojamas.

Žemės ūkio poveikis aplinkai

būklė gerai atspindi visos biologinės įvairovės būklę, nes ekologiniais ryšiais (mitybiniais, 
veisimosi bei slėpimosi nuo pavojų) paukščiai yra susiję su augalų įvairove ir kitais gy-
vūnais. Jų vietinės populiacijos gali būti puikūs aplinkos kokybės ir biologinės įvairovės 
apsaugos būklės indikatoriai.

Žemės ūkio įtakojamos biologinės įvairovės nykimo priežastys 
Visos minėtos biologinės įvairovės nykimo priežastys yra daugiau ar mažiau susijusios 

su žemės ūkio veikla. Panagrinėkime jas šiek tiek detaliau.
Pripažinta, jog žemės ūkio veikla biologinę įvairovę veikia tiesiogiai ir netiesiogiai, pa-

lankiai ir nepalankiai. Pats pavojingiausias netiesioginis neigiamas poveikis yra susijęs su 
agrarinio kraštovaizdžio pritaikymu intensyviai žemės ūkio veiklai plėtoti, ypač su natū-
ralių ir pusiau natūralių buveinių (gyvenamųjų vietų) sunaikinimu arba žymiu pakeitimu 
(daline destrukcija) bei išsaugotų buveinių fragmentiškumo didinimu. Pesticidų naudoji-
mas bei nepakankamai ekologiškų žemės dirbimo ir derliaus nuėmimo technologijų (ypač 
neigiamai veikiančių laukinius gyvūnus ir augalus) taikymas organizmus gali veikti tiesio-
giai (dažniausiai labai nepalankiai).

Didžiausia neigiama grėsmė biologinei įvairovei kyla dėl žemės ūkio intensyvinimo. Dėl 
pesticidų ir trąšų naudojimo ariamose žemėse pamažu degraduoja laukinių augalų (piktžolių) 
ir bestuburių bendrijos bei populiacijos. Šie agrarinės ekosistemos pokyčiai per ekologinius 
(labiausiai mitybinius) ryšius neigiamai paveikia ir kitus gyvūnus – paukščius, žinduolius.

Lietuvoje agrarinėse ekosistemose dažniausios natūralios ir pusiau natūralios buveinės 
yra natūralios ir pusiau natūralios pievos, pelkutės, įvairūs vandens telkiniai, miškeliai, me-
džių ir krūmų grupės, pavieniai medžiai ir krūmai. Daugiausia natūralių ir pusiau natū-
ralių buveinių buvo sunaikinta žemės ūkio plotų melioracijos metu. Melioracija neatlikta 
apytikriai 20 % šalies teritorijos. Nemelioruotų žemių pasiskirstymas šalyje labai netolygus. 
Daugiausia jų yra susitelkę rytinėje šalies dalyje. 

Biologinės įvairovės palaikymo požiūriu natūralios ir pusiau natūralios buveinės prastėja 
(degraduoja) dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai priežastys yra bendros – gamtinės ir sąlygo-
jamos žmonių veiklos. Pavyzdžiui, pievos, kurias nustojama šienauti ar kuriose nebeganomi 
gyvuliai, apauga sumedėjusiais augalais. Dėl to natūralių ir pusiau natūralių pievų vertė bio-
loginei įvairovei labai sumažėja – buvusi pievų biologinė įvairovė sunyksta, ir pamažu susi-
formuoja labai paprasta, skurdi miško biologinė bendrija. Labiausiai dėl kolūkių eros metu 
dešimtmečiais plėtoto nepalankaus gamtai žemės ūkio labai uždumblėjo kai kurie ežerai, su-
nyko jų biologinė įvairovė.

Perėjus nuo ekstensyvaus prie pramoninio (vadinamojo tradicinio) žemės ūkio, labai 
pasikeitė žemės naudojimas (plačiąja prasme). Nuo mišraus ūkio dažnai buvo pereinama 
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Įvairių žemės ūkio veiklų metu (nelygu kokios taikomos technologijos) į aplinką gali išsi-
skirti nemažai pašalinių produktų, kurie skatina klimato kaitą. Šiuo požiūriu žemės ūkio teri-
torijose į atmosferą išmetama palyginti daug dujų, kurios sukelia vadinamąjį šiltnamio efektą.

Tarptautinė paukščių apsaugos organizacijų asociacija BirdLife International nustatė, 
kad apie 40  % visų Europoje retėjančių paukščių rūšių neigiamai veikia žemės ūkio inten-
syvinimas, o apie 20  % rūšių – žemės ūkio veiklos nutraukimas. Europos agrarinio krašto-
vaizdžio paukščių populiacijos pastaraisiais dešimtmečiais sparčiausiai nyksta kontinento 
vakarinėje ir šiaurinėje dalyse. Tai rodo foninės perinčių paukščių stebėsenos duomenys 
įvairiose Europos šalyse. Šių paukščių populiacijų mažėjimo intensyvumas yra tiesiogiai 
susijęs su rūšių specializacija. Sparčiai nyksta tik ekologiškai nuo žemės ūkio intensyvumo 
priklausančios rūšys, o plačiai specializuotų agrarinio kraštovaizdžio rūšių populiacijos yra 
palyginti stabilios.

Nepakeitus dabartinės žemės ūkio politikos ir nepradėjus kurti darnaus, tausojamojo, 
ekologiško žemės ūkio, artimiausioje ateityje didės grėsmių biologinei įvairovei mastai 
(1  lentelė). Taip prognozuojama atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis biologinės įvairovės po-
kyčiai vyko kai kuriose Vakarų Europos valstybėse praėjusiame šimtmetyje, ir į ekonominę 
plėtrą, numatomą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje jau artimiausiais metais. 

Skirtinga žemės ūkio veikla specifiškai veikia atskirų rūšių organizmus. Pavyzdžiui, 
darbai, susiję su agrarinio kraštovaizdžio pertvarkymu, struktūros prastinimu, veikia dau-
gelį rūšių. Tuo tarpu siaurai specializuotų trumpaamžių herbicidų purškimas turi įtakos 
tik kai kuriems augalams. Kadangi organizmų ekologiniai tarpusavio ryšiai labai įvairūs ir 
sudėtingi, abiem atvejais minėtos veiklos vienus organizmus paveiks palankiai, o kitiems 
pakenks. Pavyzdžiui, panaudojus dviskiltėms piktžolėms naikinti skirtus herbicidus, šių au-
galų ir su jais susijusių vabzdžių išties labai sumažės. Tokie pokyčiai agrarinėje ekosistemoje 
turės kad ir nedidelę, bet teigiamą įtaką dviskilčių augalų ir su jais susijusių vabzdžių kon-
kurentams. Paprastai dėl žemės ūkio ir kitokios ūkinės veiklos nukenčia (lokaliai išnyksta) 
siaurai specializuotos ir kartu labai jautrios specifiniams aplinkos pokyčiams, o progresuoja 
plačiai specializuotos, vadinamosios euribiontinės, rūšys. Dėl to ekosistema ir jos biologinė 
įvairovė pamažu paprastėja.

Palyginus įvairias biologinės įvairovės formas, Europoje svarbiausių su žemės ūkiu susi-
jusių veiklų poveikis paukščiams bene geriausiai ištirtas (Tucker, Evans, 1997). Konstatuo-
jama, jog agrariniame (atvirame) kraštovaizdyje peri palyginti daug Europoje nykstančių 
rūšių paukščių. Agrarinis, arba atviras, kraštovaizdis daugumai šių rūšių yra vienintelė vei-
simosi buveinė. Plačiai pripažinta, kad paukščių, kaip gerų aplinkos kokybės indikatorių, 
bendrijų būklė integruotai atspindi ir visos biologinės įvairovės būklę. Todėl informacija 
apie jų būklę (2 lentelė) atspindi ne tik įvairios su žemės ūkio plėtra susijusios veiklos po-

Žemės ūkio poveikis aplinkai

Veikla / grėsmė 
 

Specializacija, auginamų 
augalų įvairovės mažinimas, 
sėjomainų prastinimas,  
sėjomaininių laukų stambi-
nimas

Dideli naudojamų trąšų kie-
kiai, produktyvios javų veislės, 
intensyvus kultūrinių pievų 
ir ganyklų naudojimas (tik 
kultūrinės žolės, drėkinimas)

Dirvų sausinimas,  
melioravimas 
 
 
 
 

Pesticidų naudojimas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesuderinti su svarbiausiais 
agrarinės aplinkosaugos 
reikalavimais žemės ūkio 
darbai (ypač per ankstyvas 
šienavimas)

Įtaka agrarinio kraštovaizdžio  
biologinei įvairovei 

Gerokai nuskurdinama bestuburių fauna ir vieti-
nė flora, sumažėja laukinių augalų ir bestuburių 
biomasės. Dėl to per mitybinius ryšius pablogėja 
sąlygos kitiems gyvūnams (ypač paukščiams, žin-
duoliams). 

Sumažėja laukinių augalų, bestuburių ir su jais 
ekologiniais ryšiais susijusių kitų organizmų įvai-
rovė. Ypač tokie laukai nelabai tinkami paukščiams 
veistis, maitintis. 

Natūralius ir pusiau natūralius agrarinio kraštovaiz-
džio elementus (ypač pievas, krūmynus) transformuo-
jant į ariamą žemę, sunaikinamos svarbios gyvūnų 
buveinės ir augalų augavietės. Sunaikinus pastovius 
ir/ar laikinus atviro vandens telkinius, degraduoja 
agrarinis kraštovaizdis (kaip buveinė). Dėl to tokiose 
vietovėse nuskursta visa biologinė įvairovė.

Kai kuriuos organizmus veikia toksiškai (ypač 
laukinius augalus, vabzdžius, grybus), dėl to suma-
žėja rūšių įvairovė ir laukinių organizmų biomasė. 
Sumažėja bestuburiais ir augalų sėklomis mintančių 
gyvūnų natūralaus maisto. Dažniausiai nukenčia 
ne tik žemės ūkio kenkėjai, bet ir indiferentiniai 
bestuburiai bei natūralūs kenkėjų priešai. Kai 
kuriuos pesticidus užpurškus ant paukščių lizduose 
esančių kiaušinių, žūsta besivystantys embrionai. 
Gali padaugėti organizmų mutacijų. 

Žūva įvairūs gyvūnai, sunaikinami paukščių lizdai.  
Vien dėl technikos naudojimo laukuose išnyksta  
varliagyviai. 
 

Grėsmių mastas

Dabar 

R 
 
 
 

R 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 

1 lentelė. Kai kurios žemės ūkio veiklos neigiama įtaka biologinei įvairovei Lietuvos 
agrariniame kraštovaizdyje. Grėsmės išvardytos mažėjančia svarba

Ateityje

P 
 
 
 

P 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

Trumpinimai:

P – grėsmė paplitusi labai plačiai (įtaka juntama >10 % ploto),

R – paplitusi tik kai kuriuose regionuose (įtaka juntama 1–10 % ploto),

L – paplitusi lokaliai (įtaka juntama <1 % ploto)
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 Žalienų tręšimas,  Pesticidų Žemės ūkio Per intensyvus Kraštovaizdžio Apsodinimas Žemės ūkio Sausinimas Šieno paruošų 
 natūralių pievų naudojimas veiklos ganymas struktūros mišku darbai  keitimas 
 kultūrinimas,   nutraukimas  skurdinimas    šienainio, 
 kultūrinių pievų        siloso gamyba 
 persėjimas     

Baltasis gandras + + +  + +  + 

Paprastasis pelėsakalis + + + + + +   

Mažasis erelis rėksnys + + +  + +  + 

Kurapka + + + + + + +  +

Švygžda   +  + +  + 

Griežlė +  + +  + +  +

Juodkrūtis bėgikas   +   +  + +

Gaidukas +  + +  +  + 

Stulgys +  + +  +  + 

Paprastasis griciukas +  + +  +  + 

Didžioji kuolinga +  + +  + + + 

Raudonkojis tulikas +  + +  + + + 

Pempė  + + +  + + + 

Balinė pelėda +  + +  +  + 

Dirvinis vieversys + + + + + + +  +

Dirvoninis kalviukas + + + +  +   

Pievinis kalviukas +  + + + +   +

Kiauliukė +  +  + + +  +

Paprastoji medšarkė + + +  + +   

Meldinė nendrinukė +  + +  + + + +

2 lentelė. Kai kurių ES pagal Paukščių direktyvą (79/409/EEB) saugomų rūšių  
paukščiams agrariniame kraštovaizdyje kylančios svarbiausios grėsmės 
Pagal: Tucker, Evans, 1997; autoriaus adaptuota Lietuvos sąlygoms; grėsmės vertinamos ilgalaikėje perspektyvoje; 
pavojingos grėsmės pažymėtos pliuso ženklu.
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Ekologinė ir tausojamoji žemdirbystės sistemos yra vienos iš palankiausių biologinės 
įvairovės ilgalaikiam išlikimui mūsų regione. Priešingai, šiuo požiūriu nepalanki yra in-
tensyvios žemdirbystės sistema, kuri dažniausiai būna ir labai specializuota. Žemės ūkio 
intensyvinimą plačiai ir patriaukliai propaguoja valstybinės institucijos (pvz., žr. Pažan-
gaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai, 2000). Ją palačiai finansiškai remia valstybė.

Biologinei įvairovei palankesnės sėjomainos su didesniu rotacijos narių skaičiumi. Dėl 
sėjomainos taikymo, dėl įvairių žemės ūkio augalų laukų (būtinai ir su daugiametėmis žo-
lėmis) mozaikos agrariniame kraštovaizdyje būna palyginti didelė natūralių augalų ir bes-
tuburių įvairovė, o tai labai palankiai veikia stuburinius gyvūnus.

Taigi europinė patirtis rodo, kad jau mažiausiai keletą dešimtmečių egzistuoja konfliktas 
tarp labai produktyvaus, modernaus žemės ūkio ir gamtosaugos, ypač biologinės įvairovės 
palaikymo. Ligšiolinė labiausiai išsivysčiusių Europos šalių patirtis rodo, kad šiame konf-
likte biologinė įvairovė ir mozaikiškas, turtingas agrarinis kraštovaizdis nuolat pralaimi. 
Tačiau praktinio ūkininkavimo ir mokslinių tyrimų pavyzdžiai vietose rodo, kad valstybei 
finansiškai remiant įvairias agrarinės aplinkosaugos priemones, šį konfliktą dažniausiai iš 
dalies pavyksta išspręsti.

Ūkio intensyvumas ir biologinė įvairovė
Intensyvaus žemės ūkio priešingybė – ekstensyvus ūkis. Ekstensyviai šalyje ūkininkauta 

ilgai, o intensyvus žemės ūkis praktikuojamas tik kai kuriose šalies vietose ir vos kelis de-
šimtmečius.

Svarbiausiais ekstensyvaus (Lietuvoje taip pat priimta sakyti – tausojamojo ar darnaus) 
žemės ūkio rodikliais laikomi neintensyvus tręšimas ir gaunamas vidutinis (jokiu būdu ne 
didžiausias, o tiksliau  – gana nedidelis) derlingumas (Žekonienė, 2002). Be pasiekiamo 
vidutinio produktyvumo (įvairios produkcijos, tenkančios tam tikram žemės plotui) eks-
tensyvaus, tausojamojo žemės mišraus žemės ūkio svarbiausios charakteristikos galėtų būti 
tokios (pagal The nature of farming, 1994; Žekonienė, 2002):

 > vyrauja tręšimas organinėmis trąšomis,
 > ganoma ekstensyviai (viename hektare vidutiniškai ganoma viena karvė),
 > naudojama nedaug (vidutiniam derliui gauti) įvairių cheminių medžiagų (ypač 

pesticidų ir augimo reguliatorių),
 > dirvos dirbtinai nelaistomos ir kuo mažiau jų sausinama, 
 > projektuojamos gamtinei dirvožeminei zonai tinkamiausios sudėtingos sėjomainos,
 > sėjomainose naudojami įvairūs pūdymai: sideraciniai, užimtieji ir juodieji,
 > palaikoma kuo daugiau natūralių ir pusiau natūralių kuo įvairesnės rūšinės sudėties 

žalienų,

Žemės ūkio poveikis aplinkai

tencialias grėsmes atskirų Europos agrariniame kraštovaizdyje nykstančių paukščių rūšių 
vietinėms perinčioms populiacijoms, bet ir visai biologinei įvairovei.

Svarbu žinoti, kad agrarinio kraštovaizdžio biologinei įvairovei (ypač retoms ir nyks-
tančioms rūšims) labai svarbios yra natūralios ir pusiau natūralios pievos, ganyklos. Pievų 
tręšimas ir gerinimas persėjant žoles kelia pavojų daugumai nykstančių rūšių. Tręšimo po-
veikis yra netiesioginis. Patręštos pievos sutankėja, o bendra augalų biomasė labai padidėja. 
Augalų bendrijos supaprastėja, nes išnyksta dauguma toje vietoje retų rūšių. Dalies augalų 
rūšių išnykimas per ekologinius ryšius veikia kitus organizmus. Dėl tręšimo biologinė įvai-
rovė pievose apskritai sumažėja.

Ganyklose potencialią grėsmę biologinei įvairovei kelia per intensyvus ganymas (deta-
liau žr. skyrelį “ Gyvulių ganymas ganyklose”).

Dirvų sausinimas irgi laikytinas rimta grėsme daugumai retų agrarinio kraštovaizdžio or-
ganizmų rūšių. Tuo tarpu kraštovaizdžio agrotechninės ir cheminės pasėlių priežiūros prie-
monės, derliaus nuėmimo technologijų keitimas kelia grėsmę palyginti nedaugeliui retų rūšių.

Biologinės įvairovės rūšinė sudėtis ir vietinė gausa labai priklauso ir nuo ūkio inten-
syvumo. Jei javai ir žalienos prižiūrimi labai intensyviai, net ir mišriame ūkyje išlieka ne-
daug laukinių augalų ir bestuburių gyvūnų rūšių. Dėl prastų mitybos sąlygų būna nedidelės 
paukščių bei žinduolių vietinės populiacijos.

6 pav. Ryšys tarp žemės ūkio intensyvumo (vertinamas pagal javų derlių) ir paukščių 
vietos populiacijų gausos pokyčių įvairiose Europos valstybėse 1970-1990 m. 
Užpildyti kvadratėliai – šalys ES narėmis tapusios iki 1990 m. Trikampiais pažymėtos šalys, ES narėmis tapusios 
po 1990 m. Tuščiaviduriais kvadratėliais pažymėtos šalys, kurios ES tapo 2004 m. bei vėliau ir šalys, kurios ES 
nepriklauso. Indekso reikšmės su minuso ženklu rodo populiacijų mažėjimą. Vyrauja dėsningumas, jog šalyse, 
kuriose žemės ūkis intensyvesnis (buvo gauti didesni derliai), tuo paukščių populiacijos nyko sparčiau. 

Pagal: Donald et al., 2002.
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masės, juos parduodant. Žemės ūkyje, kurį šiuo metu smarkiai reguliuoja valstybė, be paja-
mų už realizuojamą produkciją, svarbiomis pelno komponentėmis yra iš šalies vyriausybės 
gaunamos paramos vienai ar kitai veiklai dydis bei sąnaudos, taip pat produkcijos reali-
zavimo galimybės. Kaip matyti iš šioje knygoje pateiktos ekstensyvaus tausojamojo ūkio 
charakteristikos, tokiame ūkyje gaunamas mažesnis derlius nei ten, kur ūkininkaujama in-
tensyviai. Labai svarbu suprasti, kad tai dar nereiškia, jog ekstensyviai ūkininkaujant bus 
gaunamas mažesnis pelnas. Paskaičiuota, kad, palyginus sąnaudas, tenkančias tam pačiam 
ploto vienetui, intensyviai ir tausojamai ūkininkaujant, jos gali skirtis dešimtis kartų. Taigi 
mažesnėmis sąnaudomis (ypač dėl mažesnių išlaidų trąšoms, pesticidams, kurui, žemės 
ūkio technikai ir mechanizmams eksploatuoti bei samdomam personalui išlaikyti) eksten-
syviame ūkyje pelnas už sveiką, ekologišką produkciją gali būti visai neblogas. Juolab, kad 
rinka kokybiškai produkcijai šiuo metu labai gera.

Gamtosaugos ir biologinės įvairovės požiūriu įdomūs ūkio intensyvumo pokyčiai Lie-
tuvoje vyko atkūrus nepriklausomybę, kai suirus buvusiai politinei santvarkai ir vykstant 

Palankūs veiksniai 

Darnus (ekstensyvus) ūkininkavimas, ypač nenaudo-
jant pesticidų ir mineralinių trąšų ar jų naudojant kuo 
mažiau

Formuojamas mozaikiškas pusiau natūralių elementų 
turtingas kraštovaizdis

Maži laukai ir maži sėjomainų laukai

Plėtojamas mišrus ūkis

Sunkioji technika ir kitokia motorinė technika naudo-
jama minimaliai

Sudėtingos sėjomainos, didelė kultūrų įvairovė

Formuojamos bei ilgą laiką palaikomos įvairiažolės 
žalienos (pirmiausia vandens telkinių pakrantėse)

Gyvuliai ganomi ekstensyviai (viename hektare vidu-
tiniškai ganoma viena karvė arba atitinkamas skaičius 
kitų gyvulių)

Dirvos dirbtinai nelaistomos ir kuo mažiau jų sausi-
nama

Regione senaisiais būdais ruošiami pašarai (šienas) 
 

Nepalankūs veiksniai 

Į kuo didesnį pelningumą orientuotas ūkis; gausiai 
naudojamos mineralinės trąšos ir pesticidai (intensyvi 
žemdirbystė)

Formuojamas homogeniškas kraštovaizdis, kuriame 
mažai pusiau natūralių elementų

Stambūs laukai ir sėjomainų laukai

Ūkis specializuojamas

Daug naudojama sunkiasvorės technikos

Monokultūros dideliuose plotuose, maža kultūrų 
įvairovė 

Formuojamos vienarūšės žalienos, palei vandens 
telkinius žemė ariama

Gyvuliai ganomi ganyklose juos koncentruojant (vie-
name hektare vidutiniškai ganoma kelios karvės arba 
atitinkamas skaičius kitų gyvulių)

Vandens režimas reguliuojamas: dirvos intensyviai 
nusausinamos ir (arba) laistomos 

Taikomos modernios pašarų gyvuliams ruošimo 
technologijos – vietoje šieno gaminamas šienainis, 
silosas, kapojai

3 lentelė. Su žemės ūkio intensyvumu susijusių veiksnių palankumas 
aplinkos kokybei

Žemės ūkio poveikis aplinkai

 > naudojama gana nedaug žemės ūkio technikos,
 > pagal galimybes auginami regioninių ir vietinių veislių gyvuliai, auginami regione 

plačiausiai paplitę augalai ir jų veislės,
 > taikomi „senieji“ nepramoninio žemės ūkio derliaus nuėmimo būdai,
 > palaikomas regione seniau vystytas ūkis (ypač šieno ruošimas, veršelių auginimas 

kartu su karve),
 > nedaug naudojama koncentruotų pašarų,
 > strategiškai nesiekiama maksimaliai įmanomo derlingumo, produktyvumo,  

o prioritetas teikiamas vidutiniam derlingumui ir ekstensyviam tausojamąjam ūkiui.

Viskas, kas siekiant didesnių derlių, didesnių pelnų, būtų daroma ne taip, kaip išvardyta 
apibūdinant ekstensyvų žemės ūkį, galėtų būti laikoma intensyvaus žemės ūkio požymiais. 
Šiuo metu intensyviausias žemės ūkis yra senosiose Vakarų Europos valstybėse ir gerokai 
mažiau intensyvus Rytų Europos ir Baltijos valstybėse.

Agrarinio kraštovaizdžio biologinė įvairovė didžiojoje Europos dalyje labai sumažėjo 
prieš 20–30 metų ir nuo to laiko nebeatsikuria. Pripažįstama, kad tam didžiausią įtaką turė-
jo pokaryje pradėtas ir kelis dešimtmečius ypač sparčiai vykęs žemės ūkio intensyvinimas. 
Tai labai vaizdžiai iliustruoja agrarinio kraštovaizdžio būdingiausių paukščių rūšių popu-
liacijų gausos (nustatyta stebėsenos duomenų pagrindu) įvairiose Europos šalyse koreliaci-
ja su žemės ūkio intensyvumu (vertinta pagal javų derlingumą). Nustatyta, kad kuo šalyje 
intensyvesnis žemės ūkis, tuo agrariniame kraštovaizdyje perintys paukščiai pastaraisiais 
dešimtmečiais nyko sparčiau (6 pav.).

Kadangi plačiai pripažinta, jog paukščių populiacijų pokyčiai atspindi ir mitybiniais 
ryšiais susietų organizmų vietinių populiacijų būklę, tai paukščių pavyzdžiu nustatytas 
dėsningumas leidžia daryti prielaidą, kad šis agrarinio kraštovaizdžio paukščių regioninių 
populiacijų nuskurdimo patvirtinimas atspindi ir visos biologinės įvairovės nuskurdimą 
šalyse su labai intensyviu žemės ūkiu. Toks nuskurdimas nėra bendras reiškinys Europos 
žemynui, o yra tik biologinės įvairovės reakcija į per intensyvų žemės ūkį, per didelius žmo-
gaus veiklos sukeltus agrarinių ekosistemų pokyčius.

Literatūros duomenys (O’Connor, Shrubb, 1990) patvirtina, kad intensyvinant žemės 
ūkio gamybą, agrariniame kraštovaizdyje degraduoja aukštesniųjų gyvūnų (ypač paukščių) 
mitybinė bazė, t.y. sumažėja augalų sėklų ir bestuburių gyvūnų skaičius bei kokybė (suma-
žėja rūšių, t.y. alternatyvaus maisto gausa). Naudojant daug trąšų, labai suveši, sutankėja pa-
sėliai, dėl to daugeliui atviras vietas mėgstančių gyvūnų pablogėja ir maisto prieinamumas.

Kiekvienas ūkininkas ir juo tapti planuojantis žmogus turėtų žinoti, jog ūkyje gaunamas 
pelnas nepriklauso vien nuo gaunamo žemės ūkio augalų derliaus ar nuo išaugintų gyvulių 
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Žemės ūkio veiklos nutraukimas
Kaip jau minėta, dėl intensyvaus žemės ūkio Europoje mažėja laukinių gyvūnų ir augalų 

rūšių skaičius ir daugelis nuo žemės ūkio priklausomų rūšių populiacijų. Maždaug 1980 m. ES 
pradėtos politikos vienas tikslų buvo gerinti biologinės įvairovės būklę, paliekant dirvonuoti kai 
kurias žemes. Papildomai Švedijoje laikinai neariamose žemėse draudžiama naudoti pesticidus. 
Prireikus tokiose vietose piktžolės naikinamos šienaujant. Pastebėta, kad šienaujamose anksčiau 
artose dirvose (pievose) augalų rūšių įvairovė didesnė nei nešienaujamose (apleistose) dirvose.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo daugiau anksčiau artų žemių nustotos naudoti. 
Dar ir dabar jų galima dažnokai pamatyti palei didžiuosius šalies miestus. Taip pat dalyje 
natūralių ir pusiau natūralių pievų buvo nutraukta žemės ūkio veikla: nustota šienauti, ga-
nyti gyvulius. 2000 m. Lietuvoje apleistų žemių buvo net 676 tūkst. ha. Dažniausiai mūsų 
šalyje žemės apleidžiamos dėl to, kad savininkai nenori ūkininkauti (tai dažnai grindžiama 
ekonomiškumu). Panašus reiškinys buvo plačiai paplitęs visoje Rytų Europoje. Jį taip pat 
lėmė šalyse įvykę politiniai ir ekonominiai pokyčiai. 

Tačiau jei anksčiau artą žemę nustojama arti ir ten savaime susiformuoja pieva arba jei 
ariamoje žemėje pasėjamos daugiametės pievų žolės, o vėliau ši pieva šienaujama arba joje ga-
nomi gyvuliai, tai nelaikoma žemės ūkio veiklos nutraukimu. Tik jei tokia pieva apskritai ne-
būtų šienaujama, tai tuomet būtų vertinama, kad tokioje žemėje nutraukta žemės ūkio veikla.

Kiek anksčiau Vakarų Europoje dažnai ariamos žemės laikinai buvo paverčiamos pievo-
mis. Tai buvo daroma žemės ūkio gamybos rinkos santykiams balansuoti bei gamtosaugos 
reikalams spręsti. Be to, manipuliuojant naudojamais ir laikinai apleidžiamais (konservuo-
jamais) ar ekstensyviai naudojamais plotais, bandoma sumažinti ir dėl žemės ūkio gamy-
bos intensyvinimo neproporcingai didėjančias gamtosaugos išlaidas. Manoma, kad laikiną 
ariamų žemių vertimą žalienomis (konservavimą) savo laiku įtakojo maisto perteklius ES 
šalyse. Tik labai padidėjus biologinio kuro poreikiams, daugelyje ES šalių nustota finansiš-
kai remti ariamos žemės laikiną vertimą žalienomis. Tačiau neabejotinai buvusių ariamų 
žemių vertimas pievomis, ganyklomis gamtosaugos požiūriu buvo ir liks reikšmingu. Mat 
kai kur ariamas žemes verčiant pievomis sprendžiamos opios gamtosaugos, ypač vandenų 
ir dirvos apsaugos, problemos. Ariamas žemes versti pievomis ir (ar) ganyklomis ypač ak-
tualu atvirų vandens telkinių apsaugos zonose ir apskritai arti vandens telkinių bei vietose, 
kur labai pasireiškia ar gali pasireikšti intensyvi dirvos erozija.

Kaip jau minėta, agrarinė ekosistema yra dirbtinė, žmonių ūkinės veiklos palaikoma 
sistema. Nutraukus žemės ūkio veiklą, vidutinėse platumose, taigi ir Lietuvoje, pamažu pra-
sideda ryškūs sukcesiniai* biologinių bendrijų, agrarinių ekosistemų pokyčiai. 

* Ekologine sukcesija vadinama biologinių bendrijų, ekosistemų kaita.

Žemės ūkio poveikis aplinkai

žemės restitucijos procesui, žemės ūkio intensyvumas krito. Tai patvirtina oficiali statistika. 
Pavyzdžiui,  1989–1990 m. (kolūkinės santvarkos paskutinieji metai) vidutiniškai viename 
ha žemės ūkio naudmenų naudota 200 kg mineralinių trąšų, skaičiuojant veikliąja medžia-
ga, apie 10 t mėšlo ir 4–4,5 kg pesticidų. Tuo tarpu 1995 m., lyginant su 1989 m., buvo su-
naudota tik 6 % mineralinių trąšų ir 10 % pesticidų (Lazauskas, Pilipavičius, 2008). Ūkio 
intensyvumo mažėjimas praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį pasireiškė ir kitaip. Pa-
vyzdžiui, labai padaugėjo nedirbamų žemių. Akivaizdu, kad sumažėjus neigiamoms žemės 
ūkio apkrovoms aplinkai, nuo žemės ūkio ekologiškai priklausomos biologinės įvairovės 
būklė pagerėjo. Tai galima tvirtinti remiantis agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų 
gausos vertinimo duomenimis. Štai praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį ženkliai pa-
gausėjo baltųjų gandrų, griežlių, geltonųjų startų, dirvinių vieversių. Šių paukščių gausėjo 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitur Rytų Europoje, kur taip pat pasireiškė panaši žemės ūkio krizė 
(Kurlavičius 2008).

Įvairios į žemės ūkio intensyvinimą orientuotos konkrečios veiklos, specifiniai že-
mės ūkio politikos pokyčiai paprastai neigiamai veikia biologinę įvairovę, bet dažniau-
siai netiesiogiai, todėl mokslinėse studijose dažniausiai kalbama tiek apie integruotą 
žemės ūkio intensyvinimo poveikį, tiek apie konkrečių veiklų, technologijų poveikį. 
Pavyzdžiui,  dėl gausiau naudojamų trąšų, augalų veislių gerinimo, kokybiškesnės sė-
klos, dažnesnio kultūrinių pievų ir ganyklų persėjimo pasėliai būna tankesni, aukštesni 
ir greičiau auga. Kartu jie tampa ne tokie patrauklūs, nelabai tinkami (apskritai arba 
dėl greitesnio jų augimo tinka trumpesnį laiką) perėti bei maitintis saugomiems ariamų 
žemių ir kultūrinių žalienų paukščiams (taip pat ir daugumai rūšių). Dažniausiai vidu-
tinėse platumose saugomų rūšių paukščiams tinkamesnė neaukšta, reta bei įvairi (tiek 
savo rūšine sudėtimi, tiek struktūra) augalija. Pavyzdžiui, Vokietijoje ir Didžiojoje Bri-
tanijoje atliktais tyrimais nustatyta, kad pastaruoju metu auginamų vasarinių grūdinių 
kultūrų pasėliai yra per aukšti dirviniams vieversiams (Schlapfer, 1988; Wilson, Brow-
ne, 1993) ir pempėms (Hudson, Tucker, Fuller, 1994) perėti. Todėl vasarinių grūdinių 
kultūrų pasėliai nėra optimali šių paukščių buveinė. Daugelio vietinių perinčių rūšių 
paukščių populiacijų gausos sumažėjimas Šveicarijoje bei Suomijoje pastaraisiais de-
šimtmečiais taip pat aiškinamas žemės ūkio produktyvumo didėjimu (Kaeser, Schmid 
1989, Tiainen, 1985, Hanski, Tiainen, 1988).

Apibendrinant galima teigti, kad žemės ūkio intensyvinimas labai nepalankiai veikia aplin-
kos kokybę ir ypač biologinę įvairovę. Šiuo požiūriu nepalankiausi yra tokie su žemės ūkio 
intensyvinimu susiję veiksniai: žemės ūkio plotų melioracija (dirvų sausinimas, kraštovaiz-
džio prastinimas), pesticidų naudojimas, ūkio specializacijos didinimas ir kt.
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per kelis dešimtmečius savaime įsigali sumedėję augalai ir buveinės dar labiau pasikeičia. 
Svarbiausia, kad sunyksta atvira pievos ekosistema su jai būdingais organizmais, pamažu 
įsigali paprastesnė miško ekosistema.

Apleistose anksčiau artose žemėse įsigalėjusiose pievose, jei jos šienaujamos, nupjauta 
biomasė išvežama, dažniausiai per pirmuosius penkerius metus pagausėja pupinių augalų, 
o sumažėja varpinių.

Panašūs miško formavimosi procesai stebimi ir apleidus žemės ūkio veiklą pusiau 
natūraliose ir natūraliose pievose (nustojus pjauti žolę, ganyti gyvulius). Pavyzdžiui, 
Vokietijoje atliktų tyrimų duomenimis (Poschlod, Bonn, Kiefer, 1997), kalkingose na-
tūraliose pievose, kuriose buvo ganomos avys, o vėliau nustojus jas ganyti, drastiškai 
sumažėjo žolinių augalų rūšių (7 pav.). Ekstensyvaus avių ganymo laikotarpiu tyrimo 
ploteliuose nustatyta didelė augalų rūšių gausa (daugiau nei 170 rūšių). Nustojus ganyti 
avis, gerokai pakito augalų augimo sąlygos: dirvos paviršiuje pradėjo kauptis augalų lie-
kanos (prieš žiemą mirusios žolės irdavo šiek tiek ilgiau nei metus), palengva atsirado 
krūmų ir jų vis gausėjo. Žolinių augalų bendrijos degradavimas buvo stebimas kelio-
lika metų. Ankstyvojoje bendrijos fazėje, kol dirvos paviršiuje kaupėsi žuvusių augalų 
liekanos, bet nebuvo krūmų, išnyko 25 augalų rūšys. Antrojoje fazėje, kurios metu įsi-
galėjo krūmai, išnyko dar 95 žolinių augalų rūšys. Ir pagaliau trečiojoje fazėje, visiškai 
įsigalėjus sumedėjusiems augalams, iš pievoje buvusių 170 rūšių po 30 metų liko tik 10 
rūšių. Kartu įsivyravo miškui būdingi žoliniai ir sumedėję augalai. Po to pradėti pievos 
atkūrimo darbai. Buvo visiškai iškirsti medžiai ir krūmai ir vėl pradėta kirtavietėje 
ganyti avis. Po trejų metų augalų rūšių skaičius nuo 10 padidėjo iki 40. Dar po kelerių 
metų žolinių augalų rūšių skaičius padidėjo iki 70. Pagaliau po 10 metų ganymo tyrimo 
ploteliuose rūšių padaugėjo iki 120.

Šis pavyzdys vaizdžiai iliustruoja tiek žemės ūkio veiklos pievose nutraukimo pa-
sekmes, tiek tam tikromis sąlygomis per ilgą laiko tarpą galimybes atkurti biologinę 
įvairovę. Vokietijos mokslininkai daro prielaidą, kad per 10 metų atkurti pievą pavyko 
labiausiai dėl to, kad aplinkinėse teritorijose buvo panašių sausų pievų (ekologiniais 
terminais galima sakyti  – buvo tinkamas rūšių šaltinis). Be to, avys buvo ganomos 
ne tik atkuriamoje pievoje (iš pradžių faktiškai kirtavietėje), bet ir kitose aplinkinėse 
pievose, todėl augalų sėklas iš gretimų pievų į kirtavietę galėjo pernešti ne tik vėjas, 
bet ir avys. Taip pat iškeliama dar viena prielaida, kodėl pievos atsikūrimo procesas 
buvo trumpesnis: manoma, kad tam įtakos turėjo ir tai, kad apleistos pievos, o vėliau 
krūmynų ar miško žemė nebuvo tręšiama. Jei pieva būtų atkuriama arime, kur prieš 
tai buvo augintos žemės ūkio kultūros ir tręšiama dirva, jos atkūrimo procesas butų 
trukęs ilgiau. Mat atsikuriančioje pievoje ilgai laikytųsi skurdžioms pievoms nebūdingi 

Žemės ūkio poveikis aplinkai

Nešienaujamose apleistose anksčiau artose žemėse, lyginant su tomis, kur žolė nušie-
naujama ir išvežama, dirvos potencialus derlingumas (pvz., dirvožemio humusingumas ir 
kalingumas) pamažu didėja. Tuo tarpu fosforo kiekis apleistose dirvose mažėja (ir net ne-
priklauso nuo to, ar pieva naudojama ir kaip naudojama, ar apskritai nešienaujama). 

Visai ariamai žemei apaugus žoliniais augalais, labai sumažėja dirvos erozija. Taip pat 
sumažėja iš tokio ploto į paviršinius ir gruntinius vandenis patenkančių maisto medžiagų 
kiekis. Tokius pūdymus vėl išarus, paprastai gaunamas didesnis žemės ūkio kultūrų derlius 
nei iki apleidžiant  žemę. Derlius, gautas, kai iki tol nevykdyta jokia ūkinė veikla, šiek tiek 
būna didesnis už gautą, kai nupjauta žolė būdavo paliekama trąšai. 

Nustojus dirbti ariamą žemę pirmaisiais metais įsigali vietiniai ariamoms žemėms bū-
dingi žoliniai augalai (vadinamosios piktžolės), tarp kurių vyrauja vienmetės daugiausia 
sėklomis plintančios rūšys. Pamažu, apytikriai per penkerius metus, tokiame lauke iki 
minimumo sumažėja vienmečių augalų rūšių, o įsivyrauja beveik stabili daugiamečių žo-
linių augalų bendrija (botaniniu arba ekologiniu požiūriais susiformuoja pusiau natūrali 
pieva). Šios bendrijos augalų rūšių gausa ir rūšinė sudėtis priklauso nuo daugelio veiks-
nių. Labiausiai tam įtakos turi dirvos sudėtis, drėgnumas, aplinkinių vietovių augalų rū-
šinė sudėtis (vadinamoji sėklų pasiūla), lauko dydis. Tokio anksčiau arto ir vėliau apleisto 
lauko, kaip mikroekosistemos, ypatybės priklauso ir nuo to, kaip naudojama susiforma-
vusi pieva. Jei tokia pieva nešienaujama ir neganoma (apskritai nenaudojama), tuomet 

7 pav. Laukinių augalų rūšių gausos kitimo dėl ūkininkavimo dinamika 
(Vokietijos kalkingų Mesobrometum asociacijai priskiriamų sausokų pievų pavyzdžiu) 

Pagal: Poschlod, Bonn, Kiefer, 1997
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palyginti didelius azoto kiekius mėgstantys augalai, kurie nukonkuruotų ne tik azoto 
nemėgstančias, bet ir kitas augalų rūšis.

Žemės ūkio veiklos nutraukimas turi dielį poveikį paukščiams. Dėl to Europos pievo-
se labiausiai nukenčia paprastasis griciukas, raudonkojis tulikas ir perkūno oželis (DLG, 
2005). Šių paukščių buveinės yra pievos su žema ir vidutinio aukščio žole, kokia dažniausiai 
yra pievas šienaujant ir (arba) jose ganant gyvulius. Vietas, kur aukšti žoliniai augalai labai 
sutankėja, šie tilvikiniai paukščiai apleidžia.

Miško ir pakraščių, pamiškių paukščių rūšims, pvz., mažiesiems ereliams rėksniams, že-
mių apleidimas keletą metų gali būti palankus. Mat apleistose žemėse pagausėja pelinių 
graužikų  – svarbaus šių paukščių maisto. Tačiau žoliniams augalams labai sutankėjus ir 
dirvos paviršiuje susiformavus žuvusių augalų sluoksniui, apleistos žemės mažiesiems ere-
liams maitintis beveik nebetinka, nes peliniai žinduoliai tampa nebeprieinami (paukščiai 
jų nesugauna). 

Apibendrinant galima akcentuoti, kad žemės ūkio veiklos nutraukimas skirtingus aplin-
kos komponentus veikia nevienodai. Bendra yra tai, kad negyvąją aplinką (faktiškai jos 
kokybę) tai veikia daugiausia palankiai. Tuo tarpu vietinė biologinė įvairovė dažniausiai 
labai nukenčia (4 lentelė). Nutraukus ūkinę veiklą, prasideda ekosistemos renatūralizacija, 
kurios metu išnyksta dauguma buvusių rūšių ir palengva susiformuoja pati paprasčiausia 
regionui būdinga ir prie konkrečių vietos sąlygų (dirvožemio, hidrologinio režimo, mikro-
klimato ir kt.) prisitaikiusi biologinė bendrija.

4 lentelė. Su žemės ūkio veiklos nutraukimu susijusių veiksnių 
palankumas aplinkos kokybei

Palankūs veiksniai 

Nešienaujamose apleistose anksčiau artose žemėse (pie-
vose), lyginant su tomis, kur žolė nušienaujama ir išve-
žama, dirvos potencialus derlingumas (pvz., dirvožemio 
humusingumas ir kalingumas) palengva didėja

 
 
 

Visai ariamai žemei apaugus žoliniais augalais, labai 
sumažėja dirvos erozija 

Nepalankūs veiksniai 

Nešienaujamose ir neganomose (apskritai nenau-
dojamose) pievose per kelis dešimtmečius sunyksta 
atvira pievos ekosistema su jai būdingais organizmais,  
pamažu įsigali paprastesnė miško ekosistema.

Nustojus šienauti pievą, pablogėja sąlygos visiems gy-
vūnams, kurie maitinasi žemažolėse pievose (mažie-
siems ereliams rėksniams, paprastiesiems suopiams, 
pelėdiniams paukščiams, medšarkėms ir kt.)

Iš pievų paukščių dėl nutrauktos žemės ūkio veiklos 
labiausiai nukenčia paprastasis griciukas, raudonkojis 
tulikas ir perkūno oželis

Žemės ūkis ir oro tarša

Žemės ūkyje labiausiai pasireiškia vietinė oro tarša. Pavojingiausi potencialūs taršos židi-
niai yra gyvulių fermos, vadinamieji kompleksai (ypač, kur gyvulių sukoncentruota labai 
daug), atviroje erdvėje laikomas naminių gyvulių ir paukščių mėšlas bei atviros srutų tal-
pyklos. Iš šių taršos potencialių židinių į aplinką gali sklisti įvairios dujos, labiausiai amoni-
akas, sieros vandenilis ir kai kurios kitos žmonėms ir gyvuliams bei laukiniams gyvūnams 
pavojingos medžiagos.

Susidarančių ir į aplinką išsiskiriančių pavojingų dujų kiekis taršos židiniuose priklauso 
nuo daugelio veiksnių, labiausiai nuo gyvulių rūšies, amžiaus ir aplinkos temperatūros.

Aplinkos teršimo požiūriu iš tvartų mažiau pavojingų dujų išsiskiria tada, kai juose dau-
giau klojama kraiko ir kai palaikoma žemesnė temperatūra. Iš atvirai laikomo mėšlo dau-
giau pavojingų dujų išsiskiria tuomet, kai mėšlas laikomas netvarkingai – neatsižvelgiant 
į oro taršos mažinimo reikalavimus. Amoniako iš mėšlo į aplinką išsiskiria mažai, kai jis 
kompostuojamas specialiose komposto gamybos vietose (aikštelėse). Mėšlas sluoksniuo-
jamas su kraikinėmis durpėmis, žeme, šiaudais ar kitokia augaline mase ir apdengiamas 
vandeniui ir orui nepralaidžia danga.

Stambesnėse gyvulių fermose geriausia būtų diegti modernias mėšlo laikymo technolo-
gijas. Amoniako išgaruoja gerokai mažiau, jei mėšlas laikomas uždarose sandariose talpy-
klose. Plačiai žinomos ir vis labiau plinta technologijos, kai iš mėšlo ir srutų išsiskiriančios 
dujos yra surenkamos ir panaudojamos, pvz., šilumai gaminti.

Žemės ūkio veiklos poveikis rūgštaus lietaus susidarymui

Žemės ūkis šiek tiek turi įtakos rūgštaus lietaus susidarymui, nes azoto oksidus į aplinką 
išmeta įvairūs žemės ūkyje naudojami vidaus degimo varikliai. Tačiau rūgščius lietus suke-
liančių medžiagų požiūriu žemės ūkis vaidina palyginti nedidelį vaimenį.

Žemės ūkio įtaka globaliems klimato pokyčiams

EK duomenimis (2003 m.), ES valstybėse žemės ūkio veikla nelabai įtakoja globalinę klima-
to kaitą, arba vadinamąjį šiltnamio efektą. Jo įtaka sudaro apytikiai apie 10% viso globalaus 
žmonijos poveikio. Šiltnamio dujomis (sukeliančiomis šiltnamio efektą, arba globalinę kli-
mato kaitą) laikoma: anglies dioksidas, kuris sulaiko apie 22 % nuo žemės paviršiaus galin-
čios į atmosferą pasklisti šilumos, pažemiui esantis ozonas, kuris sulaiko apie 7 % šilumos, 
azoto oksidai, sulaikantys apie 4  %, metanas – apie 2,5  % ir kitokie junginiai – apie 2 % 

Žemės ūkio poveikis aplinkai
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4.   
Ūkininkavimo būdų  
ir žemdirbystės sistemų  
palankumas gamtai

Dauguma šiuolaikinių žemdirbystės sistemų remiasi dideliu ūkio intensyvumu, ypač gau-
siu sintetinių mineralinių trąšų, pesticidų ir kitų cheminių medžiagų naudojimu. Jos yra 
taip plačiai paplitusios, kad jas priimta vadinti tradicinėmis žemdirbystės sistemomis*. 

Tradicinė žemdirbystė dar vadinama pramoninės žemdirbystės sistema. Plėtojant tradi-
cinę žemdirbystę, į agrarinę ekosistemą labai daug įnešama (pvz., daug mineralinių greitai 
veikiančių ir intensyviai gamtiniais keliais savaime pasišalinančių mineralinių trąšų, pes-
ticidų ir kitokių cheminių medžiagų), bet kartu ir daug iš jos gaunama (išnešama; turima 
galvoje didelis derlius, gausi produkcija bei šalutinės organinės medžiagos). 

Alternatyvi žemdirbystė – tai tokia sistema, kuri yra paremta natūraliais organizmų ekolo-
giniais ryšiais ir natūraliomis medžiagomis, žemės ūkio augalinės ir gyvulinės produkcijos ga-
mybai visiškai atsisakant naudoti sintetinius produktus, pirmiausia pesticidus ir sintetines mi-
neralines trąšas. Alternatyvios žemdirbystės sinonimais P. Lazauskas ir V. Pilipavičius (2008) 
laiko ekologinę, organinę ir biologinę žemdirbystę. Ir apskritai, dažnai įvairios alternatyvios 
žemdirbystės sistemos, kryptys yra siejamos su sąvokomis „ekologinis, ekologiškas“, t.y. daž-
niausiai deklaruojama, kad taikant konkrečią alternatyvios žemdirbystės sistemą, turi būti lai-

* Žemdirbystės sistema – tai agrotechninių, melioracinių ir organizacinių priemonių žemei naudoti, jos 
derlingumui palaikyti ir didinti derinys. Ji apima ūkio teritorijos agronominį sutvarkymą, hidrotechninę ir 
cheminę melioraciją, žemės dirbimą ir tręšimą, augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų kompleksą, sėklininkystę, 
dirvožemio apsaugą ir kt.

Ūkininkavimo būdų ir žemdirbystės sistemų palankumas gamtai

šilumos. Daugiausia nuo žemės paviršiaus pasišalinti galinčios šilumos sulaiko atmosferos 
vandens garai – apie 62  %. 

Dėl žmonių veiklos šis natūralus balansas yra šiek tiek pasikeitęs: apie 60 % į atmos-
ferą išmetamų šiltnamio dujų sudaro anglies dioksidas, CO2 (o šalyse, kur labai išvystyta 
pramonė  – net daugiau kaip 80 %). Nustatyta, jog dėl žmonių veiklos CO2 koncentracija 
atmosferoje dabar yra didžiausia per pastaruosius 650 tūkst. metų.

Metanas yra antroji pagal svarbą medžiaga, dėl kurios sustiprėja (dėl žmonių veiklos) 
šiltnamio efektas. Jis apytikriai sudaro 20 % dėl žmogaus veiklos į atmosferą išmetamų šil-
tnamio dujų. Dėl žmonių veiklos į aplinką papildomai metano išsiskiria išgaunant gamtines 
dujas ir jas deginant. Be to, metano papildomai išsiskiria gyvulininkystės kompleksuose. 
Galvijų skrandžiuose fermentuojasi augalinė masė, todėl galvijai, be kitų, išskiria ir metano 
dujų. Jų yra ir mėšle. Dar metano susidaro pūnant įvairioms užkastoms organinėms me-
džiagoms, kai trūksta deguonies. Bloga žinia žemdirbiams yra ta, kad metanas yra žymiai 
pavojingesnė medžiaga nei CO2, mat atmosferoje jis 23 kartus labiau sulaiko šilumą. 

Azoto oksidas, N2O, sudaro 6 % dėl žmogaus veiklos į atmosferą išmetamų šiltnamio 
dujų. N2O į atmosferą išsiskiria naudojant azoto turinčias trąšas ir deginant iškastines du-
jas. Jis yra dar pavojingesnis už CO2, nes net 310 kartų labiau sulaiko šilumą.
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dojami ligų ir kenkėjų profilaktikai ir kt.), blogėja žemės ūkio produktų kokybė, vis dau-
giau užteršiama paviršinių ir gruntinių vandenų. Jau apie 1/3 šalies teritorijos gruntinių 
vandenų užterštumas agrarinės paskirties chemikalais viršija sanitarines normas. Iki šiol 
daugiausia dėl žemės ūkio veiklos labai spartėjo ežerų eutrofizacija (senėjimas, užaugi-
mas augalais ir kt.), buvo vis labiau užteršiami gruntiniai vandenys (Pilipavičius, 2008).

Kadangi žemės ūkio naudmenos sudaro daugiau nei pusę šalies teritorijos ir kadangi už-
teršiami ne tik žemės ūkio produktai, bet ir visa aplinka, tai pripažįstama (Lazauskas, Pilipavi-
čius, 2008), kad tradicinis žemės ūkis nemažai prisideda prie šalies gamtos niokojimo.

Alternatyvios žemdirbystės sistemos

Anot P. Lazausko ir V. Pilipavičiaus (2008), bendrasis alternatyvios žemdirbystės tikslas 
yra gaminti aukštos kontroliuojamos kokybės (ekologiškai sertifikuotus) maisto produktus, 
išsaugoti dirvos gyvybingumą ir derlingumą,  o kartu ir gamtą. Siekiant šio tikslo, reikėtų 
vykdyti tokius uždavinius arba remtis tokiais principais:

 > taikyti subalansuotą auginamų kultūrų kaitą (sėjomainas), atsižvelgiant į bendrą 
dirvos derlingumą, kultūrinių augalų suderinamumą, priešsėlio ypatumus, tręšimą, 
piktžolėtumą, augalų ligas, techniką ir kt.;

 > rūpintis dirvožemio ir jo gyvųjų organizmų apsauga, palaikyti ir didinti derlingumą;
 > kuo mažiau naudoti mineralinių trąšų, ypač gerai vandenyje tirpstančių ir 

intensyviai iš dirvos išsiplaunančių azoto trąšų;
 > visiškai nenaudoti cheminių sintetinių medžiagų kenkėjų ir piktžolių gausai bei 

augalų ligoms reguliuoti;
 > sukurti uždarus augalinių maisto medžiagų apytakos ciklus;
 > didinti kultūrinių augalų natūralų atsparumą ligoms ir kenkėjams;
 > didinti gyvūnų ir žmonių atsparumą ligoms ir kenkėjams, vartojant sveikatai 

palankius, biologiškai visaverčius produktus;
 > siekti harmoningų ryšių agrarinėje ekosistemoje, o ne dominavimo joje;
 > agrarinėje ekosistemoje saugoti biologinę įvairovę;
 > socialiniam ekologinio ūkininkavimo įtvirtinimui vykdyti ekologinį švietimą. 

Taigi kertinės alternatyvios žemdirbystės nuostatos yra kasdieninėje žemdirbystės veikloje taiky-
ti ekologinius ūkininkavimo principus, pirmiausia visiškai ar bent iš dalies atsisakyti sintetinių 
trąšų, pesticidų ir augimo reguliatorių. Iš agrotechninių priemonių svarbiausios yra sudėtingų 
sėjomainų taikymas (būtinai į sėjomainą įtraukiant pupinius augalus); augalinių atliekų, kom-
posto, mėšlo ir sideritų naudojimas; mechaninių ir biologinių augalų apsaugos būdų taikymas. 

Ūkininkavimo būdų ir žemdirbystės sistemų palankumas gamtai

komasi ekologiškumo principo, kad veikla turi būti ekologiška ir pan. Pavyzdžiui,  Lietuvoje 
yra netgi teisiškai reglamentuota šalyje labiausiai paplitusio alternatyvaus žemės ūkio sistema, 
pavadinta ekologiniu žemės ūkiu. Europos Tarybos reglamentas 2092/91/EEB numato, kad 
kiekviena ES šalis narė pasirenka alternatyvaus žemės ūkio krypties ir atitinkamai sukuriamų 
produktų vardus. Taigi Lietuva pasirinko ekologinio žemės ūkio, ekologinės gamybos ūkio, 
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vardus. Lietuviška ekologinio žemės ūkio sistema 
kitomis kalbomis dažniausiai ir vadinama organine žemdirbyste (pvz., galima palyginti ofi-
cialias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programas lietuvių ir anglų kalbomis). Panašiai 
galima pasakyti ir apie kai kurių kitų alternatyvios žemdirbystės sistemų aprašymus. 

Apžvelgiant į skirtingų organinės žemdirbystės sistemų ypatumus, į akis krenta tai, jog vi-
suomet deklaruojami tik principai nenaudoti sintetinių mineralinių trąšų ir sintetinių pestici-
dų, o visiškai ekologiško žemės ūkio principai dažniausiai pateikiami kaip rekomendacijos, t.y. 
nors deklaruojamas sistemos ekologiškumo principas, bet detaliau panagrinėjus aprašymą, 
akivaizdžiai matyti, kad ekologiškumo principo geriausiu atveju laikomasi tik iš dalies. Tad 
į alternatyvios žemdirbystės pavadinimus (vardus) šiuo klausimu besidomintiesiems reikėtų 
žiūrėti rezervuotai, labiau kreipti dėmesį į taikomų reikalavimų, principų turinį. 

.
Tradicinė žemdirbystė

Tradicinė žemdirbystė – visų pirma intensyvi, pramoninė žemdirbystė. Jos pagrindą suda-
ro sintetinės mineralinės trąšos, pesticidai ir kitos cheminės medžiagos, kurių naudojama 
labai daug. Tradicinė žemdirbystė vyrauja tiek Lietuvoje, tiek visoje ES.

Gamtosaugos ir ypač biologinės įvairovės palaikymo požiūriu tradicinės, šiuolaikinės 
ūkininkavimo formos yra nepalankios. Jų nepalankumas gamtai pasireiškia daugelyje sri-
čių (pagal Lazauskas, Pilipavičius, 2008):

 > mažėja natūralaus dirvožemio kokybė, derlingumas, nes į dirvą beveik neįnešama 
organinių medžiagų;

 > pažeidžiama gamtos ekologinė pusiausvyra, nes neatsižvelgiama į agrarinės 
ekosistemos funkcionavimą ir jos ryšius su aplinkinėmis ekosistemomis;

 > naudojant daug mineralinių trąšų (ypač azotinių) ir cheminių augalų apsaugos 
priemonių, nuolat blogėja žemės ūkio produktų kokybė;

 > nepakankamai taupoma energija.

Tradicinė žemdirbystė yra ypač nepalanki vandens ekosistemoms. Dėl nepalankaus gam-
tai trąšų ir pesticidų naudojimo (kai tręšiama tarpusavyje nesubalansuojant skirtingų 
trąšų, kai tręšiama netinkamai, pvz., per arti atvirų vandens telkinių; kai pesticidai nau-
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organinės žemės ūkio produkcijos gamybos ir produktų ženklinimo, Organinio žemės ūkio 
judėjimų tarptautinės federacijos (angl. IFOAM, the International Federation of Organic 
Agriculture Movements) standartais ir atitinkamomis Lietuvos higienos normomis. Šiuo 
metu ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programos Ekologinio ūkininkavimo programą gali gauti ženklią finansinę paramą.

Organinis žemės ūkis pagal Organinio žemės ūkio judėjimų tarptautinę federaciją api-
ma žemės ūkio sistemas, kurios skatina ir vykdo aplinkosauginius, socialinius ir ekonomi-
nius reikalavimus atitinkančio maisto ir augalinių pluoštų gamybą. Visa organinio žemės 
ūkio veikla turėtų būti paremta natūralių ekologinių procesų imitavimu. Auginamos kultū-
ros, jų veislės ir formos bei jų auginimo, kultivavimo būdai turėtų būti pritaikyti prie vietos 
sąlygų. Organinė žemdirbystė turėtų jungti sukauptą ilgą žmonių patirtį,  taikyti naujausius 
pažangius mokslo pasiekimus aplinkos apsaugos srityje, tiekti geros kokybės produkciją bei 
kurti gerą aplinką. 

Naudojant organines trąšas ir aktyvuojant savaiminius gamtos procesus, organinio že-
mės ūkio gamybos metu pavyksta palaikyti dirvos derlingumą ir teikti geros kokybės pro-
dukciją. Tinkamai išnaudojant augalų, gyvūnų ir agrarinio kraštovaizdžio gamtinį potenci-
alą, organinis žemės ūkis siekia visais požiūriais suderinti žemės ūkio interesus ir aplinkos 
kokybės reikalavimus. Plėtojant organinį žemės ūkį,  į produkciją mažiausiai patenka sinte-
tinių trąšų, pesticidų, genetiškai modifikuotų organizmų ir farmacinių preparatų. 

Mat organiniame žemės ūkyje draudžiama naudoti sintetines mineralines trąšas ir sinte-
tinius pesticidus (praktiškai tai įgyvendinti pavyksta vykdant gautos produkcijos sertifika-
vimą). Visgi kai kurie organinio žemės ūkio plėtros reikalavimai skirtingose šalyse, regio-
nuose, šiek tiek gali skirtis. Pavyzdžiui,  JAV organiniuose ūkiuose leidžiama naudoti Bordo 
mišinį, sieros preparatus, muilą, mikroelementus.

Žemės ūkio kenkėjų ir ligų kontrolė atliekama pasitelkiant ilgametę žmonių patirtį ir 
naujausius mokslo pasiekimus. Kartu stengiamasi palaikyti kultivuojamų organizmų at-
sparumą ligoms. Organinio žemės ūkio judėjimų tarptautinė federacija nurodo keturias 
veiklos sritis, kur organinis žemės ūkis turėtų prisidėti ar prisideda palaikant biologinę 
įvairovę: 1) organinio žemės ūkio produkcijai gaminti neturėtų būti sausinamos šlapynės; 
2) palaikoma bei didinama organizmų genetinė įvairovė (kultivuojant veisles, atmainas); 
auginant ne pačias produktyviausias rūšis; taikant rotacijos principus, sėjomainas, pro-
paguojant mišrų ūkį; 3) palaikant tamprų ryšį su aplinka: visokeriopai saugant aplinką, 
vykdant dirvos rūgštingumo kitimo ir erozijos prevenciją; taikant įvairias buferines zo-
nas ir juostas; biologinei įvairovei teikiant maistą bei buveines; 4) nustatant tam tikrus 
reikalavimus aplinkinių teritorijų, kurios tiesiogiai nėra skirtos žemės ūkiui plėtoti (pvz., 
miškų), kokybei.
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Apskritai, taikant alternatyviosios žemdirbystės principus, siekiama kuo natūraliau panaudojant 
dirvožemį, palaikyti sveikos mitybos grandinę „dirvožemis – augalas – gyvūnas – žmogus“. Tad 
plėtojant alternatyvią žemdirbystę, į agrarinę ekosistemą mažai įnešama (pvz., augalinių me-
džiagų liekanų, mėšlo, nedaug ir tik kai kuriais atvejais mineralinių trąšų), bet kartu ir mažiau 
gaunama (išnešama; turima galvoje, jog gaunami ne didžiausi derliai).

Pripažįstama, kad prieškario nepriklausomoje Lietuvoje visas žemės ūkis atitiko dabar-
tinio alternatyvaus ūkininkavimo nuostatas. Buvo beveik nenaudojama mineralinių trąšų 
ir visai nebuvo pesticidų. Kaip ir būdinga alternatyviam ūkininkavimui, derliai buvo vi-
dutiniai. Pavyzdžiui,  1939 m. javų derlius buvo 12–13 cnt/ha, bulvių – 116  cnt/ha, cukrinių 
runkelių – 192 cnt/ha (Lazauskas, Pilipavičius, 2008).

Deja, tenka konstatuoti, kad praktiškai plėtojant alternatyvią žemdirbystę arba alterna-
tyvų žemės ūkį, dažniausiai tik iš dalies siekiama nurodyto pagrindinio tikslo. Būtent pasi-
tenkinama aukštos kokybės (ekologiškų) maisto produktų gaminimu, kartu saugant dirvos 
gyvybingumą ir derlingumą, bet nepakankamai laikomasi kitų čia išvardytų principų, ypač 
reikalavimo saugoti visą biologinę įvairovę. Šis pastebėjimas galioja tiek kalbant apie ats-
kirų šalių alternatyvaus žemės ūkio politiką, tiek apie atskiras alternatyvios žemdirbystės 
sistemas (formas).

Pasaulyje žinoma nemažai alternatyvios žemdirbystės formų, kurios dažniausiai skiriasi 
savo specifinėmis detalėmis, požiūriu į kai kuriuos klausimus. Todėl nuspręsta, šioje speci-
aliai agrarinei aplinkosaugai skirtoje knygoje trumpai akcentuoti svarbiausius jų skirtumus.

Organinės žemdirbystės sistema

Organinės žemdirbystės teorinius pagrindus sukūrė anglų mokslininkas Albertas Hovar-
das* savo leidinyje „Žemdirbystės testamentas“. Pasaulyje tai bene labiausiai nuo 1979 m. 
paplitusi alternatyvios žemdirbystės sistema. Vien ES ji taikoma jau keliuose procentuose 
žemės ūkio naudmenų ploto ir turi tendenciją plėtotis. Organinė žemdirbystė pradėjo po-
puliarėti, ją oficialiai teisiškai reglamentavus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Lietuvoje organinis žemės ūkis įteisintas oficialiai. Ūkininkaujama pagal specialias tai-
sykles**. Jos yra parengtos vadovaujantis Europos Tarybos reglamentu Nr. 2092/91/EEC dėl 

* Seras Albertas Hovardas (Albert Howard, 1859-1936) laikomas organinės žemdirbystės judėjimo pradininku. 
Jis 25 metus dirbo centrinėje Indijoje. Iš pradžių žemės ūkio konsultantu, vėliau Augalininkystės instituto 
direktoriumi. Ypač daug nuveikė tirdamas humusą, organinių medžiagų kompostavimo galimybes ir 
kompostų tolesnį panaudojimą žemės ūkio reikmėms, dirvožemio derlingumą ir kitus klausimus.

** Ekologinio žemės ūkio taisyklės tvirtinamos Žemės ūkio ministro įsakymais. Šiuo metu galioja Ekologinio 
žemės ūkio taisyklių redakcija, patvirtinta 2009 m. sausio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-11.
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Kadangi alternatyviai ūkininkaujančių ūkininkų produkcija daugumoje šalių yra sertifi-
kuojama, tai jie privalo laikytis tam tikrų organinio (ekologiško) ūkininkavimo reikalavi-
mų. Šie reikalavimai, taisyklės sukuria sąlygas palaikyti dirvožemio kokybę. Ypač skatina-
mas kuo uždaresnis medžiagų apytakos ciklas (8 pav.).

Iš visų žemės ūkio krypčių organinis žemės ūkis yra palankiausias aplinkai, ypač dirvos 
biologinei įvairovei. Moksliškai įrodyta, kad didesnė bestuburių įvairovė ir jų vietinių po-
puliacijų gausa organinio žemės ūkio teritorijose turi tiesioginę įtaką paukščių gausai ir jų 
rūšių skaičiui. Didesnę vabzdžių įvairovę labiausiai lemia tai, kad žemės ūkio kultūrų ap-
saugai nuo kenkėjų naudojamos tik organinės kilmės medžiagos, naudojama palyginti ma-
žai trąšų (ir tik organinių), taikomos sudėtingesnės sėjomainos; kad paprastai organinio že-
mės ūkio laukai yra mažesnio ploto, juose yra palyginti daugiau pusiau natūralių (Lietuvoje 
kai kur ir natūralių) buveinių ir laukų pakraščių (IFOAM, 2009) – vadinamųjų ekotonų.

Teritorijos, kur plėtojamas organinis žemės ūkis, pasižymi akivaizdžiai didesne biologi-
ne įvairove. Laukų pakraščių, ribų tarp laukų (ežių) floros sudėtis labai skiriasi intensyvaus 
(tradicinio) ir organinio žemės ūkio valdose. Pastarajame ūkyje organizmams nepasireiškia 
herbicidų neigiamas poveikis, nes organiniuose ūkiuose draudžiama juos naudoti. Suomijoje 
atliktais tyrimais prieita prie išvados, kad laukų ribose (ežiose) organiniuose ūkiuose augo 
apie 25 % augalų rūšių daugiau nei panašiose vietose intensyviuose tradiciniuose ūkiuose. 
Intensyviuose tradiciniuose ūkiuose ežiose augo daugiau pasėliuose augančių augalų rūšių, 
vadinamųjų piktžolių, nei jų rasta organiniuose ūkiuose. Pastaruosiuose nustatyta daugiau 
žydinčių pievoms būdingų augalų, kurie beveik neauga tankiai augančių grūdinių laukuose. 
Intensyviuose ūkiuose laukus skiriančiose ežiose vyravo kelios nitrofilinės augalų rūšys, o  or-
ganiniuose ūkiuose panašiose vietose augalų rūšių įvairovė buvo didesnė, augalų pasiskirsty-
mas tolygesnis. Augalų bendrijose nebuvo akivaizdžiai dominuojančių agresyvių rūšių. Taip 
pat organiniuose ūkiuose, lyginant su intensyviais tradiciniais ūkiais, augo daugiau bitiniams 
vabzdžiams ekologiškai svarbių augalų rūšių. Kompleksiniai tyrimai patvirtino, kad tokiose 
vietose buvo daugiau ir pačių bitinių vabzdžių (Pitkanen, 2001).

Biologinės įvairovės palaikymo ekologiniuose ūkiuose ir apskritai agrariniame krašto-
vaizdyje požiūriu yra gerai, kad Lietuvoje Ekologinio ūkio taisyklės numato, jog ekologinio 
ir tradicinio ūkio laukus skirtų 5–10 m juosta, kurioje nebūtų naudojama sintetinių pestici-
dų ir (ar) sintetinių trąšų, arba ekologinio ir tradicinio ūkio laukai būtų atskirti 1–5 m pločio 
želdinių juosta (Žemės ūkio ministerija, 2009).

Ypač didele biologine įvairove pasižymi mišrios agrarinės ir miškų ūkio sistemos, kur me-
džiai auginami siekiant sukurti žemės ūkio augalams tinkamas buveines. Tropikuose dažniau-
siai svarbu sukurti kultūriniams augalams pavėsį. Tuo tarpu vidutinėse platumose miškai, miško 
želdiniai vertingiausi dėl to, jog jie sukuria laukuose žemės ūkio augalams palankų mikroklima-
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Organinė žemdirbystė yra perėmusi visą ankstesnę žmonių patirtį ir kartu pritaiko, pa-
naudoja įvairių žemės ūkio mokslų, ekologijos, aplinkotyros ir aplinkos chemijos žinias. 
Toks ūkininkavimas atitinka darnios plėtros, kaip svarbiausio žmonių raidos ir ūkio plėtros 
XXI a. principo, kertines nuostatas. Laikoma, kad svarbiausi yra šie organinio žemės ūkio 
tikslai (IFOAM, 2009):

 > palaikyti ir pagal galimybes didinti derlingumą; ten, kur dirvožemiai jau pažeisti, 
stengtis atkurti jų biologinį aktyvumą;

 > gaminti aukštos kokybės (neužterštus kenksmingomis cheminėmis medžiagomis) 
maisto produktus;

 > perdirbant ir laikant stengtis išsaugoti natūralias organinio žemės ūkio produkcijos 
savybes;  

 > išsaugoti biologinę įvairovę;
 > ūkininkaujant palaikyti uždarą medžiagų apytakos ciklą;
 > racionaliai ir taupiai naudoti resursus ir energiją; pirmenybę teikti atsinaujinantiems 

resursams;
 > auginti naminius gyvulius tokiomis sąlygomis, kurios atitinka jų rūšines ir 

prigimtines ypatybes;
 > ūkininkaujantiems asmenims (gamintojams) sukurti tokias sąlygas, kad jos tenkintų 

svarbiausius jų dvasinius ir materialinius poreikius, užtikrintų saugią aplinką, leistų 
jausti pasitenkinimą darbu ir gauti pelną.

Maistas

Mėšlas, srutos

Augalų liekanos

Ūkyje gaminami pašarai

Biologine augalų produkcija

Augalai

Dirvožemis

Galvijai

8 pav. Ekologinės žemdirbystės ciklas
Pagal: Brazauskienė, 2004
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rams gauti. Svarbiausi šios sistemos reikalavimai – nenaudoti mineralinių trąšų ir pesticidų. 
Naudojamos organinės trąšos. Dirvai praturtinti azotu pasitelkiami pupiniai augalai. Rei-
kalaujama, kad organinės trąšos, prieš įterpiant jas į dirvą, būtų kompostuojamos. Tręšimui 
ir dirvos rūgštingumui mažinti siūloma naudoti jūrinius dumblius. Mat rekomenduojami 
naudoti jūriniai dumbliai skatina augti dirvos mikroflorą. Jie, be kalcio, turi palyginti daug 
dirvos augalams nedideliais kiekiais reikalingo magnio bei mikroelementų.

Siūloma kovai su augalų ligomis ir kenkėjais diegti profilaktines priemones, o piktžolių 
gausą reguliuoti mechaninėmis priemonėmis ir deginimu (pakilus dirvos paviršiaus tem-
peratūrai, dauguma sėklų žūna). Skatinama naudoti įvairius augalų ekstraktus, antpilus ir 
kt. (t.y. natūralios biologinės kilmės medžiagas, pvz., dilgėlių antpilą, asiūklių, kiečių nuo-
virą; nikotino dulkes ir kt.). Leidžiama naudoti nelabai toksiškus sieros ir vario preparatus.

Biologinės-dinaminės žemdirbystės sistema

Biologinės-dinaminės žemdirbystės sistema seniau buvo paplitusi kai kuriose pasaulio ša-
lyse. Dėl vienų kitų tyrėjų išsakytos kritikos šiuo metu ja žavimasi mažiau. Teorinius jos 
pagrindus sukūrė austrų filosofas R. Štaineris (R. Steiner). 1924 m. jis išleido knygą „Huma-
nitariniai klestinčio žemės ūkio pagrindai“. Lyginant su kitomis alternatyvios žemdirbystės 
sistemomis, biologinės-dinaminės žemdirbystės teorija pasižymi originalumu. Joje teigia-
ma, kad žemdirbystę reikia plėtoti atsižvelgiant ne tik į biologinius Žemėje pasireiškian-
čius ritmus, bet ir į kosminių kūnų formuojamus ritmus, nes biologinių ritmų priežastis 
faktiškai lemia Žemės ir kitų kosminių kūnų visuma, savo ruožtu susijusi su visu kosminiu 
pasauliu. Siūloma kosminių jėgų įtaką žemės ūkio reikmėms panaudoti taikant specialius 
biodinaminius preparatus. 

Reikalaujama svarbiausius žemės ūkio darbus atlikti derinantis prie Žemėje pasireiš-
kiančių biologinių ritmų. Pavyzdžiui,  kai Mėnulis yra Jaučio žvaigždyne, reikėtų sėti šak-
niavaisius. Teigiama, kad ypatingų galių biodinaminiams preparatams suteikia priedai, pa-
ruošti iš gyvūnų ragų. Į kompostinius preparatus, reguliuojančius augalų mitybą ir raidą, 
rekomenduojama pridėti įvairių augalų, pvz., dilgėlių, valerijonų, ramunėlių, kraujažolių, 
kiaulpienių. Įvairiausius augalinius nuovirus, ištraukas bei jų rauginimo produktus siūlo-
ma naudoti augalams tręšti per lapus, dirvai gerinti, augimui skatinti, augalų apsaugai nuo 
ligų ir kenkėjų. Tikriausiai iš šios teorijos yra plačiai paplitusi praktika (kartu ir Lietuvoje) 
mėgėjiškoje daržininkystėje plačiai naudoti didžiąsias dilgėles. Dilgėlių biomasė (1:10) mer-
kiama į švarų vandenį (geriausia lietaus ar bent atviro vandens telkinio), ir leidžiama jai 1–2 
savaites rūgti. Naudojamas apie dešimt kartų praskiestas toks raugas. Teigiama, kad jame 
yra augalams reikalingų elementų, vitaminų ir augimo stimuliatorių. Toku tirpalu galima 
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tą, apsaugo dirvožemius nuo erozijos, labiau palaiko dirvožemio drėgmę, turi didelę teigiamą 
įtaką paviršinio vandens kokybei ir pan. (IFOAM, 2009). Pastarosios mišrios agrarinės ir miškų 
ūkio sistemos Lietuvoje yra perspektyviausios. (Apie kai kuriuos laukų želdinių tyrimų Lietuvo-
je rezultatus detaliau žr. Pauliukevičius, Kenstavičius 1995; Kurlavičius, 1986; 1995).

Organinis (kaip jau minėta, Lietuvoje vadinamas ekologinis, žemės ūkis yra palankus bi-
ologinei įvairovei dar ir tuo, kad nenaudojant sintetinių trąšų ir pesticidų, ariamoje žemėje 
būna kiek daugiau dviskilčių laukinių augalų (vadinamųjų piktžolių), bet didesnis šių au-
galų vietinis gausumas, išmintingai taikant kitokias priemonei nei herbicidus, dažniausiai 
neviršija ekonominės žalos slenksčio. Kiek didesnis laukinių augalų tankumas palankiai 
veikia ekologiškai su jais susijusius bestuburius, kurių taip pat būna daugiau. Pavyzdžiui,  
nustatyta, kad organinės žemdirbystės ūkiuose yra daugiau rūšių dieninių drugių (Pitka-
nen, Tiainen, 2001). Didesnė bestuburių gyvūnų ir pesticidų likučiais neužterštų laukinių 
augalų sėklų vietinė gausa gerina mitybos bazę paukščiams ir smulkiems žinduoliams.

Biologinės įvairovės palaikymo požiūriu geriau, kai organiniai (ekologiniai) ūkiai nėra 
siaurai specializuoti. Sudėtingesnių sėjomainų taikymas, pvz., žieminių ir vasarinių javų lau-
kų mozaika, bei ekstensyviai naudojamos žalienos taip pat palankiai veikia biologinę įvairovę. 
Vadinasi, ekologinis ūkis galėtų užtikrinti darnų žemės ūkį, ilgą laiką palaikyti biologinę įvai-
rovę agrariniame kraštovaizdyje. Tačiau net ir organiniame ūkyje gali būti taikoma daug spe-
cialių paprastų, bet biologinės įvairovės palaikymo požiūriu svarbių priemonių (palankaus 
biologinei įvairovei organinio (ekologinio) ūkio modelis pavaizduotas I-VI pav.).

Imponuoja ir organinio žemės ūkio būdu gautos produkcijos kokybė. Lyginant su tra-
dicinio žemės ūkio produkcija, ji labai skiriasi. Pavyzdžiui,  organiniame ūkyje, lyginant su 
chemizuotu, augintose daržovėse yra apie 20 % daugiau sausųjų medžiagų (dėl to kur kas 
geriau jas laikyti), apie 20 % daugiau vitamino C bei tirpiųjų angliavandenių, iki 90 % ma-
žiau nitratų, apie 40 % mažiau laisvųjų amino rūgščių, kurios padeda bakterijoms daugintis. 
Vištų, auginamų ekologiniame ūkyje ir galinčių laisvai judėti, kiaušiniuose yra daugiau bal-
tymų, lecitino, riebalų, druskų, ypač fosfatų, daugiau vitaminų A, B ir D. Organinės žemdir-
bystės produktuose yra mažesnis fermentų peroksidazės, katalazės aktyvumas, todėl juose 
mažiau suardoma svarbiausių maistinę vertę turinčių medžiagų. Juose randama mažiau 
bakterijų ir mikrogrybų (Brazauskienė, 2004).

Biologinės žemdirbystės sistema

Biologinės žemdirbystės sistema Prancūzijoje praktikuojama nuo 1964 m. Jos idėjinis kū-
rėjas Lemaire Bouchet (Lemeras Buše). Sistemos nuostatos apskritai panašios į organinės 
žemdirbystės nuostatas. Ji taip pat skirta sveikiems maisto produktams ir sveikiems paša-
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 > stengtis pasinaudoti organizmų gausos savireguliacija;
 > stengtis taikyti neatliekines technologijas;
 > žemės ūkį plėtoti vadovaujantis kompleksiškumo principu, siekti, kad agrarinė 

ekosistema būtų polifunkcinė;
 > žemės ūkį plėtoti vadovaujantis evoliuciniais ilgalaikiais sprendimais (rizikingais 

atvejais taikyti atsargumo principą; iš pradžių tik nedideliame plote patikrinti 
diegiamos veiklos, priemonės, medžiagos pasekmes gamtai);

 > palaikyti biologinę įvairovę;
 > palaikyti agrarinio kraštovaizdžio įvairovę, puoselėti laukų želdinius,  

ypač gyvatvores ir apsaugines juostas;
 > lanksčiai ir kūrybiškai panaudoti kraštovaizdžio, agrarinių ekosistemų natūralias 

kaitas, visuomenės socialinius bei ekonominius pokyčius.

Apibendrinant galima akcentuoti, kad permakultūros ūkiuose, lyginant su kitomis žemės 
ūkio sistemomis, palaikomas gerokai natūralesnis kraštovaizdis ir plačiau prisitaikoma prie 
organizmų vietos populiacijų gausos savireguliacijos procesų.

Gamtinė žemdirbystė*

Gamtine žemdirbyste vadinamas toks ūkininkavimo būdas, kai dirva niekaip neįdirbama, o 
stengiamasi pasinaudoti natūraliai vykstančiais dirvodaros procesais. Ypač sureikšminamas 
simbiotinis mitybos būdas, kuris pagrįstas augalų simbioze su dirvos mikroorganizmais bei 
grybais. Teigiama, kad iš visų natūralių augalų maitinimosi būdų simbiotinė mityba yra svar-
biausia ir tik ji sukuria augalams palankias sąlygas. Akcentuojama, kad daugelis biologiškai 
aktyvių medžiagų (vitaminų, fermentų, hormonų) yra ne augalinės, bet bakterinės ir grybinės 
kilmės, be šių organizmų augalai negali tinkamai gyventi. Pastebima, kad natūralioje gam-
toje, kur žemės niekas nedirba ir netręšia, augalai (taip pat) gerai auga, būna sveiki ir veda 
vertingus vaisius. Gamtoje dirvožemis nuolat „auga“, jo derlingasis sluoksnis nuolat storėja, o 
dirbamuose laukuose – nuolat alinamas ir naikinamas. Todėl ūkininkaujant pagal šią sistemą, 
visa augalų priežiūros veikla, agrotechnika skirta simbiozės procesams dirvožemyje skatinti. 

Ūkininkaujantieji pagal gamtinės žemdirbystės principus dirvos nearia, nekasa ir ne-
purena, t.y. leidžia susikurti natūraliai dirvos struktūrai, kuri savo ruožtu užtikrina geras 
sąlygas orui patekti prie augalų šaknų, palaiko drėgmę ir sukuria tinkamą terpę dirvos 
gyviems organizmams. Dirva visada laikoma užklota negyvomis augalinėmis atliekomis 

*  Parengta daugiausia pagal: www.gerazemdirbyste.lt.
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ne tik tręšti, bet ir naikinti amarus. Taip pat rekomenduojama naudoti dirvinio asiūklio 
nuovirą. Susmulkinta augalų masė užpilama vandeniu (1:1) ir verdama, po to dar laikoma 
apie 30 dienų. Tinka papildomai augalams tręšti, taip pat nuo miltligės.

Ūkininkaujant pagal šią sistemą, draudžiama naudoti daugumą sintetinių mineralinių 
trąšų. Nenaudojama pesticidų. Azotui dirvoje kaupti siūloma auginti pupinius augalus. 

Biologinės-organinės žemdirbystės sistema

Biologinės-organinės žemdirbystės sistemos taikymas pagrįstas apie 1971 m. paskelbta šveicaro 
H. Miulerio ir vokiečio H. P. Rušo (H. Muller, H. P. Rusch) sukurta teorija. Daugiausia pasekė-
jų ši teorija susilaukė Šveicarijoje ir Vokietijoje. Ji savo turiniu panaši į biologinės-dinaminės 
žemdirbystės sistemos taikymą pagrindžiančią teoriją. Jos atsisakyta pastaraisiais dešimtmečiais 
pradėjus kritikuoti teiginius apie kosminę įtaką augalų augimui. Be to, nebesiūloma vartoti vais-
tingųjų augalų ekstraktų. Dabartinis H. Miulerio ir H. P. Rušo mokymas daugiausia remiasi dir-
vos mikroorganizmų išskirtinių galių aiškinimu ir įvairiausiais siekiais, pastangomis aktyvinti jų 
veiklą, turint tikslą gauti aukštos kokybės maisto produktus. Įvairiomis priemonėmis siekiama 
gerinti dirvos mikroflorą, saugoti ir kaupti humusą, o ne maitinti augalą. Iš ūkininkaujančiųjų 
pagal šią sistemą reikalaujama auginti kuo įvairesnius augalus (atsisakoma monokultūros). Su-
reikšminami augalai, auginami kaip pupinių augalų priešsėlis ar posėlis. Neleidžiama naudoti 
mineralinių trąšų, kurios kenkia dirvos mikroflorai ir mikrofaunai. Leidžiama naudoti tik nela-
bai tirpias mineralines trąšas, tokias kaip kalio magneziją, bazalto dulkes.   

Cheminės augalų apsaugos priemones, išskyrus mažiausiai pavojingas gamtai (pvz., kai 
kuriuos sieros preparatus), naudoti draudžiama.

Permakultūra

Permakultūra plačiausiai diegiama Australijos daržininkystėje ir sodininkystėje. Permakul-
tūros sąvoką 1970 m. pasiūlė B. Mollinsonas ir D. Holmgrenas (B. Mollinson, D. Halmgren). 
Teorinius šios žemės ūkio sistemos pagrindus sukūrė D. Holmgrenas (2004), P. Whitefield 
(2006). Permakultūra buvo pavadinta palanki gamtai ir žmogui daržininkystės ir sodinin-
kystės sistema, skirta geros kokybės maisto produktams auginti, kartu išsaugant kuo na-
tūralesnį ir stabilesnį kraštovaizdį. Svarbiausi permakultūros principai gali būti nusakomi 
maždaug taip (Holmgren, 2004):

 > visuomet taikytis prie gamtos, todėl siekti kuo geriau ją pažinti, stebėti;
 > vartoti įvairių rūšių energiją, ypač atsinaujinančius jos resursus, ją taupyti;
 > siekti ne didžiausio, o ekonomiškai pagrįsto derliaus;
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Tausojamosios (integruotos) žemdirbystės sistema

Tausojamosios (integruotos) žemdirbystės sistema vadinama tokia sistema, kurioje inte-
gruojamos kai kurios tradicinės ir alternatyvios žemdirbystės nuostatos. Pripažįstama, kad 
taikant integruotus augalų apsaugos principus, siekiama mažiau žaloti (neigiamai veikti) 
aplinką, t.y. gerokai ribojama cheminė augalų apsauga bei cheminis augalų tręšimas. Kartu 
bandoma tarpusavyje derinti ekonominius ir ekologinius poreikius.

Ši sistema pasaulyje pradėta taikyti apie 1970 m. Daugelio ekspertų nuomone, svarbiau-
sias strateginis jos tikslas yra išlaikyti ilgalaikį dirvožemio produktyvumą, kartu išsaugant 
ekologiškai subalansuotą aplinką (Žekonienė, 2002a).

Svarbiausios tausojamosios žemdirbystės nuostatos augalų apsaugos srityje yra tokios:
 > cheminės augalų apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, jei kenkėjų ir 

ligų poveikis viršija ekonominės žalos slenkstį (kai tai ekonomiškai pasiteisins);
 > visuomet pirmiau reikia naudoti biologines priemones, ir tik nesant kitų galimybių, 

ir chemines priemones;
 > privilioti ir pasitelkti organizmus, kurie natūraliai reguliuotų žemės ūkio kenkėjų 

gausą ir augalų ligas.

Tausojamosios žemdirbystės sistema (tausojamoji žemdirbystė) Lietuvoje yra pakankamai 
gerai pristatyta, išaiškinta (Žekonienė, 2002a). Ji yra pasaulyje plačiai pripažintos sistemos, 
iniciatyvos „subalansuota plėtra“ (angl. sustainable development), vienas iš lietuviškųjų ana-
logų žemės ūkyje. Ši sąvoka faktiškai įvardina subalansuotą žemės ūkio plėtrą. Lietuvoje 
ši sąvoka verčiama ir  kitaip (pvz., harmoningas vystymasis, tausojantis vystymasis, tva-
rus vystymasis, tvari plėtra, darnus vystymasis ir darni plėtra; pastarosios dvi sąvokos šiuo 
metu vyrauja lietuvių kalboje). Taikant analogijos principą, tausojamoji žemdirbystė galėtų 
būti vadinama ir darniąja žemdirbyste, bet išreikšdami pagarbą prof. V. Žekonienei – pir-
mųjų vadovėlių apie ekologišką žemės ūkį ir apie tausojamąją žemdirbystę autorei (Žeko-
nienė, 2002a, 2002b), toliau vartojame jos pasiūlytą terminą.

Tausojamojo žemės ūkio tikslus Lietuvoje siūloma skirstyti į tris grupes (Žekonienė, 
2002a): ekonominius, ekologinius ir kultūrinius (9 pav.). 

Diegiant tausojamosios žemdirbystės sistemą, reikalaujama, plėtojant gamybą kalvotose 
vietose, karsto zonoje, upių salpose, paežerėse bei durpiniuose dirvožemiuose, atsižvelgti 
į gamtosauginius reikalavimus (Žekonienė 2002a). Diegiant tausojamosios žemdirbystės 
sistemą, išskirtinį dėmesį reikėtų skirti žolininkystės ūkiams, turintiems ekologiškai jau-
trius ir nenašius dirvožemius. Tarp laukų, kurių augalams apsaugoti naudojami pesticidai, 
ir laukų, kur koncentruojasi vabzdžiai apdulkintojai, taip pat greta gamtosaugos požiūriu 
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(sausa žole, lapais, pjuvenomis ir kt.). Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ir gamtoje natūralio-
mis įprastomis sąlygomis (kur nevykdoma jokia ūkinė veikla) žemė niekada nebūna plika, 
kaip tradicinės žemdirbystės laukuose. Ją visada daugiau ar mažiau dengia augalų liekanos: 
samanos, pernykščiai lapai, pernykštė žolė ir kt. Todėl dirbtinai mulčiuota dirva mažiau 
išdžiūsta (niekada neišdžiūsta). Per mulčių laisvai cirkuliuoja oras, o pati paklotė (mulčius) 
yra maistas dirvos mikroorganizmams. Savo ruožtu mikroorganizmai negyvas organines 
medžiagas skaido, kartu į aplinką išskirdami augalams prieinamas medžiagas, tarp jų ir 
svarbius fermentus. Taip savaime pagerėja augalų mitybos sąlygos. Teigiama, kad derliai 
gali būti didesni, nei ūkininkaujant ariant žemę.

Gamtinės žemdirbystės produkcija visuomet chemiškai švari, turtinga biologiškai ak-
tyvių medžiagų. Teigiama, kad daržovės ir vaisiai nepalyginamai skanesni ir kvapnesni už 
auginamus žemę ariant (net ir tręšiant organinėmis trąšomis).

Gamtinė žemdirbystė galima tiek šimtuose hektarų, tiek viename kvadratiniame metre. 
Intensyvusis variantas, kai naudojama daug augalinio mulčio, ypač tinka mažiems sklype-
liams. Taip iš labai mažo ploto galima gauti didelius ir vertingus derlius. Svarbiausia – reikia 
turėti augalinių atliekų. Tam puikiai tinka nukritę lapai, nupjauta gazonų, pievų žolė. Mul-
čiuotos dirvos beveik nereikia ravėti, nes mažai piktžolių sugeba prasikalti pro mulčių, ne-
reikia laistyti, nes esant temperatūrų skirtumui tarp dirvos ir oro, po mulčiu kondensuojasi 
daug drėgmės. Dirva jau po metų tampa puri, joje prisiveisia daug sliekų.

Lietuvoje sukaupta patirtis rodo, kad mažuose plotuose, kur niekada nebuvo naudojama 
pesticidų, kur didelė biologinė įvairovė, po žalios ar (ir) sausos pievų žolės mulčiu jau po metų 
labai pagerėja lengvos dirvos struktūra– ji tampa puri, nes po mulčiu pagausėja sliekų (pir-
miausia dėl didesnės dirvos drėgmės jie daugiau laikosi prie dirvos paviršiaus), apsigyvena 
kai kurie varliagyviai (ypač pilkosios rūpužės) ir ropliai (žalčiai, gluodenai). Jie taip supurena 
viršutinį dirvos sluoksnį, kad arimas nebetenka prasmės. Augalus sėjant, sodinant, mulčių 
tenka nudengti. Mulčių grąžinti ir juo dengiamą plotą tenka reguliuoti pagal tai, kokios augi-
namos kultūros, kokios augalų morfologinės ir ekologinės savybės. Jei tai pavyksta sėkmingai 
padaryti, dirvą rausiantys gyvūnai „dirba“ po mulčiu ir nepažeidžia augalų šaknų sistemos.

Taigi įvairių krypčių žemdirbystės sistemų pradininkai nevienodai jas įvardino, todėl tokia dide-
lė šių sistemų pavadinimų (vardų) įvairovė: ekologinė, organinė, biologinė, biologinė-organinė, 
biologinė-dinaminė, natūrali, gamtinė žemdirbystė, permakultūra ir kt. Visus šiuos vardus (žem-
dirbystės sistemas, kryptis) labiausiai sieja tai, kad ūkininkaujant stengiamasi užauginti aukštos 
kokybės produkciją, todėl stengiamasi kuo daugiau taikyti ekologinius veiklos principus. Šiuo 
metu minėtus pavadinimus priimta laikyti sinonimais, išskyrus biologinės-dinaminės žemdirbys-
tės kryptį, kuri bene vienintelė yra siejama su kosminių jėgų formuojamais biologiniais ritmais. 
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jautrių teritorijų – vandens telkinių, karstinių įgriuvų, saugomų teritorijų, ūkių, kur taiko-
ma organinės žemdirbystės sistema, reikėtų palikti 10 metrų pločio nepurškiamų apsaugi-
nių juostų, jeigu žemėnaudos ar apsaugos planuose bei projektuose nėra numatyta didesnių 
tokių teritorijų apribojimų.

Baltijos jūros šalyse iki 2010 m. buvo numatyta apie 30 % žemės ūkio naudmenų ūki-
ninkauti taikant tausojamojo žemės ūkio metodus. Siekdamos šio ir kitų su regiono gam-
tosauga susijusių tikslų, Baltijos šalys palengva keičia žemės ūkio teisės aktus, derina juos 
tarpusavyje. Kartu siekiama, kad ekonominės priemonės padėtų įgyvendinti tausojamąjį 
žemės ūkį regionuose. Lietuvoje 2002 m. parengtos tausojamojo žemės ūkio taisyklės. Nuo 
2003 m. jos pradėtos diegti Biržų ir Pasvalio karstiniame regione ir apsauginėje zonoje.

9 pav. Tausojamojo žemės ūkio tikslai
Pagal: Žekonienė, 2002

Tausojamojo  žemės ūkio tikslai

Ekologiniai KultūriniaiEkonominiai

Išlaikyti stabilų regiono 
gyventojų skaičių;
Aprūpinti gyventojus 
kokybiškais maisto  
produktais;
Siekti ekonomiškai pagrįstos 
įvairesnės ūkinės veiklos;
Sukurti naujų darbo vietų;
Stiprinti rinką.

Išsaugoti dirvožemio 
produktyvumą;
Sukurti ūkyje uždarą  
medžiagų apytakos sistemą;
Mažinti paviršinio  
ir gruntinio vandens taršą;
Mažinti emisijas į atmosferą;
Išlaikyti ekosistemos  
stabilumą;
Saugoti ir gausinti faunos  
ir floros rūšių įvairovę;
Nepažeisti gamtinio karkaso 
žaliųjų plotų.

Puoselėti agrarinės kultūros 
papročius, tradicijas;
Išlaikyti kaimo socialinę 
struktūrą;
Išsaugoti tradicinę,  
konkrečiam regionui  
būdingą kaimo architektūrą, 
gamtos ir kultūros paveldo 
objektus.

5.   
Agrarinė aplinkosauga:  
palankaus gamtai ūkininkavimo 
pagrindai

Įvairūs kultūriniai augalai pasižymi skirtingomis morfologinėmis savybėmis, jie nevieno-
dai kultivuojami, jų auginimui dažniausiai taikomos skirtingos, kai kada net ir ypatingos 
agrotechninės priemonės. Todėl skirtingų žemės ūkio kultūrų laukai suformuoja specifines 
buveinės sąlygas. Būtent susidariusios ar žmogaus veiklos suformuotos ekologinės buveinę 
bei augavietę formuojančios sąlygos daugiausia ir lemia laukinių augalų bei gyvūnų bendri-
jos (biologinės įvairovės) sudėtį.

Įvairūs žemės ūkio darbai, ypač agrotechninės priemonės, pasėlių priežiūra, derliaus nu-
ėmimas, pasižymi nevienoda įtaka biologinei įvairovei. Vienoms rūšims jie sukelia grėsmę, 
kitas rūšis kaip tik privilioja, nes suteikia papildomo maisto. Kai kurie žemės ūkio darbai, 
veiklos yra svarbūs palaikant gyvūnų buveines ir augalų augavietes.

Ariamų žemių priežiūra

Siekiant agrariniame kraštovaizdyje palaikyti biologinę įvairovę, labai svarbu, kad lauki-
niai augalai ariamuose laukuose ne tik neišnyktų, bet ir nebūtų reti. Kitaip sakant, biologi-
nės įvairovės ilgalaikio palaikymo požiūriu jų turi išlikti visur ir visada, tik iš žemės ūkio 
pozicijų reikia žiūrėti, kad jų buvimas nesukeltų žymių ekonominių nuostolių. Šiuo metu 
nepavyksta sukurti tokių cheminių medžiagų, kurios dirvoje sunaikintų visus laukinius 
augančius augalus ir jų sėklas. Tačiau, net ir turint grėsmingas chemines medžiagas, aria-
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dažniausiai kasmet keičia savo fizionominį vaizdą, todėl dauguma organizmų nėra prie to 
prisitaikę. Ypač ariamos žemės dėl žemės ūkio darbų (reguliaraus trukdymo) yra nelabai 
tinkamos daugumai atviro ir pusiau atviro kraštovaizdžio laukinių gyvūnų ir augalų. Tačiau 
kai kurioms siaurai specializuotoms gyvūnų rūšims (ypač grobį gaudantiems ant žemės 
gyvūnams) ariamos žemės yra labai svarbios. Jos svarbios todėl, kad bent laikinai pageri-
na tokių gyvūnų maitinimosi sąlygas. Pavyzdžiui,  dalis smulkiais žinduoliais ir varliagy-
viais mintančių vanaginių paukščių (suopiai, pelėsakalis, mažasis erelis rėksnys), kai kurie 
paukščiai, kurių maisto racioną sudaro beveik vien bestuburiai (kiauliukės, kielės, kalviu-
kai), taip pat grūdlesiai, kurie bestuburiais minta tik laikinai veisimosi metu (pvz., geltono-
sios startos, dagiliai) sėkmingiausiai maistą renka nuo žemės. Nors jo ariamoje žemėje gali 
būti ir mažiau, bet maitinimosi sėkmė (efektyvumas) čia yra didžiausia. Dar viena svarbi 
paukščių elgesio ypatybė yra ta, kad daugelis mažų ir vidutinio dydžio ant žemės dažnai ar 
visuomet besimaitinančių paukščių gali laisvai judėti ir jaučiasi saugūs tik ant plikos arba 
ant neaukštais augalais apaugusios žemės. Todėl tuomet, kai žolė ar javai yra aukšti ir tan-
kūs, tokie paukščiai ypač mėgsta maitintis ties plikos ir augalais padengtos žemės riba. Mat 
tokios vietos yra pačios palankiausios judėti, maitintis ir slėptis iškilus pavojui.

Ypač vabzdžiais mintantiems paukščiams atviros žemės ploteliai svarbūs kritiniais laiko-
tarpiais, kai labai sumažėja skraidančių vabzdžių (pvz., pavasarį atšalus orams, įsivyravus lie-
tingiems orams). Todėl biologinei įvairovei ypač palankus agrarinis kraštovaizdis, kur nedide-
lio ploto (iki kelių hektarų) ariamos žemės laukuose yra mozaikiškai įsiterpę daug natūralių ir 
pusiau natūralių kraštovaizdžio elementų (pievų, ganyklų, laukų giraičių, krūmų).

Žemės ūkio kultūros ir biologinė įvairovė

Dažniausiai įvairūs augalai ir gyvūnai, kurie geriausiai geba prisitaikyti gyventi, augti kon-
krečios žemės ūkio kultūros laukuose, yra potencialios piktžolės ar potencialūs žemės ūkio 
kenkėjai. Tokių augalų ir gyvūnų žemės ūkio kultūrų lauke gali būti daugiausia. Jei jų lauke 
daug ir dėl jų patiriami ekonominiai nuostoliai, tai paprastai tokių organizmų gausą žem-
dirbiai reguliuoja pesticidais (jei ūkyje jie apskritai naudojami). 

Tačiau jei auginamos kultūros lauke vietinių augalų yra palyginti nedaug ir jie nelabai 
konkuruoja su kultūriniais augalais, o gyvūnai nėra siaurai ekologiškai specializuoti ir su 
auginama kultūra ekologiškai susiję tik fragmentiškai, tai jų buvimas dažniausiai nesukelia 
jokių ekonominių nuostolių. Pavyzdžiui,  dirviniai vieversiai gali lesti daugelio žemės ūkio 
kultūrų jaunų daigų lapelius, bet nesimaitina jų dalimis šiems augalams subrendus. Dau-
giausia judrūs gyvūnai veisiasi aplinkinėse buveinėse, iš kur lankosi žemės ūkio kultūrų 
laukuose maitintis. Pavyzdžiui,  į pamiškių laukus atskrenda maitintis geltonosios startos, 
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moje žemėje laukinių augalų visiškai sunaikinti jokiu būdu nebūtų galima. Sunaikinimas 
grėstų katastrofa tiek biologinei įvairovei, tiek aplinkai. Tik ūkininkaujant taip, kad lauki-
nių augalų gausa būtų reguliuojama aplinkai palankiausiais būdais, agrarinis kraštovaiz-
dis, tikėtina, ilgą laiką išliktų tinkama buveine iki šiol įprastiems buvusiems augalams. Mat 
laukiniai augalai yra labai svarbūs biologinei įvairovei laukuose palaikyti. Didindami bota-
ninę įvairovę, jie taip pat gerina mitybos ir išlikimo sąlygas įvairiems bestuburiams, ypač 
vabzdžiams. Paprastai įvairūs vabzdžiai yra ekologiškai susiję su atskirų rūšių augalais (taip 
pat ir su kultūriniais). Todėl vienos ar kitos žemės ūkio kultūros auginimas tam tikrame 
lauke dažnai jau iš anksto lemia vyraujančias vabzdžių bendrijos rūšis. Pavyzdžiui, labiau-
siai tikėtina, kad bulvių laukas iš apylinkių privilios kolorado vabalus, ir jie bulvių auginimo 
metais tame lauke vyraus. Analogiškai javų pasėliuose, tikėtina, vyraus amarai. Šiuo požiū-
riu ypač svarbūs yra plėšrūs vabzdžiai (vadinamieji entomofagai), natūraliai reguliuojantys 
kitų vabzdžių (ypač žemės ūkio kenkėjų) vietinių populiacijų gausą. Nuo bestuburių yra 
labai priklausomi daugelis paukščių ir smulkių žinduolių. Net daugiausia augaliniu maistu 
mintantys paukščiai (vadinamieji grūdlesiai) veisimosi metu savo vaikus paprastai maitina 
kaloringesniu maistu – bestuburiais (ypač vabzdžiais). O ir daugelis pelinių graužikų yra 
visaėdžiai (eurifagai), kurių maisto racione būtini bestuburiai. 

Taigi dažniausiai nuo auginamų kultūrų labai priklauso ne tik vietinių laukinių gyvū-
nų, bet ir augalų rūšinė sudėtis. Chemizuotame žemės ūkyje laukinių augalų ir vabzdžių 
vietinių populiacijų gausa plačiausiai reguliuojama įvairiais pesticidais. Augalai yra ypač 
neatsparūs kasmet naudojamiems nespecializuotiems herbicidams, vabzdžiai  – insektici-
dams. Todėl pesticidų naudojimas visuomet turi ne tik tiesioginę įtaką tiems organizmams, 
kuriuos kontroliuoti jie skirti, bet per ekologinius mitybinius ryšius ir labai didelę netiesio-
ginę įtaką visai biologinei bendrijai.  

Ten, kur ūkiai nėra siaurai specializuoti ir taikomos sėjomainos, paprastai biologinė 
įvairovė turi gerokai geresnes sąlygas ir jos išlikimas agrariniame kraštovaizdyje tikėtinas 
ilgesnį laiką. Mat taikant sudėtingas sėjomainas, biologinei įvairovei ,,nepalankus” žemės 
ūkio augalas tam tikrame lauke kultivuojamas dažniausiai tik vienerius metus. Tokiu atveju 
taikomai specifinei agrotechnikai, naudojamiems pesticidams ar kitokiems nepalankiems 
veiksniams nelabai ir vidutiniškai jautrios rūšys tai sugeba ištverti. Tuo tarpu pakankamai 
judrūs gyvūnai iš jiems nelabai tinkamų plotų persikelia į geresnius.

Biologinei įvairovei paprastai netinkamiausi  yra laukai tų augalų, kurie kilę iš tolimų 
kraštų, kurių auginimui būtina taikyti daugkartines augalų priežiūros priemones (pvz., bul-
vės), arba kurių priežiūrai tenka naudoti daug pesticidų.

Pripažinta, kad apskritai ariamos žemės yra vienos nepalankiausių biologinės įvairovės 
buveinių agrarinėse ekosistemose. Jos yra žmogaus suformuotos, dirbtinai palaikomos ir 
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dirvos erozija pasireiškia mažiau. Mat čia dirvos paviršius yra apraizgytas likusių augalų 
šaknimis, kurios ir sulaiko dirvožemio daleles. Taigi neįdirbant ražienų rudenį, sumažėja 
dirvos erozija. Po derliaus nuėmimo ražienose likusios plačialapių piktžolių, dažniausiai 
laukinių vietinių dviskilčių augalų, sėklos, o iš dalies ir kitos jų dalys bei javų grūdai, page-
rina rudenį traukiančių bei žiemojančių paukščių (ypač geltonųjų startų, žaliukių, kikilių, 
varninių paukščių, kurapkų), pelinių graužikų (kurie yra svarbus maisto šaltinis vanagi-
niams bei pelėdiniams paukščiams), pilkųjų kiškių ir kitų gyvūnų mitybos sąlygas. Ypač 
tai svarbu, kur dideliuose plotuose auginamos monokultūros, kur intensyviai naudojami 
herbicidai. Praskrendančios ir pavasarį iš žiemaviečių sugrįžusios pilkosios žąsys, gervės, 
kai kurių rūšių antys bei kiti paukščiai taip pat maitinasi ražienose, kur tik randa nesurink-
tų ar išbarstytų grūdų.

Arimas, juodas pūdymas

Ariamos žemės ir ypač juodi pūdymai iš visų agrarinės ekosistemos komponentų ekolo-
giniu požiūriu išsiskiria tuo, kad čia blogiausiai sujungiamas augalams prieinamų formų 
azotas. Mat ypač laikotarpiais, kai augalų nėra ar jų mažai, daug tokio azoto su kritulių van-
denimis iš lauko pasišalina. Todėl agrarinėje sistemoje daugėjant juoduoju pūdymu užimtų 
plotų, daugiau azoto išsiplauna iš dirvos ir atitinkamai jo daugiau randama sausinimo grio-
viuose, upelių ir ežerų vandenyje.

Neapsėta ariama žemė pavasarį yra svarbi kai kurių rūšių paukščių perėjimui bei mai-
tinimuisi. Arimai paukščius pavasarį vilioja pirmiausia lengvai pastebimu ir dėl to lengvai 
prieinamu maistu. Ypač arimuose lengvai prieinami yra sliekai, kurie pavasarį drėgnose 
vietose laikosi dirvos paviršiuje. Arimai ir pavasarinių pasėlių dar neužimta žemė Lietuvoje 
tradiciškai yra svarbiausia masiškai nykstančių pempių veisimosi buveinė. Palyginti nedi-
deli juodo pūdymo plotai pavasario pabaigoje, kai dauguma žemės ūkio kultūrų jau esti 
ūgtelėjusios, toliau vilioja pempes ir kai kuriuos kitus paukščius. Lomose bei kitokiose vie-
tose su aukštu paviršiniu gruntiniu vandeniu jos taip pat mėgsta sukti lizdus. Pempės gali 
nukentėti nuo pūdyme vykdomų piktžolių naikinimo priemonių. Dirvos nedirbant bent 
7 savaites, šie paukščiai spėja sėkmingai išvesti jauniklius. Suradus pempių lizdus su kiau-
šiniais, žemės dirbimo metu juos būtina išsaugoti. Reikia žinoti, kad pempių išsaugojimo 
požiūriu pavojingiausia žemę dirbti, kai jų jaunikliai esti vos kelių dienų ir slapstosi netoli 
lizdo. Tuomet nuo dirbančios žemės ūkio technikos jie ne bėga, o slepiasi tarp grumstų, tad 
dažniausiai žūsta.

Juodi pūdymai vasarą taip pat privilioja arti aplinkinėse teritorijose perinčius paukščius. 
Mat kai kuriems paukščiams ant atviros žemės labai paranku rinkti maistą. Kiti gi paukš-
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žaliukės, kur ieško bestuburių, nesudygusių sėklų, nors lizdus šie paukščiai suka dažniau-
siai laukų želdiniuose ar miške, ypač pačioje pamiškėje. Kai kurie žinduoliai net ilgesnį 
laiką gali gyventi grūdinių laukuose ir vietoje maitintis (pvz., peliniai graužikai, pilkasis 
kiškis, stirna, šernas). Stambūs gyvūnai žymių nuostolių gali padaryti net ir nereguliariai ir 
trumpą laiką maitindamiesi žemės ūkio produkcija. Tačiau dauguma gyvūnų, ypač paukš-
čiai, pasėlių laukuose laikinai ar nuolat laikosi ne todėl, kad maitinasi žemės ūkio kultūrų 
derliumi, o tam, kad pasėliai jiems yra apskritai tinkama veisimosi buveinė, maitinimosi ar 
slėpimosi vieta. Pavyzdžiui,  daugeliui agrarinio kraštovaizdžio paukščių, renkantis veisi-
mosi vietą, dažniausiai svarbu ne pati kultūra (augalų rūšis, veislė), bet pasėlių fizionomi-
nės, morfologinės ypatybės. Auginami kultūriniai augalai, nelygu koks jų pasėlio aukštis ir 
tankis, lauke formuoja specifinį mikroklimatą, ypač apšvietimą dirvos paviršiuje, tempe-
ratūrą ir oro drėgmę. Menkas apšvietimas priežemėje, didelė drėgmė dėl blogo vėdinimo 
(tankiuose pasėliuose pažemėje nebūna vėjo) dažniausiai kenkia išdygusiems jauniems vie-
tiniams (laukiniams) augalams ir atitinkamai vietiniams bestuburiams, ypač vabzdžiams. 
Tankūs ir aukšti pasėliai apriboja paukščių regimąją erdvę ir per juos paukščiai (ypač maži 
jaunikliai) sunkiai juda žeme. Taip pat tankiuose pasėliuose paukščiams (ypač smulkiems 
žvirbliniams) nepalanku nusileisti bei sunku iš jų pakilti. Be to, tankiuose pasėliuose susi-
formuoja gyvūnams, ypač paukščiams ir smulkiems žinduoliams, prastos mitybos sąlygos. 
Paukščiams tankūs pasėliai neleidžia akylai stebėti potencialius plėšrūnus. Todėl bet kokios 
retmės, pusiau atviros vietos (ypač grūdinėse ir kai kuriose techninėse kultūrose), į kurias 
paukščiai gali nusileisti net apskritai tankiuose pasėliuose, padidina jų patrauklumą. Bent 
laikinai tokias retmes suformuoja technologinės vėžės, vandens išgulėtos vietos ir kt. Tačiau 
kuo pasėliai augdami labiau tankėja ir aukštėja, tuo jie mažiau patrauklūs paukščiams. Tad 
tankiems pasėliams pasiekus apytikriai 30 cm aukščio, jie tampa prasta buveine paukščiams 
(Andrews, Rebane, 1994), tuomet šie daugiau laikosi pasėlių (laukų) pakraščiuose arba 
renkasi kitus laukus su žemesniais pasėliais. Labiausiai dėl minėtos priežasties agrarinio 
kraštovaizdžio paukščiai sezoniškai mieliau renkasi skirtingus javus. Kur tik yra galimybė 
(kuomet kultūrų laukai maži, nevyrauja monokultūra), ankstyvą pavasarį paukščiai labiau 
renkasi žieminius javus, o šiems paaugus (gegužės mėnesį ir birželio pirmojoje pusėje), la-
biau laikosi pavasarį sėjamų javų pasėliuose. Vasarojui paaugus, daugiausia vietinių paukš-
čių maitintis atskrenda į kaupiamųjų kultūrų pasėlius.

Biologinės įvairovės ir dirvos kokybės ilgalaikio palaikymo požiūriu naudinga anksti 
rudenį nesuarti ražienų, jas palikti iki pavasario. Mat ariamose žemėse dirvos kokybę labai 
blogina vandens bei vėjo erozija. Erozijos intensyvumas labai priklauso nuo augalų dangos. 
Bendra taisyklė, kad kuo daugiau augalų, tuo mažiau pasireiškia vėjo ir vandens erozija. Ne-
įdirbtose ražienose, lyginant su iš dalies įdirbtomis (pvz., jas skutant) ar visiškai suartomis, 
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Dirbant žemę atsiranda daug, bet trumpai prieinamo maisto paukščiams. Todėl tose 
vietose, kur dirbama žemė,  susitelkia gandrų, varnėnų, varninių, kirinių ir kitokių paukš-
čių. Tuomet jie lesa įvairius dirvos bestuburius (ypač sliekus, vabalų lervas) ir smulkius 
stuburinius (dažniausiai pelėnus).

Dirbant žemę susidaro geresnės sąlygos pasireikšti dirvos erozijai. Ypač sąlygos erozijai 
pasireikšti pagerėja, jei netaikomos specialios antierozinės priemonės.

Siekiant, kad dirvos dalelių patektų į atvirus vandens telkinius, dirva neturėtų būti dir-
bama labai arti vandens telkinių.

Neigiamą žemės dirbimo poveikį aplinkai ariamose žemėse  
mažinančios priemonės

Besispecializuojančiuose intensyvios augalininkystės ūkiuose, kur praktiškai visa žemė yra 
ariama, ekologiniu požiūriu svarbu diegti ariamų žemių neigiamą poveikį aplinkai maži-
nančias priemones. Jos turi būti skirtos biologinei įvairovei ir dirvų bei vandenų kokybei 
palaikyti.

Neigiamą žemės dirbimo poveikį biologinei įvairovei mažinančios priemonės
Daugelyje Vakarų Europos valstybių, kur žemės ūkis intensyvus, jau mažiausiai keletą 

dešimtmečių biologinei įvairovei įvairių ariamoje žemėje auginamų augalų laukuose palai-
kyti taikomos specialios priemonės. Pavyzdžiui,  dalis ariamos žemės apskritai nedirbama, 
t.y. jai leidžiama pūdymuoti.

Nepalankios agrarinio kraštovaizdžio struktūros neigiamą poveikį mažinančios priemonės 
Kita dažnai taikoma priemonė – įvairių kultūrų laukų pakraščiuose (ypač palei sume-

dėjusia augalija apsodintas laukų apsaugines juostas, palei tvoras, kanalus) ariamos žemės 
juosta paliekama pūdymuoti arba ji specialiai apsėjama daugiamečių žolių mišiniu. Dar 
kita dažnai taikoma priemonė – laukų pakraščiuose keliolikos, kelių dešimčių metrų plo-
čio juostoje visiškai nenaudojama pesticidų, ir taip sudaromos geresnės sąlygos biologinei 
įvairovei (10 pav.). 

Taip pat didelių laukų viduryje dažnai formuojamos nedirbamos žemės, daugiame-
čių žolių (ypač medingųjų augalų) juostos. Ši priemonė svarbi kai kuriems vabzdžiams 
ir paukščiams. Didžiojoje Britanijoje ji yra įteisinta kaip viena iš agrarinės aplinkosaugos 
priemonių (vadinamieji vieversių ploteliai; 11 pav.). Taikant šią priemonę, reikalaujama, kad 
didesnio kaip 5 ha ploto žiemkenčių lauko viduryje būtų palikta neužsėtų kvadrato formos 
plotelių, kurių kraštinė būtų bent 3 m ar net 12 m (Department for Environment, Food and 
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čiai tokiose vietose lankosi pasirinkti virškinimui reikalingų mažų akmenėlių (vadinamųjų 
gastrolitų), o dar kiti – ieško įvairių sėklų ir kt. Dar labiau ariama žemė vilioja kai kuriuos 
paukščius, kai ji dirbama. Tuomet jiems lengviausia susirasti sliekų, sprakšių, grambuolių 
lervų, kurklių, pelinių graužikų.

Žemės dirbimas

Geriausia žemę dirbti tik tiek, kiek būtina. Mažiau žemę dirbti naudinga dėl to, jog suma-
žėja kuro ir darbo sąnaudos, greičiau padaromi darbai, mažiau reikia atitinkamos žemės 
ūkio technikos. Nelygiose dirvose žemės dirbimas skatina dirvos eroziją. Žemę dirbant per 
mažai padidėja pasėlių piktžolėtumas ir gali sumažėti derlingumas. Atsižvelgiant į tai, pas-
taraisiais metais vis dažniau atsisakoma dirvos arimo.

Kaip ir kitokios žmogaus veiklos, žemės dirbimo (arimo, kultivavimo, akėjimo ir kt.) po-
veikis biologinei įvairovei dažniausiai nėra vienareikšmis. Pripažinta, kad seniau praktikuo-
tas žemės dirbimas, pasitelkiant padargus traukiančius gyvulius (Lietuvoje dažniausiai ar-
klius), agrarinio kraštovaizdžio biologinei įvairovei beveik visada turėjo tik teigiamą įtaką.

Nustatyta, kad žemės dirbimas sunkiasvoriais dirvą suspaudžiančiais traktoriais dirvos 
biologinę įvairovę veikia nepalankiai. Žemę įdirbant traktoriais, suvažinėjama daug dirvos 
paviršiuje gyvenančių gyvūnų, kurie pamažu visiškai išnyksta. Ypač jautrūs sunkios techni-
kos naudojimui yra varliagyviai.

Žemės dirbimas pavasarį palankesnis tiems laukiniams augalams, kurie auga, formuoja-
si daugiausia pavasarį. Todėl tuomet, kai laukuose vyrauja vasarojus ir žemė dirbama pava-
sarį, jiems sąlygos palankesnės. Pavyzdžiui,  poavižės (Helictotrichon) daugiausia vegetuoja 
pavasarį, todėl Didžiojoje Britanijoje įsivyravus žieminiams javams, laukuose jų smarkiai 
sumažėjo (Andrews, Rebane, 1994).

Žemę dirbant pavasarį, paukščių veisimosi sezono pradžioje, dažniausiai sunaikinami 
anksčiausiai susukti pempių, dirvinių vieversių ir kitų ariamoje žemėje perinčių paukščių 
lizdai. Šie ir kai kurie kiti paukščiai yra prisitaikę, pirmosioms dėtims žuvus, sukti lizdus 
pakartotinai. Atsižvelgiant į šitokį paukščių elgesį, rekomenduojama ieškoti ankstyvų pem-
pių lizdų, surastus pažymėti ir išsaugoti dirbant žemę.

Ant žemės arimuose perinčių paukščių (ypač pempių) apsaugos požiūriu labai svarbu 
pavasario žemės darbus ir kultūrų sėją baigti per kuo trumpesnį laiką (pageidautina per sa-
vaitę). Mat jei pavasarinių darbų metu sunaikinami ankstyviausi (pirmieji) lizdai, pempės 
dažniausiai suka naujus. Pakartotinai pasėliuose susuktuose lizduose jaunikliai dažniausiai 
užauga sėkmingai. Tačiau jei ir antrą kartą susukti pempių lizdai sunaikinami, dauguma šių 
paukščių tais metais trečio lizdo nebesuka ir jauniklių neišaugina.
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Rural Affairs, 2005). Technologiškai tai padaryti labai paprasta. Tereikia, kai traktorius juda, 
kuriam laikui išjungti sėjamąją.

Detalios žemės ūkio laukų augalų ekologijos tyrimų apžvalgos (pvz., Pitkanen, 2001) rodo, 
kad vietiniams laukiniams augalams labai svarbios yra laukų ribos, pakraščiai arba vadina-
mosios ežios. Ežia – tai dažniausiai pastovi ar mažai pažeidžiama riba tarp gretimų laukų, 
kur auga daugiamečiai laukiniai augalai. Nustatyta, kad laukų pastovių ribų (ežių) flora yra 
paprastai turtingesnė nei žemės ūkio kultūromis apsėto lauko vietinių augalų flora. Seniau 
buvo manoma, kad dauguma vietinių augalų (piktžolių) žemės ūkio kultūrų lauke išplinta 
būtent iš pakraščių ar gretimų laukų su daugiamečiais augalais (pvz., pievų). Tačiau tyrimai 
rodo, kad retai kada lauko pakraščio augalų randami lauke toliau kaip per 2,5 m. Daugiamečių 
žolinių augalų juostų, ar jos būtų tarp gretimų kultūrų laukų, ar tarp lauko ir griovio, sto-
vinčio vandens telkinio, ekologinė reikšmė agrarinėse ekosistemose yra kompleksinė ir labai 
didelė. Palei griovius net siauros daugiamečių augalų juostos (dažniausiai vadinamos griovių 
apsauginėmis zonomis) sulaiko apie 20 % su paviršiniu vandeniu nešamų dirvožemio dalelių. 
Tačiau jos mažai sulaiko, sukaupia vandenyje ištirpusių maisto medžiagų. 

11 pav. Dirvinių vieversių apsaugai skirta agrarinės aplinkosaugos priemonė, 
vadinamieji vieversių ploteliai
Priemonė taikoma Didžiojoje Britanijoje didesniuose nei 5 ha ploto žiemkenčių laukuose. Geriausia, kai viename 
hektare formuojami du tokie ploteliai. Per juos neturi eiti technologinės vėžės. Jų nebūtina formuoti 25 m atstu-
mu nuo žiemkenčių lauko pakraščio. 

Pagal: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2005
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10 pav. Nepalankaus žemės ūkio neigiamą poveikį biologinei įvairovei  
mažinanti priemonė – specialiai formuojamas ariamo lauko pakraštys  
(„lauko pakraštys be herbicidų“)
Priemonė taikytina laukuose, besiribojančiuose su natūraliais ir pusiau natūraliais kraštovaizdžio elementais bei 
sėjomaininiuose laukuose. Mažina ariamo lauko (ypač herbicidų naudojimo) neigiamą poveikį besiribojančių 
plotų biologinei įvairovei. 

Pagal: Didžiosios Britanijos patirtį, Boatman, 1990; adaptuota Lietuvos sąlygoms

1. Natūralus ar pusiau natūralus kraštovaizdžio elementas (bet koks plotas, kur auga laukiniai augalai). Gali 
būti: apsauginių miško želdinių juosta, miškas, laukų giraitė, bet kokia pieva, laukinių augalų juosta palei kelią, 
griovio šlaitas ar jo apsauginė juosta, gretimus sėjomainius laukus skirianti ežia ir pan.

2. Laukinių žolinių augalų juosta. Formuojama ten, kur laukas ribojasi su sumedėjusiais augalais (mišku, 
giraite, medžių ar krūmų grupe ir pan.). Jos minimalus plotis – 1 m (matuojant nuo šakelių galų). Labai svarbi 
įvairiems žemės ūkiui ekologiškai svarbiems vabzdžiams. Geriausia, kai joje augadaugiametės į pasėlius neplin-
tančios arba jiems nepavojingos žolės (ne piktžolės). Juostos negalima tręšti ir purkšti herbicidais. Ją galima 
šienauti retai (nekasmet), tačiau nerekia leisti įsigalėti sumedėjusiems augalams.

3. Neapsėta juosta. Ši juosta biologinei įvairovei nėra vertinga, todėl formuojama tik tada, jei reikia sustabdyti 
agresyvių piktžolių plitimą į ariamą lauką. Ji turėtų būti bent 1 m pločio. Joje žemė įdirbama taip pat kaip ariama-
me lauke, tik ji neapsėjama.

4. Biologinei įvairovei palaikyti skirta juosta. Tai pasėlių juosta tarp ariamo lauko krašto ir fiksuotų (techno-
loginių) vėžių. Gali būti mažiausiai 6 m pločio. Joje nenaudojami herbicidai ir insekticidai (ypatingais atvejais 
naudojami specializuoto veikimo herbicidai). Reikia taip ūkininkauti, kad išliktų plačialapiai (dviskilčiai) lauki-
niai augalai ir naudingieji bei indiferentiniai vabzdžiai. Juosta ypač svarbi retų ir nykstančių pasėliuose augančių 
laukinių augalų ir su jais susijusių vabzdžių bei biologinės įvairovės aplinkiniuose plotuose ilgalaikiam išlikimui 
(ypač pastaruosius apsaugant nuo pesticidų „dreifo“ iš ariamo lauko).

5. Įparstinės priežiūros pasėliai.
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tu neleidžiama savaime didėti augalų rūšinei įvairovei, kad gausėtų žemės ūkio kultūroms 
nepavojingų laukinių augalų (Pitkanen, 2001).

Kai kuriose šalyse ūkininkams siūloma laukų pakraščiuose formuoti 6 m pločio laukų 
apsaugines juostas. Jose neleidžiama naudoti pesticidų ir trąšų. Suomijoje atlikti ekologi-
niai tyrimai rodo, kad tokios juostos naudingos daugeliui kitų organizmų, įskaitant ir žemės 
ūkio kultūrų kenkėjų natūralius priešus. Kitose Europos šalyse atliktų tyrimų rezultatai taip 
pat tai patvirtina. Atliktais skaičiavimais, agrariniame kraštovaizdyje suformavus organiz-
mų migracinius koridorius, derliaus netekimo išlaidas dėl „prarastos“ ariamos žemės kom-
pensuoja mažesnės išlaidos pesticidams ir trąšoms (Pitkanen, 2001).

Lietuvoje panašios priemonės, gerinančios biologinės įvairovės ilgalaikį išlikimą, taip 
pat jau reikalingos intensyviausiuose ūkiuose. Nors biologinė įvairovė Lietuvoje dar nėra 
taip nuskurdinta, kaip daugelyje Vakarų Europos valstybių, visgi ir mūsų šalyje, Vidurio 
lygumoje, kur suformuoti šimtų ir net tūkstančių hektarų ploto laukai, panašios priemo-
nės turėtų būti diegiamos. Vidurio Lietuvoje ypač aktualu būtų palei sausinimo griovius ir 
kitokius vandens telkinius, palei laukų giraites, retai naudojamus laukų kelius, pamiškėse 
palikti nedirbamas bent kelių metrų pločio juostas. Jos būtų svarbios ne tik biologinei įvai-
rovei. Įrengtos palei griovius, o iš dalies ir kitos juostos stabdytų paviršinę dirvos eroziją bei 
valytų jos paviršiumi tekantį vandenį (pvz., labai panaši veikla šalyje yra numatyta pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Kraštovaizdžio tvarkymo programos vei-
klos sritį ,,Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“).

Jau minėta, kad biologinei įvairovei labai nepalankūs dideli laukai. Siekiant sumažinti 
didelių laukų neigiamą poveikį biologinei įvairovei, ES valstybėse praktikuojama įrengti 
bent kelių metrų pločio daugiamečių žolių juostas. Tokios stambius laukus dalinančios, 
skaidančios žolių juostos turėtų būti formuojamos iš kuo įvairesnių rūšių. Lietuvoje tokia 
veikla numatyta Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos Kraštovaizdžio tvarkymo pro-
gramos veiklos srityje ,,Medingų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje”. 

Aplinkos kokybės ir ypač biologinės įvairovės palaikymo bei panaudojimo biologinėje ko-
voje su žemės ūkio kenkėjais požiūriu agrariniame kraštovaizdyje natūralūs ar pusiau natūra-
lūs kraštovaizdžio elementai (miškai, laukų giraitės, natūralios ir kultūrinės pievos, ganyklos, 
šlapynės, sausinimo grioviai, daugiamečių žolių plotai) turėtų pasikartoti ne rečiau kaip kas 
400 m. Kitaip sakant, agrariniame kraštovaizdyje neturėtų būti platesnių nei 400 m atvirų 
ariamos žemės erdvių bei platesnių nei 200 m tankių ir aukštų javų (ypač žiemkenčių) pasėlių. 
Pastarieji tankių ir aukštų javų sėjomaininiai laukai turėtų būti atskirti javais neapsėtomis ma-
žiausiai 1 m pločio juostomis arba daugiamečiais augalais padengtomis ežiomis (5 lentelė). Juos 
taip pat gali skirti melioraciniai grioviai. Palei ežias ir griovius esančiuose laukuose herbicidus 
galima naudoti tokiu atstumu, kad nebūtų pažeisti ežių ir griovių laukiniai augalai.
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Aukšti ežių augalai gerokai sulaiko vėją, todėl tuo labai pasinaudoja drugeliai ir kiti 
skraidantys vabzdžiai. Ežios drugeliams yra svarbios kaip migraciniai koridoriai keliaujant 
tarp pagrindinių jų buveinių – pievų. Ežios yra taip pat svarbūs migraciniai koridoriai ir 
daugeliui kitų gyvūnų. Nustatyta, kad tik nedaugelis gyvūnų nevengia bėgioti po atvirą 
augalais neapaugusią žemę. Laukus skiriančias daugiamečių augalų juostas gyvūnai labai 
dažnai naudoja veisimuisi, slėpimuisi ir maitinimuisi (iš paukščių  – ypač kurapkos; biti-
niai vabzdžiai, pilkieji kiškiai). Tokios buveinės yra labai svarbios entomofagams, kurie 
maitindamiesi vabzdžiais, natūraliai reguliuoja kultūrinius augalus pažeidžiančių vabzdžių 
vietinių populiacijų gausą. Labai didelė šios ekologinės grupės gyvūnų dalis daugiamečių 
augalų juostose palei lauką žiemoja, bet pavasarį vėl grįžta į laukus. Todėl reikia stengtis su 
jokiomis transporto priemonėmis bei žemės ūkio technika nevažinėti laukus skiriančiomis 
ežiomis, įvairiomis biologinei įvairovei skirtomis apsauginėmis zonomis ir juostomis, kad 
po ratais nežūtų gyvūnų (ypač vabzdžių, moliuskų, varliagyvių). 

Įrodyta, kad augalų rūšių skaičius laukų pakraščiuose teigiamai koreliuoja su kitų ten 
pat esančių organizmų rūšių gausa. Didelė rūšių įvairovė savo ruožtu didina agrarinės eko-
sistemos stabilumą, nes palaikoma augalėdžių ir plėšrių gyvūnų populiacijų pusiausvyra. 
Tai mažina šansus suklestėti žemės ūkio kenkėjų populiacijoms ir atsiranda galimybė su-
mažinti pesticidų naudojimą. Net jei tik nedaugelis rūšių augalų randama išimtinai laukus 
skiriančiose juostose, vis vien jie yra svarbūs daugeliui organizmų. Jiems tokiose vietose 
išnykus, išgyventi negalėtų ir intensyvaus žemės ūkio laukų ir kitos su jais susijusių orga-
nizmų populiacijos (Pitkanen, 2001).

Laukų ribų floros sudėtis priklauso nuo daugelio priežasčių, bet svarbiausia yra pesticidų 
ir trąšų naudojimas gretimuose laukuose (Andrews, Rebane, 1994). Laukų ribų tiesioginis 
purškimas herbicidais vietiniams augalams yra pavojingiausias. Po tokio augalų naikinimo, 
buvusi rūšinė sudėtis beveik niekada neatsikuria. Labai skurdi laukų ribų daugiamečių au-
galų floros rūšinė sudėtis netiesiogiai rodo, kad buvo naudoti įvairūs herbicidai, kuriems 
daugiamečiai augalai ir yra jautriausi. Dalis lauke naudojamų trąšų taip pat tenka ir laukų 
riboje augantiems augalams. Taip padidinamas dirvožemyje esančių maisto medžiagų kie-
kis. Daugiausia azotas ir fosforas skatina augalus greičiau augti, todėl tokiose vietose azotą 
mėgstantys augalai (vadinamieji nitrofilai) būna ir aukšti, ir kartu tankūs. Jie įgauna labai 
dideles konkurencines galias ir, užpavėsindami bei atimdami maisto medžiagas, iš bendri-
jos išstumia kitas augalų rūšis. Todėl tokių vietų augalijos rūšinė sudėtis esti skurdoka. Tei-
giama, kad azotinių trąšų poveikis neretai prilygsta herbicidų poveikiui. Norint, kad augalų 
rūšinė sudėtis nesuprastėtų, reikėtų stengtis, kad ant laukų ribų, ežių nepatektų azotinių 
trąšų. Dar blogiau, jei kartu su trąšomis naudojami herbicidai. Šios cheminės medžiagos 
sukuria savotišką uždarą ratą. Didėja poreikis laukų ribose reguliuoti piktžolių kiekį ir kar-
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Nuo dirvožemio priklausomas ir žmogus. Dirva mums teikia maistą, skaidulas, statybi-
nes medžiagas, švarų vandenį ir orą. Dirva laikomas antru pagal dydį biologiškai aktyvaus 
anglies šaltiniu planetoje, kuris lėtina klimato kaitos procesą.

Didžiausiomis grėsmėmis dirvožemiams ES laikoma: dirvožemių derlingumo palaiky-
mo požiūriu netinkami ūkininkavimo būdai, augalinės dangos naikinimas, persausinimas, 
miškų iškirtimas, kai kur per daug intensyvus ganymas, laipsniška kaimo vietovių (derlingų 
dirvų) urbanizacija. Neseniai atliktais skaičiavimais nustatyta, kad senosioms 25 ES šalims 
narėms dirvožemio skurdinimas kasmet atsieina apie 38 mlrd. eurų per metus. Pripažįs-
tama, kad ES bendromis visų šalių narių pastangomis šiuo klausimu veikti sekasi sunkiai 
(Europos Komisija, 2010).

Europoje pradėjus plėtoti intensyvų pramoninį žemės ūkį, vis labiau pasireiškia jo 
neigiamas poveikis dirvožemiui, t.y. dirvožemio degradavimas*. Fizinę dirvožemio de-
gradaciją sukelia sunkiosios technikos naudojimas, nes ji suslegia, sutrypia dirvožemį. 
Paskaičiuota, kad vieną kartą įdirbant žemę sunkiąja žemės ūkio technika, suslegiama 
apie 15–20 % lauko. Suslėgtas dirvožemis ir podirvis praranda biologinį aktyvumą, blo-
giau sugeria vandenį. Po važinėjančios po lauką technikos ratais suspausti žūva dalis 
aukštesniųjų gyvūnų.

Cheminį dirvožemio degradavimą dažniausiai sukelia įvairios žemės ūkyje naudojamos 
cheminės sintetinės medžiagos, ypač trąšos (labiausiai, kai jų naudojama daug), pesticidai, 
įvairios mineralinės ir organinės atliekos. Taip pat dirvožemius labai pažeidžia vadinamieji 
rūgštūs krituliai, kurių sudėtyje yra silpnų sieros, druskos ar azoto rūgščių. Šias rūgštis arba 
svarbiausius komponentus, iš kurių jos susidaro, į atmosferą daugiausia išmeta pramonės 
įmonės, motorinės transporto priemonės, o iš gamtinių šaltinių – ugnikalniai. Patekusios į 
dirvožemį, šios rūgštys dažniausiai keičia dirvožemio reakciją (pH), sutrikdo dirvos orga-
nizmų veiklą ar net juos žudo. Rūgštūs krituliai didina dirvožemio rūgštingumą, todėl jame 
lėčiau mineralizuojasi organinių medžiagų liekanos ir labiau kaupiasi sunkieji metalai bei 
padidėja jų cheminis aktyvumas, judrumas ir toksiškumas. Sunkiųjų metalų į dirvą patenka 
ir su trąšomis, pramoniniais oru atnešamais teršalais.

Dauguma į dirvą patenkančių pesticidų yra pavojingi organizmams (taip pat ir žmo-
nėms). Daugelis jų bei dauguma jų skilimo produktų yra nuodingi ir mutageniški. Mažėjant 
dirvožemio organizmų gausai, mažėja natūralus gamtinis dirvožemio derlingumas.

Daug žemės ūkio naudmenų prarandama statant įvairius žemės ūkio infrastruktūros 
objektus, vandens telkinius.

* Dirvožemio degradavimas – procesas, kurio metu dėl antropogeninio fizinio ar cheminio poveikio 
dirvožemis praranda savo, kaip gamtinio objekto, savybes, ypač sumažėja jo derlingumas. 
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5 lentelė. Su ūkininkavimu ariamose žemėse susijusių veiksnių 
palankumas aplinkos kokybei

Palankūs veiksniai 

Ryški agrarinio kraštovaizdžio (kraštovaizdžio na-
tūralių ir pusiau natūralių elementų bei žemės ūkio 
kultūrų laukų) mozaika. Maži laukai ir maži sėjomai-
nų laukai

Mišrus ūkis 

Sudėtingos sėjomainos

Darnus (ekstensyvus) ūkininkavimas (ypač nenaudo-
jant pesticidų ar jų naudojant kuo mažiau)

Ražienos rudenį neariamos

Žemei dirbti naudojama kuo mažiau dirvą suspau-
džianti technika

Tankių ir aukštų javų laukuose yra atvirų neapsėtų 
arba padengtų žemais augalais (laukinėmis vienmetė-
mis arba daugiametėmis žolėmis) bent kelių kvadra-
tinių metro dydžio plotelių, kuriuose gali maitintis 
bei perėti paukščiai, ypač dirviniai vieversiai (javų 
masyvuose, kurių lauko plotis yra daugiau nei 200 m 
bent po vieną/2 ha)

Tarp platesnių nei 200 m pločio sėjomaininių javų 
laukų paliekamos bent 1 m pločio neapsėtos juostos 
arba suformuojamos (arba palaikomos esamos) 
pastovios daugiamečiais laukiniais augalais apaugu-
sios ežios

Nepalankūs veiksniai 

Stambūs laukai ir sėjomainų laukai, kraštovaizdis 
homogeniškas (mažai natūralių ir pusiau natūralių 
elementų bei nedidelė žemės ūkio kultūrų įvairovė) 

Specializuotas ūkis 

Monokultūros dideliuose plotuose

Į kuo didesnį pelningumą orientuotas ūkis; naudojami 
pesticidai (intensyvi žemdirbystė)

Ražienos suariamos vos nuėmus derlių

Žemei dirbti naudojama sunkiasvorė, dirvą smarkiai 
suspaudžianti technika

Laukuose yra tankių, vešlių pasėlių (pvz., žieminių ar 
vasarinių javų) masyvų, kurių plotas didesnis nei 4 ha 
arba kurių plotis yra daugiau nei 200 m ir kur visai 
nėra mažų atvirų neapsėtų arba padengtų žemais lauki-
niais augalais (žolėmis) plotelių 
 

Pasėliai (pvz., žieminių ar vasarinių javų) tankūs, vešlūs, 
o jais apsėti laukai yra platesni nei 200 m, tarp jų 
nepaliekam jokių neapsėtų juostų arba nesuformuoja-
mos (nepalaikomos esamos) pastovios daugiamečiais 
laukiniais augalais apaugusios ežios

Dirvožemio kokybės palaikymas

Nustatyta, kad dirvožemis yra daugiau kaip ketvirtadalio Žemės organizmų rūšių augimo, 
gyvenimo vieta, t.y. jų namai. Kartu mokslininkai teigia, kad ištyrinėta vos vienas procentas 
dirvos mikroorganizmų rūšių. Dirvožemio organizmai gali būti skirstomi į keturias siste-
matines grupes: 1) gyvūnai; 2) augalai; 3) grybai; 4) prokariotai. Augalai gamina organinę 
medžiagą ir ja praturtina dirvožemį. Gyvūnai (pradedant vienaląsčiais pirmuonimis ir bai-
giant žinduoliais) yra organinių medžiagų vartotojai. Grybai dirvožemyje skaido augalų ir 
gyvūnų organines liekanas bei formuoja humusą. Prokariotai (tai daugiausia bakterijos ir 
virusai) gali būti ir gamintojai, ir skaidytojai. 
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plūgai. Ten, kur pasireiškia paviršinė vandens erozija, nereikėtų laikyti juodųjų pūdymų 
ir taip pat nereikėtų skusti ražienų.  

Žemės volavimas
Žemė voluojama daugiausia pavasarį, kai norima dirvoje palaikyti drėgmę. Drėgnesnėje 

ir labiau suspaustoje dirvoje mažiau pasireiškia ir vėjo erozija.

Dirvos mulčiavimas 
Dirva gali būti mulčiuojama ir nedideliame plote. Ši priemonė labai perspektyvi tiek 

prieš vėjo, tiek prieš vandens eroziją. Mulčius visai neleidžia vėjui pakelti dirvos dalelių. Jis 
taip pat neleidžia formuotis vandens srautams.

Dirvos tręšimas
Siekiant, kad mažiau pasireikštų vandens erozija, labai gerai augalus tręšti organinėmis 

trąšomis. Mat jos didina dirvožemio dalelių tarpusavio sukibimą.
Taip pat siekiant mažinti vėjo ir vandens eroziją, ariamose žemėse perspektyvu žiemai 

nesuarti rąžienų ir kitokių kultūrų laukų, jei tik dirvos paviršiuje yra likę nemažai nesu-
irusių augalų liekanų bei augančių augalų. Mat dirvą dengiančios augalinės liekanos bei 
augantys augalai (pvz., piktžolės) labai stabdo tiek vėjo, tiek  vandens eroziją.

Kitos priemonės
Cheminė erozija pasireiškia mažiau, kai dirvos nesausinamos uždaru drenažu ar bent 

neintensyviai sausinamos atvirais grioveliais, kai jos nelaistomos ar laistomos retai. Antie-
roziniu požiūriu geriausia, kai vietinės sausinimo sistemos pagrindą sudaro lėkšti nedidelio 
nuolydžio grioveliai ar tiksliau v raidės pavidalo nedidelį nuolydį turintys reljefo pažemė-
jimai, kuriais perteklinis pavasario potvynių ir liūčių vanduo pasišalina iš lauko. Šie paže-
mėjimai turėtų būti apsėjami daugiametėmis žolėmis (arba palaikomos esamos natūralios 
pievos). Dirvoms pradžiūvus, tokiose pievose su mažais šlaitų nuolydžiais be problemų ga-
lėtų važinėti technika.

Dirvožemio užteršimą mažinančios priemonės

Nepageidaujamą sunkiųjų metalų poveikį dirvoje galima sumažinti daugiau naudojant or-
ganinių trąšų (pvz., mėšlo), dirvas kalkinant. Labai užterštuose sunkiaisiais metalais dirvo-
žemiuose maistinių kultūrų auginti apskritai negalima.

Atsižvelgiant į įvairių su dirvožemio naudojimu ir priežiūra susijusių veiksnių palanku-
mą aplinkos kokybei, galima būtų nuolat palaikyti ir net gerinti dirvožemių kokybę, taip 
juos išsaugant ir ateities kartoms (6 lentelė).
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Dirvožemio erozijos mažinimas

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo, kad į erozijos neigiamą poveikį dirvožemiams len-
gviausia atsižvelgti dar planuojant žemės ūkio veiklą, t.y. pasirenkant ūkininkavimo kryptį, 
darniai tvarkant kraštovaizdį (ypač laukų želdinius), numatant sėjomainas (ypač su tarpi-
niais augalais) ir dirvas laikant nuolat užimtas.

Norint, kad kuo mažiau pasireikštų dirvos erozija, ūkininkaujant taip pat būtina žinoti 
apie vadinamąsias antierozines priemones ir jų paisyti. Pripažinta, jog dirvos eroziją galima 
mažinti tinkamai dirbant žemę (ypač ariant), ją voluojant, mulčiuojant, tręšiant ir kt. 

Ūkininkavimo kryptis
Renkantis ūkininkavimo kryptį, būtinai reikia įvertinti, kokiu laipsniu žemės ūkio naudme-

nose gali pasireikšti dirvos erozija. Bendra taisyklė yra tokia, kad kuo didesnis lauko nuolydis, 
tuo didesnis pavojus pasireikšti vandens ir mechaninei erozijai, ir kuo lengvesnis dirvožemis 
bei kuo didesnis laukas, tuo labiau tikėtina yra vėjo erozija. Todėl laukų su ryškiu nuolydžiu ge-
riau apskritai nearti, o juos panaudoti gyvulininkystei (įrengti ganyklas bei auginti daugiametes 
žoles pašarui). Vietose su didžiausiu nuolydžiu reikėtų įveisti mišką. Vietose, kur palankiausios 
sąlygos vėjo erozijai pasireikšti, perspektyvu apsodinti sumedėjusiais augalais arba įrengti gany-
klas bei pievas. Tačiau labai lengvuose dirvožemiuose įrengtose ganyklose neturėtų būti ganoma 
daug gyvulių, nes čia velėna paprastai yra neatspari gyvulių trypimui.

Sėjomainų parinkimas
Labiau eroduojamose žemėse reikėtų neauginti ar bent mažai auginti kaupiamųjų kultū-

rų, kurias auginant reikia taikyti palyginti daug agrotechninių priemonių. Tokiose vietose 
verčiau daugiau auginti daugiamečių žolių, daugiau sėti javų. Mat augalų šaknys sukabina 
dirvožemio daleles ir labai sumažina vandens eroziją.

Želdinių veisimas ir priežiūra
Sumedėjusiais augalais priimta apsodinti stačius šlaitus, pradedančias formuotis griovas. 

Tokie želdiniai sustabdo eroziją ten, kur jie pasodinti. Siekiant sumažinti vėjo erozijos pa-
vojų, perspektyvu veisti laukų apsaugines juostas, gyvatvores, žalitvores.

Tinkamas žemės dirbimas
Labai svarbu, kad žemės dirbimo įrenginiai būtų agregatuojami skersai šlaito (konkre-

čioje vietoje – pagal horizontales). Žemę arti būtina tik skersai šlaito ir verčiant vagas tik 
šlaito viršaus link. Mat taip dirbant žemę, suformuotos vagos ir vagutės sulaiko dirvos 
paviršiumi su nešmenimis tekantį vandenį, dirvos nelygumai labiau nešmenis nusodina, 
mažina tekančio vandens greitį. Dirvoms su nuolydžiu arti tinkamiausi apverčiamieji 
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Palankus gamtai ūkininkavimas pievose, pievų tvarkymas

Nors priimta sakyti, kad pievos Lietuvoje yra susidariusios dėl žmonių veiklos, bet aki-
vaizdu, kad istoriniu požiūriu dalis pievų nėra niekada artos ar sėtos. Tokios pievos galėjo 
formuotis dviem būdais. Pirma, net nuo paskutinio ledynmečio laikų upių slėniuose kai kur 
natūralūs potvyniai, ledonešiai bei augaliniu maistu mintantys laukiniai gyvūnai, o vėliau ir 
naminiai gyvuliai neleido joms apaugti medžiais ir krūmais. Antra, per pastaruosius kelis 
šimtus metų, daugėjant gyventojų ir plėtojant žemės ūkį, ypač gyvulininkystę, atsirado po-
reikis turėti daugiau ir geresnių nei natūralus miškas ganyklų bei daugiau pievų gyvuliams 
skirtiems žiemos pašarams paruošti. Todėl dalis miškais apaugusių žemių buvo verčiamos 
ariamomis žemėmis, o kita dalis – pievomis ir ganyklomis. Taigi pievos, apie kurių arimą, 
sėjimą ar kitokį dirbtinį kūrimą nėra jokių žinių ir kurios, nesvarbu, kokio jos tipo, pasi-
žymi savita ir gausia biologine įvairove, pagrįstai vadinamos natūraliomis. Tačiau apskritai 
natūralių pievų sąvoka nėra griežtai apibrėžta, todėl geriausia būtų ją patikslinti. Bet kokia 
dirbtinė (lietuviškai priimta sakyti kultūrinė) pieva palengva (dažniausiai per keletą metų) 
keičiasi. Jos pokyčiai dažniausiai būna dvejopi. Kultūrinėje pievoje, kur įsėtos kelių rūšių 
žolės, kai kurių dirbtinai įveistų rūšių gausa sumažėja, o jų vietoje iš naujo savaime įsikuria 
gretimose pievose, laukuose ir miškuose augantys žoliniai augalai. Vienarūšėse kultūrinėse 
pievose dėl įvairių priežasčių sumažėja įsėtų augalų vidutinis tankumas ploto vienete, ir 

6 lentelė. Kai kurių su dirvožemio naudojimu ir priežiūra susijusių veiksnių 
palankumas aplinkos kokybei

Palankūs veiksniai 

Statyboms ir įvairiems žemės ūkio infrastruktūros 
objektams skiriami nedideli ir mažiausiai derlingi 
plotai

Statybų metu ir kitais atvejais, kai atidengiama dir-
vodarinė uoliena, dirvožemis surenkamas. Jis arba 
paskleidžiamas buvusioje vietoje, arba kitose vietose, 
kur dirvožemis buvo pažeistas

Nenaudojama sintetinių mineralinių trąšų arba jų 
naudojama kuo mažiau 

Nenaudojama sintetinių pesticidų

Dirvos nesausinamos ar sausinamos neintensyviai, 
daugiausia atvirais grioveliais 

Dirvos nelaistomos arba, esant būtinumui, laistomos 
kuo rečiau ir negausiai

Nepalankūs veiksniai 

Statyboms ir įvairiems žemės ūkio infrastruktūros 
objektams skiriami vidutiniškai ir labai derlingi plotai 

Statybų metu ir įvairių žemės kasinėjimų metu dirvo-
žemis atskirai nerenkamas, nesaugomas ir nenaudo-
jamas 

Naudojama daug sintetinių mineralinių trąšų 

Naudojama sintetinių pesticidų

Dirvos sausinamos intensyviai ir daugiausia uždaru 
drenažu

Dirvos gausiai laistomos 

taip susidaro sąlygos įsikurti kitų rūšių augalams. Šį procesą priimta vadinti pievos natūra-
lėjimu. Jo sparta labiausiai priklauso nuo augalų įvairovės aplinkinėse teritorijose, nuo ūki-
ninkavimo ypatumų ir nuo įvairių kitų ekologinių veiksnių. Todėl visuomet sunku tiksliai 
pasakyti, kada kultūrinė pieva tapo natūrali. Bendra nuostata ta, kad kuo pieva seniau įsėta, 
kuo ilgiau ji buvo šienaujama ir (arba) ganoma, tuo ji natūralesnė. Praktinėje žemės ūkio 
bei gamtosaugos veikloje vartojama pusiau natūralių pievų sąvoka, kuri dažniausiai deta-
liau neapibrėžiama. Manytina, kad pusiau natūraliomis turėtų būti laikomos tokios pievos, 
kurios turi aiškių požymių, kad jų užimama žemė kažkada yra buvusi arta, bet vėliau (pa-
kankamai seniai – mažiausiai prieš keletą metų) vėl virto pieva. Sėtos, bet vėliau natūraliai 
susiformavusios pievos augalų rūšių įvairovė kur kas didesnė nei ką tik įrengtos kultūrinės 
pievos. Įprasta pusiau natūraliomis laikyti tas pievas, po kurių įveisimo jau yra praėję ne 
mažiau kaip 3–5 metai. 

Pievos Lietuvoje labai įvairios. Jos skiriasi savo geneze, dirvožemių sudėtimi, hidrologi-
niu režimu, augalų bendrijomis, geografiniais ir kitais ypatumais bei regioniškai tradiciniu 
naudojimu. Net be specialaus išsilavinimo seniau ekstensyviai ūkininkavę žmonės susidur-
davo su akivaizdžiais faktais, kad be jokio dirbtinio tręšimo kai kurias natūralias pievas 
(dažniausiai užliejamų slėnių) verta šienauti, nes bus galima gauti daug ir palyginti geros 
kokybės šieno. Tuo tarpu kitose pievose ir vasaros pabaigoje žolė tebebus žema, o jei ją ir 
nušienausi, išdžiovinsi, tai gyvuliai tokį šieną ės tik iš bado. Dar kitose pievose žolė skurdi – 
šienauti netinkama, bet ganyti jose tikrai galima, nes gyvuliai ją mėgsta. 

Pagal augalų bendrijų ekologijos mokslo nuostatas pievoms klasifikuoti taikoma vadina-
moji sintaksonominė sistema, kuri yra palyginti sudėtinga (pvz., Rašomavičius (ats. red.), 
1998). Agrarinės aplinkosaugos požiūriu pievas pakaktų klasifikuoti kur kas paprasčiau, 
jas skirstant vos į keletą tipų. Tokios klasifikacijos pagrindu galėtų būti pievų svarbiau-
sios savybės, turinčios didžiausią įtaką jų ūkiniam naudojimui bei lemiančios jų tvarkymo, 
siekiant palaikyti jų stabilią būklę, ypatumus. Remiantis Didžiosios Britanijos patirtimi 
(Andrews, Rebane, 1994), šiuo požiūriu gali būti išskiriamos rūgščios, neutralios dirvos 
reakcijos ir kalkingos pievos, kartu atsižvelgiant į vandens režimą (išskiriant sausas, nor-
malaus drėgnumo ir šlapias pievas). Rūgščios pievos turi mažai augalams reikalingų maisto 
medžiagų, dirva čia rūgšti, todėl augalų įvairovė nėra didelė, sukaupiama biomasė maža 
ir jos pašarinė vertė menka. Tokias pievas dažniausiai ūkiniu požiūriu šienauti nėra labai 
perspektyvu, bet galima, o gamtotvarkos tikslais tai tiesiog reikalinga, būtina. Tokiose pie-
vose racionaliau būtų ganyti žolės kokybei mažiau išrankius gyvulius (pvz., arklius, avis). 
Kai kuriose šalyse tokių pievų žolės likučius nedideliuose ploteliuose praktikuojama deginti. 
Nudegintose vietose išaugusią žolę gyvuliai ėda geriau. Neutralios dirvos reakcijos pievos 
pasižymi maisto medžiagų gausa ir dideliu produktyvumu – sukaupia didelę žolės bioma-
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vei. Todėl dabar jis laikytinas perspektyviausiu darniame žemės ūkyje, siektinu gamtotvar-
kos, ypač biologinės įvairovės palaikymo, požiūriu.

Istoriškai šalyje vyravęs darnus pievų naudojimas dabar turėtų būti visokeriopai propa-
guojamas bei finansiškai remiamas. Tik tokios šalyje tradiciškai iki praeito šimtmečio vidu-
rio vyravusios veiklos leidžia ilgą laiką palaikyti biologinę įvairovę pievose, išlaikyti esamą 
kraštovaizdžio struktūrą bei gerina atvirų vandens telkinių vandens kokybę. 

Tačiau jau praeito šimtmečio antrojoje pusėje kolūkinės santvarkos pakilimo metu kai 
kur (ypač Nemuno deltos pievose) įsivyravo labai intensyvi pievininkystė ir didžiausios 
natūralios pievos buvo apsausintos, suartos ir sukultūrintos. Dėl to jų reikšmė biologinei 
įvairovei šalyje palaikyti yra labai sumažėjusi.

Darnus (ekstensyvus) ūkininkavimas pievose ir ganyklose, lyginant su intensyviu 
ūkininkavimu, pasižymi kai kuriais esminiais skirtumais (7 lentelė). Bene didžiausias 
skirtumas, kad darniame ūkyje palaikomos natūralios žolių bendrijos, nenaudojamos 
trąšos (arba jų naudojama palyginti nedaug) ir visiškai nenaudojama kitokių cheminių 
medžiagų (ypač herbicidų). Intensyvinant pievininkystę, pereinama prie sėtinių žolių, 
dažniausiai auginamos monokultūros, vietoje šieno ruošiamas šienainis, silosas; kalkina-
ma, gausiai naudojamos mineralinės trąšos, dėl to susidaro sąlygos šienauti keletą kartų 
per sezoną.

Nepaisant elementarių ekologijos reikalavimų, Lietuvoje mineralinės trąšos Nemuno 
deltoje kolūkių pakilimo metais buvo beriamos net iš lėktuvų (t.y. tiesiai į atvirą hidrografi-
nį tinklą). Šienainio ir šieno miltų gamybai žolė buvo pjaunama daug kartų (tai labai kenkia 
biologinei įvairovei). 

Biologinės įvairovės palaikymo ir kai kurių retų rūšių apsaugos požiūriu svarbu pievas 
šienauti tinkamu laiku. Šis veiksnys kai kurių vertybių apsaugai turi lemiamą reikšmę. De-
taliau apie tai skaityti skyrelyje „Kada pievas šienauti“.

Pastaruoju metu pievoms Lietuvoje yra iškilę daug grėsmių. Natūrali ir nuo seniausių 
laikų žinoma grėsmė yra jų užaugimas sumedėjusiais augalais – iš pradžių dažniausiai krū-
mais, o vėliau ir medžiais. Kai kur pievos gali apaugti nendrėmis. Pievų užaugimas mišku 
ir (arba) nendrėmis yra natūralus procesas, pasireiškiantis beveik visuomet, kai tik ilgesnį 
laiką nevykdoma žemės ūkio veikla – nešienaujama, neganoma arba nenudeginami žolės li-
kučiai (kai kuriuose šalies regionuose seniau buvusi tradicinė pievų priežiūros veikla). Kita 
pievoms iškilusi grėsmė – sąmoningas jų užsodinimas mišku (medžiais). Mat šiuo metu 
trūksta teisės aktų, kurie ekologijos požiūriu tinkamai reglamentuotų ūkininkavimą natū-
raliose ir pusiau natūraliose pievose bei jų apsodinimą medžiais. Todėl kiekvienas gamto-
saugai ir agrarinei aplinkosaugai neabejingas ūkininkas pirmiausia turėtų siekti išsaugoti 
turimas natūralias ir pusiau natūralias pievas, t.y. jų nearti, netręšti ar bent jau negausiai 
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sę, iš jos pagamintas šienas ar kiti pašarai yra geros kokybės. Šias pievas galima šienauti 
arba jose galima ganyti įvairius gyvulius. Kalkingos pievos Lietuvoje nėra dažnos. Jų yra 
ten, kur plyti kalkingi dirvožemiai. Tokiose pievose augalų rūšių įvairovė yra labai didelė. 
Žemės ūkio požiūriu produktyviausios yra normalaus drėgnumo pievos. Tuo tarpu sausos 
(vadinamosios sausuminės, stepinės) pievos, nors ir pasižymi labai didele augalų rūšių įvai-
rove, bet sukaupia palyginti nedaug žolės biomasės. Dėl to šienauti jos beveik netinkamos. 
Geriausia yra jose ekstensyviai ganyti (nesukoncentruoti daug gyvulių nedideliame plote). 
Šlapių ir labai šlapių pievų augalų rūšių įvairove skurdi, produktyvumas įvairus (žolinių 
augalų biomasės vienur gali būti daug, kitur mažai). 

Pievos yra ypač vertingos biologinės įvairovės buveinės, augavietės. Kai kurioms or-
ganizmų rūšims pastaruoju metu pievos tapo vienintele buveine. Nuo pievos tipo labai 
priklauso jos augalų, o kartu ir gyvūnų, ypač vabzdžių, paukščių, bendrijų rūšinė sudė-
tis bei jų populiacijų gausa. Didžiausia augalų bendrijos rūšių įvairovė yra natūraliose 
miško pievose ir miškingose ganyklose, nes be būdingų pievų augalų, čia dažnai auga ir 
lapuočių miškų augalai. Drėgnų pievų augalų rūšių įvairovė paprastai yra mažesnė nei 
sausesnių pievų.

Pievos yra labai svarbios dieniniams drugiams. Pavyzdžiui, Suomijoje nustatyta, kad 
dieniniai drugiai koncentruojasi apsaugotose nuo vėjo vietose, kur daugiausia nektaringų 
augalų žiedų (Pitkanen, Tiainen, 2001).

Drėgnos bei šlapios pievos svarbios kraštovaizdžiui palaikyti. Pavyzdžiui, potvynių metu 
šlapiose pievose gali susitelkti daug vandens ir susiformuoti svarbios trumpalaikės maiti-
nimosi bei ilgalaikės veisimosi buveinės kai kuriems gyvūnams (ypač tilvikiniams paukš-
čiams; kai kurios iš jų gali privilioti labai daug paukščių). Jose susikaupęs paviršinis vanduo 
palengva papildo gruntinius vandenis. Pereidamas į gruntinius vandenis, susitelkęs pavir-
šinis vanduo kartu apsivalo nuo paviršiniams vandenims dideliais kiekiais nepageidaujamų 
augalų maisto medžiagų (vadinamųjų biogeninių elementų), toksiškų medžiagų ir organi-
nės kilmės nuosėdų (pvz., dumblo). 

Bendros pievų darnaus naudojimo, be ūkinės naudos kartu siekiant palaikyti agrarinių 
ekosistemų  stabilumą ir biologinę įvairovę, nuostatos yra paprastos. Jas žemdirbiams būti-
na įsisąmoninti. Ekstensyvus šienavimas, kai nupjauta žolė vietoje džiovinama ir paruoštas 
šienas išvežamas, visoje Lietuvoje istoriškai labai ilgą laiką buvo tradicinė žmonių veikla 
pievose. Kadangi ūkis buvo daugiausia plėtojamas šeimos nuosavybės pagrindu ir jis buvo 
paremtas daugiausia rankiniu darbu, tai sunku buvo sukoncentruoti didelius pajėgumus. 
Todėl šienapjūtė vyko palyginti ilgai – dažniausiai iki pat rugiapjūtės. Nors pievas šienauti 
buvo pradedama gana anksti, dažniausiai birželio mėnesio pradžioje, bet šienapjųtė trukda-
vo net iki rugpjūčio vidurio. Toks pievų naudojimas buvo labai palankus biologinei įvairo-
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Pievų biologinei įvairovei pražūtinga ne tik nutraukti ūkinę veiklą ar specialias tvar-
kymo priemones, bet ir per intensyviai ūkininkauti. Dėl per intensyvios veiklos pie-
vų biologinė įvairovė degraduoja. Įrodyta, kad suarus natūralias pievas ir jas pavertus 
ariama žeme, vietos biologinei įvairovei padaroma nepataisoma žala, nes toje vietoje 
išnyksta beveik visos mažai judrių organizmų rūšys. Net vėliau nustojus arti, atsiku-
ria ne visa buvusi biologinė įvairovė. Pavyzdžiui,  net pievos augalų rūšinės sudėties 
pasikeitimas, ją suarus ir pagerinus (pasėjus vienos ar kelių rūšių kultūrines žoles), 
sumažina perinčių tilvikinių paukščių skaičių. Suartoje pievoje sumažėja bestuburių 
populiacijos ir pablogėja paukščių maitinimosi sąlygos (Baines, 1988). Pakitus žolių 
dangos struktūrai (velėnai sutankėjus), dažniausiai daugiau dėl įvairių plėšrūnų žūsta 
perinčių paukščių jauniklių (Baines, 1990). Todėl gamtosaugos požiūriu natūralių pie-
vų sausinimas, suarimas galėtų būti prilygintas nusikaltimui, padarančiam didelę žalą 
aplinkai, gamtos paveldui.

Kaip jau buvo pabrėžta, natūraliose pievose nereikėtų naudoti trąšų (bent jau naudoti 
kuo mažiau). Ypač dėl azoto trąšų natūraliose pievose išnyksta retos ir dėl to gamtosaugos 
požiūriu vertingiausios augalų rūšys.

Agrarinėse ekosistemose, kuriose natūralių pievų jau nebelikę, pusiau natūralios pievos 
taip pat yra svarbios vietinei biologinei įvairovei. Reikėtų stengtis didinti pusiau natūralių 
pievų natūralumą, t.y. jų nearti, netręšti (ypač azoto trąšomis) ir kuo ilgiau jas šienauti arba 
kuo ilgiau jose ganyti. Taip ekstensyviai naudojamų pievų augalų įvairovė (o su ja iš dalies 
ir gyvūnų) ilgainiui didės.

Lietuvoje dauguma pievų kasmet šienaujamos 1–2 kartus. Agrarinės aplinkosaugos po-
žiūriu geriausia pievas šienauti bent kartą per metus. Šienaujant rečiau kaip kartą per dvejus 
metus, blogėja pievų žolių rūšinė sudėtis, pradeda kurtis krūmai, o vietose, kur pažeidžia-
mas vandens režimas, ir nendrės. Ūkiniu ir gamtotvarkos požiūriais pievos šienavimų skai-
čių per metus dažniausiai apsprendžia žolių augimo sąlygos vegetacijos laikotarpiu. Drėgną 
vasarą žolės derlius dažniausiai būna didelis, tad pievas tenka šienauti daugiau kartų nei 
sausais metais.

Kada pievas šienauti

Biologinės įvairovės palaikymo ir apsaugos požiūriu labai svarbu, kada šienaujamos pievos. 
Tai kai kurių biologinių vertybių apsaugai turi lemiamą reikšmę. Pavyzdžiui vabzdžiams, 
ypač dieniniams drugiams, labai palanku, kai pievos šienaujamos rugpjūčio mėnesį, nes 
tuo metu dauguma jų vikšrų jau yra virtę lėliukėmis. Dar geriau  dalyje pievos iš viso viene-
rius metus nešienauti ir neganyti arba dalyje pievos šienauti ar ganyti pradėti pakankamai 
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tręšti, palaikyti jų gerą agrarinę bei aplinkosauginę būklę (kartu ir neleisti joms apaugti 
medžiais ir krūmais).

Jei nustojama šienauti ar ganyti, didelė dalis pievų augalų išnyksta, nes nepajėgia kon-
kuruoti su greitai atsirandančiais ir vėliau sparčiai plintančiais krūmais, medžiais ar nen-
drėmis. Nelygu koks dirvožemio derlingumas, vandens režimas bei kokia yra iš aplinkinių 
teritorijų patenkančių augalų sėklų ,,pasiūla“, pievose pirmiausia bando įsikurti vadinamo-
sios pionierinės augalų rūšys. Tai dažniausiai įvairių rūšių karklai, beržai, alksniai, drebulė 
ir paprastoji pušis. Iš žolinių augalų išskirtiniu agresyvumu pasižymi nendrės, kurios, kaip 
ir sumedėję augalai, palengva sugeba išstumti visas vertingiausias pievos žoles.

Taigi šienavimas ar ganymas yra svarbiausios ir bene vienintelės priemonės, ilgą laiką 
palaikančios rūšių turtingas pievų bendrijas. Be to, įrodyta, kad ši žmonių veikla didina bi-
ologinę įvairovę. Mat pievų augalai yra kilę iš aplinkinių buveinių – miškų, pelkių, vandens 
telkinių pakrančių. Pievose per ilgą laiką išlieka arba iš naujo įsikuria tik tų rūšių augalai, 
kurie prisitaiko prie žmonių veiklos – šienavimo ar ganymo. Daug pievų augalų yra gerai 
prisitaikę prie dirvožemio, kuriame nedaug maisto medžiagų. Tokių rūšių augalai sunkiai 
konkuruoja su rušimis augalų, mėgstančių derlingą dirvožemį. Todėl pievų su skirtingo 
turtingumo dirvožemiu augalų rūšinė sudėtis labai skiriasi.

7 lentelė. Darnaus (ekstensyvaus) ir intensyvaus (pramoninio) žemės ūkio 
palankumas aplinkos kokybei drėgnose ir šlapiose pievose

Veiklos, požymiai  

Sausinimas 
 
 
 
 
 

Žolinė augalija

Žolės pjovimo dažnumas 

Pašarų atsargų ruošimas

Mineralinių trąšų naudojimas 

Kitų cheminių medžiagų 
naudojimas

Kraštovaizdžio struktūrinė 
įvairovė 

Darnus, biologinei įvairovei palankus 
ūkininkavimas

Pievos nesausinamos arba kai kur sausi-
namos neintensyviai. Sausinant neinten-
syviai paliekami natūralūs upeliai. Pagal 
poreikį formuojami negilūs grioviai, 
skirti potvynių ir paviršiniam vandeniui 
nutekėti. Būtina palaikyti aukštą pavirši-
nį gruntinį vandenį

Natūrali ar pusiau natūrali

Žolė pjaunama retai (1–2 kartus per 
sezoną), bet kasmet

Šieno ruošimas

Nenaudojama

Nenaudojama 

Didelė (daug vandens telkinių,  
pelkučių, giraičių, krūmynų salelių  
ir kt.)

Intensyvus, biologinę įvairovę  
skurdinantis ūkininkavimas

Formuojama gilių sausinimo 
griovių sistema ir pasiekiama, kad 
paviršinis gruntinis vanduo būtų 
giliai 
 
 

Monokultūros

Žolė pjaunama dažnai (> 2 kartus 
per sezoną)

Šienainio, kapojų, siloso ruošimas

Naudojama daug

Naudojama 

Maža (vienodas kraštovaizdis:  
sėtinės pievos ir sausinimo grioviai) 
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šienauti žolę buvo įmanoma tik kai kur ir ne kasmet (palankiais metais labai trąšiose 
pievose). 

Pripažinta, kad gerai ūkinei ir gamtosauginei būklei palaikyti pievą kasmet reikia bent 
kartą šienauti, o vėliau jos atolą nuganyti. Jei pieva šienaujama kartą per dvejus metus, jos žolė 
bus nelabai tinkama gyvulių pašarui, bet to pakaktų jos gerai gamtosauginei būklei palaikyti 
(tokiu atveju kaip biologinė bendrija ir kaip gyvūnų buveinė ji yra daugiau mažiau stabili).

Pievos, kuriose ganoma nereguliariai, ganyklomis nelaikomos. Dažniausiai pievose 
nereguliariai ganoma, kai paauga atolas – nuo liepos mėnesio iki spalio pabaigos ar net 
vėliau. Jokių agrarinės aplinkosaugos reikalavimų ganymui pievų atoluose nėra, išskyrus 
tai, kad būtinai reikia palaikyti atitinkamą ganomų gyvulių tankumą. Pagal Didžiosios 
Britanijos (Benstead et al., 1999) patirtį, šienui ruošti naudojamose pievose rudenį dar 
reikėtų bent 50–80 dienų neintensyviai ganyti vidutiniškai po vieną sutartinį gyvulį vie-
name hektare.

Šienavimo technologijos

Tik laikantis palankių (ekologiškų) šienavimo technologijų, nenukenčia dauguma griežlių 
vadų (patelių ir jų prižiūrimų jauniklių). Motorinėmis šienapjovėmis pjaunant žolę, iki šiol 
dažniausiai technika važiuodavo spirale nuo pievos krašto pagal laikrodžio rodyklę pievos 
centro link. Taip šienaujant (tokia technologija laikoma neekologiška), dirbančios tech-
nikos pabaidytos pievoje gyvenančių griežlių, putpelių ir kai kurių kitų paukščių vados 
bei pavieniai individai, taip pat kai kurie žvėreliai traukiasi nenušienauto ploto centro link. 
Šienaujant paskutinius pradalgius, dauguma jų žūsta. Ekologiška šienavimo technologija 
laikoma tokia, kai prie motorinės šienavimo priemonės įrengiami ir naudojami specialūs 
baidytuvai bei žolę pjauti pradedama šienaujamo lauko centre, o vėliau judama spirale jo 
pakraščių link, arba žolę pradedama pjauti nuo šienaujamo lauko vidurinės linijos, vėliau 
judant lauko kraštų link.

Skurdžios, dažniausiai viksvinės, pievos anksčiau tradiciškai Lietuvoje šienautos liepos 
antrojoje–rugpjūčio pirmojoje pusėje. Išdžiovinus ir išvežus šieną, buvo leidžiama pievo-
se ganyti. Ganiavos sezonas paprastai trukdavo iki vėlyvo rudens. Du kartus šienauti žolę 
buvo įmanoma tik kai kur ir ne kasmet (palankiais metais labai trąšiose pievose). Pripažin-
ta, kad pievą, kaip buveinę, ilgai palaikyti pakaktų ją kasmet bent kartą nušienauti.

Labai svarbūs ir kai kurie kiti pievų tvarkymo, priežiūros aspektai. Prižiūrint, tvarkant 
skurdžias, žemės ūkio požiūriu nelabai vertingas pievas ar šlapynes, gali kilti noras nupjau-
tą žolę palikti vietoje. Kodėl gi reikalaujama žolę, nesvarbu ar ji bus ar nebus panaudota gy-
vuliams šerti, išvežti iš pievos ar šlapynės? Atsakymas labai paprastas. Nupjauta ir neišvežta 
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anksti (pvz., birželio antrojoje pusėje), o kitoje dalyje – kuo vėliau. Taip tvarkomoje pievoje 
visą  aktyvųjį drugių gyvenimo laikotarpį bus kuo jiems maitintis.

Vietinių pievų paukščių populiacijų apsaugos požiūriu tinkamiausia pievas šienauti 
tada, kai absoliuti dauguma paukščių jauniklių jau skraido, o dar geriau, kai vados iškrin-
ka. Skirtingų rūšių paukščių jaunikliai lizdus palieka ir pradeda skraidyti skirtingu laiku. 
Anksčiausiai pievose perinčių paukščių (pvz., dirvinių vieversių, pempių) pirmieji jauni-
kliai pimą kartą nuo žemės pakyla jau gegužės gale, bet dauguma jų skraidyti pradeda tik 
birželio pabaigoje. Tuo tarpu vėlai perinčių paukščių (kurapkų, putpelių, taip pat antrą 
kartą perėjusių dirvinių vieversių) bent dalis jauniklių skraidyti pradeda tik įpusėjus lie-
pos mėnesiui ar net dar vėliau.

Kartais klausiama, kodėl anksčiau pievos buvo šienaujamos kada panorėjus (suprask – ir 
labai anksti), bet paukščių ir drugelių būta daug. Atsakymas gana paprastas. Pirmiausia, 
apytikriai iki 1970 m., Lietuvoje asmeniniuose ūkiuose daug kur dar buvo šienaujama dal-
giais, o kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose – arklinėmis šienapjovėmis. Didžiojoje šalies 
dalyje iš pievų žolės gamintas šienas. Šienapjūtė užtrukdavo apie du su puse tris mėnesius, 
o tai biologinei įvairovei labai palanku. Ir apskritai, taikytos pievininkystės technologijos, 
net ir anksti šienaujant, buvo palankios daugumai gyvūnų. Tik nuo praėjusio amžiaus sep-
tintojo dešimtmečio pradėtos taikyti ir vis plačiau taikomos gyvūnams, ypač paukščiams, 
žinduoliams, vabzdžiams, nepalankios technologijos, ypač žolės pjovimas greitaeigėmis 
šienapjovėmis, žolę nudaužant labai žemai, masę smulkinant vietoje ir iš jos gaminant ka-
pojus, šienainį, arba žalią nesmulkintą masę surenkant ir naudojant siloso gamybai. Ka-
dangi tokios technologijos įsivyravo absoliučiai didžioje šalies dalyje, netruko pasireikšti ir 
neigiamos jų pasekmės gyvūnams. Pavyzdžiui, žinoma, kad paskutinį dešimtmetį iki nepri-
klausomybės atkūrimo labai jau sumažėjusi buvo griežlių populiacija, o ji gi labai priklauso 
nuo pievininkystės technologijų. 

Kai kurių rūšių augalai žydi antrojoje vasaros pusėje, todėl tokiems sėklomis besi-
dauginantiems augalams iškils pavojus išnykti, jei bus šienaujama vasaros pradžioje. 
Dalis tokių rūšių augalų tikriausiai sužydėtų ir subrandintų sėklas atoluose, bet išnyks, 
jei bus anksti nupjauti ir atolai. Kai kuriems paukščiams nupjautos pievos ir jauni atolai 
labai tinkami maitintis, bet jų lizdai ir (arba) jaunikliai žus ten, kur žolė bus pjaunama 
dar iki jaunikliams pradėjus skraidyti. Taigi kai tik įmanoma, pievas arba atskiras jų da-
lis šienauti reikėtų skirtingu metu, kad vienu metu būtų pievų su nupjauta ir nepjauta 
žole bei atžėlusiu atolu.

Skurdžios, dažniausiai viksvinės, pievos anksčiau Lietuvoje tradiciškai šienautos lie-
pos antrojoje–rugpjūčio pirmojoje pusėje. Išdžiovinus ir išvežus šieną, pievose buvo 
leidžiama ir ganyti. Ganiavos sezonas paprastai trukdavo iki vėlyvo rudens. Du kartus 
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Pievų žolės deginimo pasekmės aplinkai ir biologinei įvairovei

Mūsų šalyje galiojantys įstatymai draudžia pievose deginti žolę. Tačiau daugelyje šalių vadi-
namasis reguliuojamas, kontroliuojamas žolės deginimas, kaip ūkinė ir ypač gamtotvarkos 
priemonė, yra praktikuojamas. Todėl trumpai aptarkime šį klausimą, juo labiau, kad anks-
čiau ar vėliau tokia veikla, kaip gamtotvarkos priemonė, tikriausiai bus įteisinta ir Lietuvoje.

Kitų šalių patirtis rodo, kad labai svarbu, kada žolė deginama (Sutherland, Hill, 1995). 
Sausa žolė gali būti deginama tik tuomet, kai ji neauga (Lietuvoje anksti pavasarį ir išskirti-

8 lentelė. Kai kurių su su ūkininkavimu pievose susijusių veiksnių 
palankumas aplinkos kokybei

Palankūs veiksniai 

Natūrali ar pusiau natūrali augalija (ypač žiedinių 
augalų buvimas)

Vėlyvas šienavimas (po liepos 1 d.) 

Šienavimo sezonas labai ištęstas. Pavyzdžiui,  iki 
ketvirtadalio pievos ploto gali būti  šienaujama anksti 
(jei to reikia ūkiniu požiūriu; pvz., birželio pradžioje), 
o kita dalis vėliau, pirmosios žolės šienavimo sezoną 
ištęsiant atitinkamai iki liepos 15 d.). Ankstyvieji atolai 
šienaujami ar nuganomi kuo vėliau, kad augalai spėtų 
išbarstyti sėklas

Ekologiškas šienavimas (pradedant nuo lauko  
vidurio)

Iš pievų žolės džiovinamas šienas

Nupjauta žolė išvežama iš pievos 

Palei atvirus vandens telkinius puoselėjamos esamos 
pievos. Jose nenaudojama trąšų, nepaliekama nupjau-
tos žolės.

Palei atvirus vandens telkinius šiuo metu esamoje 
ariamoje žemėje įrengiamos pievos

Ūkininkavimas nenaudojant trąšų 
 
 
 
 
 
 

Nepalankūs veiksniai 

Kultūrinės vienarūšės pievos su bitiniams vabzdžiams 
nereikšmingais varpiniais augalais

Ankstyvas šienavimas (ypač gegužės mėnesį ir birželio 
mėnesio pirmojoje pusėje)

Šienavimo sezonas labai trumpas: panaudojant daug 
technikos, žolė net didelėse pievose nupjaunama per 
trumpą laikotarpį (per vieną kitą savaitę). Nepalan-
kiausias biologinei įvairovei yra ankstyvas šienavimas, 
ypač – gegužės mėnesį ir birželio mėnesio pirmoje 
pusėje 

Neekologiškas šienavimas (pradedant pjauti nuo lauko 
krašto ir judant ratu aplink lauką)

Iš pievų žolės gaminamas silosas, šienainis 

Nupjauta žolė, kaip trąša, paliekama supūti arba ji prieš 
tai susmulkinta tolygiai paskleidžiama pievoje

Palei atvirus vandens telkinius žemė ariama, pievos 
tręšiamos 

Naudojamos trąšos  

Dirva suariama

Sausinama

Kalkinama

Apsodinama mišku

Veiklas (šienavimas, ganymas) nutraukiama ar sustab-
doma ilgiau nei vieneriems metams
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žolė pradeda pūti, tad į dirvą patenka palyginti daug azoto, kuris patręšia skurdžią dirvą. 
Dėl to gali labai pakisti pievos augalų rūšinė sudėtis, nes dėl pakitusios dirvos maisto me-
džiagų sudėties didesnių konkurencinių galių įgauna azotą mėgstantys augalai (ypač builiai, 
dilgėlės). Tokioje pievoje jie pradeda vyrauti, o azoto nemėgstantys augalai (pvz., pupiniai, 
ypač dobilai), priešingai, išnyksta. 

Dalis augalų (ypač kai kurių retų rūšių, pvz., gegūnės, gegužraibės) gali augti tik skur-
džiose tam tikro rūgštingumo žemažolėse pievose. Kai tokios pievos patręšiamos mine-
ralinėmis azotinėmis trąšomis arba jomis savaime pasitręšia nuo pūnančių žolių liekanų, 
jose pradeda augti daugiau ir aukštesnių žolių. Tai kenkia prie žemos ir retos žolės pri-
sitaikiusiems augalams. Kalkinamos dirvos dirvožemio reakcija kinta, o tai taip pat turi 
įtakos žolyno rūšinei sudėčiai. Išnyksta prie rūgščių sąlygų prisitaikę augalai, įsigali kalcį 
mėgstančios žolės.

Labai svarbu žinoti, kad iš organinių trąšų ir augalų liekanų kilęs azotas yra ne toks 
judrus. Bet kokia nuolatinė žolinių augalų danga (pieva) geriau negu ariama žemė sulaiko 
augalų ir dirvos nepaimtas maisto medžiagas ir neleidžia joms patekti į atvirą vandens tel-
kinį. Kuo ši žolinių augalų juosta prie vandens telkinio yra platesnė, tuo mažiau į jį iš dirvos 
pateks azoto. Kuo mažiau azoto patenka į vandens telkinį, tuo jis lėčiau sensta ir mažiau 
dumblėja. Daugiausia azoto į vandens telkinius patenka tuomet, kai pakrantės žemė yra 
ariama. Iš aplinkinių dirvų į vandens telkinį patenkantis azotas daugiausia yra kilęs iš lau-
kuose naudotų mineralinių trąšų.

Taigi pievos palei atvirus vandens telkinius gamtosaugos požiūriu yra labai svarbios 
vandens kokybei ir biologinei įvairovei. Jos yra natūralios apsaugos juostos, savotiški 
gamtiniai ir biologiniai koridoriai tarp vandens ir sausumos ekosistemų (tarp vandens 
telkinio ir aplinkinių laukų). Gamtoje yra labai daug gyvybės formų, kurių gyvenimas yra 
priklausomas tiek nuo sausumos, tiek nuo vandens telkinių. Pavyzdžiui, žirgeliai. Jų ler-
vos gyvena vandenyje, o suaugę vabzdžiai daugiausia laikosi sausumoje, bet netoli van-
dens telkinių. Vietinės jų populiacijos gyvybingiausios ten, kur aplinkiniuose laukuose, 
pamiškėse gausu skraidančių vabzdžių. Savo ruožtu skraidančių vabzdžių gausu ir jų įvai-
rovė didelė tik natūraliose ir pusiau natūraliose buveinėse, pvz., pievose. Be abejo, svarbu 
ne tik buveinių natūralumas, bet ir jų tvarkymo ypatumai. Todėl ūkininkauti reikia taip, 
kad iš pievų, laukų į aplinkinius vandens telkinius patektų kuo mažiau vandens ekosiste-
mose nepageidaujamo azoto (detaliau skaityti skyrelyje „Trąšų naudojimas ir tręšimas“). 
Taip pat labai svarbu, kad pievos ar ganyklos juostos palei vandens telkinius būtų kuo 
platesnės. Pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, ūkininkaujantiesiems palei atvi-
ro vandens telkinius siūloma prisiimti tam tikrus įsipareigojimus gerinti vandenų kokybę. 
Už tai galima gauti specialią finansinę paramą. 
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Norint įprastą ūkininkavimą derinti su pavyzdiniu didelės gamtosauginės vertės pievų 
tvarkymu*, reikia turėti tam tikrų gamtotvarkos bei ekologijos žinių arba (ir) bendradar-
biauti, konsultuotis su šios srities specialistais. Kiekviena didelės gamtosauginės vertės 
pieva ūkiniams tikslams  turi būti naudojama tik darniai, t.y. laikantis joje saugomų gam-
tos vertybių apsaugos reikalavimų. Tokio ūkininkavimo tikslas turi būti siekti tam tikros 
ekonominės naudos (bet jokiu būdu ne didžiausios), neužmirštant svarbiausio gamtosau-
ginio tikslo – ilgalaikėje perspektyvoje palaikyti saugomų vertybių gerą apsaugos būklę. 
Kaip reikėtų siekti šio tikslo, labiausiai turėtų priklausyti nuo konkretaus pievos tipo (va-
dinamojo buveinės tipo) ir nuo kitų svarbiausių saugomų (saugotinų) vertybių (augalų ar 
gyvūnų rūšių, jų vietos populiacijų). Skirtingų tipų pievų buveinės dažniausiai skirtingai 
naudojamos ir tvarkomos. Todėl pageidautina žinoti ir svarbiausius buveinių (ypač pie-
vų) klasifikavimo principus. Lietuvoje, kaip ir visoje ES, gamtosaugos reikmėms pievos 
klasifikuojamos pagal bendrus gamtinių buveinių klasifikavimo principus (Rašomavičius 
(red.), 2001).

Ne mažiau svarbu turėti pakankamai informacijos arba duomenų apie konkrečioje pie-
voje (valdoje) saugomas gamtos vertybes, ypač apie jų paplitimą (buvimo, augimo vietas). 
Tikriausiai kiekvienam žemės savininkui bei jos naudotojui būtų įdomu ir naudinga pa-
pildomai žinoti ir apie saugomų vertybių apsaugos būklę: apie tai, ar jų būklė blogėja (pvz., 
populiacija nyksta arba jos paplitimo plotas mažėja), ar yra stabili (populiacijos vietinė gau-
sa yra stabili; jos paplitimo plotas nesikeičia), ar gerėja (populiacija gausėja; jos paplitimo 
plotas didėja). Taip pat reikėtų susirinkti prieinamos informacijos apie pievoje (valdoje) 
esamų (saugomų) biologinių vertybių apsaugos reikalavimus, saugomos teritorijos įstei-
gimą (ypatingą dėmesį kreipiant į įteisintą vertybių apsaugos reglamentą), zonavimą re-
glamentuojančius teisės aktus; patvirtintus galiojančius tvarkymo planus bei vertybių ir jų 
buveinių gerai gamtosaugos požiūriu būklei palaikyti skirtas specialistų rekomendacijas ir 
švietėjišką literatūrą apie saugomų vertybių atpažinimą, biologiją, apsaugą ir kt. 

Kiekvienu atveju, kai tenka ūkininkauti labai didelės gamtosauginės vertės pievoje, 
kuri yra priskirta kokiai nors šalies saugomai teritorijai, pirmiausiai reikėtų pasitarti su ją 
administruojančios saugomos teritorijos administracija. Geriausia konsultuotis su ekologu 
arba administracijos vadovu. Jei nežinoma, kokios saugomos teritorijos administracijai jus 
dominanti teritorija yra priskirta, tiesiog kreipkitės į jums žinomos saugomos teritorijos 

*  Įvairius darbus ir veiklas (kartu ir įprastus žemės ūkio darbus), vykdomas pagal iš anksto parengtą 
priemonių planą, skirtą išlaikyti, pagerinti ir stabilizuoti esamų ekosistemų ir jų komponentų (pvz., 
populiacijų, bendrijų) būklę bei atkurti arba net sukurti naują ekosistemą, turint tikslą išsaugoti biologinę 
įvairovę, priimta vadinti buveinių tvarkymu (šiuo konkrečiu atveju, kai kalbama apie pievų buveines – pievų 
tvarkymu).
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niais atvejais kitu metu). Saugiausia deginti, kai žolė prie pat žemės dar yra drėgnoka (neap-
dega augalų šaknys, mažiau nukenčia kiti organizmai), kai yra įšalas, sniego, o pavėsyje žolė 
apskritai nėra degi. Pavyzdžiui,  Anglijoje ir Velse viržynus galima deginti nuo spalio 1 d. 
iki balandžio 15 d. (Dodds, Appleby, Campbell, 1996). Dažniausiai reikalaujama turėti spe-
cialų gamtosaugą kontroliuojančių institucijų leidimą. Deginti žolę ir viržynus dažniausiai 
leidžiama tik nedideliame plote. Tai nėra pigi gamtotvarkos priemonė, kaip gali pasirodyti 
iš pirmo žvilgsnio. Siekian išvengti nekontroliuojamo gaisro, deginant žolę, turi dalyvauti 
gaisrininkai, o deginti galima tik laikantis visų priešgaisrinių saugumo taisyklių.

Žolės deginimas nėra vienintelė pievų, kuriose ekstensyviai ūkininkaujama, tvarkymo 
priemonė. Visuomet geriau žolę nušienauti ar nuganyti. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis 
deginimas iš tiesų gali būti svarbi ir veiksminga priemonė. Pavyzdžiui,  deginti žolę gali 
tekti pirmiausia ten, kur dėl kokių nors priežasčių negalima panaudoti technikos, kur žolė 
nepjauta ir neganyta dvejus ir daugiau metų, kur gausu aukštų, sausų, dygių žolių ar susi-
formavę aukšti kupstai, yra kelmų, kur artimiausiu metu reikės ganyti gyvulius, nėra kitų 
ganymui tinkamų plotų. Tačiau kol žolės deginti neleidžiama, lieka tik vienintelė alterna-
tyva, šienauti rankiniu būdu – dalgiais arba nešiojama žolių šienavimo ir krūmų kirtimo 
motorine technika. Deginant žolę pievose tinkamu laiku, daugumos rūšių daugiamečiai 
augalai nenukenčia. Deginimui jautriausi mažai judrūs dirvos paviršiuje gyvenantys gyvū-
nai. Tačiau jei žolė deginama nedideliuose ploteliuose, nežymiai nukentėjusios populiacijos 
labai greitai atsikuria.

Praktinėje žemės ūkio veikloje atsižvelgiant į svarbiausių su ūkininkavimu pievose susi-
jusių veiksnių palankumą aplinkos kokybei (8 lentelė), galima būtų tikėtis, jog ji ir ateityje 
nepablogės.

Ūkininkavimas didelės gamtosauginės vertės pievose 
bei šių pievų tvarkymo ypatumai

Šioje knygoje didelės gamtosauginės vertės pievomis laikomos natūralios ir pusiau natū-
ralios pievos, patenkančios į nacionalines saugomas teritorijas, ir tos, kuriose, nesvarbu ar 
jos priskirtos ar nepriskirtos saugomoms teritorijoms, yra aptinkama į Lietuvos raudonąją 
knygą įrašytų rūšių gyvūnų, augalų bei saugomų tipų buveinių*.

* Didelės gamtosauginės vertės pievos sudaro žymią didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų dalį (DGVA 
teritorijų; angl. High Nature Value Farmland; sąvoka vartojama Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. 
programoje). Detaliau skaityti skyrelyje „Agrarinių teritorijų gamtosauginė vertė“. 
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guma jų jau yra pakankamai judrūs (gali paskristi), tad turėtų išlikti gyvi, jei būtų laikomasi 
ekologiškų pievų ūkio technologijų.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimo 
krypties pievoms ir šlapynėms tvarkyti skirtose priemonėse ir programose reikalaujama 
žalienas šienauti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Valstybės paskelbtų griežlių apsaugai svar-
bių teritorijų plotas yra nemažas (keliasdešimt tūkstančių hektarų). Jei palankių griežlėms 
aplinkosaugos reikalavimų būtų laikomasi daugumoje šių paukščių apsaugai svarbių terito-
rijų, neabejotinai būtų pasiektas geras gamtosauginis efektas (labiausiai tikėtina, kad griež-
lių populiacija šalyje tuomet ir toliau dar ilgai nemažėtų). Todėl labai svarbu, kad valstybės 
patvirtintos ir finansiškai palaikomos specialios griežlėms ir kitiems paukščiams palankios 
agrarinės aplinkosaugos priemonės būtų patrauklios ir jų laikytis norėtų kuo daugiau že-
mės ūkio subjektų. Deja, kol kas minėta priemonė nėra tokia populiari, kaip norėtų gam-
tosaugos specialistai.

Kai žemės savininkams, nuomotojams ar valdytojams plėtoti ekstensyvią žemės ūkio 
veiklą didelės gamtosauginės vertės pievose ekonomiškai neperspektyvu, vis tiek reikėtų 
jas bent kartą per metus nušienauti ir siekti gauti specialias išmokas už pievų geros būklės 
palaikymą. Pagal dabar galiojančią tvarką finansinę paramą galima gauti, kai siekiama ūki-
ninkauti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės natūraliose ir pusiau natūraliose pievose ir 
bet kokios būklės šlapynėse, laikantis specialių agrarinės aplinkosaugos reikalavimų.

Pagrindines palankios gamtai, biologinei įvairovei pievininkystės normas trumpai galima 
nusakyti taip: 1) nedaryti to, kas mažintų pievų natūralumą, skurdintų žolinių augalų rūšinę 
sudėtį, dėl ko pievų bendrijos degraduotų  (nesausinti, nearti, nenaudoti trąšų, kalkių ar her-
bicidų); 2) nešienauti arba kuo mažiau šienauti labai anksti, kol dar pievose perinčių paukš-
čių jaunikliai neskraido; 3) žolę pjaunant mechanizuotai, taikyti ekologiškas technologijas, 
kad kuo mažiau žūtų mažai judrių gyvūnų; 4) gaminti šieną, o ne silosą, šienainį (gaminant 
šiuos produktus, labai daug  sunaikinama mažai judrių ant žolės esančių bestuburių);  
5) didelės gamtosauginės vertės pievose ūkininkauti tik darniai, t.y. laikantis jose saugomų 
gamtos vertybių specifinių apsaugos reikalavimų.

Ūkininkavimo šlapynėse bei šlapynių tvarkymo ypatumai

Teisės aktuose šlapynėmis (neretai jos dar vadinamos pelkėmis, šlapžemėmis) priimta va-
dinti įmirkusias nenusausintas ir mišku neapaugusias žemes, kur durpių sluoksnis yra ne 
plonesnis kaip 5 cm ir kur vyrauja tokioms vietoms būdinga augalija (ypač viksvos, švyliai, 
nendrės, puplaiškiai, purienos ir kt.). Visas geros agrarinės būklės šlapynes reikėtų priskirti 
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administraciją ir ji jums tai turėtų pasakyti. Konsultuojantis su specialistais, labai svarbu 
išsiaiškinti saugomas biologines vertybes ir teisės aktus, kurie reglamentuoja ūkininkavimą. 
Šiuo požiūriu svarbiausi dokumentai būtų saugomos teritorijos steigimo aktas (leistų susi-
pažinti su saugomomis vertybėmis ir jų apsaugos reglamentu), teritorijos zonavimo aktas 
(jei teritorija zonuota; leistų susipažinti su atskirose zonose saugomomis vertybėmis ir jų 
apsaugos reglamentu) ir teritorijos tvarkymo planas (jei jis yra sudarytas ir patvirtintas; 
leistų detaliai susipažinti su saugomomis vertybėmis ir jų tvarkymo nuostatomis).

Praktiniu požiūriu didelė problema gali būti detalios informacijos ar (ir) duomenų apie 
pievoje (valdoje) saugomas gamtines vertybes, jų paplitimą ir gamtosauginę būklę stygius. 
Apie tam tikras draudžiamas ir skatinamas veiklas tarptautinės vertės saugomose terito-
rijose (priklausančiose vadinamąjam NATURA 2000 saugomų teritorijų tinklui) galima 
sužinoti susipažinus su Bendraisiais buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuos-
tatais (Žin., 2004, Nr. 41–1335 su pakeitimais), priimtais Lietuvai įgyvendinant ES Paukščių 
(79/409/EEB) ir Buveinių direktyvas (92/43/EEB). Šie nuostatai nustato paukščių ir buvei-
nių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimus. Saugomų pievų buvei-
nėms tvarkyti keliami atskiri reikalavimai.

Kaip nurodyta Bendruosiuose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuosta-
tuose, retų rūšių pievų paukščių (ypač griežlių ir meldinių nendrinukių) apsaugai svarbiose 
teritorijose šienauti reikėtų laikantis tam tikrų nustatytų terminų. Paukščių apsaugos po-
žiūriu ypač svarbu, kada žolė pievose pradedama pjauti anksčiausiai. Mat plačiai pripažinta, 
kad pievų žolės pjovimas (šienavimas) yra laikomas didžiausia grėsme šių globaliai nyks-
tančių paukščių vietinėms perinčioms populiacijoms Europoje (Tucker, Evans, 1997). Labai 
svarbu, kad pievose, kur peri globaliai nykstančios meldinės nendrinukės, žolė nebūtų pra-
dedama šienauti anksčiau kaip liepos 15 d., nes, nesilaikant šio reikalavimo, visi tuo metu 
pievoje esantys šių paukščių lizdai su kiaušiniais ar neskraidančias jaunikliais yra sunaiki-
nami. Meldinės nendrinukės šalyje yra labai retos, aptinkamos vos keliose šalies vietose, o 
jų tiek nacionalinė, tiek pasaulinė populiacijos pastaraisiais dešimtmečiais labai sumažėjo. 

Pjaunant žolę, tiesiogiai ar netiesiogiai sunaikinami ir visi tuo metu esantys griežlių 
lizdai su kiaušiniais ir išsiritančiais jaunikliais. Nuo dalgio gali žūti ir dauguma perinčių 
patelių bei nemažai patinų. Tik laikantis ekologiškų pievų ūkio technologijų, nenukenčia 
dauguma vadų (patelės ir jų prižiūrimi bent kelių dienų jaunikliai). 

Kuo vėliau Lietuvoje bus šienaujamos pievos, tuo mažiau nuo šienavimo technikos nu-
kentės griežlės. Šių paukščių veisimosi fenologija Lietuvoje vis dar nepakankamai ištirta. 
Turimais duomenimis, anksčiausiai jaunikliai pradeda ristis birželio mėnesio pradžioje, o 
vėliausiai – rugpjūtį (net rugpjūčio 9 d. yra tekę aptikti vienadienių griežlės jauniklių). Ma-
noma, kad daugiausia griežlės jauniklių išsirita birželio antrojoje pusėje, o po mėnesio dau-
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Lyginant su pievomis, šlapynių buveinės, kuriose neūkininkaujama (kurios netvarko-
mos), degraduoja lėčiau. Šlapiose vietose įsikurti sumedėjusiems augalams yra gerokai 
sunkiau nei sausose vietose. Jei šlapynių masyvuose hidrologinis režimas nėra vienodas, 
pirmiausia medžiais ir (ar) krūmais apauga sausiausios vietos. Pačios šlapiausios vietos 
gali dešimtmečiais neapaugti sumedėjusiais augalais. Todėl panašiai kaip ir pievose, dalyje 
šlapynės (turima galvoje nedegradavusias, nendrėmis ir krūmais neapaugusias buveines; 
agrariniais terminais kalbant – geros agrarinės būklės) ploto naudinga iš viso kelerius me-
tus (kol šlapynių augalija nesikeičia) nešienauti, neganyti arba dalyje ploto pradėti šienauti, 
ganyti pakankamai anksti (šienauti – birželio antrojoje pusėje), o kitoje dalyje – kuo vėliau. 
Taip tvarkomose šlapynėse drugiai visą jų aktyvaus gyvenimo laikotarpį ras sau maisto.

Tačiau atviroje šlapynėje, net šiek tiek pakitus hidrologiniam jos režimui, dažnai labai 
įsigali paprastosios nendrės. Joms įsigalėjus, šlapynė, kaip buveinė, labai greitai gali degra-
duoti. Todėl beveik vienintelė tinkamiausia šlapynių tvarkymo priemonė yra kasmetinis 
vėlyvas šienavimas ir (arba) ganymas.

Ten, kur peri ypač reti ir saugomi paukščiai meldinės nendrinukės (pvz., meldinių nen-
drinukių apsaugai svarbiose teritorijose), šlapynes visuomet reikėtų šienauti kuo vėliau. Per 
ankstyvas šienavimas kelia didžiausią grėsmę globaliai nykstančių meldinių nendrinukių 
vietinėms Europoje perinčioms populiacijoms (Tucker, Heath, 1994). Bendruosiuose bu-
veinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose nurodyta, jog šienauti šlapynes 
reikėtų ne anksčiau kaip liepos 15 d.

Ypač ankstyvam šienavimui yra jautrios taip pat globaliai nykstančios, bet Lietuvoje, 
suirus kolūkinei sistemai ir kritus žemės ūkio intensyvumui, pagausėjusios griežlės. Jos 
dažniausiai peri šlapynių pakraščiuose, ypač trąšiose drėgnose ir šlapiose pievose. Pjaunant 
žolę, tiesiogiai ar netiesiogiai sunaikinami visi tuo metu esantys jų lizdai su kiaušiniais ir 
išsiritančiais jaunikliais, nuo dalgio žūsta dauguma perinčių patelių ir nemažai patinų.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, ūkininkaujant šlapžemėse arba 
jose tiesiog vykdant specialius gamtotvarkos darbus (jas šienaujant, šalinant krūmus), gali-
ma gauti finansinę paramą.

Svarbiausias palankios gamtai, biologinei įvairovei ūkininkavimo šlapynėse normas galima 
trumpai nusakyti taip: 1) nedaryti to, kas mažintų šlapynių natūralumą, skurdintų žolinių 
augalų rūšinę sudėtį, dėl ko degraduotų šlapynių biologinės bendrijos (ypač jų nesausinti);  
2) nešienauti arba kuo mažiau šienauti labai anksti, kol dar perinčių paukščių jaunikliai ne-
skraido; 3) žolę pjaunant mechanizuotai, taikyti ekologiškas technologijas, kad kuo mažiau 
žūtų mažai judrių gyvūnų; 4) gaminti šieną, o ne silosą, šienainį; 5) ūkininkauti tik darniai, 
t.y. laikantis šlapynėse saugomų gamtos vertybių apsaugos reikalavimų.
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prie didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų. Kadangi geros agrarinės būklės šlapynių 
Lietuvoje yra labai mažai, tai akivaizdu, kad jos sudarytų mažą dalį visų didelės gamtinės 
vertės agrarinių teritorijų (tačiau oficialios statistikos nėra).

Dažniausiai šlapynės, kaip buveinės, nėra vienalytės, ir kai kuriose jų vyrauja sudėtin-
gesnės hidrologinės sąlygos, dėl ko sunku šlapynes naudoti žemės ūkio reikmėms. Jas tvar-
kyti tektų rankomis, nes daugumoje šlapynių neįmanoma panaudoti tradicinio pravažumo 
traktorių, o specialios šlapynėms tvarkyti skirtos technikos šalyje yra labai mažai. Be to, šla-
pynių žolė ne visada gyvulių noriai ėdama. Todėl Lietuvoje žemės ūkio reikmėms (ganymui, 
šienavimui) naudojamos šlapynės yra reta ir nykstanti buveinė.

Ekstensyvus ūkininkavimas šlapynėse visiškai dera su jų, kaip didelės gamtinės vertės 
agrarinių teritorijų, svarbiausiais tvarkymo reikalavimais. Pagrindinėmis šlapynių tvarky-
mo priemonėmis priimta laikyti jų šienavimą ir (arba) ekstensyvų naminių gyvulių (daž-
niausiai galvijų) ganymą jose. Svarbu tik lakytis tam tikrų šienavimo bei ganymo pradžios 
terminų bei riboti ganymo intensyvumą. Šienauti reikėtų kuo vėliau, pageidautina ne 
anksčiau kaip rugpjūčio mėnesį. Ganyti reikėtų vidutiniškai ne daugiau kaip vieną sąlyginį 
gyvulį viename hektare. Iš kartos į kartą Lietuvoje buvo perduodamos nerašytos šlapynių 
(šlapių skurdžių pievų) naudojimo subtilybės. Dažnai skirtingose Lietuvos vietose šiek tiek 
skiriasi vietinė šlapių pievų naudojimo patirtis. Dabar akivaizdu, kad ekstensyvus šlapynių 
naudojimas buvo palankus agrarinių ekosistemų stabilumui, gamtai, ypač biologinei įvai-
rovei. Pagal tai, kokių biologinių vertybių esama konkrečioje šlapynėje ir kokiam tipui ji 
skirtina, dažniausiai tikslinga šiek tiek pakoreguoti ūkininkavimą joje. 

Tinkamas šlapynių tvarkymas turi teigiamos įtakos daugeliui paukščių ir augalų rūšių 
bei natūralioms gamtinėms buveinėms. Ganomos ar šienaujamos šlapynės yra svarbios 
kai kurių pelkių ir šlapių pievų (šlapynių) paukščių perimvietės, nykstančių augalų augi-
mo vietos. Tuo tarpu apleistos, neganomos ir nešienaujamos šlapynės keičiasi ir praranda 
savo išskirtinę vertę. Jos dažniausiai užželia krūmais ir (arba) nendrėmis, o buvę jose reti 
nykstantys augalai nuskursta ar net visai išnyksta. Dar blogiau, jei šlapynės nusausinamos, 
paverčiamos kultūrinėmis pievomis ar ariamais plotais. 

Gamtosaugos požiūriu labai šlapios pievos, atviros (neapaugusios ar šiek tiek apaugusios 
sumedėjusiais augalais) vandeningos pelkės yra vertingesnės už sausas. Pirmiausia, tokių 
buveinių šalyje apskritai iki šių dienų išliko labai mažai, todėl atvirų šlapynių gyvūnams ir 
augalams išnykti yra iškilusi didesnė grėsmė nei atitinkamai panašių sausų atvirų buveinių 
rūšims. Be to, šlapynės yra labai jautrios vandens režimo pokyčiams. Net savaime dėl gam-
tinių veiksnių (ypač dėl bebrų veiklos) pasikeitus vandens režimui ar nustojus ūkininkauti, 
šlapynėse paprastai įsigali nendrės. Dėl suvešėjusių nendrių sunyksta kiti, ypač žemi, auga-
lai. Tokias vietas apleidžia ir šlapių pievų paukščiai.
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sauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“ numatyta leisti gyvulius ganyti gerokai 
anksčiau negu šienauti. Tačiau ganiavos sezono pradžioje reikalaujama ganyti ekstensyviai 
(gyvulių tankumas aptvare turi būti labai mažas). Šis reikalavimas atsiradęs tenkinant pievų 
paukščių apsaugos poreikius. Mat natūraliose ir pusiau natūraliose pievose kai kur gausu 
perinčių tilvikų ir kitų paukščių. Ganymo sezono pradžioje ribojant ganomų gyvulių tankį, 
mažiau sunaikinama paukščių lizdų, ypač dėčių ir jauniklių. Nuo vasaros antrosios pusės 
gyvulių ganymo apkrovas galima didinti. Rudenį netgi pageidautina koncentruotai ganyti 
gyvulius, kad kuo mažiau žiemai liktų nenuėstos žolės ir kuo mažiau iš pūvančių žolių su-
sidariusio azoto patektų į dirvą.

Siekdami pagerinti ganyklas, žemdirbiai neretai vieną ar du kartus per sezoną jas nušie-
nauja (nupjauna nenuėstą žolę). Iš natūralių ir pusiau natūralių ganyklų nupjautą žolę rei-
kėtų išvežti, nes kitaip nupjauta ir neišvežta žolė ims irti, iš pūvančių žolių susidarys azoto, 
jo pateks į ganyklos žemę ir ją patręš. Todėl gali pasikeisti ganyklos augalų rūšinė sudėtis: 
didesnių konkurencinių galių įgaus azotą mėgstantys augalai (ypač gyvulių neėdami bui-
liai, dilgėlės), o jo nemėgstantys augalai (pvz., gyvulių mielai ėdami pupiniai, ypač dobilai) 
nuskurs ar net visai išnyks. 

Įvairių gyvulių ganymo poveikis aplinkai

Gamtos požiūriu gyvulių ganymas yra labai naudingas, nes ganyklos didina kraštovaizdžio 
struktūrinę įvairovę. Ganomose teritorijose neleidžiama plisti agresyviems, aukštiems šiurkš-
tiesiems žoliniams ir sumedėjusiems augalams. Deja, ne visus augalus naminiai gyvuliai vie-
nodai noriai ėda. Todėl ganymo įtaka skirtingų rūšių augalų populiacijoms dažniausiai ski-
riasi. Ši įtaka labiausiai priklauso nuo ganomų gyvulių rūšies, ganymo laiko bei intensyvumo.

Kai kurių Europos šalių patirtis (Benstead et al., 1999) rodo, kad šlapiose ir drėgnose na-
tūraliose pievose geriausiai yra ganyti vietinių, senųjų veislių gyvulius, nes jie yra atsparesni 
ir geriau prisitaikę prie klimato, ligų, parazitų, kraujasiurbių vabzdžių ir kt. Paprastai juos 
įsigyti, pradedant ūkininkauti, taip pat kaštuoja pigiau. Tradiciniai mūsų krašte ganomi 
gyvuliai yra galvijai, arkliai ir avys.

Galvijai labiau nei avys pakenčia šlapias vietas, mažiau sutrypia dirvožemį, yra ne tokie 
išrankūs ir ėda daugumą žolių. Jei vasaros antrojoje pusėje jų ganoma pakankamai daug, 
ganyklose neįsivyrauja nendrės ir krūmai.

Su ganomais galvijais ekologiškai yra susiję kai kurie mėšlavabaliai, nes jų lervos gyvena 
ganyklose pasklidusiose mėšlo krūvelėse. Jei išnyktų mėšlavabaliai, lėčiau mineralizuotųsi 
gyvulių mėšlas. Dėl to labai pablogėtų ganyklų kokybė, nes galvijai neėda žolės ties nesuiru-
sio mėšlo krūvelėmis, ir vasaros antroje pusėje ganyklos būtų pilnos galvijams netinkamos 
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Gyvulių ganymas ganyklose

Bendrais bruožais apie ganyklas ir gyvulių ganymą

Lietuvos pievose naminiai gyvuliai visuomet buvo ganomi ekstensyviai. Dabar pripažįsta-
ma, kad ekstensyvus ganymas yra palankus biologinei įvairovei. Todėl siektina visuomet, 
kai tai įmanoma, gyvulius ganyti  ekstensyviai.

Itin ekstensyvus ganymas, kai mažos ir dažnai mišrios bandos ganomos didelėse terito-
rijose, kur ganymui tinkami ploteliai išsimėtę fragmentiškai, todėl ganyklų apkrovos labai 
menkos, kai gyvuliai leidžiami prie vandens telkinių, buvo paplitęs menkesnio derlingumo 
žemėse. Rėžinių kaimų, o vėliau ir daugelio kitų gyvenviečių gyventojų gyvuliai buvo taip 
pat ganomi natūraliose pievose įrengtose ganyklose. Tokios ganyklos dažniausiai buvo su 
įsiterpusiomis pelkutėmis, krūmų grupėmis, todėl palankios biologinei įvairovei.

Neretai klausiama, kas biologinei įvairovei geriau – ganymas ar šienavimas. Atsakymas 
nėra vienareikšmis. Vyrauja nuomonė, kad augalai ir gyvūnai yra neblogai prisitaikę prie 
abiejų buveinių – ganyklų bei šienaujamų pievų. Vis dėlto kai kurie skirtumai yra akivaiz-
dūs. Šienaujamose pievose kai kuriomis sąlygomis gali įsivyrauti daugiausia vegetatyviškai 
besidauginantys augalai, nes čia paprastai subrandinama nedaug augalų sėklų. Šienaujant 
visi augalai nupjaunami vienu metu. Skirtingų rūšių augalams tai turi nevienodą poveikį. 
Šienavimas palankus baliniams asiūkliams, paprastosioms viksvoms, šuninėms smilgoms 
ir pievinėms kartenėms, o nendrės ir pelkinės sidabražolės dėl kasmetinio šienavimo skurs-
ta ir net išnyksta. Natūralioje ganykloje, įsigalint nendrėms, nyksta retieji pievų, ganyklų 
paukščiai. Todėl daugėjant nendrių, reikia arba daugiau ganyti gyvulių (tikintis, jog jie nuės 
jas) arba ganyklą paversti šienaujama pieva.

Jei pievoje ganoma, svarbu, kad ganymo apkrovos būtų pakeliamos bent didžiausioms 
vertybėms (leistų pasiekti norimus gamtosaugos tikslus). Svarbiausia riboti didžiausias ap-
krovas bei jas tinkamai paskirstyti per sezoną. Gamtosaugos požiūriu geriausia, kai gyvu-
lių visiškai neganoma iki birželio vidurio tose pievose, kur peri saugomų rūšių tilvikiniai 
paukščiai (ypač juodkrūčiai bėgikai, gaidukai, stulgiai, griciukai, didžiosios kuolingos, rau-
donkojai tulikai) bei balinės pelėdos, švygždos, griežlės, meldinės nendrinukės. Mat gano-
mi gyvuliai gali sunaikinti šių paukščių ant žemės susuktus lizdus. Visos minėtos paukščių 
rūšys yra saugomos pagal ES Paukščių direktyvą (79/409/EEB) arba įrašytos į Lietuvos rau-
donąją knygą.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Kraštovaizdžio tvarkymo programos 
veiklose „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių (šlapžemių) tvarkymas“, 

„Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų tvarkymas pievose“ ir „Vandens telkinių ap-
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ėsti žolės. Savo ruožtu mėšlavabaliai, kaip maisto objektas, yra labai svarbūs kitiems gyvū-
nams. Pavyzdžiui, manoma, kad masinis žalvarnių nykimas Europoje per pastaruosius tris 
dešimtmečius gali būti susijęs su jų mėgstamo maisto – stambių vabalų, ypač mėšlavabalių, 
sumažėjimu. Šių vabalų vietinės populiacijos labiausiai sumažėjo dėl esminių pokyčių že-
mės ūkyje: mažiau laikoma gyvulių, jie ganomi mažesniuose plotuose. 

Avis geriau ganyti sausose vietose. Jos suformuoja vienodesnio nedidelio aukščio žoli-
nę dangą. Lyginant su galvijų ganyklomis, avių ganyklos ne tokios tinkamos tilvikiniams 

9 lentelė. Kai kurių naminių gyvulių ganymo poveikio pievoms palyginimas 
Pagal: Benstead et al., 1999

Naminiai gyvuliai 

galvijai

Melžiamos karvės

Pieninių veislių buliai

Mėsinės karvės 

Mėsinių galvijų prieauglis (jaunesnis kaip 1 metų)

Mėsiniai galvijai (1–2 metų)

Arkliai

avys

Avys (lengvos, 40 kg)

Avys (vidutinės, 60 kg)

Avys (sunkios, 80 kg)

Avinai

Ėriukai

Sutartinis ganymo poveikis pievai 

1,00

0,65

0,75

0,30

0,54

1,00

0,07

0,09

0,11

0,08

0,04–0,08

Palankūs veiksniai 

Natūrali ganykla (kai ganoma natūraliose įvairios  
žolių rūšinės sudėties pievose, šlapynėse)

Ekstensyvus ganymas (1galvijas/2 ha) paukščių  
veisimosi metu

Darnus, tausojamasis ganyklų naudojimas  
nenaudojant trąšų ir pesticidų

Nepalankūs veiksniai 

Kultūrinė ganykla (kai ganoma nusausintoje pievoje, 
sėtinėje vienos rūšies ar kelių rūšių augalų pievoje)

Intensyvus ganymas (>1galvijas/ha) paukščių  
veisimosi metu

Į kuo didesnį pelną orientuotas ūkininkavimas,  
naudojant trąšas ir pesticidus

paukščiams perėti. Jose menkesnė žolių rūšinė įvairovė. Teigiama, kad iš dalies dėl šios 
priežasties avių ganyklos mažiau tinkamos vabzdžiams. Avis rekomenduojama ganyti tuose 
plotuose, kurie bent vienerius metus nebuvo šienauti ar ganyti, nes galvijai nenoriai ėda net 
jauną žolę su pernykštės sudžiūvusios žolės liekanomis. Nemažas privalumas yra tas, kad 
avis gana lengva transportuoti, todėl jas galima ganyti mažuose pievų ploteliuose.

Arkliai mieliau ėda žolinius nei sumedėjusius augalus (pastaruosius – tik stingant žolinio 
pašaro). Jie neišrankūs ir gali ėsti viksvas, vikšrius. Teigiama, kad arklių racionas skirtingo-
se vietovėse gali skirtis ir priklauso nuo augalų rūšinės sudėties. Todėl ne visuomet galima 
tiksliai numatyti jų ganymo efektą žolių bendrijoms (Benstead et al., 1999). Arkliai neėda 
orchidinių augalų, jų ganykla vasarą, kitaip negu avių ganykla, labiau primena žydinčią pievą.

Ganymo efektas pievų bendrijoms ir visai biologinei įvairovei labai priklauso nuo ga-
nymo intensyvumo (apkrovų). Vertinant ganymo apkrovas, tenka lyginti skirtingų rūšių 
ir amžiaus gyvulių ganymo efektą. Didžiojoje Britanijoje (Benstead et al., 1999) arklių ir 
pieninių karvių ganymo efektas prilyginamas 1. Kitų gyvulių ganymo efektas yra mažesnis 
(9 lentelė).

Taikant Didžiojoje Britanijoje rekomenduojamas ganymo apkrovas (Benstead et al., 
1999), kai siekiama suformuoti trumpažolę velėną, tinkamą perėti daugiausia tilvikiniams 
paukščiams (ypač perkūno oželiams, raudonkojams tulikams), nuo gegužės vidurio iki lap-
kričio mėnesio siūloma ganyti 100–250 sutartinių gyvulių dienų per vienerius metus vie-
name hektare. Atsižvelgiant į įvairių rūšių gyvulių ganymo poveikį, viena melžiama karvė 
arba vienas arklys laikomi vienu sutartiniu gyvuliu. Taigi 14 lengvų veislių avių atitinka 
vieną sutartinį gyvulį (1/0,07=14,28). Tokiai 100–250 sutartinių gyvulių dienų ha-1 m.-1 ap-
krovai pasiekti reikėtų visą sezoną ganyti vidutiniškai vieną melžiamą karvę arba vieną arklį, 
arba 14 lengvų veislių avių/ha.

Taigi aplinkos kokybę ganyklose palankiai veikia ekstensyvus ganymas, nenaudojant trąšų ir 
pesticidų. Taip pat reikėtų stengtis išlaikyti natūralias ganyklas (10 lentelė).

Pelkės ir jų tvarkymas

Šiuolaikiniam žemės ūkiui natūralios ir pusiau natūralios pelkės nėra vertingos. Tačiau tar-
pukario Lietuvoje jos buvo šiek tiek naudojamos ir žemės ūkio reikmėms. Jose ekstensyviai 
ganyti gyvuliai, o žemapelkinio tipo pelkės vienais kitais metais buvo šienaujamos. Kaip 
gamtotvarkos priemonės, šienavimas ir ekstensyvus gyvulių ganymas  ypač vertingose pel-
kėse yra svarbios ir dabar. Kai kuriose ES šalyse už tokius gamtotvarkos darbus ūkininkams 
mokamos finansinės išmokos. Daugelyje šalių yra ūkininkų, kurie savo valdose bei pagal 
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10 lentelė. Kai kurių su gyvulininkystės plėtra ir gyvulių ganymu susijusių veiksnių 
palankumas aplinkos kokybei 
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Labai daug pelkių Lietuvoje nusausinta, o dalis jų yra degradavusios dėl dalinio jų ap-
sausinimo. Teigiama, kad iki 1980 m. šalyje nusausinta ar sunaikinta apie 50 % visų pelkių. 
Manoma, kad svarbiausios pelkėms kylančios grėsmės yra šios: 

 > sausinimas ar dalinis hidrologinio režimo pažeidimas sausinant gretimas teritorijas,
 > gaisrai sausrų metu (ypač apsausintose pelkėse),
 > maisto medžiagių patekimas (daugiausia su paviršinio nuotekio, kritulių vandeniu), 

dėl ko pelkės greičiau apauga medžiais ir krūmais.

Natūraliai susidarančių nepažeistų pelkių paprastai nereikia tvarkyti arba jas tvarkyti reikia 
labai nedaug. Kadangi dauguma mūsų šalies pelkių yra pažeistos, tai dažniausiai jas būtina 
šiek tiek tvarkyti. Svarbu žinoti, kad gamtotvarkos darbais turi būti siekiama:

 > atkurti ir palaikyti aukštą vandens lygį, jei pelkė yra apsausinta, jei pelkės vandens 
lygis yra nenatūraliai pažemėjęs;

 > pašalinti sumedėjusius augalus (ypač pušis, beržus, juodalksnius), kurių pirmiausia 
atsiranda apsausėjusios pelkės pakraščiuose, o jei pelkė nedidelė,  –  ir visame jos plote;

 > šalinti jaunus medelius, kelmų ataugas, kad pelkėje visiškai nebūtų medžių ir 
stambių krūmų,

 > per sausras saugoti pelkę nuo gaisrų.

Įvertinti pelkės būklę ir nustatyti, kokius joje reikia atlikti gamtotvarkos darbus, geriausiai 
galima detaliai ją apžiūrėjus bent du kartus per metus: pavasarį per potvynį, kai pelkė, tikė-
tina, yra sukaupusi vandens perteklių, kuris iš pelkės pasišalina savaime, ir pačiu sausiausiu 
vasaros laikotarpiu, galbūt rugpjūčio mėnesį. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar pelkėje nėra 
seniau iškastų sausinimo kanalų, ar nėra pagilintos perteklinio vandens pasišalinimo iš pel-
kės vietos, t.y. ar paviršinio vandens lygis pelkėje yra natūralus, patikrinti, ar atviri grioviai 
nesausina apypelkio, ar giliai yra paviršinis arba paviršinis gruntinis vanduo. Jei aplink pel-
kutę yra laukų, reikia išsiaiškinti, ar prie jos lauke nėra ją sausinančio drenažo, ar į apypelkį 
neatvestas aplinkinius laukus sausinantis drenažas. Tik visa tai išsiaiškinus, parengiamas 
gamtotvarkinių darbų planas. Jei pažeistas pelkės vandens režimas, gamtotvarkinių darbų 
tikslas yra atstatyti pažeistą vandens režimą ir sudaryti sąlygas  kuo natūralesnei pelkės 
raidai. Natūraliai pelkė fuormuosis tik tuomet, kai joje vandenį žoliniai durpojai pasieks 
net per sausras. Per potvynius pelkės paviršius kuriam laikui gali būti apsemtas vandens. 
Sausesniu laikotarpiu durpė geriausiai kaupiasi (pelkė formuojasi normaliai), kai gruntinis 
vanduo sausesnėse pelkės vietose yra vos keliolikos ar kelių dešimčių centimetrų gylyje ir 
durpojai jį pasiekia. Jei vanduo pelkėje bus per giliai, durpė menkai formuosis ar net skai-
dysis, o jei jis bus per aukštai, gali išnykti durpojai ir įsivyrauti kitokie augalai.
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sutartis ir valstybinėse saugomose teritorijose mielai imasi tokios gamtotvarkinės veiklos. 
Senosiose Europos valstybėse ūkininkams savo valdose turėti gamtotvarkinių objektų bei 
juos prižiūrėti tampa garbės reikalu. Mat visuomenė (žemės ūkio produktų vartotojai) pri-
taria gamtosaugos ir gamtotvarkos žemės ūkyje idėjoms. Manoma, kad tokį visuomenės 
požiūrį formuoja ne tik apskritai šiuolaikinis požiūris į gamtosaugą, bet ir tai, kad gamto-
tvarkos veikla siejama su geresne žemės ūkio maisto produktų kokybe. 

Ir iš tiesų, kodėl gi bent keletą dienų per metus (t.y. nedidelėmis apkrovomis) neleisti gy-
vuliams pasiganyti pelkėje? Geriausiai tokiose vietose ganyti ekstensyviai prižiūrimus mėsi-
nius galvijus. Tokia veikla užsiimančių ūkininkų nuomone, prie kokybiškų pašarų pripratę 
gyvuliai mėgsta racioną paįvairinti laukiniais augalais, išsiskiriačiais skoniu, farmacinėmis 
savybėmis ir kt. Ypač noriai gyvuliai ėda jaunus prastesnės pašarinės vertės augalus (kartu 
ir medžių bei krūmų ūglius). Todėl labai trumpai aptarkime, ką svarbiausia turėtų žinoti 
ūkininkas, norintis turėti gražiai prižiūrimą pelkę (išsamiau apie pelkių gamtotvarkos dar-
bus rašė, pvz., Mierauskas, 2009).

Pelkės yra susiformavusios arba formuojasi ten, kur dirvoje yra drėgmės (vandens) per-
teklius ir vidutiniškai su krituliais vandens patenka daugiau nei išgaruoja. Pelkėmis priimta 
vadinti teritorijas su įmirkusiu ne plonesniu kaip 30 cm durpių sluoksniu. Nusausintomis 
pelkėmis vadinamos nusausintos teritorijos su ne plonesniu kaip 20 cm durpių sluoksniu. 
Natūraliose pelkėse, kur nepažeistas hidrologinis režimas, vyrauja pelkių augalai, vadina-
mieji durpojai. Paprastai tokiose pelkėse yra nedaug krūmų ir medžių. Vandens lygiui pa-
žemėjus ir durpei pradėjus mineralizuotis, pagerėja sąlygos medžiams ir krūmams augti, 
todėl jų gali ženkliai padaugėti. Sumedėję augalai blogina žolinių durpojų (ypač svarbiau-
sių – kiminų) augimo sąlygas, todėl lėtėja durpių susidarymo procesas. Pelkėje durpojai 
auga daug vandens, bet mažai deguonies turinčiame substrate. Todėl jie dažniausiai neturi 
pagrindinės šaknies, o pridėtinės jų šaknys auga gulsčiai.

Pagal maitinimo vandeniu pobūdį ir augaliją, pelkės dažniausiai skirstomos į tris tipus: 
žemapelkes, tarpines, arba pereinamojo tipo, pelkes ir aukštapelkes. Žemapelkes maitina 
gruntiniai ir paviršiniai vandenys. Žemapelkinio tipo durpes formuoja specifiniai žemapel-
kinio tipo durpojai (ypač viksvos, žaliosios samanos, juodalksniai, karklai). Aukštapelkes 
maitina kritulių vandenys. Jose durpes formuoja aukštapelkinio tipų durpojai (ypač kimi-
nai, kupstiniai švyliai ir kt.). Tarpinio tipo pelkes maitina gruntiniai, paviršiniai ir kritulių 
vandenys. Jose durpes formuoja žemapelkinio ir aukštapelkinio tipų durpojai.

Pelkėjimo procesus spartina aukštas gruntinis bei su potvyniais pasipildantis ir augalų 
liekanų atnešantis vanduo. Pelkė gali pradėti formuotis ir mineraliniame grunte, jei jis yra 
beveik nelaidus vandeniui arba jei dirbtinai palaikomas aukštas paviršinio gruntinio van-
dens lygis.
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auga ties vandens ir sausumos riba). Vabzdžių mažuose upeliuose taip pat negausu. Čia 
dažniausiai galima rasti tik ankstyvių (jų lervų) ir nedaug plokščiųjų kirmėlių. Pagal gausą 
mažuose švariuose upeliuose gali vyrauti šoniplaukos. Jos maistui nereiklios. Svarbus jų 
maisto šaltinis yra nukritę lapai, bakterijos bei mikroskopiniai grybai.

Stambesnių žuvų nedideliuose upeliuose mažai. Vietinėms žuvims labai svarbus maisto 
šaltinis yra nuo augalų į vandenį įkrentantys suaugę vabzdžiai bei jų lervos. Žuvys maitinasi ir 
vandens bestuburiais, ypač vabzdžių lervomis. Dauguma vandens bestuburių mažuose upe-
liuose yra įsirausę dugne ar prisitvirtinę ant įvairaus substrato. Paprastai net srauniuose upe-
liuose prie dugno vandens srovės greitis yra nedidelis (jis didžiausias prie vandens paviršiaus). 

Kuo upelis sraunesnis, tuo jo vandens kokybė yra geresnė. Vienas iš vandens (ypač upe-
lių) kokybės rodiklių yra deguonies kiekis. Kuo upelis sraunesnis ir kuo labiau jo vanduo 
maišosi, tuo daugiau jame ištirpusio deguonies. Mat vandeniui maišantis, trykštant purs-
lams, jis didesniu paviršiaus plotu liečiasi su oru ir daugiau oro deguonies jame ištirpsta. 
Labiausiai dėl šios priežasties ir dugno substrato įvairovės srauniose upelių vietose susifor-
muoja bendrijos, kuriose gausu gyvūnų rūšių ir individų. Vandens bestuburių daugiausia 
yra upeliuose, kurių srovės greitis yra apie 0,3–0,4 m/s, o gylis – 0,15–0,9 m (Mazet, 2008).

Maži upeliai yra labai jautrūs bet kokiai taršai, nes jų ekosistemos vidiniai ekologiniai ry-
šiai yra labai pažeidžiami. Ypač mažų upelių ekosistemos taršos požiūriu kenčia nuo spar-
tėjančių eutrofikacijos* procesų.

Kuo toliau nuo ištakų, tuo mažame upelyje gausiau vandens, nes į jį įsilieja kiti upeliai, 
vandens srautai, šaltiniai. Upeliui vis didėjant ir pasiekus vidurupį, srovė paprastai sulėtė-
ja. Vidurupiuose upeliai dažniau teka per lygumas, atviras vietas. Vanduo vasarą čia būna 
šiltesnis nei užpavėsintuose ir šaltiniuotuose aukštupiuose. Vidurupio upelio ekosistemoje 
gerokai padaugėja maisto medžiagų – įvairių organinių medžiagų, kurių daugiausia atne-
šama iš sraunaus aukštupio. Aukštesnė vandens temperatūra ir palyginti gausesnės maisto 
medžiagos bei mažesnis užpavėsinimas sudaro geras sąlygas dumbliams. Jais gali misti kiti 
gyvūnai, šiais – dar kiti, ir biologinė bendrija tampa sudėtingesnė, o populiacijos gausesnės. 
Tik gyvūnai upelių vidurupiuose gerokai skiriasi. Čia jau nebūna šaltavandenių rūšių. Jas 
išstumia kitos gyvūnų rūšys, mažiau jautrios vandens temperatūrai (pakelia šiltesnį van-
denį) ir švarai. Tokiose vietose dažniausiai gyvena daug apsiuvų, gausu dvisparnių, dėlių, 
moliuskų bei vėžiagyvių.

* Eutrofikacija – tai procesas, kai vandenyje gausėja maisto ir apskritai organinių medžiagų bei pasireiškia su 
tuo susiję kitokie vandens ekosistemos pokyčiai. Šiam procesui būdinga didesnė pirminė produkcija (augalai 
išaugina daugiau biologinės masės, didėja gyvūnų masė), pasikeitęs upės vandens hidrocheminis režimas 
(lokaliai susiformuoja aplinka be deguonies), mažesnė biologinė įvairovė (vėlesnėse eutrofikacijos proceso 
fazėse).
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Apsausintoje pelkėje atkūrus vandens lygį, pablogėja sąlygos medžiams ir krūmams aug-
ti, nors dalis pušaičių ir beržų geba prisitaikyti prie tokių pokyčių ir išlieka. 

Norint pelkėje pakelti vandens lygį, reikia pelkę sausinančiuose grioviuose įrengti mažai 
ar visai vandeniui nelaidžius slenksčius ir (arba) užtvaras, kad vanduo nenutekėtų iš pelkės. 
Jiems įrengti tinkamos vietinės medžiagos, pvz., mediena, krūmų ir medžių šakos, durpės.

Sumedėjusius augalus geriausiai rauti, kol jie maži, o stambius reikia kirsti ir nuolat ša-
linti jų atžalas. Rauti augalus yra geriau negu juos kirsti, nes vėliau neauga nei kelminės 
ataugos, nei atžalos. Kirsti sumedėjusius augalus geriau esant įšalui, nes juos tada lengviau 
išvežti iš pelkės. Tai padaryti būtina, nes pūvanti mediena arba jos atliekos pelkėje paskleis-
tų daug maistinių medžiagių, dėl kurių suvešėtų nauji pelkei nebūdingi azotą mėgstantys 
augalai. Norint, kad mažiau būtų kelminių ataugų, nukirstų lapuočių medžių kelmus rei-
kėtų žievinti iki pat šaknų. Pelkėje galima ekstensyviai ganyti. Ganomi gyvuliai nuskabo 
atžalas ir kelmų ataugas, todėl mažiau reikės rankų darbo.

Mažų vandens telkinių tvarkymas

Natūralių mažų upelių tvarkymas

Retas ūkininkas gali pasigirti savo žemėje turintis natūralų upelį. Tačiau tie, kurių ūkyje 
toks objektas yra, gali tuo didžiuotis. Jei tokio upelio vanduo yra geras, vadinasi, ir aplinki-
niuose laukuose (upelio baseine) užauginama kokybiška produkcija. Šis faktas, kaip rinko-
daros elementas, ypač svarbus būtų tiems ūkininkams, kurie tiesiogiai bendrauja su maisto 
produktų pirkėjais. Taigi ūkininkauti palankiai gamtai, biologinei įvairovei racionalu ne 
tik apskritai rūpinantis gamtosauga (pvz., upelio išsaugojimu), bet netgi praktiniais rinko-
daros sumetimais. Todėl verta ūkininkams daugiau išmanyti, kaip funkcionuoja natūralių 
upelių mikroekosistemos ir kokios yra didžiausios jos gamtinės vertybės. 

Natūralių upių gamtinės sistemos priklauso nuo daugelio veiksnių, kartu ir nuo upės, 
upelio dydžio (ilgio, debito). Mažų upelių ir upių aukštupių ekologinės sistemos reikiamų 
organinių medžiagų daugiausia gauna iš šalia esančių sausumos ekosistemų. Upeliui pa-
siekus vidurupį, jo ekosistemai sausumos ir pakrančių ekosistemos turi vis mažesnę įtaką. 

Maži upeliai dažniausiai išteka iš šlapių, šaltiniuotų miškais apaugusių vietovių. Jų van-
duo, panašiai kaip ir šaltinių, yra švarus ir net vasarą būna šaltas. Jame yra mažai ištirpusių 
mineralinių medžiagų. Maisto medžiagų į vandenį daugiausia patenka su medžių lapais, 
nukritusiomis šakelėmis, pakrantės žoliniais augalais. Šias organines medžiagas daugiausia 
naudoja vadinamieji detritofagai – smulkiomis organinių medžiagų dalelėmis mintantys 
organizmai ir aukštesnieji (evoliuciškai jaunesni) vandens bei pelkių augalai (pastarieji 
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Upelių vagos tiesinimas, baseinų žemės ūkio plotų melioracija
Ten, kur tiesinamos upelių vagos, mažėja buveinių įvairovė ir kokybė, daugėja nešmenų, 

greičiau dumblėja vanduo, jis blogiau savaime apsivalo. 
Labai svarbu žinoti, kad žemės ūkio laukų sausinimas uždaru drenažu, drenažo vandenį 

(rinktuvus) nukreipiant į melioracinius kanalus (dažnai į išteisintas ir pagilintas natūralių 
upelių vagas), labai palengvinama trąšoms išsiplauti iš dirvų ir patekti į vandenį. Dėl to 
labai paspartėja vandens telkinių, į kuriuos patenka drenažo vanduo, eutrofikacija. 

Iš uždaru drenažu sausintų laukų drenomis vanduo į upelį (melioracinį kanalą, griovį) 
patenka be jokių kliūčių. Tuo tarpu upelio baseine, tekėdamas žemės paviršiumi upelio 
(nuolydžio) kryptimi, paviršinis vanduo su ištirpusiomis maisto medžiagomis gali įsifil-
truoti į žemę. Maisto medžiagas gali sunaudoti sausumos augalai arba jas gali sukaupti 
pats dirvožemis. Jei tekėdamas dirvos paviršiumi, vanduo su maisto medžiagomis pasiektų 
upelio slėnį, jis ir vėl, tikėtina, susigertų į dirvą. Labai svarbu, kad palei upelį žemė nebūtų 
dirbama, o būtų suformuota vadinamoji upelio apsauginė juosta. Geriausia, kai šią juostą 
sudaro medžiai (miškas) arba pieva (daugiametės žolės). Mat miško žemė ir žolių velėna 
geriau nei ariama dirva sugeria vandens srautus su ištirpusiomis maisto medžiagomis.

Upelių tarša įvairiomis nuodingomis cheminėmis medžiagomis
Upelių tarša organizmams nuodingomis cheminėmis medžiagomis (sunkiųjų metalų 

jonais, įvairiais pesticidais, herbicidais, chloro organiniais junginiais ir kt.) yra žymiai pa-
vojingesnė nei tarša augalų maisto medžiagomis. Nuodingųjų cheminių medžiagų į upe-
lius Lietuvoje daugiausia patenka su nutekamaisiais vandenimis, taip pat jų išplaunama iš 
aplinkinių (baseino) dirbamų laukų. Patekusios į vandenį didesnėmis koncentracijomis, 
šios medžiagos naikina visa, kas gyva, net ir atsparius taršai organizmus. Jos gali būti labai 
pavojingos ir žmogui. Todėl reikia daryti viską, kad tokių medžiagų nepatektų į vandens 
telkinius.

Esamų mažų stovinčio vandens telkinių priežiūra ir naujų įrengimas

Žemės ūkio plotų masinės melioracijos metu buvo sunaikinti beveik visi melioruoja-
muose plotuose buvę natūralūs laikini stovinčio vandens telkiniai, ypač mažos žemapel-
kės su vandens perteklių surenkančiomis įdubomis ir žemės ūkio reikmėms iškastomis 
kūdromis. Tai buvo labai svarbios su vandeniu ir apskritai šlapynėmis susijusių augalų 
augavietės ir gyvūnų buveinės. Jas nusausinus ir pavertus ariama žeme arba ganyklo-
mis, kartu suformuojant didelius laukus, agrarinėse ekosistemose masiškai ėmė nykti 
su šlapynėmis susiję organizmai (ypač varliagyviai). Todėl reikėtų atkurti bent iš dalies 
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Upeliuose vyksta ir dar vienas ekologijos požiūriu labai svarbus procesas –   savaiminis 
užteršto vandens apsivalymas. Vandenį valo vandens augalai, gyvūnai bei mikroorganiz-
mai, nes jie minta vandenyje esančiomis mineralinėmis ir organinėmis medžiagomis arba 
jas panaudoja savo būsto ar išorinio skeleto gamybai. Taip vandenyje sumažėja priemaišų – 
organinių ir mineralinių medžiagų.

Žmonių ūkinė veikla mažų upelių baseinuose, ypač slėniuose, spartina upelių eutrofi-
kacijos procesus, trukdančius upeliams savaime apsivalyti. Todėl dėl ūkinės veiklos upelių 
vandens kokybė blogėja. Vienos iš dažniausių veiklų mažų natūralių upelių baseinuose yra 
žemės ūkis ir gyvenviečių, sodybų plėtra. Todėl  verta trumpai aptarti, kaip atskiri darbai 
bei su žemės ūkiu susijusios veiklos gali paveikti upelių mikroekosistemas.

Daugiausia su trąšomis pirmiausia į dirvą, o vėliau ir į atvirus vandenis patekę biogeni-
niai elementai (N, K, P) skatina augti dumblius.  Vandenyje smarkiai padaugėja organinių 
medžiagų, kurių ir taip daug į vandenį pakliūva kartu su fekaliniais vandenimis. Organi-
nėms medžiagoms skaidyti bakterijos vartoja deguonį, dėl to jo vandenyje mažėja,  o jei yra 
daug organinių medžiagų, gali ir labai smarkiai sumažėti. Anaerobinėmis (be deguonies) 
sąlygomis organinės medžiagos pradeda pūti, ir išsiskiria nuodingieji junginiai. Dėl to žūs-
ta deguoniui jautresni aukštesnieji gyvūnai.  

Upelių fizinės aplinkos pakeitimas (tvenkimas, krantų ardymas, pakrančių keitimas, kt.)
Užtvankos, dambos ir tiltai gamtosaugos požiūriu yra įrenginiai, pakeičiantys upelio 

ekosistemą. Visame patvankos ruože išnyksta vadinamieji reofiliniai (prie didelės tėkmės, 
sraunumos prisitaikę) organizmai, ir tokių vietų biologinės bendrijos degraduoja. Patvan-
koje pradeda kauptis organizmų liekanų (vadinamojo dumblo), o joms skaidytis reikia 
daug deguonies. Sumažėjus vandenyje deguonies, toks telkinys, kaip buveinė, vis mažiau 
tinkamas organizmams, ypač vertingų rūšių žuvims. Pačios vertingiausios, šalyje saugomos 
šiltavandenės žuvys ir kiti prie didesnės srovės prisitaikę gyvūnai išnyksta.

Užtvanka yra mechaninė kliūtis migruojančioms žuvims. Per užtvankas į upelių aukštupius ne-
patenka neršti plaukiančios žuvys. Vienintelė išeitis – statant užtvankas, kartu įrengti ir žuvitakius. 

Medžių ar miško kirtimas palei mažą upelį jo vandens mikroekosistemai turi dvejopą 
poveikį. Pirmiausia, medžiams upelio nepavėsinant, vasarą labiau įšyla vanduo, todėl jame 
gali sumažėti deguonies (mažiau jo ištirpsta). Pakilus vandens temperatūrai, pagerėja sąlygos 
dumbliams ir aukštesniesiems vandens augalams augti, todėl vandenyje greičiau susikaupia 
organinių medžiagų ir greitėja vandens eutrofikacija. Antra vertus, iškirtus upelio pakrantėje 
augusius medžius ir neleidžiant jiems ataugti, ženkliai mažiau į vandenį iš aplinkos patenka 
organinių medžiagų (medžių lapų, šakelių). Jų patenka dar mažiau, jei atviros upelių pakran-
tės šienaujamos ir šienas (žolė) išvežamas. Dėl tokios veiklos gerokai lėčiau sensta upelis.
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Patikimiausias požymis, rodantis, kad iškastame duburyje atsiras vandens ir jis laikysis 
ištisus metus, yra aukštas paviršinio gruntinio vandens lygis. Paprastai kūdros kasamos 
tik iki arčiausiai esančio gruntinio vandens, vadinamojo paviršinio gruntinio vandens 
horizonto. Kai neturima duomenų apie gruntinio vandens lygį, apie jį netiesiogiai galima 
spręsti iš vietos fizionominių požymių. Kūdrai tinkamesnė yra žemesnė, pelkėjanti vieta, 
šlapia pieva, kur pavasarį ilgiau užsilaiko polaidžio vanduo, kur paviršiuje yra durpių 
sluoksnis. Iškastoje kūdroje visuomet bus vandens, jei jai parinktoje vietoje giliau po pa-
viršinio gruntinio vandens sluoksniu bus vandeniui nelabai laidaus molio ar priemolio 
sluoksnis.

Jei kūdrai įrengti numatoma vieta nepasižymi minėtais požymiais, geriausia pasikviesti 
tos srities specialistus, kurie atliktų reikalingus tyrimus ir patikimai pasakytų, ar iškastame 
duburyje vanduo laikysis. Jei pirmasis gruntinio vandens sluoksnis yra palyginti giliai (bent 
6 m gylyje ar giliau), tad ir be specialistų aišku, kad tokioje vietoje be papildomų brangių 
priemonių (pvz., dugno neišklojus plėvele, molio sluoksniu ar kt.) vanduo ištisus metus 
nesilaikys, todėl kūdrą kasti netikslinga. Aišku, dabartinėmis technologijomis kūdrą galima 
įrengti bet kokioje vietoje, bet jos gali būti per brangios.

Renkant vietą kūdrai, reikia įvertinti galimas grėsmes visai būsimos kūdros mikroeko-
sistemai bei atskiriems jos komponentams. Pripažinta, kad didžiausią grėsmę vandens eko-
sistemoms kelia jų teršimas, ypač pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Atsižvelgiant 
į tai, biologinei įvairovei skirtų kūdrų nevertėtų, pvz., kasti ten, kur visai arti numatoma 
naudoti pesticidus (pvz., ariamoje žemėje).  Mažiausia grėsmė kūdrai ir jos biologinei įvai-
rovei būtų ten, kur aplink yra nenaudojamos ar ekstensyviai naudojamos žemės (miškas, 
krūmynai, pievos, ganykla). 

Nereikėtų kūdrų įrengti arti kelių, nes, akivaizdu, žus daug varliagyvių ir kūdroje bei 
arti jos besiveisiančių bestuburių (ypač žirgelių). Taip pat nederėtų kūdrų kasti šalia inten-
syvaus eismo kelių, skiriančių kūdrą nuo vietų, kur varliagyviai žiemoja (miško, krūmynų).

Renkant vietą kūdrai, reikėtų įvertinti ir vietos palankumą gyvūnų populiacijų savaimi-
nio įsikūrimo ir ilgalaikio funkcionavimo požiūriu. Geriausia naują kūdrą kasti netoli nuo 
kito pastovaus atviro vandens šaltinio. Naują kūdrą iškasus kelių šimtų metrų atstumu nuo 
kokio nors esamo nemažo atviro vandens telkinio, dažniausių su vandens ekosistemomis 
susijusių rūšių gyvūnai ir augalai ją apgyvendins (kolonizuos) savaime. Lietuvoje naujus 
susiformavusius bei žmonių įrengtus vandens telkinius greičiausiai kolonizuoja įprasti 
dumbliai, plūdenos, švendrai, papliauškos, plūdės, nendrės, čiuožikai, dusios, žirgeliai bei 
varliagyviai ir kitokie organizmai.

Teigiama, kad kokia nors nedidelė mažai judrių organizmų populiacija (tarkime kū-
droje gyvenančių ežerinių varlių) yra tuo gyvybingesnė, kuo ji didesnė ir mažiau izo-
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panašias į anksčiau sunaikintas šlapynes buveines ir vėliau tinkamai jas prižiūrėti. Taip 
būtų galima atkurti ir palaikyti biologinę įvairovę agrariniame kraštovaizdyje. Be to, šie 
vandens telkiniai  galėtų būti naudojami gyvuliams girdyti, trumpam poilsiui bei kitoms 
reikmėms. Būsimose kaimo plėtrai skirtose programose turėtų būti numatyta finansiškai 
remti kūdrų, kaip labai svarbių agrarinių ekosistemų biologinės įvairovės palaikymo bu-
veinių, įrengimą.

Naujų kūdrų* įrengimas
Kitaip nei tvenkinys, kūdra neturi patvankos. Planuojant kasti kūdrą, pirmiausia reikėtų 

labai aiškiai žinoti, kokių tikslų siekiama. Reikėtų žinoti, kad viena kūdra  nepadės pasiekti 
visų įmanomų tikslų. Pavyzdžiui, kai kūdra įrengiama vien agrarinės aplinkosaugos tikslais, 
nepakanka iškasti duobę (duburį). Svarbu  tinkamai parinkti jai vietą, gylį, plotą ir kartu 
atsižvelgti į kitus svarbiausius mažų vandens ekosistemų ekologijos reikalavimus.

Siekiant atkurti ir palaikyti biologinę įvairovę, kūdroje turėtų būti įvairaus gylio vietų. 
Gilesnėje kūdroje gali gyventi daugiau rūšių gyvūnų, t.y. gilesnės kūdros biologinė įvairovė 
didesnė. Gilesnės vietos (iki 4–5 m gylio duobės) svarbios gyvūnams žiemoti. Bent kelių de-
šimčių centimetrų seklumų reikia, kad įsikurtų ir gyvuotų šiltesnį mikroklimatą (vandenį) 
mėgstantys augalai, gyvūnai. Šiurinėje ir rytinėje kūdros pusėse esančios tokios seklumos 
labai tinkamos varliagyviams neršti. Planuojamas kūdros gylis iš dalies lemia ir minimalų 
jos plotą. Kad iškastos kūdros šlaitai (krantai) neslinktų (antraip kūdra greitai ims seklėti), 
jų nuolydis turi būti 1:2. Jei kūdroje numatoma ir maudytis, maudyklėje krantai turėtų būti 
dar nuožulnesni – 1:3 ar 1:4. 

Agrarinės aplinkosaugos požiūriu labai svarbu, kur įrengti kūdrą. Vietos kūdrai tinka-
mumas turėtų būti vertinamas pagal tai:

 > ar pasirinktoje vietoje, iškasus duburį, susikaups pakankamai vandens, ar jis čia 
laikysis (ar kūdra neišdžius per sausras);

 > ar pasirinktoje vietoje dėl žmogaus ūkinės veiklos nekils grėsmių kūdros biologinei 
įvairovei;  

 > ar pasirinkta vieta palanki biologinei įvairovei ilgai palaikyti (dėl kūdroje 
gyvensiančių gyvūnų populiacijų funkcionavimo ir dėl netiesioginio ūkinės veiklos 
poveikio);

 > ar vieta palanki toje vietovėje gyvenantiems retų rūšių gyvūnams, kurie, kaip 
tikėtina, kūdrą lankys, ja tiesiogiai ar netiesiogiai naudosis.

* Kūdromis priimta vadinti dirbtinai išraustus nepratakius nedidelius duburius, prileistus paviršinio ar 
gruntinio vandens ir (arba) savaime juo užsipildančius.
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Sausinimo griovių priežiūra

Biologinės įvairovės palaikymo Lietuvos agrarinėse ekosistemose požiūriu labai svarbūs yra 
sausinimo grioviai (vadinamieji melioraciniai kanalai). Sukultūrintame agrariniame kraš-
tovaizdyje jie yra viena iš nedaugelio (dažnai ir vienintelė) vertinga biologinės įvairovės 
koncentravimosi vieta. Čia daug kur yra susiformavusios augalų bendrijos, rūšine sudėtimi 
panašios į buvusias aplinkinėse natūraliose pievose. Mat iškastų griovių šlaitams sutvirtinti 
buvo panaudotos aplinkinėse pievose išpjautos velėnos. Dėl šios priežasties anksčiau nuolat 
šienautų griovių šlaituose ir dabar retai galima rasti ne tik įprastų, bet ir nykstančių pievų 
augalų (pvz., gegūnių). Juose koncentruojasi vabzdžiai, ypač augalų apdulkintojai, paraziti-
niai ir plėšrūs vabzdžiai, reguliuojantys kitų vabzdžių vietinę gausą (taip pat ir žemės ūkio 
kenkėjų), smulkūs žinduoliai, lizdus suka ant žemės perintys paukščiai. Dėl melioracinių 
griovių išskirtinės svarbos nusausinto agrarinio kraštovaizdžio gyvūnams ir augalams, dėl 
jų reikšmės mažinant dirvų eroziją ir atvirų vandenų teršimą biogeniniais elementais bei 
dėl nedidelės jų šlaituose užaugančios žolės ekonominės vertės, jie turėtų būti tvarkomi 
ekologiškai, t.y. atsižvelgiant į visų agrarinio kraštovaizdžio ir ekosistemos komponentų 
poreikius.

Anksčiau neretai buvo teigiama, kad iš sausinimo griovių (taip pat iš natūralių pievų) 
laukiniai žoliniai augalai plinta aplinkinėse ariamose dirvose ir didina jų piktžolėtumą. Ta-
čiau kanalų šlaituose ir pievose augantys augalai savaime neauga ariamoje žemėje, tad ir ne-
gali padidinti jų piktžolėtumo. Tik kanalų (taip pat panuovolių, pakelių) pakraščiuose, kur 
ariant, kultivuojant kartkartėmis suardoma velėna, gali koncentruotis kai kurie agresyvūs 
laukiniai augalai (dirvinės usnys, dirviniai kiečiai, ramunės, varputis ir kt.), galintys tam 
tikromis sąlygomis išplisti ir ariamose žemėse. Siekiant, kad tokiose vietose gausiai neaugtų 
agresyvūs ir ariamose žemėse plintantys laukiniai augalai, pirmiausia būtina laikytis žemės 
dirbimo kultūros. Būtina stengtis su žemės dirbimo padargais neišvažiuoti už dirbamo lau-
ko ribų ir nesuardyti velėnos. Vis dėlto jei agresyvūs augalai pakraščiuose įsikuria, gali tekti 
juos šienauti net keletą kartų per vasarą. Dar viena Vakarų Europos šalių praktikoje išban-
dyta priemonė (Andrews, Rebane, 1994) prieš agresyvių piktžolių (daugiausia varpučio) 
plitimą iš aplinkinių plotų – suformuoti apie metro pločio ,,sterilią” kultūriniais augalais 
neapsėjamą juostą. Tokioje juostoje žemė įdirbama analogiškai kaip ir lauke, bet kultūriniai 
augalai ten nesėjami, herbicidai nenaudojami. Suprantama, grioviuose herbicidų naudoti 
negalima. Jų nereikėtų naudoti ir pievų, ganyklų pakraščiuose, pakelėse.

Sausinimo sistemų įrengimas ir eksploatavimas savo esme nėra ekologiška agrarinio 
kraštovaizdžio tvarkymo priemonė, todėl šalyje ir ateityje reikia drausti iki šiol kai kur išli-
kusių nesausintų dirvų sausinimą. Tuo tarpu anksčiau įrengtos sausinimo sistemos turėtų 
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liuota. Mat gyvūnams svarbu, kiek nauja maža buveinė (pvz., kūdra) yra nutolusi nuo 
panašios esamos didelės buveinės (pvz., ežero) – vadinamojo rūšių šaltinio. Kuo nedidelė 
buveinė yra mažiau nutolusi nuo didelės buveinės, tuo daugiau rūšių organizmų joje gali 
savaime apsigyventi. Jau minėta (žr. skyrių „Žemės ūkis ir agrariniai kraštovaizdžiai“), 
kad dėl žmogaus veiklos didėjanti buveinių izoliacija (kai didėja vidutinis atstumas tarp 
artimiausių to paties tipo buveinių), o sausumos ekosistemose ir buveinių fragmentišku-
mas (kai palyginti didelės buveinės yra skaidomos, dalinamos į mažesnius plotelius – fra-
gmentus) yra svarbiausios grėsmės biologinės įvairovės (ypač retų rūšių) ilgam išlikimui 
Europoje. Jei populiacija tampa maža ir izoliuota, joje labai sumažėja genetinė įvairovė. 
Tokiai populiacijai dėl supaprastėjusio genofondo gresia išmirimas. Ši taisyklė galioja ir 
vandens ekosistemoms. Buveinių izoliacijos didinimas didžiausią grėsmę kelia sėsliems 
organizmams (ypač ropliams, sausumos moliuskams, kai kuriems vabzdžiams, ypač ne-
skraidantiems vabalams, bei varliagyviams).

Jei nauja kūdra bus iškasta tokioje vietoje, nuo kurios didokas atviro vandens telkinys 
vandens organizmų savaiminio plitimo požiūriu yra gana toli (pvz., toliau nei už 1–1,5 km), 
labiausiai tikėtina, kad net įprastų rūšių organizmai ją apgyvendins (kolonizuos) tik per 
keletą metų. Todėl tokiais atvejais reikėtų pasitarti su ekspertais zoologais, ekologais, kaip 
paspartinti šį procesą. Siekiant sparčiau apgyvendinti kūdrą, galima būtų joje įkurdinti bent 
nedideles pačių nereikliausių su vandeniu susijusių ir vandens organizmų populiacijas. No-
rint padaryti kuo mažiau klaidų, rūšių gausinimo darbą pradėti reikėtų nuo įprastų rūšių. 
Įsitikinus, kad įkurdintų rūšių organizmų populiacijos sėkmingai žiemoja (žiema kūdrose 
gyvenantiems gyvūnams ir augantiems augalams yra kritinis laikotarpis, per kurį jie gali 
žūti, išnykti). Tik pavykus pirmiesiems bandymams, pradėtą darbą galima tęsti. Visuomet 
naujose kūdrose reikėtų įkurdinti ir žuvų. Kadangi pati opiausia įrengtų kūdrų priežiūros 
problema yra vandens gyvūnų dusimas žiemą kūdrose, tai tinkamiausios žuvys yra tos, ku-
rios žiemą pakelia deguonies deficitą. Šiuo požiūriu pačios nereikliausios žuvys yra auksi-
niai karosai. 

Renkant kūdrai vietą, gerai būtų atsižvelgti ir į vietovėje paplitusių rūšių poreikius. Vi-
suomet vertingi yra konkretūs gamtosauginių organizacijų bei specialistų zoologų, ekologų 
patarimai, konsultacijos. Tačiau kai kuriuos dalykus galima planuoti ir savo nuožiūra. Pa-
vyzdžiui,  daugelis retų ar žmogaus persekiojamų (medžiojamų, šaudomų) paukščių, žin-
duolių vengia artimos, ypač nuolatinės, žmonių kaimynystės. Nuošalioje vietoje (bent jau 
poros šimtų metrų atstumu nuo sodybos) įrengtą kūdrą, tikėtina, lankys juodasis gandras, 
garniai, antys. Ir priešingai, visai prie sodybos esančią kūdrą dažnai lankys naminiai plėš-
rūnai (pvz., katės), o ją aplenks žmonių vengiantys laukiniai gyvūnai.
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būti eksploatuojamos labiau atsižvelgiant į biologinės įvairovės reikalavimus. Tenka pripa-
žinti, kad iki šiol šalyje sausinimo grioviai buvo įrengiami ir eksploatuojami nepakanka-
mai ekologiškai, todėl šią veiklą galima pagerinti. Agrarinės ekologijos požiūriu sausinimo 
grioviai turi būti prižiūrimi geriau. Jų šlaitus reikėtų šienauti. Kuo vėliau bus šienaujama, 
tuo biologinei įvairovei geriau (ypač vabzdžiams). Jei šieno nereikia, o medeliai ir krūmai 
neauga, biologinės įvairovės palaikymo požiūriu kanalų šlaitus galima šienauti ir ne kasmet.

Blogiausia, kad daugumoje Lietuvoje esančių sausinimo grovių dažniausiai vandens 
būna nedaug. Išskyrus pavasario polaidžio ir vasaros liūčių laikotarpius, dalis jų visiškai iš-
džiūsta. Biologinei įvairovei agrarinėse ekosistemose palaikyti arba pagausinti svarbu, kad 
grioviai ištisus metus būtų sklidini vandens. Todėl vandeniui sulaikyti, jo lygiui pakelti rei-
kia įrengti užtvankėles, o vietomis pagilinti griovį (12 pav.).

Panašią veiklą vykdo sausinimo grioviuose įsikūrę bebrai. Kur jų veikla nesukelia žymių 
ekonominių nuostolių arba dėl jų veiklos nenukenčia kitos saugomos vertybės, ypač retų 
rūšių augalai, leiskime jiems ten gyventi. Jie griovių renatūralizaciją įgyvendins be kompen-
sacijų ir paramų.

Kartais svarstoma, ar sausinimo grioviuose leisti įsigalėti sumedėjusiai augalijai. Vie-
tinių rūšių lapuočių medžių ir krūmų grupelės, nesvarbu ar jos augs sausinimo griovyje, 
šalia jo ar kitur, biologinės įvairovės palaikymo agrariniame kraštovaizdyje požiūriu yra 
labai perspektyvios, nes didina buveinių įvairovę ir mažina naudojamų žemių (žemės ūkio 
augalų) ploto dalį. Todėl anksčiau labai nuplikintame agrariniame kraštovaizdyje giraičių, 
medžių grupių reikia labiausiai. Jei jų negalima įveisti kitur, galima leisti medžiams ir krū-
mams augti sausinimo grioviuose. Žinoma, sausintose dirvose jie augdami neturėtų pažeis-
ti vertingų drenažo tinklų.

Sodinant miško želdinius palei pagilintas neišdžiūstančias griovių vietas, reikia atsi-
žvelgti į tai, kad jie ilgame ruože nesudarytų pavėsio vandeniui (ypač seklumose). Mat 
tokiose vietose neršia varliagyviai. Jų ikreliams reikia įsaulės. Todėl sumedėjusius augalus 
reikėtų puoselėti tik viename kanalo šlaite. Pavyzdžiui,  kai kanalas iškastas rytų–vakarų 
kryptimi, želdiniai turėtų būti veisiami daugiausia šiauriniame šlaite (13 pav.). Būtina 
nepamiršti ir to, jog sausinimo griovių dugną gali prireikti periodiškai tvarkyti. Todėl 
miško želdinius geriau formuoti tik vienoje griovio pusėje, kad prie jo galėtų privažiuoti 
ir dirbti technika.

Kiek tik įmanoma, reikia stengtis, kad į sausinimo griovius tiesiai nepatektų paviršinio 
vandens (ypač per smarkų lietų), nes jame labai daug ištirpusių augalų maisto medžiagų, o 
jos kenkia griovio vandens organizmams. Šiam tikslui žemesnėse vietose ( mažose įdubose) 
palei griovį reikia įrengti pylimėlius arba lauke suformuoti vageles, kurios paviršinio van-
dens srautus nukreiptų į saugesnes vietas.
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12 pav. Griovių priežiūra siekiant, kad juose nuolat laikytųsi vanduo
Didžiausias melioracijos griovių trūkumas Lietuvoje – daugelis jų vasarą visiškai išdžiūsta. Tuo tarpu biologinės 
įvairovės agrariniame kraštovaizdyje palaikymui ir vandens kokybės gerinimui jie kuo ilgiau, geriausia ištisus 
metus, turi būti sklidini vandens. Vandens sulaikymui galima įrengti neaukštas užtvankėles (1). Jų aukštis turėtų 
priklausyti nuo griovio nuolydžio. Sukauptas vanduo neturi kenkti drenažo sistemai. Gerinant sąlygas biologinei 
įvairovei, griovius reikėtų vietomis pagilinti (2). Taip būtų imituojamos natūralių upelių sietuvos, kur susidaro 
geresnės sąlygos vandens gyviams žiemoti. Be to, vandeniui tekant per užtvankėles, padidėja srovės turbulentiš-
kumas, ir jame padaugėja ištirpusio deguonies. Užtvankėlės veikia kaip vanenyje esančių organinių medžiagų 
sėsdintuvai. Vandens moliuskai ir daugelis smulkių gyvių taip pat valo vandenį. Vandens augalai naudoja (sulai-
ko) iš laukų išplautas maistmedžiages. Kuomet vanduo iš tokių griovių pasiekia upelį ar ežerą, jis jau yra žymiai 
geresnės kokybės.

13 pav. Griovių tvarkymas siekiant varliagyviams palankių sąlygų
Varliagyviams gyventi ir neršti tinkamose vietose (pamiškėse, palei laukų giraites, natūralias pievas bei ganyklas 
ir pan.) sumedėjusius augalus reikėtų sodinti arba jiems leisti augti savaime tik viename melioracinio griovio 
šlaite. Svarbu, kad medžiai ir krūmai nesuformuotų ant vandens nuolatinio šešėlio varliagyvių neršto vietose. 
Tuo tarpu priešingame griovio šlaite augdami pavieniai medžiai ir krūmai varliagyvių nerštavietėse mikroklima-
to neblogins.
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užuovėją ir maitinimosi vietas (Pitkanen, Tiainen, 2001). Siekiant, kad juostos neužaugtų 
sumedėjusia augalija, jas reikėtų bent kartą per metus nušienauti. Rekomenduojama šie-
nauti vasaros pabaigoje, nes mažiausiai lapuočių atžalų priauga medelius nupjovus rug-
pjūčio antrojoje pusėje. Vėlyvas šienavimas yra palankus ir kitiems organizmams, ypač 
vabzdžiams, paukščiams. Kai kur nupjautą žolę galima palikti tiesiog paskleistą vietoje. Ne-
reikėtų nerimauti, jei dėl to įsigalėtų azotą mėgstantys daugiamečiai augalai (pvz., įvairūs 
skėtiniai). Mat šie augalai privilioja įvairius parazitinius vabzdžius, kurie labai pageidautini 
žemės ūkio plotuose, ypač daržuose, soduose. 

Labai svarbu, kad šiose biologinei įvairovei skirtose juostose ne tik tiesiogiai nebūtų 
naudojami pesticidai, bet jų aplinkiniuose laukuose nepurkštų taip, kad vėjas jų neat-
neštų į juostą. Nesant garantijų, kad pesticidų nepateks ant biologinei įvairovei skirtos 
žolinių daugiamečių augalų juostos, rekomenduojama palei želdinius palikti nepurkštą 
žemės ūkio kultūrų juostą. Jei juostoje įsigalėtų kokių nors nepageidaujamų lauke plin-
tančių piktžolių, jas reikėtų šienauti arba naikinti agrotechninėmis priemonėmis (tik jo-
kiu būdu ne herbicidais). Didžiosios Britanijos patirtis (Andrews, Rebane, 1994) rodo, 
kad daugiamečių žolių juosta tarp laukų želdinių ir pasėlių padeda kontroliuoti žemės 

14 pav. Krūmų priežiūra
Biologinei įvairovei agrariniame kraštovaizdyje labai svarbūs krūmai, puskrūmiai bei iš dalies sumedėję 
augalai. Bent kai kur (pvz., pamiškėse, palei vandens telkinius) ūkininkauti mažiau palankiose vietose jiems 
turėtų būti leidžiama augti. Prižiūrint krūmus reikia siekti kuo didesnės jų rūšių bei vertikalios ir horizonta-
lios struktūros įvairovės. 

Pagal: Bernstead et al., 1999; adaptuota Lietuvos sąlygoms
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Sumedėjusiais augalais apaugusių agrarinio kraštovaizdžio 
elementų priežiūra

Lietuva priskiriama mišriųjų miškų biomui. Todėl žemės ūkį šalyje plėtojant vadovaujantis 
ekologijos mokslu pagrista žemės ūkio politika, šalyje agrarinės ekosistemos neįsivaizduo-
jamos be dalį laukų ribojančių miškų masyvų ir į laukus įsiterpusių sumedėjusių augalų 
plotelių. Visuotinai pripažinta, kad biologinę įvairovę agrarinėse ekosistemose palankiai 
veikia ne tik su laukais besiribojantys, bet ir į juos įsiterpę įvairūs natūralūs bei pusiau 
natūralūs sumedėjusiais augalais apaugę kraštovaizdžio elementai. Iš pastarųjų tarpo daž-
niausi yra giraitės ir pavieniai medžiai. Kiek retesnės yra kelių bei laukų apsauginės juostos, 
žalitvorės, gyvatvorės, medžių ir krūmų grupės, krūmingos pievos.

Laukų želdiniai yra labai svarbus agrarinio kraštovaizdžio elementas. Daugelis medžių ir 
krūmų yra medingi augalai, todėl svarbūs laukinius augalus apdulkinantiems vabzdžiams 
ir naminėms bitėms. Kai kurių medžių ir krūmų sėklos, vaisiai yra svarbus laukinių gyvū-
nų maistas. Laukų želdiniai teikia pastovų ar laikiną prieglobstį gyvūnams. Čia auga daug 
laukinių žolinių augalų. Nuo to, kaip prižiūrimi, tvarkomi laukų želdiniai, labai priklauso 
biologinė įvairovė ne tik pačiuose želdiniuose, bet ir aplinkiniuose laukuose.

Lietuvos mokslų akademijos Geografijos institute prieš keletą dešimtmečių gana pla-
čiai buvo tirtas laukų želdinių vaidmuo aplinkai. Nustatytas jų teigiamas poveikis agrarinio 
kraštovaizdžio mikroklimatui, nes sulaiko sniegą, paviršinį vandenį, jį paverčia gruntiniu 
(Pauliukevičius, Kenstavičius, 1995). Lietuvoje geriausiai ištirtas laukų želdinių vaidmuo 
paukščių populiacijoms (Kurlavičius, 1986; 1995). 

Daugelio mokslininkų tyrimais įrodyta, jog praktiškai labai svarbu, kokiu atstumu laukų 
želdiniai, giraitės (dažnai ekologijos mokslo darbuose šie agrarinio kraštovaizdžio elemen-
tai vadinami miško salomis) yra nutolę nuo miško masyvo. Kuo miško sala yra arčiau miš-
ko masyvo, tuo joje gyvena daugiau rūšių gyvūnų, auga daugiau rūšių augalų.

Jau minėta, kad dėl žmogaus veiklos didėjantis buveinių fragmentiškumas bei didėjanti 
jų izoliacija yra svarbiausios grėsmės biologinės įvairovės (ypač retų rūšių) ilgam išlikimui 
Europoje. Ši taisyklė patvirtinta ir miško buveinių atveju. Taip pat įrodyta, kad mažiau-
sias buveinės (ne tik miško) plotas turi panašią įtaką visoms sausumos biologinės įvairovės 
formoms. Tuo tarpu buveinių izoliacijos didinimas labiau nei paukščiams kenkia sėsliems 
organizmams (ypač ropliams, sausumos moliuskams, kai kuriems vabzdžiams, ypač ne-
skraidantiems vabalams).

Pamiškėse ir visur palei bet kokius laukų želdinius reikėtų palikti neariamą mažiausiai 
poros metrų pločio daugiamečių žolių juostą,  labai svarbią biologinei įvairovei. Suomijo-
je nustatyta, kad tokios juostos yra labai vertingos dieniniams drugiams, nes suformuoja 
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rūšių paukščių. Vieno hektaro ploto giraitėje vidutiniškai peri 8–9 rūšių paukščiai. Giraitei 
padidėjus iki 2 ha, joje papildomai įsikuria vidutiniškai 3 rūšių pakščių.

Minimalaus buveinės (miško ploto) požiūriu mūsų regione beveik visos miškinio kraš-
tovaizdžio paukščių rūšys gali veistis jau 100 ha ploto miške, jei tik yra tenkinamos visos ki-
tos sąlygos. Visgi kelių rūšių paukščiai yra ypač reiklūs minimaliam miško buveinės plotui 
ir mažose laukų giraitėse apskritai neperi.

Biologinės įvairovės palaikymo požiūriu vertingesnė yra laukų giraitė: 
 > kurios plotas didesnis,
 > kurioje buveinių sąlygos (medynų rūšinė sudėtis, amžius, dirvos hidrologinis 

režimas ir kt.) įvairesnės,
 > kuri atlieka ,,biologinio koridoriaus” vaidmenį (yra suformavusi ne didesnes nei 400 

m erdves tarp gretimų giraičių arba tarp giraitės ir miško masyvo).

Laukų giraites ir kitus želdinius bei jų artimiausią aplinką svarbu tinkamai prižiūrėti, tvar-
kyti. Anksčiau ūkininkauta taip, kad laukų giraičių medynų vidutinis amžius buvo žymiai 
jaunesnis nei miškų masyvų medynų. Todėl biologinei įvairovei laukų giraitėse, labiau 
nei miško masyvuose, yra svarbūs perbrendę bei sausi medžiai. Einamųjų ir plynų kirti-
mų metu būtinai reikia laikytis rekomendacijų, kaip parinkti, kuriuos pavienius brandžius 
medžius kirtimų metu palikti biologinės įvairovės apsaugai (detaliau žr. Kurlavičius 2003). 
Taip pat reikėtų neiškirsti ir neišvežti bent dalį senų nudžiūvusių medžių. Nudžiūvę me-
džiai yra labai svarbūs mirusioje medienoje gyvenančių bestuburių ir grybų įvairovei pa-
laikyti. Mirusioje medienoje gyvenantys vabzdžiai yra svarbūs kitų gyvūnų mitybai (ypač 
geninių paukščių).

Biologinei įvairovei labai svarbu, kad:
 > varijuotų įvairių laukų želdinių amžius, rūšinė sudėtis, struktūra. Skirtingų rūšių 

augalams ir gyvūnams dažniausiai reikia labai specifinių buveinės sąlygų, todėl 
biologinė įvairovė didesnė, kai įvairesnės aplinkos sąlygos;

 > būtų plati ir aiški želdinių ir lauko riba (ekotonas). Mat čia yra gausu tiek miškui, 
tiek laukams būdingų rūšių augalų ir gyvūnų. Pakraščius, kuriuose pradeda įsigalėti 
sumedėjusi augalija, būtinai reikia šienauti;

 > nušienauta nevertinga žolė pakraščiuose vietomis būtų paliekama. Ten įsigalės 
azoto turtingą dirvą mėgstantys augalai (nitrofilai). Dauguma azotą mėgstančių 
augalų labai reikalingi parazitiniams vabzdžiams, o šie labai svarbūs vabzdžių 
populiacijų savireguliacijai. Kai kurie parazitiniai vabzdžiai, ypač žiedmusės, 
tachinos, labai mėgsta maitintis skėtinių augalų (builių, garšvų, skudučių ir kt.) 
žiedų nektaru.
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ūkio kultūroms pavojingas vienmetes piktžoles. Kartu tai yra svarbi vabzdžių, paukščių ir 
smulkių žinduolių maitinimosi buveinė.

Per žemės ūkio kolektyvizacijos laikotarpį iš agrarinio kraštovaizdžio buvo beveik visiš-
kai išguiti krūmai. Tačiau jie labai svarbūs biologinei įvairovei. Todėl leiskime jiems augti 
vietose, nepalankiose ūkininkauti (14 pav).

Kai kurie medžiai ir krūmai yra ypač svarbūs biologinei įvairovei, nes ekologiniais ry-
šiais yra susiję su vietiniais gyvūnais. Pavyzdžiui,  Lietuvoje agrarinėse ekosistemose anksti 
pavasarį žydinčios blindės ir kitokių rūšių gluosniai yra labai svarbūs bitiniams ir kitokiems 
nektaru mintantiems vabzdžiams. Todėl reikėtų, kad tarp laukų želdinių visuomet būtų ir 
blindžių bei kitokių rūšių gluosnių. Ypač į tai reikėtų atkreipti dėmesį intensyviai ūkinin-
kaujamuose miškuose, nes čia šie augalai tampa vis retesni.

Laukiniams bitiniams vabzdžiams labai svarbūs yra astriniai, pupiniai, gluosniniai auga-
lai, daugelis erškėtinių, bastutinių augalų, mažalapė liepa ir kt.

Sparčiai plintančius krūmus tenka periodiškai šalinti arba mažinti jų užimamą plotą. 
Rekomenduojama krūmus kirsti rankiniu būdu vėlai rudenį ir žiemą, nors pastebėta, kad 
rugpjūčio mėnesį kertami krūmai mažiau išleidžia atžalų. Kai siekiama krūmus ir kelmo 
atžalas leidžiančius medžius visiškai išnaikinti, kirtavietę kitais metais tenka šienauti ar 
joje ganyti gyvulius. Mechanizuotai krūmus šalinti reikėtų tik lapkričio–kovo mėnesiais, 
kad nenukentėtų biologinė įvairovė (tuo metu jau neperi paukščiai, bitiniai vabzdžiai yra 
neaktyvūs ir neturi lizdų, varliagyviai ir ropliai jau žiemojimo vietose ir jų nepažeidžia 
sunkioji technika).

Agroaplinkosauginė laukų giraičių priežiūra

Išskyrus Vidurio žemumą, laukų giraitės arba miško salos yra gana įprastos Lietuvos 
agrariniame kraštovaizdyje. Bene daugiausia jų yra ten, kur kolūkinės santvarkos lai-
kotarpiu žemės ūkio kolektyvizacijos metu pagal tuo metu galiojusią tvarką vertingi 
miškingi arba žemės ūkiui neperspektyvūs plotai buvo  išsaugomi, neverčiami  žemės 
ūkio žemėmis.

Nederlingi ir dėl kitų priežasčių žemės ūkio reikmėms visai nenaudojami plotai anksčiau 
dažniausiai savaime palengva apaugdavo sumedėjusia augalija. Šiuo metu valstybė netgi 
remia nederlingų žemių apsodinimą miškais. Norint mišką įveisti buvusiose nederlingose 
ir žemės ūkiui plėtoti neperspektyviose žemėse, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programą galima siekti valstybės paramos. 

Nustatyta (Kurlavičius, 1986; 1995), kad laukų giraitėje perinčių paukščių rūšių gausa 
tiesiogiai priklauso nuo jos ploto. Kuo giraitės plotas didesnis, tuo joje gyvena daugiau 
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Laukų apsauginių juostų, žalitvorių ir gyvatvorių priežiūra

Iki šiol Lietuvoje buvo labai mažai laukų apsauginių juostų. Kiek daugiau medžių ir krūmų 
juostų seniau buvo pakelėse. Tačiau pastaraisiais metais pakelių želdinių apsaugai skiriama 
mažai dėmesio. Tuo tarpu kai kuriose šalyse laukų apsauginės juostos yra labai populiarios. 
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (Juknys ir kt., 2003) numatyta želdinti laukų 
ir vandens apsaugines juostas (Strategijos 196.3 punktas).

Kiek dažniau gyvatvorių ir žalitvorių aptinkama palei kelius ir prie sodybų. Labai svarbu, 
kad siekiant įvairių su agrarine aplinkosauga nesusijusių tikslų, šie kraštovaizdžio elemen-
tai nebūtų šalinami, o prižiūrimi atsižvelgiant į biologinės įvairovės reikmes.

Gyvatvorės yra vertingos pusiau atviro kraštovaizdžio paukščių veisimosi vietos, dauge-
lio vertingų rūšių vabzdžių, žinduolių, varliagyvių slėpimosi, maitinimosi ir žiemojimo bu-
veinės. Specialiai tvarkomos, karpomos gyvatvorės biologinei įvairovei, ypač paukščiams, 
yra vertingesnės. Taip pat gyvatvorės padeda saugoti dirvą nuo vėjo erozijos, o tam tikro-
mis reljefo bei ekologinėmis sąlygomis – ir nuo vandens erozijos. Be to,  jos mažina atvirų 
vandens šaltinių pasklidąją taršą biogeniniais elementais. Beje, gyvatvorėms tvarkyti skirta 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos veikla ,,Kraštovaizdžio elementų valdoje 
tvarkymas” (detaliau žr. skyrelį „Agrarinės aplinkosaugos priemonių praktinis taikymas 
Lietuvoje (Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos pavyzdžiu)“).

Taigi prižiūrint, tvarkant laukų želdinius, labai svarbu siekti aplinkos sąlygų įvairovės, taip 
pat ypač svarbu nesodinti svetimžemių rūšių (11 lentelėje).

Kitų natūralių ir pusiau natūralių agrarinio kraštovaizdžio 
elementų tvarkymas

Biologinei įvairovei palaikyti agrariniame kraštovaizdyje labai svarbu tinkamai tvarkyti 
laukų pakraščius, kampus, pakeles ir kitokias žemės ūkio technikai ,,nepatogias“ vietas. 
Tokioms vietoms skirtini ir žemės lopinėliai apie elektros atramas, kitus įrengimus, stati-
nius. Nuo seno žemdirbiai ir ekologai, gamtosaugos ekspertai nesutaria, kaip tvarkyti šias 
vietas. Dalis žemdirbių, ypač vadinamieji augalų apsaugos specialistai, teigė, kad technikai 
,,nepatogiose“ vietose augantys vietiniai augalai (vadinamosios piktžolės) plinta po aplinki-
nius laukus ir taip didina jų piktžolėtumą. Todėl kolūkinio žemės ūkio klestėjimo metais 
buvo siekiama tokiose vietose naudoti plataus veikimo herbicidus ir praktikuojama savotiš-
ka „išdegintos, išnuodytos žemės“ taktika. Dabar, kai pasikeitė visuomenės nuomonė apie 
pesticidus ir formuojama palanki opinija apie gamtos ir ypač biologinės įvairovės ilgalai-

kį išsaugojimą, visose žemės ūkiui plėtoti netinkamose vietose, net jei jos užima vos kelis 
kvadratinius metrus, reikia sudaryti sąlygas vietiniams augalams augti. Labai svarbu, kad 
tokiose vietose nebūtų naudojama jokių pesticidų. 

ES šalyse daugelis ūkininkų net specialiai laukų pakraščiuose biologinei įvairovei palaikyti 
išskiriamose kelių ar keliolikos metrų juostose nenaudoja pesticidų. Tokiose juostose biologi-
nė įvairovė yra kur kas didesnė negu lauko viduryje (kultūrinių augalų lauke). Ypač didelė šių 
juostų ekologinė reikšmė. Nustatyta, kad jos padeda išlikti laukuose vietinių laukinių augalų 
populiacijoms. Tai savotiški ekologiniai koridoriai, kuriais biologinė įvairovė gali plisti geriau-
siai. Laukų pakraščiuose gyvūnai gali rasti maisto, veistis (Pitkanen, Tiainen, 2001).

Labai svarbu keisti supratimą apie vadinamąsias piktžoles ir ,,kovą“ su jomis. Laukuose 
šie augalai neturėtų būti skrupulingai naikinami. Pavyzdžiui,  kiekvienas ūkininkas, matyt, 
sutiks, kad pakelėje ties pat ariamos žemės riba auganti varnalėša tikrai nėra pasėlių ,,pavo-
jinga piktžolė“. Pastaraisiais metais net ir ekstensyviai naudojamuose laukuose jų retai kur 
beaptinksi. Pakelės, pagrioviai anksti šienaujami dėl anksčiau suformuotos ,,totalinių kovų“ 
su visokiais priešais nuostatos. Kai kas ir dėl etinių sumetimų vertina, kad nešienauta pa-
kelė, lauko kampas yra negražu. Tačiau sutikime – grožio etalonai yra nepastovus dalykas. 
Visiškai suprantant žydinčių, derančių laukinių augalų reikšmę ir jų svarbą agrariniame 
kraštovaizdyje, net ir nenušienautas pagriovys, pakelė palengva mums taps patrauklus, net 
gražus. Kodėl gi ne, jei tiek nedaug yra likusių vietų, kur laukų platybėse (ypač Vidurio 
Lietuvoje) gali pamatyti kamanę, žiedmusę, machaoną ar kurapką, dagilį, žaliukę.

11 lentelė. Su laukų želdinių priežiūra ir tvarkymu susijusių veiksnių 
palankumas aplinkos kokybei

Palankūs veiksniai 

Auga tik vietiniai augalai 

Tolygus laukų giraičių išdėstymas laukuose (viena nuo 
kitos ir nuo miško giraitės yra per 400 m ar mažiau)

Medžių ir krūmų sudėtis mišri: vyrauja lapuočiai su 
spygliuočių priemaiša 

Vandens režimas įvairus – yra vandens telkinėlių, 
pelkučių

Laukų želdinių pakraščiuose, pamiškėse pesticidų 
nenaudojama. Jei jų naudojama aplinkiniuose  
laukuose, tai tik su sąlyga, kad vėjas jų nenuneš už 
lauko ribos ir nebus pažeista biologinė įvairovė laukų 
želdinių pakraščiuose, pamiškėse

Nepalankūs veiksniai 

Veisiami svetimžemiai (introdukuoti) augalai, leidžia-
ma jiems savaime plisti

Atstumai tarp giraičių bei tarp jų ir miško yra daugiau 
nei 400 m

Vyrauja monokultūros arba gryni (vienos rūšies) 
spygliuočių medynai

Vandens režimas labai vienodas (ypač kai vyrauja 
nusausinti medynai)

Laukų želdinių pakraščiai, pamiškės apdorojamos 
pesticidais. Naudojant pesticidus aplinkiniuose laukuo-
se, nepaisoma oro sąlygų, todėl vėjas jų nuneša į laukų 
želdinių pakraščius, pamiškes 
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šiais yra susiję 284 rūšių bestuburiai, 324 rūšių kerpės. O kiek dar reikėtų vardinti paukščių, 
žinduolių? Dar daugiau paukščių ir žinduolių su šiuo medžiu susiję netiesiogiai. Su juo 
susijusiais vabzdžiais maitinasi beveik visi mūsų krašto vabzdžialesiai paukščiai, jo ūglius 
ar žievę graužia dauguma graužikų ir visi elniniai žvėrys.

Tvarkant, prižiūrint sodybos želdinius, būtina saugoti senus, bet grėsmės žmonėms ne-
keliančius medžius su drevėmis ar genių iškaltais uoksais. Todėl iš anksto, prieš ruošiantis 
tvarkyti sodybos aplinką, reikia išsiaiškinti vertingus, paliktinus medžius, kuriuose peri 
uoksiniai paukščiai, laikosi šikšnosparniai.

Gazonai, arba žaliosios vejos, yra vieni svarbiausių želdynų komponentų. Šiuo metu ša-
lyje labai populiarūs parteriniai ir pieviniai gazonai. Jų dangoje vyrauja vienos dviejų rū-
šių varpinės žolės, kurios kerpamos labai dažnai. Tokie gazonai nelabai vertingi biologinei 
įvairovei. 

Vakarų Europoje vis populiarėja žydintieji gazonai (Tauras, 1974). Jie biologinei įvairovei 
labai vertingi. Juos ypač reikėtų rengti ten, kur kraštovaizdis labai pakeistas ir arti nelikę 
natūralių pievų augalų bendrijų. Žydinčiuosius gazonus reikėtų šienauti tik 1–2 kartus per 
metus. Pirmą kartą juos reikėtų nupjauti vasaros pabaigoje, kad dauguma žydinčių augalų 
spėtų subrandinti ir išplatinti savo sėklas. Dar geriau yra gazonuose formuoti augalų mo-
zaiką. Pavyzdžiui, palei takelius gazonas gali būti šienaujamas daug kartų (siekiant palai-
kyti trumpą veją), o nelankomose ir mažai lankomose vietose – tik 1–2 kartus per augalų 
vegetacijos laikotarpį. Taip tvarkant gazonus, nedidelius pievų plotelius ištisą vasarą gali-
ma gėrėtis žydinčiais augalais, juos lankančiais drugiais. Biologinės įvairovės požiūriu  bus 
tenkinamas reikalavimas palaikyti neaukštos žolės plotus, kad būtų sąlygos kai kuriems 
paukščiams maitintis, ir leisti žydėti ir sėklas subrandinti augalams, kurie plinta sėklomis ir 
kuriais minta kai kurie gyvūnai.

Egzistuoja ilgaamžės tradicijos gėlynuose veisti dažniausiai egzotinius augalus. Tai vi-
siškai pateisinama ir suprantama. Gėlyne visuomet turi būti gražu. Tai dažniausiai nedide-
lį plotą užimanti vieta, kur derinamos augalų žiedų spalvos, kuriamos kompozicijos. Vis 
dėlto  naudinga žinoti, kad iš ne vietinių žolinių augalų, gėlių ekologiškai vertingesni en-
tomofiliniai augalai (entomofiliniais vadinami tokie augalai, kuriuos apdulkina vabzdžiai, 
maitindamiesi jų nektaru).

Dar labai svarbu, kad gėlynuose ir prie sodybų nebūtų sodinama tokių egzotinių augalų, 
kurie savaime nekontroliuojamai plinta. Jau padaryta tiek klaidų, kad jų jau reikėtų nebe-
kartoti. Visgi dar pasitaiko, kad daželiuose auginami tokie agresyvūs augalai kaip sacha-
lininė rūgtis, gausialapis lubinas ir kt. Šie augalai gali „pabėgti“ iš gėlyno į gamtą. Mat jie 
gamtoje gali augti be žmogaus pagalbos ir nukonkuruoti mūsų vietinius augalus, praturtinti 
dirvožemį ir taip sukelti vietiniams augalams rimtą grėsmę.
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Teisingumo dėlei reikėtų pridurti, kad biologinei įvairovei pačios vertingiausios vietos 
visgi yra ne pakelės, o palaukės, pagrioviai ir ten, kur dideliu greičiu nevažinėja motorizuo-
tos transporto priemonės. Mat jos pražudo labai daug smulkių skraidančių vabzdžių (ypač 
drugių, dvisparnių) ir lėtai žemės paviršiumi judančių gyvūnų (varliagyvių, roplių ir kt.). 

Kaimiškų gyvenamųjų vietų priežiūra
 

Sodybų teritorijų priežiūra

Kurdami kaimo tipo sodyboje gražią aplinką sau, kartu sukuriame daugiau ar mažiau pa-
trauklią buveinę ir kai kuriems gyvūnams bei augalams. Sodybos patrauklumas vabzdžiams, 
paukščiams ir kai kuriems smulkiems žinduoliams labai priklauso nuo jos apželdinimo 
bei želdinių tvarkymo. Rengiant sodybų apželdymo planus arba tiesiog ruošiantis tokiam 
darbui, nuolat kyla klausimas, kokius – egzotiškus ar vietinius – augalus rinktis apželdini-
mui. Jei sodybą apželdinsime vietiniais medžiais ir krūmais, jie taps buveine ir daugeliui 
ekologiniais ryšiais susijusių vietinių vabzdžių, kuriais galės maitintis vabzdžialesiai paukš-
čiai, šikšnosparniai. Tarp vabzdžių bus ir tokių, kurie reguliuoja kitų vabzdžių vietinę gausą 
(dažniausiai kenkiančių lauko, daržo ir sodo augalams). Sodybos apželdinimą, kai vyrauja 
vietinių rūšių medžiai ir krūmai, reikia laikyti ekologišku, nes jis neskurdina, netgi didina 
biologinę įvairovę ar bent daugeliui vietinių organizmų rūšių gerina sąlygas.

Sodindami egzotinius augalus, galime suformuoti gražią aplinką žmogui (koks pasirin-
kimas, kiek puikių egzotinių augalų dekoratyvinių formų!), bet biologinei įvairovei ji bus 
lyg kelis metus lietaus nesulaukusi dykuma. Tokioje ,,dykumoje“ bus orą švarinančių, gal ir 
gražių medžių ir krūmų, bet jie bus beveik beverčiai vietiniams gyvūnams bei kitai biolo-
ginei įvairovei. Mat egzotiniai augalai buvo atvežti iš kitų kraštų, savotiškai išplėšus juos iš 
jiems būdingų ekosistemų. Tokie pirmieji augalai atvežti vos prieš kelis dešimtmečius. Ge-
riausiu atveju kai kurios sodybų želdynuose auginamos rūšys buvo atvežtos į mūsų kraštą 
prieš vieną kitą šimtmetį. Dalis atvežtinių, egzotinių augalų daugiau ar mažiau pritapo prie 
mūsų klimato, dirvų. Tik mūsų vietinei faunai šis egzotinių augalų auginimo laikotarpis 
buvo per trumpas, kad gyvūnai galėtų prie jų prisitaikyti. Dėl šios priežasties vietinių gy-
vūnų ekologiniai ryšiai su šalyje pradėtais auginti egzotiniais augalais dar labai menki. Ki-
taip tariant, dauguma egzotinių sumedėjusių augalų tinka vietiniams vabzdžiams tik slėptis. 
Daugelio rūšių paukščiai egzotiniuose medžiuose gali sukti lizdus, bet ten beveik neranda 
maisto. Pavyzdžiui, skurdžiose dirvose plačiai šalyje auginamo uosialapio klevo lapų ma-
siškai negraužia joks vabalas, jo ūgliais nesimaitina kiškiai, elniniai žvėrys, jų negraužia 
bebrai. Tuo tarpu paskaičiuota, kad su mūsų vietiniu paprastuoju ąžuolu ekologiniais ry-
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15 pav. Inkilai paukščiams privilioti
Smulkiems paukščiams skirtus inkilus (kurių įlindimo landa mažesnė nei 5 cm) reikia gaminti su dviguba 
išimama priekine sienele. Tokios konstrukcijos inkilą galima išvalyti – rudenį ar žiemą išmesti paukščių suneštą 
medžiagą, gūžtą. Papildoma lentelė prie landos kartu su dviguba priekine sienele patikimai apsaugo lizdą nuo 
plėšrūnų (kiaunių, naminių kačių) ir inkilų gadintojų – didžiųjų genių. Vidutinio dydžio ir stambiems paukš-
čiams (varnėnams ir didesniems) skirtų inkilų valyti nebūtina. Į pelėdoms, žalvariniams ir antiniams paukščiams 
skirtus inkilus reikia įberti medžio pjuvenų, nes šie paukščiai jokios gūžtos patys nesuka. Inkilų matmenys 
pateikti 12 lentelėje.

Jei sode, darže neauginama naminių bičių ir jų nėra kaimynų valdose, reikėtų pasirū-
pinti kamanėmis. Jas verta globoti, net ir turint naminių bičių. Kamanes galima privilioti 
sodinant įvairius skirtingu metu žydinčius medingus (nektaringus) augalus. Ypač svarbu, 
kad būtų labai anksti pavasarį ir vėlai rudenį žydinčių augalų, kad kamanės nepritruktų 
nektaro. Nuošaliose aukštesnėse vietose palei daržą reikėtų leisti augti šalpusniams. Jei arti 
nėra savaime augančių blindžių, karklų, vertėtų keletą jų pasodinti, nes jie pražysta labai 
anksti. Gėlyne ar kitoje vietoje turėtų augti vasarinių jurginų, rytinių šilokų, nes jie žydi 
vėlai rudenį iki pat šalnų. 

Į sodą ar daržą reikia stengtis privilioti kuo įvairesnių rūšių paukščių. Jei sode nenau-
dojama pesticidų, galima iškelti inkilų didžiosioms, mėlynosioms zylėms, margasparnėms 
musinukėms (15 pav.). Šie paukščiai yra teritorialūs (veisimosi metu gina individualias te-
ritorijas), todėl kiekvienai rūšiai reikėtų kelti ne daugiau kaip po 2 inkilus viename hektare 
sumedėjusiais augalais bent fragmentiškai apaugusio ploto. Jei sodyboje lankosi karklažvir-
blių, naminių žvirblių, sode galima iškelti inkilų ir jiems. Karklažvirbliai yra pusiau koloni-
jiniai paukščiai, todėl jiems inkilus galima kelti ir tankiau (iš pradžių bent keletą viename 
hektare). Varnėnai nėra teritorialūs, tad palankiomis sąlygomis jų gali susitelkti labai daug.
Todėl jiems skirtų inkilų sodyboje ir sode galima iškelti dar daugiau (net 20–30).

Agrarinė aplinkosauga: palankaus gamtai ūkininkavimo pagrindai

Sodo, daržo priežiūra

Prie sodybos turėti sodą ir daržą, jį kruopščiai prižiūrėti buvo daugelio Lietuvos ūki-
ninkų ar šiaip kaimiškojoje vietovėje gyvenančių ar sodybas turinčių žmonių pastarųjų 
kelių dešimtmečių tradicija. Sodas ir daržas buvo prižiūrimas daugiausia ekstensyviai. 
Technikos ir mechanizacijos beveik nenaudota. Augalų apsaugos cheminės priemonės 
buvo naudotos retai. Savo esme toks ūkis priminė ekologinį ūkį. Manoma, kad bent 
kurį laiką ši gili tradicija Lietuvoje išliks. Tikėtina, kad, kaip ir Vakarų Europoje, ge-
rėjant žmonių gyvenimo lygiui, šį savotišką mūsų krašto žmonių užsiėmimą palengva 
pakeis kiti pomėgiai. Visgi apie jį, jo reikšmę palaikant biologinę įvairovę dar tikrai 
verta kalbėti.

Pripažinta, kad biologinės įvairovės būklė sode ir darže gerėja, kai:
 > vykdoma organinė žemdirbystė: vietoje sintetinių trąšų naudojamas mėšlas, 

kompostai, žaliosios trąšos, mulčiai, natūralios mineralinės trąšos;
 > darže taikoma sėjomaina (bent jau tos pačios rūšies augalai toje pačioje vietoje 

sodinami ne dažniau kaip kas 3–4 metai);
 > nuolat sudaromos palankios sąlygos gyvuoti ir papildomomis priemonėmis 

priviliojami biologiniai agentai (ypač vorai, žiedmusės, auksaakės, amariniai vyčiai, 
žirgeliai, žygiai, boružės, varliagyviai, driežai, žalčiai, vabzdžialesiai paukščiai ir 
vabzdžiaėdžiai žinduoliai), reguliuojantys vietinių vabzdžių populiacijas (ypač sodo 
ir daržo kenkėjus).

Buvusi ekstensyvi sodo ir daržo priežiūra, kai nenaudojama cheminių augalų priežiūros 
priemonių, kai dirva nepertręšiama, yra labai palanki biologinei įvairovei. 

Kai kuriomis papildomomis priemonėmis būtų galima nesunkiai į daržą privilioti natū-
ralių daržo ir sodo kenkėjų priešų. Pavyzdžiui,  parazitinių plėviasparnių vietinėms popu-
liacijoms labai svarbūs kai kurie kultūriniai augalai: facelijos, krapai, grikiai. Šiems žemės 
ūkio kenkėjų vietinę gausą reguliuojantiems vabzdžiams nektarą teikia ne tik minėti kultū-
riniai augalai, bet ir įvairūs laukiniai, ypač skėtiniai, augalai. Todėl verta globoti palei daržą 
ar šiaip netoliese augančius builius, garšvas, skudučius, gurgždžius, kmynus. Skirtingose 
vietose augančius šiuos augalus šienaujant skirtingu laiku, galima pasiekti, kad nuo pavasa-
rio pabaigos bet kuriuo vasaros metu dalis jų žydėtų. Kai kurie šių skėtinių augalų yra vadi-
namieji nitrofilai (mėgstantys dirvas, kuriose gausu azoto). Todėl nušienavus jų sąžalynus, 
nereikia išvežti nupjautos žolės, nebent būtų pavojus įsigalėti didžiosioms dilgėlėms, kurios 
taip pat labai suveši panašiose vietose. Pūdamos žolių liekanos praturtins dirvą azotu, ir 
toje vietoje dar labiau suvešės nitrofiliniai augalai. 
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16 pav. Lizdo pagrindo privilioti baltiesiems gandrams įrengimas
Pagrindo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1 m. Ruošiant pagrindą medyje, labai svarbu apipjaustyti aplinki-
nes šakas, kad būtų pakankama erdvė šiems stambiems paukščiams priskristi. 

Pagal: Verbyla (sud.), 1990

17 pav. Lizdaviečių čiurliams įrengimas
Dviaukščių ir aukštesnių pastatų pastogėse reikėtų įrengti užnarvius-dėžutes čiurliams (1). Landa – 4-5 cm  
pločio plyšys – daroma iš apačios. Panaši dėžutė, kaip savotiškas inkilas, gali būti tvirtinama ir horizontalaus 
stogo krašte (2).

Pagal: Verbyla (sud.), 1990

1 2

Agrarinė aplinkosauga: palankaus gamtai ūkininkavimo pagrindai

Gyvenamųjų ir ūkinių pastatų priežiūra

Ūkininkų sodybos paprastai esti kaimiškoje vietovėje, kur dažniausiai vyrauja agrarinis 
kraštovaizdis. Vienkiemio tipo ūkininkų sodybos su gyvenamaisiais ir ūkiniais pastatais 
yra svarbios buveinės kai kuriems siaurai specializuotiems gyvūnams. Tarp jų yra gyvūnų, 
vietomis Europoje jau nykstančių. Tokie yra baltasis gandras, kelių rūšių šikšnosparniai. 
Nors Lietuvoje kaimiškos sodybos nėra vienintelės jų buveinės, bet jos taip pat svarbios 
šiems gyvūnams išlikti.

Su kaimo sodybomis ekologiškai susiję ir daugiau gyvūnų, kuriems istoriškai žmonių 
statiniai tapo svarbiausios ir vos ne vienintelės buveinės. Nuo to, kaip sodyboje ūkinin-
kaujama, tvarkomasi, labai priklauso, ar joje apsigyvena šelmeninės ir langinės kregždės, 
baltosios kielės, čiurliai ir kai kurie kiti paukščiai.

12 lentelė. Svarbiausi uoksuose perintiems paukščiams skirtų inkilų matmenys

Paukščių rūšis 
 

Didžioji zylė,  
margasparnė  
musinukė

Mėlynoji, kuoduotoji 
ir paprastoji pilkoji 
zylės

Paprastoji  
raudonuodegė 

Žalvarnis 

Bukutis 

Varnėnas

Čiurlys

Naminė pelėda 

Liepsnotoji pelėda 

Klykuolė 

Didysis  
dančiasnapis

Inkilo aukštis  
iki landos  
(h, cm)

13 – 23  
 

10 – 14  
 

7 – 10 
 

18 

18 

20 – 26 

6 – 8 

30 

35 

28 – 36  

35 – 40 

Inkilo vidaus 
plotis  
(d, cm)

11 – 12  
 

10 – 11  
 

12 – 14 
 

24 

14 

14 – 16

12 – 14

20 

40 

22 – 28 

30 – 35 

Landos  
skersmuo  
(a, cm)

3,4 
 

2,8 – 2,9 
 

4 – 5 
 

6,5 – 10 

3,2 – 3,5 

4 – 6

6

12 – 14  

17 – 15 

12 – 14 

14 – 18 

Inkilo  
iškėlimo 
aukštis (m)

2 – 4  
 

1,5 – 4  
 

1,5 – 4 
 

4 – 8 

3 – 10 

3 – 6

5 – 16

5 – 10 

4 – 8 

1 – 10 

1 – 10 

Biotopas, pastabos 
 

Laukų giraitės, parkai,  
sodai ir sodybų želdiniai 

Laukų giraitės, parkai ir 
gausiai apželdintos sodybos 

Laukų giraitės (ypač pušy-
nai), parkai, sodai, gyven-
viečių ir sodybų želdiniai

Sausų miškų (ypač pušynų) 
pamiškės palei ganyklas

Didesnės nei 5 ha ploto 
laukų giraitės, seni parkai

Įvairiausios vietos

Gyvenvietės, sodybos

Didesnės nei 5 ha ploto 
laukų giraitės, seni parkai

Sodybos, gyvenvietės. Inkilą 
galima tvirtinti prie pastato

Laukų giraitės, sodybos, jei 
jos yra prie vandens telkinių

Laukų giraitės, sodybos,  
jos yra prie vandens telkinių
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6.   
Kai kurių specifinių  
žemės ūkio veiklų ir darbų  
įtaka aplinkai

Kultūrinių augalų apsauga nuo kenkėjų, ligų bei laukinių  
augalų gausos reguliavimas

Žemės ūkio pasėliams nuo kenkėjų ir ligų apsaugoti plačiausiai naudojami pesticidai. 
Tačiau vis geriau pažįstant ekosistemose vykstančius gamtinius procesus, pripažįstama, 

jog pesticidai labai pablogina aplinkos kokybę, naikinamų rūšių atsparumas pesticidams 
didėja, be to, brangsta pesticidų gamyba. Pesticidai veikia visus, ne tik naikinamus, orga-
nizmus. Jų gali laisvai patekti į bet kurią Žemės vietą. Šiuo metu DDT skilimo produktų 
aptinkama net Anktartidoje, kur šio insekticido niekada nebuvo naudota. Kita bloga žinia, 
kad netoksiškų žmogui pesticidų apskritai nėra. Tarp mutagenų pesticidai užima vieną pir-
mųjų vietų. Labai neigiamas šių preparatų poveikis aplinkai dažniausiai išryškėja po ilgo ir 
masinio jų naudojimo, kai jie jau būna padarę žalą gamtai ir kai tą žalą pavyksta patikimai 
patvirtinti.

Nuo pesticidų žūsta ne tik žemės ūkio kenkėjai, bet ir naudingieji bei indiferentiški 
vabzdžiai, natūralūs žemės ūkio kenkėjų priešai. Teigiama, jog tikslingai pagal paskirtį pa-
naudojama tik apie 30–40 % pesticidų. Kita dalis jų tiesiog pasklinda aplinkoje ir sukelia 
nepageidaujamas pasekmes.

Pastarųjų kelių dešimtmečių pasaulinė patirtis rodo, kad kai kurių pesticidų nau-
dojimas žmonijai padarė daugiau žalos nei naudos. Paaiškėjus vienų ar kitų pesticidų 

Kai kurių specifinių žemės ūkio veiklų ir darbų įtaka aplinkai

Per intensyviai naudojamuose miškuose šikšnosparniai neranda pakankamai natūralių 
medžių uoksų, geninių paukščių iškaltų drevių. Jie apsigyvena pastatuose, jei ten randa 
ertmių sienose arba stogo konstrukcijose. Jie mielai užima ir specialiai jiems pagamintus 
inkilus. Jei sodyboje jau gyvena šikšnosparniai, reikėtų pasirūpinti, ka kuo mažiau jie būtų 
trikdomi. Reikia žinoti, kad šikšnosparniai yra ypač konservatyvūs gyvenamosios vietos 
atžvilgiu. Toje pačioje vietoje jie paprastai laikosi dešimtmečiais, bet specialiai ar remon-
tuojant patalpas atidengus jų gyvenamąsias vietas, jie labai dažnai iš tokios vietos pasišalina. 
Remontuojat patalpas, šikšnosparnių gyvenamųjų ertmių paviršiai neturėtų būti padengia-
mi gyvūnams kenksmingomis medžiagomis.

Jei ūkyje daug žalienų, natūralių pievų, yra vandens telkinių, ant specialaus stulpo, se-
name medyje ar ant nuošalesnio ūkinio pastato reikėtų iškelti lizdo pagrindą baltajam gan-
drui. Pagrindo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1 m (17 pav.).

Sanitarijos sumetimais reikalaujama sudaryti sąlygas, kad paukščiai (ypač pusiau lauki-
niai uoliniai karveliai, vadinamieji naminiai karveliai, arba balandžiai) nepatektų į pašarų 
sandėlius. Tačiau šelmeninėms kregždėms reikėtų leisti netrukdomoms perėti tvartuose, 
garažuose bei kitose negyvenamuose pastatuose.

Pakankamai aukštai statiniuose (vieno aukšto pastatų su šlaitiniu stogu galuose šelme-
nyse, dviaukščių ir aukštesnių pastatų pastogėse) pageidautina įrengti užnarvius-dėžutes 
čiurliams. Į juos čiurliai galėtų patekti per 4–5 cm pločio landą iš šono ar iš apačios. Čiurliai 
dėl jų skraidymo būdo įsikuria tik pakankamai aukštų pastatų užnarviuose, aukštai (aukš-
čiau nei 4 m) iškeltuose varnėnams skirtuose inkiluose (landa apie 5 cm skersmens), genių 
iškaltuose uoksuose, jei prie jų patogu priskristi. Čiurliai, išlindę iš ertmės (perėjimo vietos), 
iš pradžių krenta ir tik po akimirkos išskleidę sparnus nuskrenda. Dėl savo trumpų kojų ir 
ilgų sparnų jie negali pakilti nuo žemės.

Pietų Lietuvoje kartais peri liepsnotosios pelėdos. Jos renkasi agrarinį kraštovaizdį, todėl 
prie nuošalesnių ūkinių pastatų reikėtų įrengti perėjimo vietų šiam retam labai puošniam 
daugiausia peliniais graužikais mintančiam paukščiui.
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 > Pesticidų nenaudoti lauko pakraščiuose palei želdinius, daugiamečių žolių 
plotus, sausinimo griovius, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas bei kitus 
natūralius ir pusiau natūralius agrarinio kraštovaizdžio elementus. Kreipti dėmesį į 
oro sąlygas, nes nuo to labai priklauso, kiek pesticidų pateks į aplinkines teritorijas. 
Vėjas purškiamus pesticidus gali nunešti toli už apdorojamo lauko ribų. Didžiojoje 
Britanijoje (Rebane, 1994) rekomenduojama lauko pakraštyje 6 m pločio juostoje 
net tuomet, kai to būtinai reikia, naudoti tik selektyvius insekticidus ir herbicidus.

 > Siekiant, kad laukuose ir soduose naudojami pesticidai kuo mažiau pakenktų 
kitiems, nei yra skirti, vabzdžiams (ypač bitiniams), purkšti juos tik ankstų rytą ir 
(arba) vakare, nes laukiniai bitiniai vabzdžiai, ypač kamanės žiedus ryte pradeda 
lankyti žymiai anksčiau, o vakare kur kas vėliau nei naminės bitės.

 > Sėjos metu išbirusias beicuotas sėklas būtinai reikia užkasti arba surinkti ir išvežti iš 
lauko, kad jų nepasiektų laukiniai gyvūnai. 

 > Reikia stengtis, kad herbicidų nepatektų ant laukus skiriančių ežių, kad jais nebūtų 
apdoroti laukuose augantys krūmai, pamiškės, pakelės bei pavienių medžių ir jų 
grupių pomedžiai, kad ten galėtų išlikti kuo įvairesni laukiniai augalai.

Didžiojoje Britanijoje kurapkos lizdams sukti daugiausia pasirenka agrarinį kraštovaizdį. 
Vados su jaunikliais birželio mėnesį dažniausiai laikosi javuose ir aukštoje žolėje. Jaunikliai 
maždaug tris savaites išimtinai maitinasi vabzdžiais, ypač lervomis ir vabalais (dažniausiai 
lapgraužiais, straubliukais), blakėmis, tiesiasparniais. Javuose šie vabzdžiai ekologiškai dau-
giausia yra susiję su laukiniais augalais, ypač su dviskiltėmis piktžolėmis. Atlikus specialius 
kurapkų ekologijos tyrimus (Andrews, Rebane, 1994), prieita prie išvados, kad dėl kurapkų 
veisimosi vietose javų laukuose panaudotų insekticidų sumažėja kurapkų jaunikliams mai-
tintis tinkamų vabzdžių, dėl to daugiau krinta šių paukščių jauniklių. Labai panašus herbi-
cidų poveikis. Net jei panaudoti herbicidai nesunaikina vabzdžių, jie sunaikina daugumą 
šiems vabzdžiams maitintis tinkamų vietinių augalų (daugiausia dviskilčių piktžolių), dėl 
to netiesiogiai smarkiai nukenčia vietiniai vabzdžiai. 

Intensyviai ūkininkaujant, tokios agrarinės aplinkosaugos priemonės, kaip laukų apsau-
ginių juostų iš žemų krūmų ir daugiamečių žolių formavimas, selektyvus pesticidų nau-
dojimas, javų laukų pakraščiuose atsisakant insekticidų ir dviskiltėms piktžolėms skirtų 
herbicidų, taip pat vietomis palikta dirvonuoti žemė, yra naudingos kurapkoms ir kitai bio-
loginei įvairovei. Įrodyta, kad taikant šias priemones, šių paukščių vietinės populiacijos lie-
ka stabilios ar net padidėja. Daugiausia neigiamas pesticidų poveikis paukščiams nustatytas 
aiškinantis koreliacinius ryšius tarp didesnio pesticidų naudojimo ir ilgainiui mažėjančių 
paukščių populiacijų. Dabar tiesioginis neigiamas pesticidų poveikis paukščiams nėra di-

Kai kurių specifinių žemės ūkio veiklų ir darbų įtaka aplinkai

labai neigiamam poveikiui aplinkai (kartu ir biologinei įvairovei), dažniausiai būdavo 
ribojama ar draudžiama juos naudoti. Deja, dažnai per vėlai, kai didelė žala aplinkai 
jau padaryta … Neretai teigiama, kad pesticidų naudojimas ir biologinės įvairovės bei 
žmonijos sveikatos apsauga yra sunkiai suderinami dalykai. Dalis vartotojų renkasi 
nors ir brangesnę, bet ekologišką, be pesticidų likučių produkciją. Labiausiai dėl šios 
priežasties tiek ES, tiek Lietuvoje daugėja organinę žemdirbystę puoselėjančių (ekolo-
giškų) ūkių.

Pesticidai labai kenkia viršutiniame dirvos sluoksnyje gyvenančiai ir dirvožemį ,,gami-
nančiai“ pedofaunai (dirvožemio faunai; graikiškai pedon – dirvožemis). Mat pesticidų pa-
veikti išnyksta dirvožemyje gyvenantys organizmai (ypač oribatidinės erkės,  labai svarbios 
dirvožemio derlingumui ilgai palaikyti).

Dirvožemio fauna šalyje labai turtinga. Lietuvos dirvose randama daugiau nei 50 rūšių 
pirmuonių, 250 rūšių nematodų, ne mažiau kaip15 rūšių sliekų, apie 600 rūšių erkių (vyrau-
ja vadinamos oribatidinės) apie 230 rūšių vabzdžių lervų, apie 130 rūšių kolembolų. Viena-
me dirvos kvadratiniame metre gyvena nuo 10 iki kelių šimtų stambesnių gyvūnų (sliekų, 
vabalų lervų), nuo 1000 iki kelių šimtų tūkstančių smulkių dirvožemio erkių, nematodų; 
1g dirvožemio būna iki kelių tūkstančių pirmuonių. Šie gyvūnai (pedobiontai) dažniausiai 
gyvena viršutiniame 20 cm gylio dirvos (dirvožemio) sluoksnyje. 

Nuo šių organizmų skaičiaus labai priklauso dirvožemio derlingumas. Jų vietinei gau-
sai turi įtakos pesticidai. Nuo panaudotų pesticidų dirvoje išnyksta aplinkos pokyčiams 
jautrios rūšys. Dirvožemio organizmų iš pradžių labai sumažėja, o po kiek laiko iš dalies 
atsistato.

Lyginant su natūraliomis ekosistemomis, dirbamų laukų dirvožemio bestuburių gyvū-
nų kompleksai sudaryti iš mažiau jautrių aplinkos pokyčiams, vadinamųjų euribiontinių, 
rūšių. Intensyviai dirbamuose laukuose, kur kasmet naudojama trąšų ir herbicidų, jau po 5 
metų lieka vien tik mažiausiai šiam poveikiui jautrios oribatidinės erkės.

Nepageidaujamas pesticidų poveikis aplinkai labai priklauso ir nuo to, kaip jie yra naudo-
jami. Norint mažinti galimą neigiamą pesticidų įtaką biologinei įvairovei, rekomenduojama:

 > Pesticidus naudoti tik tuomet, kai nėra alternatyvių tam pačiam tikslui naudojamų 
ir mažiau aplinkai žalingų priemonių, kai žalingų organizmų gausa pasėlyje viršija 
ekonomines žalingumo ribas.

 > Niekuomet pesticidų nenaudoti profilaktiškai.
 > Laukuose insekticidų nenaudoti nuo pavasario iki rugpjūčio 1 d., nes nuo jų labai 

sumažėja ne tik žemės ūkio kenkėjų, bet ir indiferentiškų bei žemės ūkiui naudingų 
vabzdžių. Dėl to nukenčia augalus apdulkinantys vabzdžiai, labai pablogėja 
daugumos paukščių (ypač kurapkų) bei plėšrių vabzdžių mitybos sąlygos.
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Apie 99  % augalų audinių sudaryti iš septynių elementų: deguonies, anglies, vandenilio, 
natrio, kalio, kalcio ir silicio. Apie 99 % aukštesniųjų gyvūnų kūno sudaro šeši elementai: 
deguonis, anglis, vandenilis, azotas, kalcis ir fosforas. Ypač svarbus biogeninis elementas – 
azotas. Jo Žemės plutoje yra nedaug, tik 20 mg/kg. Azotas  tarp kitų elementų užima tik 33 
vietą. Gyvi organizmai pasisavina azotą daugiausia nitratų ir amoniako pavidalu. 

Žmogaus veikla natūralų gamtinį (vadinamąjį globalinį) azoto apykaitos ciklą smarkiai 
iškreipia, kas neigiamai veikia ekosistemas. Pirmiausia dirvos pertręšiamos cheminėmis 
azoto trąšomis. Deginant įvairias medžiagas, į aplinką išsiskiria nuodingo produkto – azoto 
dioksido (NO2). NO2 prisideda prie gyvybei Žemėje labai svarbaus ozono sluoksnio irimo 
ir prie vadinamojo šiltnamio efekto, t.y. klimato kaitos.

Biogeniniai elementai svarbūs ne tik sausumos, bet ir vandens ekosistemoms. Tačiau 
per dideli jų kiekiai išbalansuoja tiek organizmų, tiek jų buveinių sistemas. Labiausiai 
augalams augti, kartu ir jų derliui, įtakos turi azotas, fosforas ir kalis. Visi milijonus metų 
vykstantys procesai per ilgą laiką pasiekė pusiausvyros būseną, prie kurios gyvi orga-
nizmai gerai prisitaikė. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais labai suintensyvėjusi žmogaus 
veikla drastiškai ardo nusistovėjusią pusiausvyrą. Organizmai nespėja greitai prisitaikyti 
prie staigių aplinkos pokyčių, dėl to išnyksta kai kurios gyvūnų ir augalų rūšys. Nitratinio 
azoto į atvirus vandens telkinius daugiausia patenka per drenažą. Lietuvoje ryškūs du 
laikotarpiai, kai jo išplaunama daugiausia. Pirmasis – vėlyvas ruduo ir žiemos pradžia. 
Antrasis – žiema ir ankstyvas pavasaris. Tai laikotarpiai, kai dėl palyginti žemos tempera-
tūros bei dirvos įšalo mikrobiologiniai procesai bei dirvožemio absorbcinė galia yra labai 
sumažėjusi. Vėsiuoju laikotarpiu  nitratų dirvožemio vandenyje iš dalies padaugėja ir dėl 
didesnio kiekio azoto, patenkančio su krituliais. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje yra 
daugiau nitratinio azoto, todėl polydžių arba ilgų lietingų laikotarpių pradžioje, kylant 
vandens lygiui dirvožemyje, išplaunama daugiau nitratinio azoto. Tik vėliau, didėjant 
nuotėkiui ir prasiskiedžiant nitratinio azoto koncentracijai, dirvožemio vandenyje pra-
deda mažėti nitratų.

Nitratų (NO3-) koncentracija dirvos vandenyje labiausiai priklauso nuo išberto azoto 
trąšų kiekio. Mineralinių trąšų poveikis amonio jonų (NH4+) koncentracijai dirvožemio 
vandenyje nežymus. 

Augalai geriau pasisavina azotą, kai naudojamos kompleksinės trąšos, ypač kai tenkina-
mi fosforo poreikiai.  Dirvos vandenyje nitratų koncentracija nuo azoto trąšų labiau didėja, 
kai augalai netręšti fosforu. Be to, nitratų koncentracija yra didesnė ariamos dirvos vande-
nyje (kartu iš jos ir daugiau azoto išplaunama), ypač kur auginami javai, kaupiamosios ir 
vienmetės žolėse (13 lentelė). Daugiau nitratų yra išplaunama auginant vienmečius augalus, 
mažiau – daugiametes žoles.

Kai kurių specifinių žemės ūkio veiklų ir darbų įtaka aplinkai

delis ir jį statistiškai patikimai įrodyti ne visuomet pavyksta. Taip pat labai sudėtinga įrodyti 
netiesioginį pesticidų poveikį paukščiams per šių medžiagų įtaką derliui (didesnį pasėlių 
vešlumą, tankumą). Tam būtini ilgalaikiai tyrimai, kurių atliekama labai mažai.

Nustatyta, kad ten, kur pesticidų nenaudojama, vietinių rūšių paukščių perinčių popu-
liacijų tankumas bei produktyvumas yra didesni (Wilson, Browne, 1993; Petersen, 1994).

Trąšų naudojimas ir tręšimas

Trąšos turi labai didelį poveikį biologinei įvairovei. Daugumą kultūrinių augalų jos pavei-
kia labai greitai, ir tas poveikis yra tiesioginis. Tai žino ne tik žemdirbiai. Tačiau apie trąšų 
poveikio augalams ypatumus, mechanizmą ir apie jų įtaką ištisoms ekosistemoms, ypač 
vandens telkiniams bei sausumos ir vandens gyvūnams, išmano nedaugelis. Evoliucijos 
eigoje dauguma augalų prisitaikė iš aplinkos imti ir naudoti tik nedidelį kiekį vadinamų-
jų biogeninių elementų, nes jų aplinkoje dažniausiai randama nedideliais kiekiais. Dėl 
gausiai naudojamų mineralinių trąšų pablogėja dirvožemio agrocheminės ir biologinės 
savybės bei jo ekologinė būklė, padidėja dirvožemio, vandens ir atmosferos tarša. Svar-
biausi iš dirvos ir vandens augalų gaunami biogeniniai elementai dar vadinami maisto 
medžiagomis.

Sukurta tokių veislių kultūrinių augalų, kurie yra reiklūs dirvoje esančių maisto medžia-
gų kiekiui, gavę jų pakankamai, geba labai sparčiai augti bei išauginti didelį derlių. Kartu 
tokie augalai geba nukonkuruoti daugumą vietinių laukuose augančių augalų. Pralaimė-
ję konkurencinę kovą, dauguma vietinių rūšių augalų (piktžolių) apskritai žūva, o išlikę 
dažniausiai skursta ir subrandina mažiau sėklų, nei jų sunoktų skurdesnėje ar netręštoje 
dirvoje. Vis dėlto Lietuvoje yra keletas piktžolių, kurios labai mėgsta azotą ir dėl jo geba 
konkuruoti su kultūriniais augalais. Tačiau jų augimą susilpninti ir gausą gerokai sumažinti 
pavyksta pesticidais, atitinkama agrotechnika, sėjomainomis ir tarpinėmis kultūromis.

Visuotinai pripažinta, kad mėšlas, kaip trąša, nors ir ne taip smarkiai skatina augalus 
augti, bet aplinkai kenkia  mažiau. Mėšle, lyginant su plačiai naudojamomis sintetinėmis 
mineralinėmis trąšomis, augalų maisto medžiagų yra žymiai mažiau. Jas augalai pasisavina 
lėčiau. Tačiau mėšlas yra naudingas dirvos bestuburiams, ypač sliekams, kurie natūraliai 
gerina dirvos kokybę ir kelia jos potencinį derlingumą bei yra svarbus maistas įvairiau-
siems kitiems gyvūnams.

Srutos dirvos bestuburiams (pvz., sliekams) gali būti nuodingos. Jų sudėtyje nėra dau-
gelio organinių medžiagų, kurių gausu mėšle. Maisto medžiagas, esančias srutose, panašiai 
kaip ir mineralinėse trąšose, augalai labai lengvai pasisavina. Teigiama, kad laukų laistymas 
srutomis nenaudingas biologinei įvairovei (Andrews, Rebane, 1994).      
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 > netręšti į ariamą žemę įsiterpusių pusiau natūralių agrarinio kraštovaizdžio 
elementų (pomedžių, pamiškių, juostų palei krūmus);

 > netręšti bent kelių ar keliolikos metrų pločio juostų palei sausinimo griovius ir 
kitus atvirus vandens telkinius (šiuo metu už tai pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programą tokia veikla yra net finansiškai remiama);

 > sutvarkyti sausinimo griovių ir kitų atvirų vandens telkinių pakrantes, kad vandens 
srautai su ištirpusiomis maisto medžiagomis tiesiogiai iš lauko nepatektų į griovį ar 
kitą atvirą vandens telkinį (labiausiai tiktų kai kur pažemėjimuose įrengti pylimėlius, 
padaryti vagutes vandeniui nutekėti ir kt.).

Kalkių naudojimas ir kalkinimas 

Kalkinimas apskritai nėra naudingas biologinei įvairovei, nes kalkės keičia dirvos rūgš-
tingumą. Pakitus dirvos rūgštingumui, sumažėja rūgščias dirvas mėgstančių augalų 
konkurencinės galios. Labiau įsigali kalkingesnes žemes mėgstantys augalai, o sunyks-
ta rūgščią dirvos reakciją mėgstančių augalų populiacijos. Galiausiai pakinta augalų 
bendrijų rūšinė sudėtis. Manoma, kad dirvoje gyvenantys bestuburiai taip pat yra 
prisitaikę prie specifinio jos rūgštingumo. Todėl jiems kenkia staiga pasikeitęs dirvos 
rūgštingumas.

Kalkinant laukus, dažniausiai dalis kalkių tiesiogiai ir netiesiogiai patenka ir į atvi-
rus vandens telkinius. Pripažinta, kad nedidelis kiekis kalkių, patekęs į vandens telki-
nius, neturi didesnės  neigiamos įtakos vandens ekosistemoms. Priešingai, kalkių po-
veikis gali būti netgi palankus. Mat kritulių vanduo yra silpnai rūgštus. Pastaraisiais 
dešimtmečiais kai kuriuose Europos regionuose (ypač Vakarų ir centrinėje Europoje) 
kritulių rūgštingumas dėl atmosferos teršimo buvo padidėjęs. Dėl to atvirų vandenų 
ekosistemose buvo matomi akivaizdūs augalų ir gyvūnų bendrijų kaitos ir nuskurdi-
mo požymiai. Pavyzdžiui, siekiant sumažinti neigiamo aplinkos rūgštėjimo pasekmes, 
Skandinavijos šalyse ežerai netgi buvo kalkinami. Lietuvoje aplinkos rūgštėjimo pir-
mieji požymiai taip pat buvo registruoti praėjusio amžiaus antrojoje pusėje (apytikriai 
šeštąjį– aštuntąjį dešimtmečiais).

Didžiausių nepageidaujamų pasekmių sukeltų natūralių ir pusiau natūralių rūgščių pie-
vų kalkinimas. Sumažėjus dirvos rūgštingumui, išnyktų arba nuskurstų šarmingesnės dir-
vos reakcijos nemėgstantys augalai, o suvešėtų kalkingą žemę mėgstančios rūšys (vadina-
mieji kalcifilai). Įvyktų ženklūs augalų bendrijų rūšinės sudėties pokyčiai. Kadangi nemažai 
pievų ir žemapelkių bestuburių yra mitybiniais ir kitokiais ryšiais susieti su konkrečiomis 
augalų rūšimis, tai pokyčiai įvyktų ir bestuburių bendrijose.

Kai kurių specifinių žemės ūkio veiklų ir darbų įtaka aplinkai

Nors azotas yra vienas labiausiai paplitusių gamtoje ir svarbiausias augalų mitybos 
elementas, bet jo perteklius kenkia ekosistemoms ir ypač organizmams. Azoto ir fosforo 
junginiai sukelia vandens telkinių eutrofikaciją. Pavojingiausias aplinkai azotas yra nitratų 
(NO3-) pavidalo. Jie, kitaip negu amonis (NH4+), dirvožemio beveik nesorbuojami. Juos 
blogiau pasisavina augalai. Todėl nitratai labai lengvai aplinkoje migruoja. Apie 90–98 % 
azoto iš dirvožemio išplaunama nitratų pavidalu. Be to, dalis nitratų virsta kenksmingais 
nitritais (NO2-).

Didelę reikšmę cheminių elementų ir junginių migracijai turi krituliai. Pripažinta, kad in-
tensyvinant žemės ūkį, daugiau iš dirvos  išplaunama medžiagų. Daugelyje šalių atlikti tyri-
mai rodo, kad pasirenkant sėjomainas su tarpiniais augalais ir dirvas nuolat laikant užimtas, 
medžiagų išplaunama mažiau, tad jos mažiau kenkia gamtinei aplinkai. Pavyzdžiui,  nustatyta, 
kad azoto išplaunama ženkliai mažiau, kai vėlyvą rudenį ir žiemą laukuose yra augalų. 

Apskritai, kiek azoto išsiplaus iš dirvos, priklauso nuo žemės dirbimo, kalkinimo, tręši-
mo, auginamos kultūros, dirvožemio genezės ir granulometrinės sudėties, prasisunkusio 
vandens kiekio, dirvožemio azotingumo, klimatinių sąlygų ir kt. Nitratų koncentracijos 
dirvoje taip pat priklauso nuo gruntinio vandens gylio. Kuo jis arčiau žemės paviršiaus, tuo 
dažniausiai yra didesnės nitratų koncentracijos. Tuo tarpu amoniakinio azoto kiekis dirvo-
je mažai priklauso nuo kritulių kiekio ir drenažo nuotėkio.

Vandens infiltracijos procesų dirvožemiuose intensyvumas daugiausia priklauso nuo hi-
droterminio režimo ir granulometrinės dirvožemio sudėties.

Nepageidaujamas trąšų poveikis aplinkai priklauso ir nuo to, kaip jos naudojamos. No-
rint mažinti galimą neigiamą trąšų įtaką aplinkai, ypač vandens ekosistemoms, biologinei 
įvairovei, rekomenduojama:

 > netręšti laukų arti atviro vandens telkinių;
 > netręšti natūralių ir pusiau natūralių pievų, laukų skiriamųjų juostų (ežių) bei 

ariamos žemės ribų su natūraliomis pievomis, pakelėmis;

13 lentelė. Skirtingose žemės naudmenose išplaunamas azoto ir fosforo kiekis,  
kg/ha per metus 
Pagal: Beaulac, Reckhow, 1982

Biogeniniai Žemės naudojimas, užimtumas    
elementai 

 Miškai Ganyklos Javai Kaupiamosios Mišri Gyvulių aptvarai, 
    kultūros žemėnauda mėšlo saugykla

Azotas 2,4 5 6,5 9 14 2900

Fosfatai 0,2 0,8 0,7 2,2 1,2 260
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Paaiškėjus kalkių poveikiui ekologinėms sistemoms, šiuolaikiniame žemės ūkyje jos 
naudojamos tik tuomet, kai reikia sumažinti mineralinių azoto trąšų sukeltą neigiamą 
aplinkos rūgštėjimą. Todėl ten, kur mineralinės azoto trąšos intensyviai nenaudojamos, 
kalkių nederėtų naudoti. 

Taigi nepageidaujamas kalkių poveikis aplinkai priklauso nuo to, kur jos yra naudoja-
mos. Norint mažinti galimą neigiamą kalkių įtaką aplinkai, ypač ekosistemoms ir biologi-
nei įvairovei, rekomenduojama :

 > nekalkinti natūralių ir pusiau natūralių pievų;
 > nekalkinti ariamų žemių, netręšiamų arba labai mažai tręšiamų mineralinėmis 

trąšomis.

Derliaus nuėmimas

Šienavimas

Žolių derliaus nuėmimas – šienavimas – veikia ne tik žolių bendrijos struktūrą, bet ir gyvū-
nus. Šiems ypač įtakos turi šienavimo technologijos ir laikas.

Motorinėmis šienapjovėmis pjaunant žolę, iki šiol dažniausiai technika važiuodavo spi-
rale nuo pievos krašto pagal laikrodžio rodyklę pievos centro link (18 pav.). Taip šienaujant 
(tokia technologija laikoma neekologiška), dirbanti technika pabaido pievoje gyvenančių 
griežlių, putpelių ir kai kurių kitų paukščių vadas bei pavienius individus, kiškius, stirnas ir 
kitus žinduolius. Pabaidyti jie paprastai slapstydamiesi žolėje traukiasi nenušienauto ploto 
centro link. Šienaujant paskutinius pradalgius, dauguma jų žūsta po dalgiu. Nepaskrendan-
tys paukščiai dažniausiai neišbėga į jiems neįprastą aplinką – atvirą nušienautą – ir neišsi-
gelbėja. Tik labai mažai skraidančių paukščių nugali baimę ir, perskridę nušienautą plotą, 
išvengia dalgio. Labai nenoriai į atvirą vietą išbėga ir šienaujamame plote užklupti žinduo-
liai, todėl jų taip pat daug žūsta. Šienaujant kitokiomis (ekologiškomis) technologijomis bei 
parenkant darbų laiką, galima išsaugoti daugiau gyvūnų.

Ekologiška šienavimo technologija laikoma tokia, kai prie motorinės šienavimo prie-
monės įrengiami ir naudojami specialūs baidytuvai bei žolę pjauti pradedama šienauja-
mo lauko centre, o vėliau judama spirale jo pakraščių link, arba žolę pradedama pjauti 
nuo šienaujamo lauko vidurinės linijos, vėliau judant lauko kraštų link, arba pradedama 
pjauti iš vienos lauko pusės (geriausia iš tos, kuri ribojasi su atviru lauku, gyvenviete, 
sodyba, keliu), judama kito lauko galo link ir vėl grįžtama atgal, o šienavimo darbai bai-
giami kitoje lauko pusėje, kur yra nuošalesnė buveinė, pvz., miškas, giraitė, sausinimo 
griovys, pieva ir kt.

Pjaunat žolę rankiniu būdu (dalgiais), gyvūnai žūsta labai retai. Pjaunant pievų žolę ar-
klinėmis šienapjovėmis, taip pat žūsta mažai gyvūnų. Tuo tarpu naudojant techniką, žūna 
daug varliagyvių ir jų populiacijos labai nuskursta. Naudojant sunkiąją techniką, pavojus 
būti mechaniškai sutraiškytiems iškyla net urveliuose dirvoje gyvenantiems peliniams 
graužikams.

Šlapiose pievose per sunki technika gali suardyti velėną. Tokiose suniokotose pievos vie-
tose gali pakisti žolių rūšinė sudėtis (atsiranda pievai nebūdingų rūšių augalų), greičiau 
įsikuria sumedėjusių augalų. 

Žemės ūkio kultūrų derliaus nuėmimas

Skirtingai nei šienaujant pievas, tiesiogiai kombainuojant javus žūsta mažai paukščių ir 
žinduolių. Taip yra todėl, kad vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, kai dažniausiai ima-
mas javų derlius, šių gyvūnų veisimosi bei jauniklių auginimo periodas esti jau pasibaigęs 
ir javų laukuose jų būna nedaug. O ir jų elgesys esti skirtingas nei veisimosi ar jauniklių 
auginimo metu. Be to, paukščių vados esti jau iškrikusios. Nei paukščiai, nei nuo žemės 
ūkio technikos dažniausiai laukuose žūstantys vidutinio dydžio ir stambūs žinduoliai 
(ypač kiškiai ir stirnos) tokiu metu nėra labai prisirišę prie tam tikrų vietų, todėl greičiau 
pasibaido ir išvengia pavojų. Kita priežastis, kad javams sunokus, jų lapai sudžiūsta, ir net 

18 pav. Šienavimo technologijų palankumas žinduoliams ir paukščiams 
Taikant neekologišką žolės pjovimo technologiją (1) žūsta daugiausiai paukščių ir žinduolių. Gyvūnų žūsta 
mažiau taikant ekologiškas šienavimo technologijas (2, 3). Geriausia, kai prie motorinės šienavimo priemonės 
įrengiami ir naudojami specialūs baidytuvai bei taikomos ekologiškos šienavimo technologijos. Paveikslėlyje 
(3) parodyta, kad pievos pakraščiuose yra krūmų ir nešienaujamų žolių juostos, kur žolę pjaunančios technikos 
pabaidyti gyvūnai gali laikinai slėptis.

Kai kurių specifinių žemės ūkio veiklų ir darbų įtaka aplinkai
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tankiuose pasėliuose matomumas minėtiems gyvūnams leidžia geriau įvertinti technikos 
grėsmę.

Šiuo požiūriu išsiskiria kukurūzai. Lietuvoje vešlių (tankių, aukštų) ir bent pieninę 
brandą pasiekusių kukurūzų laukuose rudenį slepiasi laikosi nemažai gyvūnų, taip pat 
ir tokių rūšių, kurios nesilaiko kitų augalų laukuose ir nenukenčia nuimant jų derlių. Iš 
jų minėtinos lapės, barsukai, mangutai, šernai; iš paukščių ypač karietaitės ir kt. Dėl to 
kukurūzų nuėmimą reikėtų organizuoti taip, kad žinduoliai nenukentėtų. Geriausia der-
liaus nuėmimo darbus pradėti nuo lauko vidurio, nuo vidurinės linijos ir tęsti link lauko 
pakraščių (detaliau žiūr. – skyrelį „Šienavimo technologijos”), panašiai kaip šienaujant 
trąšias pievas.

I pav. Ekologinio (organinės žemdirbystės) ūkio vaizdinis modelis

1.  Šieno gamyba biologinei įvairovei yra žymiai palankesnė žemės ūkio veikla nei šienainio, siloso ar kapojų 
gamyba; 

2.  Agrarinę ekosistemą o ypač jos biotinį potencialą, stabilizuoja įvairios vietinių sumedėjusių augalų rūšinės 
sudėties giraitės, pavieniai medžiai, krūmai bei jų grupės; 

3.  Melioracijos grioviai yra biologinei įvairovei svarbi gamtinė buveinė; čia vyksta savaiminio vandens valymosi 
procesai; 

4.  Reikia neužmiršti, kad ant žemės lizdus suka paukščiai, tad prižiūrint pasėlius, gali būti sunaikinti jų lizdai. 
, Kiekvieną aptiktą lizdą būtina išsaugoti. Reikia išsiaiškinti, ar dirbamuose laukuose yra kitų biologinių verty-
bių, ir jas saugoti; 

5.  Sėjomainos laukų sandūroje geriausia biologinei įvairovei suformuoti žolių juostą ar ežią, kur žolė nešienau-
jama arba šienaujama rudenį ar vasaros pabaigoje; 

6.  Gyvuliai turėtų būti ganomi aptvarinėse ganyklose ne per daug intensyviai (vidutiniškai vienas santykinis 
gyvulys viename ganyklos hektare); 

7.  Dideliuose ariamuose laukuose reikia formuoti bent kelių metrų pločio nedirbamą įvairių rūšių daugiamečių 
žolių juostą (juostas) arba bent palikti javais neužsėtus plotelius; 

8.  Reikia išlaikyti išlikusias natūralias ir pusiau natūralias pievas: jų nesausinti, netręšti, kuo vėliau jas šienauti; 

9.  Išvalytų grūdų atliekos turėtų būti žiemą prieinamos smulkiems laukiniams grūdlesiams paukščiams. 

Detaliau žr. II-XI pav.
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I I I  pav.  Sėjomainos įtaka biologinei įvairovei
Daugėjant narių sėjomainos schemoje, kartu didėja 
buveinių įvairovė, todėl daugiau siaurai speciali-
zuotų organizmų rūšių gali rasti tinkamas gyveni-
mo, augimo sąlygas. Pvz., pilkieji kiškiai pavasarį 
mėgsta žieminių javų laukus, o pempės veistis 
renkasi dirvas, kur augalų danga labai menka (pvz., 
vasarinių javų pasėlius). Drugiams tinkamiausios 
pievos ir daugiamečių pašarinių žolių plotai, o 
rugiagėlės beveik neauga kaupiamųjų kultūrų 
laukuose. Taigi, pvz., jei ūkyje būtų auginama 
monokultūra, tai jos laukuose biologinė įvairovė 
būtų skurdi.

Iliustracijos

II pav. Turtingas įvairių elementų (mozaikiškas) kraštovaizdis
Toks kraštovaizdis yra labai svarbus ekologiškam, darniam žemės ūkiui. Jis ypač vertingas siekiant, kad agrarinė-
se ekosistemose būtų gausi biologinė įvairovė.

Mozaikiškame agrariniame kraštovaizdyje, paprastai, gausu įvairių natūralių ir pusiau natūralių gamtinių ele-
mentų (ypač giraičių, pelkučių, natūralių pievų, krūmų grupių), todėl savaime sėjomaininiai laukai yra nedideli. 
Pripažinta, kad tokiame kraštovaizdyje biologinė įvairovė darniai ūkininkaujant, gali išlikti ilgą laiką.

Aplinkos kokybės palaikymo požiūriu geriausia, kai giraitės yra įvairios rūšinės sudėties, struktūros ir amžiaus. 
Pavieniai medžiai ir krūmai bei jų grupės gali būti veisiami visur, kur neparanku naudoti žemės ūkio techniką, 
o saugotinų ar retų žolinių augalų nėra. Tačiau nereikėtų veisti egzotiškų rūšių medžių ir krūmų. Palei giraites, 
medžių bei krūmų grupes reikia palikti nenaudojamų žemės juostų. Laukų apsauginėse juostose medžiai ir 
aukšti krūmai periodiškai galėtų būti iškertami ar karpomi, kad nesiektų daugiau kaip 4 – 5 m aukščio ir sudary-
tų mažesnius šešėlius. Palei melioracijos griovius želdiniai formuojami tik kai kur ir iš šiaurinės pusės. Detaliau 
žr. skyrius „Agroaplinkosauginė laukų giraičių priežiūra“ ir „Laukų apsauginių juostų, žalitvorių ir gyvatvorių 
priežiūra“.



152 153Agrarinė aplinkosauga

V pav.  Melioracinis griovys
Biologinės įvairovės palaikymo agrariniame kraštovaizdyje požiūriu pakaktų rotacijos būdu tam tikruose ruo-
žuose rotacijos būdu nušienauti griovių šlaitus, tačiau galiojanti išmokų už šį darbą tvarka reikalauja juos šienau-
ti kasmet. Todėl net ir tuomet, kai šieno nereikia, juos tektų šienauti kasmet. Kai prireikia valyti griovių dugną, 
šis darbas turi būti atliktas nuo rugėjo 1 d. iki užšąlant. Grioviai prižiūrimi taip, kad juose ištisus metus būtų 
vandens (detaliau žr. skyrelį „Sausinimo griovių priežiūra“).

Iliustracijos

IV pav. Pašarų gamyba
Ekologiniame biologinei įvairovei palankiame ūkyje reikėtų vengti iš daugiamečių žolių gaminti silosą, šienainį 
ar kapojus. Mat šių pašarų ruošimo technologijos yra nepakankamai ekologiškos, t.y. nepalankios biologinei 
įvairovei. Ruošiant pašarus, žolė paprastai pjaunama per daug dažnai, ir ant žemės perintys paukščiai nespėja 
išvesti jauniklių. Šiuo požiūriu labai svarbus yra žolės pjovimo pievose laikas. Jei pirmą kartą būtų šienaujama 
po birželio 15 d. ir pakartotinai atolai pjaunami ne anksčiau kaip po 7 savaičių, tai kai kurių ant žemės perinčių 
paukščių jaunikliai spėtų užaugti. Be to, tokia nuolat taikoma žalienų naudojimo technologija yra pražūtinga 
daugumai vabzdžių. Jei nupjauta žolė iš karto smulkinama ir tiesiai patenka į priekabą, tai vietinių, dažniausiai 
ant augalų besilaikančių bestuburių (ypač skėriukų, žiogų, drugių) mirtingumas dažnai esti didesnis (dauguma 
žūsta smulkinant žolę), nei gimstamumas (prieaugis). Jei vis dėlto reikėtų šiek tiek gaminti siloso, šienainio ar 
kapojų, bent šiam reikalui skirtų laukų pakraščiuose žolė turėtų būti naudojama kitoms reikmėms, o laukus 
kasmet reikėtų kaitalioti su šieno gaminimui skirtais plotais.

Biologinei įvairovei šieno gamyba yra žymiai palankesnė žemės ūkio veikla nei šienainio, siloso ar kapojų ga-
myba. Ruošiant šieną, tradiciškai šienaujama kiek per anksti. Dėl šios priežasties daugelis ant žemės perinčių 
paukščių (ypač griežlės) nespėja išvesti jauniklių. Natūraliose ir pusiau natūraliose pievose daugelis laukinių 
augalų nespėja subrandinti sėklų ir gali išnykti. Nukenčia ir daugelis vabzdžių, ypač dieniniai drugiai. Jei pirmą 
kartą žolė būtų pjaunama ekologiškai (pradedama nuo lauko vidurio ir pjaunama lauko pakraščių link arba 
pradedama viename ir baigiama kitame lauko krašte) po liepos 1 d., pirmos vados ant žemės perinčių paukščių 
jaunikliai spėtų užaugti, o dauguma neskraidančių ar dar sunkiai skraidančių griežliukų jau būtų pajėgūs per-
bėgti į aplinkinius plotus.
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VII pav. Daugiamečių žolių juosta (ežia) tarp sėjomainos laukų
Tarp sėjomaininių laukų rekomenduojama suformuoti biologinei įvairovei skirtas daugiamečių žolių (nedirba-
mos žemės) juostas. Remiantis Didžiosios Britanijos praktika, Lietuvoje rekomenduojama intensyviai ūkininkau-
jančiuose ūkiuose tarp sėjomaininių laukų formuoti bent kelių metrų pločio kuo įvairesnių rūšių daugiamečių 
žolių nedirbamą juostą. Anksčiau tokias juostas tarp laukų buvo priimta vadinti ežiomis. Žolė čia turėtų būti 
visai nešienaujama arba šienaujama rudenį. Tokios juostos ypač svarbios vabzdžiams ir perintiems paukščiams. 
Jos taip pat reikalingos žiemojantiems grūdlesiams paukščiams, nes čia jie randa laukinių augalų sėklų. Tokiose 
vietose koncentruojasi smulkūs peliniai graužikai (daugiausia pelėnai, dirvinės pelės) ir vabzdžiaėdžiai žinduo-
liai (labiausiai kurmiai). Detaliau žr. skyrelį „Neigiamą žemės dirbimo poveikį aplinkai ariamose žemėse maži-
nančios priemonės“.

Iliustracijos

VI pav.  Nuo žemės ūkio labai priklausantis paukštis – pempė
Pastaraisiais metais Europoje (taip pat Lietuvoje) pempių populiacija mažėja. Viena iš rūšies nykimo priežasčių 
yra lizdų sunaikinimas prižiūrint pasėlius.

Reikia neužmiršti, kad ant žemės lizdus suka kai kurie paukščiai, o prižiūrint pasėlius, sunaikinama daug jų liz-
dų. Pempės ir dirviniai vieversiai Lietuvoje pradeda perėti jau balandžio viduryje ar net anksčiau. Pempių lizdus 
paprastai nesunku rasti. Žinant lizdų vietas, galima pasistengti, prižiūrint pasėlius, nesunaikinti jų lizdų.



156 157Agrarinė aplinkosauga

IX pav. Neužsėta juosta didelio ploto sėjomainos lauke
Vakarų Europoje rekomenduojama didesniuose nei 4-5 ha ploto sėjomaininiuose javų laukuose suformuoti kelių 
metrų pločio ir įvairaus ilgio neapsėtas juostas biologinei įvairovei (ypač jos vertingos dirviniams vieversiams). 
Tokios juostos svarbios ir vabzdžiams išlikti.

Lietuvoje ši agrarinės aplinkosaugos priemonė būtų svarbi tradicinės žemdirbystės ūkiuose, kur sėjomaininiai 
laukai dažniausiai labai dideli (ypač Vidurio Lietuvoje).

Iliustracijos

VIII pav. Gyvuliai ganykloje
Ekstensyvus ganymas yra labai svarbi, bet kol kas Lietuvoje per mažai taikoma gamtotvarkos ir agrarinės aplin-
kosaugos priemonė. Biologinei įvairovei palankiame ūkyje svarbiausia ganyti ne perdaug intensyviai (vidutiniš-
kai vieną sutartinį gyvulį viename hektare ganyklos). Detaliau žr. skyrelį „Ganymas“. Ypač biologinei įvairovei 
palanku, kai mažos ir mišrios bandos ganomos didelėse teritorijose, kur ganymui tinkami ploteliai išsimėtę 
fragmentiškai, kai gyvuliai leidžiami prie vandens telkinių. Gamtosaugos požiūriu reikia visiškai gyvulių negany-
ti iki birželio vidurio tose pievose, kur peri tilvikiniai paukščiai. Mat šių paukščių ant žemės susuktus lizdus gali 
sunaikinti ganomi gyvuliai.

Ekstensyvus ganymas šlapynėse visiškai dera su šių didelės gamtinės vertės agrarinių teritorijų svarbiausiais gam-
totvarkiniais reikalavimais. Maža to, toks  gyvulių ganymas leidžia ne tik gauti ekonominę naudą, bet ir ilgą laiką 
palaikyti šių buveinių gerą gamtosauginę būklę. Ypač tokias ganyklas mėgsta tilvikiniai pievų ir pelkių paukščiai. 
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XI pav. Papildomas grūdlesių paukščių maitinimas žiemą
Išvalytų grūdų atliekos turėtų būti žiemą prieinamos smulkiems grūdlesiams paukščiams. Susiformavus pasto-
viai sniego dangai, geriausia jas paberti ar sandėliuoti pusiau atvirose, kuo nuošalesnėse stoginėse. Svarbu, kad 
vieta būtų pakankamai atvira ir iš toliau būtų pastebimi pasirodę keturkojai dieniniai plėšrūnai. 

Jei ūkyje grūdai nevalomi ir tokių atliekų paukščiams nėra, grūdlesius paukščius žiemą reikėtų maitinti kitokiu 
jiems tinkamu maistu.

Iliustracijos

X pav. Natūrali (pusiau natūrali) pieva 
Pievos yra ypač vertingos biologinės įvairovės buveinės, augavietės. Jei ūkyje senų natūralių pievų yra išlikę iki 
dabar, reikėtų jas ir toliau išlaikyti. Šlapių pievų negalima sausinti ir tręšti net organinėmis trąšomis. Tik tuomet, 
tikėtina, neišnyks pačios vertingiausios nederlingą šlapią dirvą mėgstančios augalų rūšys. Šienauti reikėtų kiek 
vėliau nei tradiciškai, kad sėklomis plintančios žolės spėtų jas išbarstyti. Detaliau žr. skyrelį „Palankus gamtai 
ūkininkavimas pievose, pievų tvarkymas“.
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XIII pav. Nenaudojamos žemės ūkio reikmėms arba specialiai gamtotvarkos tikslais netvarkomos 
šlapynės ir šlapios pievos gali pasidengti tankiais nendrynais
Įsigalėjus nendrėms, tokių buveinių gamtosauginė vertė, ypač svarba biologinei įvairovei, labai sumažėja.  
Dažniausiai paprastosios nendrės įsigali tose vietose, kur pasikeičia paviršinio ar paviršinio gruntinio vandens 
režimas. Mat jos turi galingus šakniastiebius, todėl geba nukonkuruoti vietinius pievų žolinius augalus, kurie 
ilgainiui išnyksta. Siekiant atkurti tokių degradavusių gamtinių buveinių gamtosauginę vertę, geriausia kasmet 
jas vasaros pabaigoje šienauti.

Iliustracijos

XII pav. Po liūčių laikinai vandeniu užpildomos žemesnės kultūrinių pievų dalys yra svarbios 
biologinei įvairovei, nes sezoniškai tampa papildomomis su vandeniu ekologiškai susijusių paukščių 
buveinėmis
Panašios vietos pievose bei ganyklose labai svarbios aplinkos kokybei palaikyti. Tai yra papildoma laikina bu-
veinė vandens ir pelkių paukščiams. Čia laikinai susikaupęs vanduo dirvos paviršiumi, nesuformuoja vandens 
srautų, kurie galėtų sukelti dirvožemio eroziją. Toks vanduo lėtai susigeria į dirvą ir palengva pereina į grunti-
nius vandenis arba išteka per drenažą. Bet kuriuo atveju dėl to upės mažiau ištvinsta, žmonėms sukelia mažiau 
nuostolių. Tokios agrarinių teritorijų įlomės, kur tik trumpai susikaupia perteklinis vanduo, neturėtų būti papil-
domai sausinamos. 
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XV pav. Šlapynėms šienauti skirta speciali technika
Biologinės įvairovės požiūriu labai svarbi deficitinė buveinė – šlapynės. Deja, kai kurių tipų šlapynės šiuolai-
kiniam ūkininkavimui nelabai tinkamas. Seniau jos dažniausiai buvo prižiūrimos šienaujant dalgiais. Tokiose 
vietose neįmanoma panaudoti įprastos pievų šienavimo technikos, o gali būti naudojamos tik specialios palygin-
ti lengvos didelio pravažumo priemonės. Jų šalyje dar yra labai mažai ir jos labai brangios. Tačiau ateityje be jų 
gamtotvarkoje tikrai neapsieisime.

Iliustracijos

XIV pav. Liko neišvežta dalis nupjautos žolių masės
Šienaujant gamtosaugos požiūriu vertingas pievas ar šlapynes, reikia stengtis pašalinti visą žolių masę. Priešingu 
atveju iškyla grėsmė, jog toje vietoje pasikeis augalų rūšinė sudėtis. Mat irstant paliktai žolių masei, į dirvą pateks 
palyginti daug azoto. Dėl to gali įsigalėti įprastos azotą mėgstančios žolės (pvz., dilgėlės, builiai, garšvos ir kt.), 
kurios nukonkuruos vietinius augalus. Jei tie vietiniai augalai reti, degraduos vertinga augalų bendrija. 
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7.  
Specialioji gamtotvarkos  
veikla: invazinių rūšių augalų 
gausos ir paplitimo kontrolė

Invazinėmis laikomos tokios organizmų rūšys, kurios yra arba buvo įveistos, įkurdintos 
(introdukuotos), arba savaime išplito už natūralaus ankstesnio arba dabartinio paplitimo 
arealo ribų ir sugeba išgyventi bei daugintis, ir kurių  introdukcija ir (arba) paplitimas kelia 
pavojų (vietinei) biologinei įvairovei. Terminas „invazinės rūšys“ apima terminus „invazi-
nės svetimos rūšys“ (vartojamas Biologinės įvairovės konvencijoje), „invazinės nevietinės 
rūšys“, „invazinės svetimžemės (nevietinės) rūšys“.

Pripažinta, kad invazinės rūšys daro įtaką visoms ekosistemoms. Biologinių invazijų 
problema, ypač dėl intensyvesnių prekybinių mainų, pasaulyje sparčiai didėja. Masinis sve-
timžemių rūšių plitimas Europoje konstatuojamas apytikriai nuo 1800 m.

Invazinės rūšys labiausiai kenkia biologinei įvairovei. Jos konkuruoja su vietiniais or-
ganizmais, keičia buveinių struktūrą, yra toksiškos, platina parazitus ir (arba) patogenus, 
mišrinasi su giminingomis rūšimis ar atmainomis, maitinasi vietiniais organizmais, kei-
čia vietinį organizmų maitinimosi tinklą (pvz., invaziniai augalai smarkiai įtakoja kitų 
organizmų maisto resursų kiekį), suardo augalų apdulkinimo procesus, tiesiogiai naikina 
vietines rūšis, keisdamos energijos ir maistingųjų medžiagų srautus bei buveinių ir eko-
sistemų fizines savybes, suardo ekosistemų struktūrą. Be to, invazinių rūšių organizmai 
gali gadinti vandens kelius (ypač užkimšdami juos), daryti žalą miškininkystei, žemės 
ūkiui ir statiniams.

Specialioji gamtotvarkos veikla

XVI pav. Ožkų bandos – vis dar retas vaizdas Lietuvoje
Jau minėta, kad gyvulių ganymas yra svarbi gamtotvarkos priemonė pievose, šlapynėse. Lietuvoje tradiciškai  
ganomi gyvuliai yra galvijai. Tačiau gamtotvarkos požiūriu labai pageidautina ganyti mišrias gyvulių bandas. 
Pvz., ožkas labai perspektyvu ganyti ten, kur norima, kad neįsigalėtų sumedėjusių augalų jauni medeliai ar 
kelmų ataugos.
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apsidulkinimo. Žiedus apdulkina įvairių rūšių vabzdžiai, rinkdami lengvai prieinamą nektarą. 
Gyvybingos sėklos užsimezga ir po savaiminio apsidulkinimo, todėl net pavieniai individai, 
esantys toliau, nei įmanomas kryžminis apdulkinimas, gali subrandinti gyvybingas sėklas ir 
tapti nauju invaziniu židiniu (Botanikos institutas, 2005). Kaip ir dauguma invazinių rūšių 
augalų, dera labai gausiai. Derantis individas subrandina vidutiniškai po 20 000 sėklų, bet 
itin stambūs individai subrandina daugiau kaip po 100 000 sėklų. Dauguma (apie 95 %) sėklų 
telkiasi viršutiniame dirvožemio sluoksnyje (iki 5 cm gylio). Subrendusios sėklos ant augalo 
išlieka 1–2 savaites, retai – iki 2 mėnesių. Greičiausiai nukrinta centriniame skėtyje subren-
dusios sėklos, o ilgiausiai išsilaiko antrosios ir trečiosios eilės skėčių sėklos. Dauguma sėklų 
nukrinta aplink motininį augalą. Jeigu individas yra 2 m aukščio, tai 60–90 % sėklų nukrinta 
aplink motininį augalą 4 metrų spinduliu. Vandens telkinių pakrantėse augančių augalų sė-
klas veiksmingai išplatina vanduo. Dėl to nauji invazijų židiniai susidaro palei vandens telki-
nius labai dideliu atstumu nuo sėklų šaltinio. Vėjas sėklas išplatina palyginti nedideliu atstu-
mu, bet jeigu sėklos nukrenta ant susidariusios sniego dangos, jos gali čiuožti iki artimiausios 
kliūties, kartais net kelis kilometrus (Botanikos institutas, 2005).

Beveik nėra duomenų apie šių augalų tiesioginę sąveiką su vietiniais augalais, grybais ir gy-
vūnais. Išlieka realus Sosnovskio barščių ir šalyje savaime paplitusių sibirinių barščių kryžmini-
mosi ir introgresijos pavojus, kurio pasekmes sunku prognozuoti (Botanikos institutas, 2005).

Maždaug 80 % Sosnovskio barščių paplitimo ploto Lietuvoje šis augalas sudaro sąžaly-
nus kultūrinėse pievose, ganyklose, apleistuose laukuose, pakelėse ir prie sodybų sklypų. 
(Gudžinskas, Rašomavičius 2005). Sosnovskio barščiai, kaip ir kiti aukštieji barščiai, smar-
kiai keičia žolinių augalų bendrijas, faktiškai jose įsivyrauja. Augdami miške, prisitaiko aug-
ti sumažėjusio apšviestumo sąlygomis ir patiria nuolatinę medžių bei krūmų konkurenciją 
(Botanikos institutas, 2005).

Sosnovskio barštis kelia grėsmę ne tik biologinei įvairovei, bet ir žmonių sveikatai. Vi-
sose šių augalų dalyse kaupiasi biologiškai aktyvūs furokumarinų grupės junginiai (Kavli, 
Volden 1984). Taip pat nustatyta, kad kai kurie barščių sultyse esantys furokumarinų gru-
pės junginiai turi kancerogeninių ir teratogeninių savybių. Ant žmogaus odos patekusios 
augalo sultys ar pro lapus išsiskiriančios lakiosios medžiagos, veikiamos saulės spindulių 
nudegina odą (nudegimai prilygsta 1–3 laipsnio nudegimams apsiplikius verdančiu vande-
niu). Maždaug po paros (laikas priklauso nuo ultra violetinės spinduliuotės intensyvumo) 
augalo sulčių ir saulės šviesos paveikta oda patinsta, parausta ima kauptis audinių skysčiai, 
susidaro pūslės, dažnai maždaug po trijų parų kyla uždegimas. Pūslėms pratrūkus, susidaro 
ilgai negyjančios žaizdos, o joms užgijus, pakinta odos pigmentacija (atsiranda ilgai neišgy-
jančios rudos dėmės), susidaro randai (Kavli, Volden, 1984). Visgi būtina atkreipti dėmesį, 
kad ne visi žmonės yra vienodai jautrūs šio augalo poveikiui.

Specialioji gamtotvarkos veikla

Dauguma svetimžemių rūšių organizmų, pvz., sparčiai augantys medžiai ir žemės ūkio 
kultūros, dekoratyviniai augalai ir gyvūnai, į Europą buvo vežami sąmoningai. Jie gali būti 
nepavojingi, kol neištrūksta arba nepaleidžiami į laisvę. Kiti organizmai į Europą pateko 
netyčia, plečiantis ekonominiams mainams, turizmui. Invazinės rūšys yra pavojingos ir 
žmonėms. Pavyzdžiui, Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) gali sukelti alergiją, su-
dirginti ir nudeginti odą.

Kiekvienais metais Europoje aptinkama dešimtys naujų augalų rūšių, pakliuvusių iš 
įvairių pasaulio regionų. Dauguma invazinių rūšių į Europos žemyną yra patekę iš Šiaurės 
Amerikos ir Azijos. Europoje invazinės rūšys per metus padaro žalos už 12 milijonų eurų, 
bet įvertinta tik 10 % invazinių rūšių daroma žala (Europos Komisija, 2010).

Lietuvoje šiuo metu apie 50 organizmų rūšių laikomos invazinėmis ir dar apie 60 rūšių – 
potencialiai invazinėmis (galinčios ateityje kelti ekologinių problemų). Lietuvoje svetimže-
mių organizmų daroma žala ekonominiu požiūriu iki šiol nevertinta.

Kai kurios dabar invazinėmis Lietuvoje tapusios augalų rūšys, prieš šimtmečius atvežtos 
į gėlynus, sodus ar parkus kaip puošmena, sulaukėjo ir ėmė savaime plisti. Pavojingiausios 
Lietuvoje invazinės augalų rūšys yra Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), baltažie-
dė robinija (Robinia pseudoacacia), gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus), smulkiažiedė 
sprigė (Impatiens parviflora), uosialapis klevas (Acer negundo) ir vėlyvoji ieva (Padus seroti-
na). Invazinių rūšių statusas joms suteiktas teisiniais aktais (Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2009-11-09 įsakymas Nr. D1-663; Žin., 2009, Nr. 135-5904).  

Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) savaime paplitęs Kaukazo ir aplinkiniuose 
regionuose. Už savaiminio arealo paplitimo ribų jis daugiausia išplatintas Rytų Europoje 
(Nielsen et al., 2005; Moravcova et al. 2007). Šis augalas apie 1950 m. pradėtas auginti Bio-
logijos instituto eksperimentinėje bazėje (Vilniaus Jeruzalėje), siekiant ištirti kaip potenci-
alią silosinę kultūrą. XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje keliuose eksperimentiniuose 
ūkiuose – Vilniaus (Buivydiškėse), Švenčionių (Cirkliškėse) ir Kauno (Lapės) rajonų – buvo 
pradėti jo gamybiniai bandymai (Botanikos institutas, 2005). XX a. devintojo dešimtmečio 
pradžioje pastebėta, kad Sosnovskio barštis plačiai plinta savaime ir natūralizuojasi. 

Sosnovskio barštis yra iki 4,5 m aukščio monokarpinis daugiametis salierinių (Apiaceae) 
šeimos augalas. Jis subręsta tik po kelerių metų, o peržydėjęs ir subrandinęs sėklas, nunyksta. 
Augalo šaknų sistema labai galinga. Liemeninė šaknis yra iki 10 cm skersmens. Iš sėklų išaugę 
individai pirmaisiais metais auga lėtai, o antraisiais ir trečiaisiais – žymiai sparčiau, išaugin-
dami tik pamatinius lapus. Ketverių ar penkerių metų individai palankiomis sąlygomis pa-
siekia brandos amžių. Jeigu sąlygos nepalankios (augalai dažnai nupjaunami, auga ūksmėje 
ar labai tankiame sąžalyne), individai brandą gali pasiekti 6–9 (kartais 12–13) augimo metais. 
Sosnovskio barštis dauginasi ir plinta sėklomis, kurios dažniausiai užsimezga po kryžminio 
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stiebai su žiedynais. Jei nupjaunami peržydėję žiedynai, juos reikia surinkti ir sunaikinti, 
nes ir nupjautuose žiedynuose sėklos gali subręsti (Nielsen et al., 2005).

Kai kuriose Europos šalyse atlikti bandymai kitų rūšių barščius naikinti ganant gyvu-
lius. Nustatyta, kad galima ganyti avis ir ožkas, tik reikia parinkti juodaodes veisles. Baltos 
odos avys ir ožkos yra jautrios furokumarinų poveikiui. Barščiai pavojingi beveik visiems 
arkliams ir kitiems daugelio veislių gyvuliams. Nustatyta, kad ypač jautrios gyvulių akys, 
nosies ir burnos gleivinė. Barščiai turėtų sudaryt ne daugiau kaip 20 gyvulių paros pašarų 
raciono. Tyrimais nustatyta, kad ganant barščių augimas ir dauginimasis nuslopinamas tik 
tuomet, kai vasaros pirmojoje pusėje (iki birželio pabaigos) sąžalynų užimtuose plotuose 
ganoma po 20–30 avių ar ožkų viename hektare. Deja, šis barščių naikinimo būdas brangus. 
Jei gyvuliai laikomi tik specialiai barščiams naikinti, tai į išlaidas tenka įskaičiuoti bandos 
įsigijimo, teritorijos aptvėrimo, gyvulių nuolatinės priežiūros, papildomo jų šėrimo ir gir-
dymo, pašiūrės įrengimo išlaidas. Be to, gyvulius reikia išlaikyti per žiemą. Taip barščius 
naikinti gali tik ūkininkai, kurie ožkas ir avis laiko kitoms reikmėms ir kurių laukuose yra 
nedideli Sosnovskio barščių sąžalynai. Gyvulius ganyti šiuo tikslu perspektyvu saugomose 
teritorijose, kur gyvuliai gali būti naudojami ir kitoms gamtotvarkos reikmėms, pvz., ver-
tingų buveinių tinkamai būklei palaikyti (Nielsen et al., 2005).

Sosnovskio barščius galima naikinti herbicidu raundapu. Tai universalus sisteminis ne-
selektyvus herbicidas. Europoje jis kol kas registruotas. Juo galima naikinti barščius, tik ne 
vandens telkinių apsaugos ir gyvenamosiose zonose (Nielsen et al., 2005). Į augalus herbi-
cido patenka per žaliąsias jų dalis. Iš čia nukeliavęs į šaknis, jis sunaikina antžeminę augalo 
dalį. Sunaikina ir vegetatyviškai plintančių augalų šaknis. Poveikis priklauso nuo preparato 

19 pav. Barščių šaknų kirtimas kastuvu 
Pagal: Nielsen et al., 2005
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Tiriant Sosnovskio barščių tinkamumą gyvulių pašarui, nustatyta, kad naminiams 
gyvūnams kenkia ne tik šviežios augalo dalys, bet ir silosas. Karvės, arkliai (ypač kailiu 
neapaugusios jų kūno vietos) ir kiaulės yra jautrūs barščių kaupiamoms medžiagoms. Šių 
augalų žiedai išskiria daug nektaro, kuris privilioja įvairius vabzdžius. Nektaro poveikis 
vabzdžiams netirtas, bet yra duomenų, kad Sosnovskio barščių išskiriamas nektaras pavo-
jingas bitėms (Botanikos institutas, 2005).

Sosnovskio barščius naikinti rekomenduojama konkrečiomis sąlygomis saugiausiais ir 
veiksmingiausiais būdais (priklauso nuo populiacijos vietos, dydžio, tankio ir kt.); Bota-
nikos institutas, 2005). Galima kapoti šaknis, pjauti stiebus, šienauti, arti, šalinti skėčius. 
Tačiau šiais būdais naikinamas  augalas, išskyrus kapojant šaknis,  iš karto nežūva. Nemažai 
barščių žūva išnaudoję maisto medžiagų atsargas, kai kelerius metus iš eilės šalinamos ve-
getatyvinės jų dalys (Nielsen et al., 2005). 

Arimas yra gera kovos su barščiais priemonė žemės ūkio paskirties plotuose (Nielsen C. et 
al., 2005). Literatūros duomenimis, veiksmingas yra tik gilus (iki 24 cm gylio) arimas, nes tik 
taip suartoje dirvoje sėklom negauna joms sudygti reikiamos šviesos (Nielsen C. et al, 2005). 

Šaknys kapojamos įprastu aštriu kastuvu ar specialiai pagamintu panašiu, bet lengvesniu  
įrankiu. Kastuvu šaknys kapojamos anksti pavasarį, kai pradeda augti pirmieji lapai, ir dar 
kartą gali būti kapojamos vasaros viduryje. Šaknį nukirsti reikia giliai – bent 10 cm gylyje 
(19 pav.). Nukirtus šaknį, viršutinę augalo dalį reikia ištraukti iš dirvožemio. Paliktas neiš-
trauktas augalas dažniausiai nežūva. Šaknų kapojimas – labai veiksmingas būdas, bet imlus 
darbo laikui ir dėl to gana brangus. Šaknys kapojamos tik pavienių ar nedideliais sąžalynais 
(iki 200 individų) augančių Sosnovskio barščių. Dar šis būdas gali būti taikomas tada, kai 
dėl vietovės reljefo ar kitokių ypatybių, taip pat dėl gamtosaugos reikalavimų kitų naikinimo 
būdų negalima pritaikyti (Gudžinskas, Rašomavičius, 2005). Barščius mechanizuotai šienauti 
geriausia tuomet, kai yra dideli jų sąžalynai. Nušienauti jie labai greitai atželia, todėl šienauti 
dažniausiai tenka 2–3 kartus per metus. Svarbu, kad augalai nesubrandintų ir neišplatintų 
sėklų. Todėl geriausia, kai jie nupjaunami žydėjimo pradžioje, skleidžiantis centrinio skėčio 
žiedams. Antrą kartą pjauti reikia, kai vėl ima žydėti pirmieji atžėlusių ūglių žiedai. Jeigu labai 
palankios oro sąlygos (šilta ir daug drėgmės), šienauti gali tekti iki 4 kartų per metus. 

Galima taikyti paprastesnį šienavimo būdą – nupjauti ne visus barščių lapus ir stiebą, bet 
tik stiebą žydėjimo pradžioje. Labai svarbu pašalinti visus žiedynus ir neleisti subrandinti 
sėklų. Tačiau taip barščiai naikinami daug ilgiau, krtais 10–15 metų, o jei bent kiek subręsta 
sėklų, naikinimas nerezultatyvus (Nielsen et al., 2005).

Žiedynų šalinimas – tokio pat veiksmingumo barščių naikinimo būdas, kaip ir žydinčių 
augalų šienavimas. Žiedynus šalinti reikia visą vegetacijos laikotarpį, nes nauji ūgliai su žie-
dynais atželia labai greitai. Nupjovus žiedynus prieš žydėjimą, per 2–3 savaites atželia nauji 



170 171Agrarinė aplinkosauga

Apskritai herbicidais naikinti Sosnovskio barščius yra vienas pigiausių būdų, kai šis au-
galas yra išplitęs palyginti dideliame plote. Raundapu naikinamus barščius reikia apipurkšti 
vegetacijos sezono pradžioje, kai augalai būna maždaug 20–30 cm aukščio, bet ne aukštesni 
kaip 40–50 cm. Aukštesnius augalus reikia nušienauti, o herbicidus purkšti tada, kai atžėlę 
lapai vėl bus 20–30 cm aukščio (Nielsen et al., 2005). Tankių sąžalynų neverta purkšti, nes 
herbicidai nepasiekia po lapais esančių jaunų augalų. Žuvus stambiesiems individams, jau-
ni augalai pradeda sparčiai augti ir užima jų vietą. Kai apdorojami augalai nedideliais lapais, 
herbicidai geriau juose pasiskirsto, dėl to žūva daugiau augalų. Po 30–45 dienų reikia dar 
kartą apipurkšti t po pirmojo purškimo likusius gyvus individus (Nielsen et al., 2005).

Sosnovskio barščiams naikinti reikia daug laiko ir išteklių. Gerų šio darbo rezultatų 
galima tikėtis tik tada, kai šie augalai naikinami sistemingai. Jei Sosnovskio barščius nai-
kinsime tik miškuose arba tik pievose, norimų rezultatų nesulauksime. Norint sustabdyti 
Sosnovskio barščių plitimą, reikia kompleksiškai ir vienu metu barščius naikinti visų tipų 
buveinėse (Nielsen et al., 2005). Barščių naikinimo įvairaus dydžio populiacijose veiksmin-
gumo duomenys pateikti 13 lentelėje.

Lietuvoje 2009–2010 m. vykdytas bendras Vilniaus pedagoginio universiteto ir Botanikos 
instituto tyrimas (Vilčinskaitė, 2010). Juo buvo siekiama nustatyti Sosnovskio barščiams nai-
kinti tinkamas herbicido raundapo koncentracijas. Tyrimui naudotas trejopos koncentraci-
jos (150; 300; 450 g/l veikliosios medžiagos glifosato) sisteminis herbicidas Raundap gold 450. 
Visų trijų koncentracijų herbicido poveikis Sosnovskio barščiams buvo pakankamai stiprus. 
Po 1 ir 2 mėnesių visų apdorotų augalų antžeminės dalys buvo sunykusios (žuvusios). 150 g/l 
glifosato turinčiu preparatu (gamintojo rekomenduojamu aukštoms piktžolėms naikinti) ap-
dorotų augalų rudenį atžėlė 13,3 %. Stipresnės koncentracijos (300 ir 450 g/l glifosato) her-
bicidu apdoroti Sosnovskio barščiai rudenį neatžėlė. Pavasarį atžėlė labai nedaug apdorotų 
augalų, nesvarbu kokios koncentracijos preparatu jie buvo apipurkšti. Vis dėlto tų, kurie buvo 
apdoroti silpniausios koncentracijos herbicidu,  atžėlė daugiau  (6,7 %; kitos koncentracijos 
preparatais apdorotų augalų atžėlė 2,7 %). Nors visų tyrimui naudotų herbicido preparatų 
poveikis panašus, bet efektyviausias yra 300 g/l koncentracijos raundapas. 450 g/l koncentra-
cijos preparatą naudoti neefektyvu, nes jo poveikis visiškai vienodas, kaip ir koncentracijos 
300 g/l koncentracijos preparato, o sunaudojama daugiau. Efektyviausia Sosnovskio barščius 
naikinti tik prasidėjus augalo žydėjimo fazei, nes visi augalai žūsta nesubrandinę sėklų ir iki 
sezono pabaigos neatželia. Kitais metais atželia tik 1,5  % taip apdorotų augalų. Purkšti dar 
žiedų nesukrovusius augalus (aukštesnius kaip 50 cm) nelabai efektyvu, nes jų rudenį atželia 
3,3 %, o pavasarį – 6,7 % Lietuvoje atlikti herbicido raundapo poveikio Sosnovskio barščiams 
tyrimai rodo, kad šis poveikis nepriklauso nei nuo augalo morfologinių ypatybių, nei nuo 
būdo, kuriuo augalas apdorojamas herbicidu. Purkšti rekomenduojama didelius invazinio au-
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normos. Raundapo veiklioji medžiaga – glifosatas (N-fosforo metilo glicinas). Absorbuo-
tas per augalų lapus, jis pasklinda po visą augalą  ir stabdo baltymų sintezę. Dėl to augalas 
greitai žūsta. Patekęs į dirvą, raundapas tampa inertiškas, dirvos dalelių surištas, jis greitai 
suskyla, todėl vėliau sudygusiems augalams įtakos neturi. Herbicidu geriau apdoroti inten-
syviai augančius augalus, kai šiltas ir drėgnas oras, kai didžiausias žaliasis augalų paviršius. 
Poveikis pastebimas po 7–10 dienų. Raundapas neveikia augalų sėklų. Juo reikia purkšti 
sausus, nerasotus augalus. Tik po 4–6 valandų lietus nebeturi įtakos. Herbicidas dirvoje 
laikosi 2–4 savaites, bet augalų nebeveikia. Nepatariama šio herbicido naudoti per dideles 
sausras ar šalnų metu, rudenį, kai baigiasi augalų vegetacija.

14 lentelė. Barščių naikinimo būdai ir jų efektyvumas 
Pagal: Nielsen et al., 2005

Veiksmingumas 

Veiksmingas, bet didelės darbo laiko sąnaudos 

Darbo sąnaudos nedidelės, bet mažiau vei-
kmingas nei šaknų kapojimas

Veiksmingas. Būtinai reikia laikytis herbicidų 
naudojimo taisyklių

Veiksmingas, bet didelės darbo laiko sąnaudos 

Darbo sąnaudos nedidelės, bet mažiau  
veikmingas nei šaknų kapojimas

Darbo sąnaudos nedidelės, bet būdas mažiau 
veikmingas. Reikia  žoliapjovių 

Būdas veiksmingas, reikia laikytis herbicidų 
naudojimo taisyklių. Reikia rankinių purkštuvų

Darbo sąnaudos nedidelės, bet būdas mažiau 
veikmingas. Reikia žoliapjovių 

Darbo sąnaudos nedidelės, bet būsas mažiau 
veikmingas. Reikia traktorinės technikos 

Darbo sąnaudos nedidelės, bet būdas mažiau 
veikmingas. Reikia traktorinės technikos

Būdas veiksmingas, reikia laikytis herbicidų 
naudojimo taisyklių. Reikia rankinių purkštuvų, 
traktorinių purkštuvų, bet jais ne visus sąžaly-
nus galima pasiekti

Darbo efektyvumas 
(laiko sąnaudos)

50 augalų per 1 val. 
(dirba 2 žmonės)

150–200 augalų  
per 1 val.

Iki 200 augalų  
per 1 val.

50 augalų per 1val. 

Iki 1000 augalų  
per 1 val.

0,25 ha per 1 val. 
 

Iki 300 m2 per 1 val 

0,25 ha per 1 val. 
 

0,25–1 ha per 1 val. 
 

0,25–1 ha per 1 val. 

0,25–1 ha per 1 val 
 
 

Naikinimo būdai 

Šaknų kapojimas 
kastuvu

Šienavimas  
dalgiu

Naikinimas  
herbicidais

Šaknų kapojimas 
kastuvu

Šienavimas  
dalgiu

Mechanizuotas  
šienavimas  
žoliapjove

Naikinimas  
herbicidais

Mechanizuotas  
šienavimas  
žoliapjove

Mechanizuotas  
šienavimas  
traktoriumi

Arimas  
traktoriumi

Naikinimas  
herbicidais 
 

Populiacijos dydis 

Pavieniai augalai 
arba nedideli 
sąžalynai  
(iki 100 augalų) 
 
 

Nedideli sąžalynai 
(100–1000 augalų) 
 
 
 
 
 
 
 

Dideli sąžalynai 
(daugiau kaip  
1000 augalų) 
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Baigiamasis žodis

Sėkmingas yra toks ūkininkavimo būdas, tokia dirvožemio naudojimo sistema, kuri sudaro 
sąlygas ilgai palaikyi pastovų dirvožemio derlingumą. Kaip matyti iš žemės ūkio raidos, 
tokio  tikslo buvo siekiama dviem būdais. 

Pirmasis būdas (labiausiai primenantis vadinamąjį alternatyvųjį žemės ūkį, alternatyvią-
ją žemdirbystę) – tai siekis pasinaudoti subalansuota, darnia dirvožemio, augalų, gyvūnų, 
žmogaus ir natūralių gamtos veiksnių sąveika. Šį būdą žmonija taikė šimtus ir net tūks-
tančius metų, todėl žinomos visos galimos jo aklavietės. Ūkininkaujančios kartos gaudavo 
arba gaminosi sveikus maisto produktus, gyveno švarioje gamtoje, kur niekas netrikdė jos 
dėsnių. Taip buvo išsaugota teisė būsimosioms kartoms naudotis kokybiškais ir nepereks-
ploatuotais atsinaujinančiais gamtos resursais, pirmiausia nenualintais dirvožemiais. Tiesa, 
būta klystkelių ir aklaviečių. Už tuos klystkelius tuometinės kartos mokėjo badu, mirtimi.  
Ne vienai jų teko kraustytis į kitus regionus. Dabartinės kartos buvusių kartų klystkelių 
vietose mato dykumas. Tačiau ankstesnių kartų padarytos klaidos, akivaizdu, atsirado dėl 
nežinojimo, nesuvokimo. Jos pasireiškė tik izoliuotuose regionuose.

Antrasis būdas (labiausiai primena vadinamąjį tradicinį žemės ūkį, tradicinę žemdirbys-
tę) – tai siekis pasitelkti, nors ir vienpusiškas, agrarinių mokslų žinias (ignoruojant ekolo-
gijos mokslo žinias). Žemės ūkyje plačiai  pradėtos naudoti sintetinės mineralinės trąšos ir 
sintetiniai pesticidai, taikytos pramoninės neekologiškos technologijos. Taip ūkininkauti 
masiškai pradėta tik po antrojo pasaulinio karo. Kas dėl gamtos, ekosistemų, aplinkos (kartu 
ir globalios aplinkos) chemijos, tai net šimto metų patirtis yra per menka, norint išsiaiškinti 
tykančius pavojus ir jų padarinius. Ūkininkaujančios kartos gauna daug, bet nepakankamai 
geros kokybės maistinės žaliavos, kurios negali visai išvalyti, todėl gamina nepakankamai 
sveikus maisto produktus. Kartu netenkama švarios gamtos. Paviršinių gruntinių vandenų 
kokybė daugumoje regionų nebeatitinka geriamąjam vandeniui keliamų reikalavimų. Šios 
kartos jau dabar brangiai moka už iš giluminių gręžinių išgautą vandenį. Artimiausioje 
ateityje geriamasis vanduo gali tapti strategiškai svarbiu gamtos resursu. Paviršinių stovin-
čių vandenų „senėjimo“ greitis padidėjo dešimtis ir net šimtus kartų. Jei dabartinė žemės 

Baigiamasis žodis

galo sąžalynus, o aplikaciją taikyti tada, kai herbicidą naudoti reikia itin atsargiai, selektyviai,  
pvz., kai Sosnovskio barščiai auga tarp kultūrinių augalų ar greta jų (Vilčinskaitė, 2010).

Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus) yra kilęs iš Šiaurės Amerikos. Skirtingai nei 
kultūriniai žemės ūkio reikmėms auginami lubinai, gausialapis lubinas yra daugiametis 
augalas. Vilniaus apylinkėse tirtų šių augalų amžius buvo iki 28 metų (Maksimovič,2009). 
Gausialapis lubinas turi keletą stiebų. Šis augalas gerai auga įvairaus derlingumo dirvose, 
yra šviesamėgis, todėl geriausiai auga visiškai atvirose saulėtose vietose. Jo šaknų sistema 
galinga, vandenį gali imti iš giliau nei 2 m. Gausialapio lubino šaknyse gyvena gumbeli-
nės bakterijos, kurios pasisavina dujų pavidalo azotą (neprieinamą daugumai kitų augalų). 
Bakterijos minta augalo pagaminamomis organinėmis medžiagomis, o lubinas vartoja bak-
terijų sukauptą azotą. Gumbelinės bakterijos daugiausia yra susitelkusios ant gausialapio 
lubino šaknų iki 30 cm gylyje. Labai retai jų randama 1 m gylyje ir giliau.

Kaip ir dauguma invazinių rūšių augalų, gausialapis lubinas kasmet gausiai dera. Sėklos 
subrandinamos ankštyje. Jos plinta nedideliu atstumu nuo motininio augalo. Gausialapiai 
lubinai iš visų lubinų turi daugiausia vadinamųjų kietalukščių sėklų, kurios dirvoje gali 
nesudygti dešimtis metų (Lazauskas, 1970).

Nei laukiniai gyvūnai, nei naminiai gyvuliai gausialapio lubino beveik neėda. Lietuvoje  
jis daugiausia augintas žaliajai trąšai, komposto gamybai ir kaip dekoratyvinis augalas. Juo 
miškuose būdavo apsodinamos priešgaisrinės juostos. Gausialapis lubinas yra vienas iš in-
vazinių žolinių augalų, kuris įsikuria pievų ir pušynų bendrijose (Gudžinskas, 1999).

Dėl ant šių augalų šaknų gyvenančių gumbelinių bakterijų veiklos gausialapio lubino au-
gimo vietose dirvožemyje pagausėja azoto. Dėl to keičiasi vietinių augalų rūšinė sudėtis, ir 
kartu visos biologinės bendrijos struktūra bei ekosistemos energetika. Tankūs gausialapio 
lubino sąžalynai stelbia vietinius augalus.

Svetimžemių organizmų kontrolė ir invazinių rūšių organizmų naikinimas yra labai 
svarbus žingsnis, siekiant vieno didžiausių ES tikslų  – iki 2010 m. sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą. 

Norint Lietuvoje sustabdyti svetimžemių organizmų plitimą, reikia iš anksto numatyti 
galimą jų žalą ir kuo anksčiau imtis prevencinių priemonių. Labai svarbu, kad visuomenė 
suprastų šios problemos esmę. Kiekvienam šalies piliečiui rekomenduojama:

 > savavališkai iš kitų kraštų neįvežti jokių organizmų;
 > savo valdose naikinti pavojingus svetimžemius augalus;
 > gamtoje nesodinti jokių svetimžemių augalų;
 > neleisti dekoratyviniams augalams subrandinti vaisių ir jiems plisti už sodo ar 

daržo ribų; 
 > neišmesti jokių augalų atliekų į nuošalias vietas, kur jie galėtų įsikurti ir toliau plisti.
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