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Šios publikacijos skaitytojas pirmiausia bendrai susipažins su Baltijos LIFE-Nature
projektais, t.y. sužinos, kada ši europinė programa buvo pirmą kartą pritaikyta,
kokia buvo jos ﬁnansinė išraiška, pagrindinė veikla. Jam reiktų trumpai pateikti
bendruomenėms svarbių buveinių tipus Baltijos šalyse, jų pasiskirstymą bei
išskirti buveines, kurios yra Baltijos LIFE-Nature projekto objektas. Tiktų pradėti
nuo idėjos gimimo, t.y. tuo, kur ieškoti įkvėpimo, kaip parengti paraišką, kas
garantuoja projekto parengiamojo etapo sėkmę. Praverstų skaitytojui ir praktiška
projekto parengiamojo etapo atmintinė.

B a l t i c

Iš vienos pusės, seminaruose dalyviai susipažino su vertinga patirtimi, kuri buvo
pateikta ataskaitų forma. Iš kitos, projektų vykdymo veikloje buvo padaryta tokių
gerų ir paprastų atradimų, jog tiesiog būtų buvę nedovanotina, jei apie juos būtų
žinoję tik nedidelė specialistų grupė. Tokiomis aplinkybėmis gimė idėja parengti
šią publikaciją, kurioje būtų aprašyta Baltijos LIFE-Nature projektų patirtis
visais aspektais, pradedant idėjos gimimu ir baigiant projekto įgyvendinimu, ir
nuosekliai pagristi veiklos rezultatai.

t h e

Seminaro dalyviai
lankosi Häädemeeste
projekto teritorijoje

E x p e r i e n c e

Pagrindinis BEF LIFE-Nature Coop projekto tikslas buvo propaguoti LIFE-Nature
projektų kokybės valdymą ir įdiegimą bei kitas potencialias Natura 2000
programos sritis. Kadangi dauguma Baltijos LIFE-Nature projektų buvo skirti
buveinių tvarkybai (17 iš 21, ir jie yra ką tik baigti arba šiuo metu vykdomi), todėl
natūralu, kad ši tema yra aktualiausia ir šios srities patirtis yra svarbiausia. Šio
projekto vykdymo metu šlapynių, pajūrio (pievų) ir miškų buveinių ekspertams
buvo surengti trys specialūs seminarai, kuriuose buvo keičiamasi idėjomis,
atsiskaitoma už atliktus darbus ir tiesiog bendraujama. Projektų ekspertai šiems
seminarams pateikė medžiagos apie įvairių buveinių istorinę raidą ir geriausią
tvarkymo patirtį. Kiekvienas buveinių tipas, kuriam buvo
skirtas atitinkamas seminaras, turėjo savo „globojamąjį
projektą“, t.y. vietinį šios srities LIFE-Nature projektą,
kuris organizavo išvykas į objektus. PowerPoint
prezentacijos, kuriose buvo pateikta daug nuotraukų, ir
išvykos į vietas – vaizdingas aukštutines pelkes, pajūrio
pievas ar Vakarų taigą, suteikė susirinkusiems gamtos
apsaugos entuziastams daug malonių akimirkų.

o f

Pasidalijimas žiniomis iš
visos Europos, Kemeri
nacionalinis parkas
(Latvija)

Sėkmingai užbaigus pirmąjį Latvijos LIFE-Nature Coop projektą Buveinių
tvarkymo patirties pasidalijimas tarp LIFE-Nature projektų, kurį vykdė
Baltijos aplinkosaugos forumas (angl. BEF), galima konstatuoti, kad
projektas pasiekė visus tikslus, kurie atsispindi šio projekto pavadinime.
Aštuoniolika mėnesių gamtos apsaugos projekto dalyviai iš Baltijos ir
kitų Europos Sąjungos šalių nuolatos susirinkdavo prie apvalaus stalo.
Idėja buvo paprasta: sukurti bendrą Europos tinklą, dalytis informacija
ir patyrimu apie buveinių tvarkybos metodus ir kita su šiuo projektu
susijusia informacija bei plėtoti naujus sumanymus.
Ne paslaptis, kad buveinių tvarkybos srityje sukaupta
daug vertingos patirties, nemažai išmokta, sužinota ką
ir kaip daryti, tačiau realiame gyvenime ši informacija
ne visada yra perduodama tiems, kuriems jos reikia,
ir ne visada yra tinkamai įvertinta. LIFE-Nature Coop
programa iš tiesų buvo ideali priemonė tokiai veiklai, ji
davė vertingų kontaktų, suteikė galimybių išmokti naujų
dalykų bei paskatino visas Europos šalis pamąstyti apie
gamtosaugos problemas.

c o n t i n u a t i o n

ĮŽANGA
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Kai projektas yra patvirtintas, prasideda veiklos, jo įgyvendinimo etapas. Jeigu
siūlomi buveinių tvarkymo būdai yra taikyti anksčiau ir efektyviai, jų sėkmė
labiausiai priklauso nuo socialinio, politinio bei ekonominio konteksto. Šiame
darbe skaitytojas sužinos apie Baltijos LIFE-Nature projektų administravimą
projekto įgyvendinimo etape.
Nors naudoti buveinių tvarkybos metodai dažnai yra paprasti (pvz., pievų
ganymas ar krūmų kirtimas), jų taikymas turi tam tikrų niuansų ir ypatybių. Be
kitų dalykų, skaitytojui paaiškės, kas geriausiai tinka Estijos pajūrio pievoms ar
Latvijos aukštutinėms pelkėms. Vykdant projektą tapo akivaizdu, kad daugelis
buveinių tvarkybos metodų tinka įvairių tipų buveinėms, tačiau jų taikymo
elementai gali skirtis, todėl teko pritaikyti iš anksto numatomos informacijos
transformavimo struktūrą. Šioje publikacijoje konkrečių buveinių tvarkyba
ir stebėsena nebus pateikiami pagal projekto seminarų struktūrą, t.y.
buveinių tipai neaprašinėti, o detaliau panagrinėti dažniausiai Baltijos
LIFE-Nature projektuose taikomi tvarkybos metodai, akcentuojami galimi
pavojai, kuriuos siekiama eliminuoti, panagrinėtos metodų taikymo
technologijos ir identiﬁkuotos joms tinkamos buveinės. Kiekvienos šios
dedamosios dalies parengtas trumpas teorinis pagrindimas, aprašoma
atlikta stebėsena ir pateikiamos ekspertų išvados bei rekomendacijos.
Norint įgyvendinti projektą, būtinas lankstumas, tačiau kartu nuoseklumas
ir atkaklumas. Be to, labai svarbu užtikrinti darbo tęstinumą, kai projekto
ﬁnansavimas baigsis. Tęstinumas yra vienas svarbiausių tokių, sąlyginai
trumpų, projektų aspektų, todėl būtina užtikrinti projektų pasiektų rezultatų
ilgalaikiškumą. Ar tai bus vykdoma sukuriant ﬁnansavimo schemas ar
atitinkamus administravimo organus, priklauso nuo projekto pobūdžio. Šiame
darbe atskleista Baltijos šalių patirtis.
Ši publikacija dar kartą patvirtina seną išmintį, kad geriausiai išmokstama
dirbant. Baltijos LIFE-Nature projektų apibendrinta patirtis išvys dienos šviesą
viename leidinyje. Praėjus kuriam laikui gal bus įdomu atsigręžti ir prisiminti
pirmuosius žingsnius LIFE pobūdžio gamtos apsaugos veikloje ir įvertinti
pokyčius. Kitus skaitytojus ši publikacija gal pastūmės kurti naujus projektus ar
pravers rašant projektines paraiškas. Baltijos LIFE-Nature projektų patirtis gali
būti taikoma kitose Europos šalyse, o nuo keitimosi nuomonėmis gali užmegzti
nauji kontaktai ar net bendri gamtos išsaugojimo veiksmai visoje Europoje. Be
to, leidinio rengėjai viliasi, kad ši publikacija gali praversti ir kitokiai su gamtos
išsaugojimu susijusiai veiklai Baltijos šalyse.

Bendras Latvijos nario mokesčio įnašas buvo 2160 000 eurų, įskaitant 1140 000
eurų iš Phare fondų. 11 patvirtintų projektų ﬁnansavimui buvo gauta 10 milijonų
eurų, apie 73 proc. visų projektui skirtų lėšų. Kartu su Latvijos įnašu (iš paramos
gavėjų, partnerių, bendro ﬁnansavimo) tai sudaro įspūdingą sumą – 13,7
milijono eurų. Latvijoje patvirtinta apie 58 proc. projektų: iš 19 pateiktų 11.
1 lentelė. LIFE-Nature projektų skaičius įvairiais metais
Metai
2001
2002
2003
2004
Pateikta 2004

Estija
3
2
2
3
2

Latvija
3
2
3
3
3

Lietuva

3
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Narystės LIFE programoje mokesčio mokėjimo laikotarpiu (2001–2003)
Estija sumokėjo 1640 000 eurų, įskaitant 790 000 eurų iš Phare lėšų.
Estijos Aplinkos apsaugos ministerija teigia, kad LIFE-Nature projektai
uždirbo daugiau negu kainavo: 10 projektų davė šaliai 4,2 milijono eurų,
t.y. apie 67 proc. projekto lėšų. Kartu su Estijos įnašu bendra suma yra 6300 727
eurai. Patvirtinta apie 40 proc. projektų: iš 25 pateiktų 10.

B a l t i c

2000–2004 m. Europos Komisija patvirtino 21 Baltijos LIFE-Nature projektą: 10
Estijoje ir 11 Latvijoje. Kaip jau buvo minėta, 17 jų yra susiję su buveinių
tvarkyba. Ši publikacija ir skirta šiam klausimui. Daugiau duomenų apie
šiuos projektus pateikta leidinio III ir IV prieduose. Paminėtina, kad kitų 4
projektų, susijusių su rūšių išsaugojimu, dalyviai buvo kviečiami dalyvauti
LIFE-Nature Coop projektų renginiuose, todėl kai kuri jų patirtis taip pat
yra pateikta šiame darbe.

t h e

LIFE-Nature projekto patirtis Estijoje ir Latvijoje irgi patvirtina šią nuomonę. Jai
pritaria ir Lietuva, nors jos patirtis dar nedidelė. Lietuvos gamtos išsaugojimo
ekspertai, kurie dalyvavo visuose šio projekto seminaruose, ne kartą pareiškė,
kad reikia tik apgailestauti, jog jų šalyje toks projektas nėra vykdomas. Pradžioje,
kai buvo reikalingas politinis kiekvienos šalies apsisprendimas dėl dalyvavimo
šiame projekte, Lietuva nebuvo pasirengusi įnešti reikiamą įnašą, todėl Baltijos
LIFE-Nature projekto patirtis šiame kontekste apsiriboja tik Estija ir Latvija.

o f

Susitikimas su senais
draugais, naujų
draugų įsigijimas...

Daugiau nei ketverius metus Latvijoje ir Estijoje vykdomas LIFE III programos
ﬁnansuojamas LIFE-Nature projektas įnešė svarų indėlį į šių šalių gamtos
apsaugą. Vertinant atliktą darbą daug projekto dalyvių pripažino šio projekto
vertę ir naudą. Praktinė buveinių tvarkyba sėkmingai suderino visuomenės
švietimą ir Natura 2000 programos tolesnį vystymą. Marika Kose iš Estijos,
Baltijos LIFE-Nature projekto pradininkė, šį projektą įvertino kaip „lanksčiai
ir išmintingai tvarkomą dosnų gamtos išsaugojimo fondą“. Latvijos LIFENature projekto „krikštamotė“ Ilona Mendzinga iš Aplinkos apsaugos
ministerijos nurodė tris aspektus, dėl kurių LIFE-Nature programa yra gerai
įvertinta: ji mobilizuoja ir suaktyvina žmones, prisideda prie kitų didelių
ir sudėtingų gamtos apsaugos projektų įgyvendinimo, naudoja palyginti
paprastus administravimo būdus. Šiuo metu, kai nelabai aiški LIFE-Nature
projektų ateitis, šio projekto dalyviai dar kartą patvirtina, kad LIFE-Nature yra
galinga priemonė, ypač naujoms ES narėms, ir būtų neprotinga jos atsisakyti.

E x p e r i e n c e

Užsitarnauta poilsio
valandėlė po vizito
Teiči projekto

c o n t i n u a t i o n
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Estijos buveinių projektų biudžetai buvo mažesni nei vienas milijonas eurų, tuo
tarpu 6 iš 10 Latvijos buveinių projektų buvo milijoniniai, jų biudžetai viršijo
vieną milijoną eurų. Faktiškai Latvijos Pajūrio pievų projekto biudžetas sudarė
beveik 2,3 milijono eurų ir būtų vienas brangiausių. Jį vejasi Kemeri projektas,
kurio biudžetas – beveik 1,95 milijono eurų, bet jis dar gali būti sumažintas.
Vidutiniškai LIFE-Nature buveinės atkūrimo projektas Latvijoje turi 1226 693
eurų biudžetą, o Estijoje – 540 462 eurų.
Apklausa, daroma prieš patvirtinant projektą, rodo, kad Europos Komisija labai
atsargiai vertina projekto trukmę. Kai kuriems Baltijos LIFE-Nature projektams
buvo pasiūlyta pratęsti projekto terminą ir taip užtikrinti numatytų veiksmų
įgyvendinimą. Būta atvejų, kai jau vykdomam projektui teko atidėti įvykdymo
terminą. Vidutiniška LIFE-Nature projektų trukmė Latvijoje ir Estijoje – atitinkamai
42–43 mėnesiai.
Baltijos LIFE-Nature projektų gautos naudos analizė rodo, kad dažniausiai
projekto vadovaujančios šalys buvo nevalstybinės organizacijos. Jos vykdė 8
projektus iš 21. Atskirai paėmus, aktyviausia buvo Estijos ornitologų draugija
(2 projektai) ir Latvijos gamtos fondas (4 projektai). Po jų projektų kūrimu ir
įgyvendinimu išsiskyrė saugomų teritorijų administracijos, vietiniai savivaldos
organai, aplinkos ministerijos ir universitetai.

Didžiausias projekto dėmesys
Kituose skyriuose parodyta, kad LIFE-Nature projektų skirtingas turinio kryptis
lemia nevienodos priežastys. Įvairiai yra generuojamos idėjos bei visas projekto
pobūdis priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau siekiant pasirinktų gamtos
apsaugos tikslų priemonių įvairovė yra ribota. Kita vertus, pats LIFE-Nature
projektas nustato tam tikrus apribojimus projekto krypčiai, todėl galima pateikti
bendrą apžvalgą ir nustatyti šių projektų panašumus.
Visi Baltijos projektų buveinių tipai buvo suskirstyti į šias kategorijas: pajūrio,
kopų, pievų, pelkių, gėlavandenės, miško ir dykynių buveinės. Speciﬁnės
buveinės suskirstytos pagal šias kategorijas ir jų pavadinimai bei numeriai
nurodyti laikantis ES klasiﬁkacijos. Visas europinės reikšmės buveinių, randamų
Baltijos valstybėse, sąrašas bei buveinės, kurios buvo įtrauktos į Baltijos LIFENature projektus, pateiktos leidinio I priede.
Kaip jau buvo minėta, keturių projektų, kurie buvo orientuoti į atskirų rūšių
išsaugojimą, patirtis šioje publikacijoje nėra apibendrinta, tačiau jų pavadinimai
nurodyti projektų krypčių pastabose III ir IV prieduose. Nagrinėjant kitus
projektus, bus nurodyta, kokie speciﬁniai buveinės tvarkybos tikslai buvo keliami
ir kokia atlikta veikla juos įgyvendinant.
Prieš pradedant projekto įgyvendinimą projekto komanda dažniausiai atlieka
reikalingą buveinės inventorizaciją ir sudaro atitinkamus veiklos planus.
Šios veiklos mastas atskiruose projektuose skiriasi. Kai kurie projektai dar
parengiamajame etape turi daugiau duomenų, o buveinės inventorizacija
(įvertinimas) atliekama tam, kad būtų galima numatyti reikiamą veiklą. Kitų
buveinių plano darymas yra vienas pagrindinių veiklos rezultatų, nes nuo jo
priklauso veiklos intensyvumo lygis.
Keletas projektų, pvz., Engure, Teiči, Kemeri, Karula, įgyvendino jau turimus
gamtos tvarkybos planus, tačiau dauguma šį darbą įtraukia į projektą. Pagal

Karula gamtos parkas
– infrastruktūra

i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
E x p e r i e n c e
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Žolės pjovimas Šiaurės
Gaujos projekto
teritorijoje

Pagal LIFE-Nature programą visi projektai privalo didinti visuomenės
sąmoningumą, šviesti ir informuoti žmones. Nors yra ir kitų labai gerų šios veiklos
pavyzdžių, dažniausiai naudojamos tradicinės priemonės: brošiūruoti projektai,
ﬁlmai, TV laidos, seminarai ir kitokia veikla šioje publikacijoje nenagrinėjama.
Beje, neseniai išleistas Europos Komisijos leidinys LIFE-Nature: bendravimas su
projektų dalyviais ir plačiąja visuomene pateikė Baltijos LIFE-Nature projektų
pavyzdžių.

p r o j e c t s :

Numatoma, kad turizmas teikia potencialią ekonominę Natura 2000
vietovių naudą vietiniams projektų dalyviams, kurie kitu atveju susidurtų
su įvairiais apribojimais dėl gamtos apsaugos tikslų. Daugelis Baltijos
LIFE-Nature projektų investuoja į tinkamos infrastruktūros sukūrimą, kad
būtų apsaugotos jautrios buveinės. Informaciniai stendai, takai, paukščių
stebėjimo bokšteliai yra priemonės, kurios didina vietinių bendruomenių bei
visos visuomenės sąmoningumą.

L I F E - N a t u r e

Atkūrimas (vienkartinis tvarkymas) ir tvarkyba (periodinis tvarkymas)
Baltijos LIFE-Nature projekte yra neatskiriami, tačiau šių veiksmų
mastas priklauso nuo buveinės tipo, dabartinės būklės bei projekto
tikslo. Lyginant su kita Europos dalimi, Baltijos šalyse yra gana daug
nepaliestos gamtos, taigi Baltijos LIFE-Nature projektai didelių
buveinių atstatymo darbų nevykdo. Išimtis yra Kemeri projektas,
kuriame numatoma ištiesinti upės vagą ir atkurti užliejamąsias pievas.
Kituose projektuose buveinių atkūrimas yra mažesnės apimties veikla.
Buveinių tvarkyba numatyta visuose Baltijos LIFE-Nature projektuose,
tačiau dažniausiai tai yra pusiau natūralių buveinių atkūrimas. Dažniausiai
buveinių tvarkyba yra periodinė veikla – šienavimas ir ganiava.

B a l t i c

Avių ganymas
Häädemeeste

LIFE taisykles, buveinių tvarkybos plano parengimą pageidautina įtraukti
į projektą tik tuo atveju, jeigu po to projekte yra numatytas jo įdiegimas.
Buveinių tvarkybos planai skiriasi priklausomai nuo teritorinio projekto objekto.
Tai gali būti tvarkybos (veiksmų) planas konkretaus buveinės tipo, pvz., pelkių
Latvijoje, miškų ir pajūrio pievų Estijoje, aptinkamo visoje šalyje, arba tai gali
būti veiksmai, numatyti viename Natura 2000 objekte: Pape ežero gamtos parke,
Rapina polderyje, Engure ežero gamtos parke, Kemeri nacionaliniame parke. Gali
būti parengti speciﬁniai planai (nuostatai), pvz., lankytojų reguliavimo Kopu
pusiasalyje planas, Hiiummaa ar ežerų naudojimo nuostatai (parengti penkių
didžiausių ežerų) Razna gamtos parke.

c o n t i n u a t i o n

Zosnas ežeras Razna
gamtos parke
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PAT I R T I S : B a l t i j o s L I F E - N a t u r e
projektai
Patirtis apima daugiau nei projekto įgyvendinimo etapą. Pirmiausia yra idėja,
kuri tam tikrą laiką yra brandinama. Toliau ji turi būti suformuluota pagal
projekto reikalavimus ir pateikta paraiškos forma, numatant biudžetą, darbo
komandą, laiko graﬁkus ir kt. Be jokios abejonės, pats projekto įgyvendinimas
yra vingiuotas. Tačiau projektų rezultatų tęstinumas yra taip pat svarbus. Gamtos
vertybės turi būti atkurtos ir atitinkami procesai įtvirtinti. Manytina, kad projekto
patirtis sudaro ciklą, apimantį veiksmus nuo idėjos iki konkrečios veiklos ir jos
tęstinumo. Šiame skyriuje nagrinėjami šie trys kertiniai akmenys ir pateikiama
pamąstymų remiantis Baltijos LIFE-Nature projektų patirtimi.

lankytojų švietimui
gamtos apsaugos
klausimais

IDĖJOS: projekto planavimas
Bet kurioje veiklos srityje yra daugybė idėjų, kurios turi būti įgyvendinamos.
Gamtos apsaugoje sukaupta daug žinių apie pelkių atkūrimą, pievų
tvarkybą ar miškų apsaugą. Daug ekspertų ilgus metus dirbo šiomis
kryptimis ar įsitraukė į veiklą, kuri tapo jų pomėgiu. Ankstesnė darbo patirtis
ir aistra konkrečiai temai gali būti tiesus kelias į projekto idėją. Pavyzdys gali
būti didžiojo erelio rėksnio ar juodojo gandro išsaugojimo projektas Estijoje,
kur maža gamtos išsaugojimo entuziastų grupė, Erelio klubo nariai, aktyviai
dirbo šiuo klausimu. Panašiai buvo ir su nuostabaus Lubans šlapynės komplekso
atkūrimu. Šia tema buvo plačiai diskutuojama ir įvairūs Latvijos ekspertai kūrė
savo vizijas, iš kurių vėliau gimė puikus rezultatyvus projektas.
Ne paslaptis, kad gamtos išsaugojimo vienos problemos yra aktualesnės už kitas.
Pavyzdžiui, Baltijos šalyse, kur yra išlikę daug vertingų miškų, ne tokių kokybiškų
tvarkymas gali būti ne pirmo svarbumo klausimas. Kita vertus, būna atvejų, kai
natūralų gamtos vystymąsi veikia socialinės ir ekonominės politikos tendencijos,
kurioms turi būti užkirstas kelias ar jas būtina nukreipti priešinga linkme. Kai
kurie klausimai yra labai problemiški ir būtent projektai gali padėti rasti tų
problemų sprendinius. Tokių klausimų pavyzdys gali būti Salpos projektas
(Latvija), kurio tikslas yra atkurti vertingas buveines, nykstančias atsisakius
tradicinės žemdirbystės.

Miesto realybė Lielupės užliejamos
pievos Jelgavos centre

Visi projektai remiasi profesionaliomis giliomis atskiro klausimo ar klausimų
komplekso žiniomis. Tačiau projekto pagrindas gali būti ir tam tikra geograﬁnė
teritorija, kuri yra gerai žinoma projekto komandai, nes jie ten dirba. Pavyzdžiui,
Haademeeste projektą parengė žmonės, kurie yra glaudžiai susiję su šia vietove,
pažįsta žmones, žino vietines tradicijas bei jaučia pareigą išsaugoti turimas
gamtos vertybes. Nors Haademeeste yra gamtos rezervatas, kur galioja tam
tikras apsaugos režimas, ši teritorija neturi savo administracijos ir yra daugiausia
priklausoma nuo vietinių entuziastų veiklos. Kemeri, Teiči ir Karula nacionalinių
parkų projektai yra sukurti teritoriniu pagrindu, nors jie ir turi savo administraciją.
Šiuo atveju projektai tapo gamtos apsaugos veiksmų dalimi.
Buveinių tvarkybos plano įdiegimas yra pagrindinis projekto tikslas, kuris jungia
teritorinį ir teminį požiūrius. Pavyzdžiui, Engure projektas tiesiog įgyvendina
iš anksto parengtą buveinių tvarkybos planą. Apžvelgus dažniausiai vykdomą
veiklą, matyti, kad Baltijos šalyse yra įprasta rengti buveinių tvarkybos planus
kaip sudėtines projekto dalis, o ne įdiegti jau turimus planus. Tačiau anksčiau
parengti planai yra geras būdas numatyti projekto veiklą. Pastebėtina, kad
ateityje projektais vis dažniau bus siekiama įgyvendinti jau turimus tvarkybos
planus.

Projekto vadovė
Monika Kose visada
vertina vietos
bendruomenių
paramą
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Projekto įgyvendinimas visada yra iššūkis, todėl būtinas protingai parengtas ne tik
pats projektas, bet ir projekto komanda bei naudos gavėjai turi būti pakankamai
lankstūs. Latvijos IBA ir Pakrančių projekte nurodyta, kad, kai naudos gavėjas yra
didelė institucija, pvz., Latvijos Aplinkos apsaugos ministerija ar universitetas,
tai turi įtakos projekto įgyvendinimo greičiui bei lankstumui. Universitetas ir
ministerija yra biurokratinės įstaigos, lėtai priimančios sprendinius. Ministerija
ypač lėtai sprendė ﬁnansavimo klausimus. Ilona Mendzina iš Latvijos Aplinkos
apsaugos ministerijos pripažino, kad „geriausių rezultatų galima pasiekti dirbant
su mažesnėmis nepriklausomomis gamtos apsaugos organizacijomis, kurios gali
priimti greitus ir veiksmingus sprendinius bei gali tiesiogiai gauti teikiamus
ﬁnansinius išteklius“.

Kas darytina

Baltijos LIFE-Nature projektai ne tik identiﬁkavo, ko reikia vengti, bet taip pat
apibendrino ir kas darytina projekto rengimo etape. Šie patarimai remiasi
konkrečia projektų rengėjų ir vykdytojų patirtimi. Nors pirmieji projektai
perteikė savo patirtį vėlesniesiems, veikloje išryškėja vis naujų dalykų. Taigi
galima daryti išvadą, kad projektų vykdymas neapsiriboja gamtos apsaugos

E x p e r i e n c e

Buveinės atkūrimas
Šiaurės Gaujos
projekte

Darbų atlikimo laiko suplanavimas yra toks pat svarbus, kaip ir realių planų
nustatymas. Jeigu per maždaug 36–42 mėnesius suplanuojama atlikti per
daug, labai dažnai nepakanka laiko visiems numatytiems darbams padaryti,
todėl atskirų darbų atlikimui rekomenduojama skirti daugiau laiko negu gali
atrodyti reikalinga. Remiantis Lubans projektu, keletas atskirų didelės apimties
darbų neturi būti planuojami atlikti tuo pat metu, nes tai yra per didelė apkrova
projekto komandos žmogiškiesiems ir ﬁnansiniams ištekliams. Kitame skyriuje,
rašant apie tai, ko reikia vengti rengiant paraišką, detaliau aptarta laiko stokos
priežastis.

B a l t i c

Latvijos gamtos fondo atstovė Inga Račinska, kuri pradėjo savo antro LIFENature projekto įgyvendinimą, įspėja, kad nereikia stengtis vienu mostu
„išgelbėti visą pasaulį“. Reikia numatyti realius tikslus, nes kitu atveju bus labai
sunku juos įgyvendinti. Ši nuostata yra svarbi visiems analizuojamiems Baltijos
šalių projektams. Pastebima, kad kai kuriuose projektuose yra per daug veiklos
arba jie apima per dideles teritorijas, arba yra per daug sudėtingi ir negali
būti sėkmingai įgyvendinti. Marika Kose iš Haademeeste projekto pažymi, kad
paraiška buvo jų vizijos išdėstymas raštu. Įvairiapusė veikla buvo logiška, tačiau
jos įgyvendinimas dėl patirties stokos nebuvo techniškai gerai suplanuotas.
Kemeri projekte pažymima, kad jeigu būtų pasirinktas vienas buveinės tipas, o ne
keli (aukštutinės pelkės, užliejamos pievos ir jūros įlanka), rezultatai galėjo labiau
džiuginti. Šiaurės Gaujos projekte šiai nuomonei pritariama, tačiau manoma,
kad veiklos rūšių pasirinkimas labai priklauso nuo vietovės socialinių ir politinių
sąlygų. Pavyzdžiui, gamtos išsaugojimo požiūriu, apsaugos sąlygų taikymas
miškams yra toks pat neatidėliotinas, kaip ir pusiau natūralioms buveinėms. Kita
vertus, žinant, kad LIFE-Nature projektai negali būti antrą kartą vykdomi toje
pačioje vietoje, visus svarbius klausimus reikia spręsti išvien

t h e

Viena iš pagrindinių paraiškos rašymo varomųjų jėgų yra entuziazmas ir
aistra konkrečiai temai bei sveikos ambicijos parengti gerą paraišką ir gauti
ﬁnansavimą. Kadangi projekto paraiškos sudarymas yra kūrybinis procesas,
rašant galima labai įsijausti į ateities planus ir nutolti nuo pragmatinės gamtos
išsaugojimo ir projekto įdiegimo nuostatos. Baltijos LIFE-Nature projektai
pasidalijo savo požiūriais ir nustatė, ko reikėtų vengti pildant paraiškos formą ir
numatant projekto tikslus.
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tikslų įgyvendinimu, bet yra nuolatinis mokymasis administravimo, politinių ir
bendrųjų žmogiškųjų dalykų.
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Net ir geriausias idėjas bei puikiausiai parengtus planus gali sugriauti ar suvaržyti
lėšų stoka. Beveik visi projektai yra susidūrę su tam tikrais ﬁnansiniais sunkumais ir
nurodo įvairius būdus, kaip to išvengti. Pavyzdžiui, rekomenduojama suplanuoti
realius maksimalius kainų svyravimus. Lubans projekto pavyzdys parodė, kad
kainos (pvz., dyzelinio kuro) gali nerealiai išaugti, todėl jie rekomenduoja planuoti
kainų padidėjimą didesnį negu tikėtinas. Tai yra naujų Europos Sąjungos šalių
kintančios ekonomikos ypatybė, tačiau Latvijoje degalų, medžiagų, reikalingų
infrastruktūros kūrimui, ir netgi darbo jėgos kainos išaugo daug daugiau negu
buvo planuota. Be abejo, įtemptas biudžetas apsunkino visą projekto vykdymą.
Voldemar Rannap iš Estijos Pajūrio pievų projekto pasidalijo absoliučiai priešinga
patirtimi. Sumažėjus kelionės lėktuvu bilietų kainoms, kelionėms skirtos lėšos
nebuvo išnaudotos, tačiau joms perskirstyti prireikė daug pastangų.
Tokių atvejų, kad suplanuotos lėšos atitiktų realius gyvenimo poreikius,
nebūna, ypač kai kalbama apie tokius ilgalaikius projektus, kaip LIFE-Nature.
Taigi planuojant biudžetą būtina turėti galvoje kainų nestabilumą, dažniausiai
jų augimą. Janis Jatnieks iš Teiči projekto rekomenduoja sudarant biudžetą
nedvejojant pridėti 7–10 proc.dėl metinės inﬂiacijos.
Išlaidos darbuotojams už atliktą darbą yra kitas Baltijos LIFE-Nature projekto
bruožas, į kurį taip pat reikia atkreipti dėmesį. Atsimintina, kad suma, kuri
yra išmokama darbuotojui mėnesio pabaigoje, nėra realūs reikalingi kaštai.
Skaičiuojant darbuotojų užmokesčius, negalima užmiršti, kad į juos įeina ir šalyje
taikomi mokesčiai, be to, reikia atsižvelgti ir į kainų išaugimą per tuos metus, kol
vykdomas projektas. Tai būtų ne tik atitinkamos užmokesčio nustatymo formulės
taikymas, bet ir šalies įstatymų galimos pataisos, todėl tikslios išlaidų sumos
nustatyti neįmanoma. Projektų vykdymo patirtis rodo, kad būtinas rezervas
darbuotojų užmokesčio didinimui.
Teisinių veiksmų ir administracinių procedūrų pataisos padidino procedūrų
išlaidas. Latvijos Pajūrio pievų projekte rekomenduojama skirti daugiau lėšų
techninių projektų parengimui, kurie dėl naujų įstatymų ir reikalavimų labai
pabrango. Estijos Miškų projektas rekomenduoja daugiau lėšų skirti darbams
gamtoje, duomenų rinkimui ir darbų stebėsenai.
Taip yra ne tik dėl to, kad reikia patenkinti mokslinius gamtos apsaugos poreikius,
bet kad būtų galima pateikti papildomų duomenų tuo atveju, jeigu pasikeistų
atitinkami teisiniai reikalavimai, pvz., rengiant buveinių tvarkymo planus.
Keitimasis patirtimi ir idėjomis su kitais projektais ar ekspertais iš kitų šalių yra
svarbus Europos gamtos apsaugos politikos veiksnys, todėl planuojamame
projekto biudžete būtina numatyti išlaidas darbuotojų kelionėms į seminarus
kitose šalyse. Haademeeste projekto vykdytojams teko papildomai padirbėti,
kad rastų lėšų kelioms kelionėms, kurios, kaip vėliau paaiškėjo, buvo labai
naudingos.
Nors daugelis ﬁnansinių rekomendacijų yra susijusios su projekto darbuotojais
ar speciﬁniais veiksmais, pateikta ir keletas pasiūlymų dėl pagalbos iš šalies.
Manoma, kad reikėtų skirti truputį pinigų teisinėms konsultacijoms bei
profesionaliai ﬁnansinei pagalbai.

Kylančios kuro kainos
- iššūkis Lubans
projektui

Čia pasiektas
susitarimas dėl Teiči
projekto...

Beveik visi projektai, ypač tie, kurie yra susiję su pusiau natūraliomis buveinėmis ar
privačiais miškais, akcentuoja vietos gyventojų dalyvavimą juiose. Haademeeste
projekto duomenimis, „vietos projektai turi remtis vietos ištekliais“. Turima
galvoje ne tik darbo jėga, bet ir geras vietovės žinojimas. Projekto parengimo
etape būtina rengti susitikimus su visuomene, supažindinti gyventojus su
gamtos stebėjimu, išklausyti jų nepasitenkinimą kai kuriais klausimais bei
lūkesčius. Toks dėmesys vietos reikalams sudomina vietinius žemės savininkus
projekto įgyvendinimu.
Tokią vietos dalyvių svarbą projektui akcentuoja Rapina projektas Estijoje.
Prieita išvados, kad „svarbiausias dalykas yra gauti visų dalyvių grupių, ypač
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Vietos gyventojų sudominimas
LIFE-Nature programa yra ir gamtos tvarkymo, ir viešųjų ryšių priemonė.
Kiekvieno atskiro Baltijos LIFE-Nature projekto rezultatai didžia dalimi
priklauso nuo gebėjimo sudominti vietos gyventojus, žmones,
gyvenančius teritorijoje, kur yra įgyvendinamas projektas, projekto
nauda, kurią jie gaus, arba sukurti teigiamą gamtos išsaugojimo
tikslų įvaizdį. Pirma, vietinių projekto dalyvių pritarimas užtikrins
sklandesnį veiksmų įgyvendinimo procesą, antra, jeigu vietos žemės
savininkai priima speciﬁnius buveinių tvarkymo metodus, tai užtikrina
projekto rezultatų ilgalaikiškumą. Juris Jatnieks išsireiškė labai paprastai,
sakydamas, kad „vietiniai projekto dalyviai turi būti įtraukti į veiklą,
informuoti, remiami ir pagerbiami“.

o f

Kai kurie projektai parodė, kad šios dvi savybės gali būti labai reikalingos
skirtinguose kontekstuose. Kai Latvijoje pasikeitė įstatymai ir pradėjo veikti
nauji gamtos vertybių apsaugos mechanizmai, Engure projektas atsisakė
planuoto žemių pirkimo ir panaudojo kitus vertingų buveinių, daugiausiai
miškų, apsaugos metodus: buvo nuspręsta tose vietose kurti mikrorezervatus.
Tam prireikė papildomo projekto straipsnio, tačiau tokiu būdu sutaupyti fondai
buvo panaudoti efektyviau. Šioje situacijoje labiausiai padėjo projekto dalyvių
informuotumas, motyvacija ir lankstumas. „Force majeure“ atveju reikalingas
kitokio pobūdžio lankstumas. Haademeeste ir Latvijos Pakančių projektai
labiausiai nukentėjo dėl 2005 m. sausį kilusios audros. Nors tokios stichijos
Baltijos šalyse yra retos, vis dėlto būtinas planas B arba, susidūrus su sunkumais,
reikia sugebėti būti lankstiems.

E x p e r i e n c e

Aišku, dažnai darbai sekasi ne taip, kaip norėtųsi, ir tokio reiškinio priežastys
gali būti labai įvairios. Gamtos apsaugos ir LIFF projektai nėra išimtis. Projekto
įgyvendinimas yra susijęs su ﬁnansine atsakomybe, laiko terminais, reikalavimais
ir tam tikrais rezultatais, kurie turi būti pateikti. Kaip užtikrinti, kad viskas, kas
reikalinga, būtų pateikta laiku? Pirmiausia, kaip jau buvo minėta, numatyti tikslai
turi būti realiai pasiekiami. Tačiau net ir tada, kai numatomi labai konkretūs
dalykai, niekas negali garantuoti, kad viskas vyks sklandžiai. Kemeri ir Pakrančių
projektų patirtis parodė, kad leidimų statyboms gavimas yra labai ilgas procesas,
kurį reikia užplanuoti. Riho Kinks iš Estijos Rapina polderio projekto pritaria,
kad svarbiausias kiekvieno projekto etapas yra planavimas. Tai nereiškia labai
tiksliai sudaryti darbų atlikimo graﬁkus. Būtina turėti planą B tam atvejui, jeigu
planas A nepavyktų. Projekto paraiškoje turi glūdėti lankstumas, kurio prireikia
įgyvendinant projektą. Panašią mintį išreiškė ir Latvijos Pakrančių projekto gana
pragmatiški ekspertai: „niekada negali žinoti, kur iškils grėsmė, todėl būtinas
lankstumas ir ryžtingumas“.

c o n t i n u a t i o n

Lankstumas ir laiko planavimas
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žemės savininkų ir vietos savivaldos organų, kurie yra atsakingi už esminę
projekto veiklą, pritarimą dar prieš pradedant projektą įgyvendinti“. Išankstiniai
susitarimai yra būtini. Kemeri projektas rodo, kad ypač svarbu yra susitarti su
privačios žemės savininkais dėl potencialaus žemės pirkimo. Nors tai ir sunku
įgyvendinti praktikoje, tačiau būtų tam tikra garantija, kad žemė bus sėkmingai
nupirkta.
Vienas dalykas yra įtraukti vietos gyventojus į vykdomąją projekto veiklą, o kitas
aspektas, kurį reikia turėti omenyje, yra tai, kad būtų gerai, jog projekto vadovas
būtų vietos gyventojas arba gerai pažįstąs tą vietovę asmuo. Haademeeste
projektas dar kartą pabrėžia, kad projekto vadovas turi būti įtrauktas į projekto
rengimą ir puikiai žinoti vietos situaciją. Kadangi projekto sėkmė didele dalimi
priklauso nuo gebėjimų propaguoti jo naudą ir suderinti konkrečią veiklą,
vietiniam vadovui tai padaryti yra paprasčiau. Engure projekte taip pat buvo
pasirinktas vietinis vienos projekto veiklos srities vadovas, kuris ne tik dalyvavo
projekte, bet ir vadovauja nevalstybinei įstaigai, kuri paveldės projekto veiklos
rezultatus bei bus atsakinga už jų tęstinumą. Pasirinkus ekspertą, gyvenantį
konkrečiose socialinėse ir ekonominėse sąlygose, o ne ekspertą iš sostinės,
pasiekti geresni rezultatai propaguojant gamtos apsaugos tikslus.

Partneriai, darbuotojai ir darbo jėga iš šalies
Iki šiol pateikta informacija aiškiai rodo, kad gera patirtis gamtos apsaugos
srityje ir vertingų buveinių buvimas yra tik maža dedamoji projekto dalis. Yra
ir kitų aspektų; socialinių, politinių ar biurokratinių, nuo kurių didele dalimi
priklauso projekto sėkmingas įgyvendinimas. Vienas iš tokių aspektų yra projekto
partneriai, darbuotojai ir netgi darbo jėga iš šalies.
Kai kurie projektai, ypač pirmieji, pabrėžė išankstinių susitarimų su partneriais
svarbą. Tarp partnerių turi būti pasiskirstymas vaidmenimis ir numatyti konkretūs
veiksmų atlikimo terminai. Be to, partneriai turi aiškiai apibrėžti ﬁnansinius
indėlius. Atrodo, savaime suprantama, kad partnerių įtraukimo sąlygos turi
būti aiškiai apibrėžtos iki projekto naudos gavėjas pradeda rengti savo planus ir
formuoti biudžetą. Tačiau projekto įgyvendinimo grupė vis tiek negali užtikrinti,
kad šie susitarimai nebus sulaužyti. Kuo daugiau projektas turi partnerių,
ypač savivaldos organų, tuo didesnė tikimybė, kad bus daug problemų
stengiantis nenukrypti nuo tiesaus projekto vykdymo kurso. Šiuo metu
keletas Latvijos LIFE-Nature projektų, įskaitant ir Salpos projektą, turintį
parterius iš 22 savivaldybių, 2 vyriausybinių organizacijų ir 1 nevalstybinės
organizacijos, susidūrė su situacija, kad jų projekto rekomendacijos bus
publikuotos tik po kelerių metų. Estijos Karula projekte pabrėžta, kad
parteriai ir paramos gavėjas turi būti iš tikrųjų suinteresuoti projekto
įgyvendinimu.
Nors ir kitaip negu projekto partneriai, projekto darbuotojų parinkimas yra irgi
svarbus. Latvijos Pakrančių projektas rodo, kad pradžioje vietiniams projektų
koordinatoriams reikia daugiau žinių apie projekto objektą, bendravimą su
vietiniais projekto dalyviais, numatytų tikslų siekimą, tarpusavio bendravimą.
(PIC_COASTAL_PEOPLE). Tai buvo ypač svarbu, nes projektas apėmė gana didelę
teritoriją ir pagrindinė projekto komanda negalėjo apsilankyti visose vietovėse,
pabendrauti su vietiniais projekto dalyviais. Haademeeste projekto vykdytojų
nuomone, projekto darbuotojų turi būti pakankamai, ypač saugomose
teritorijose, kur nėra vietos administracijos. Tačiau darbuotojų skaičius turi būti
nustatytas pačioje veiklos pradžioje, nes, samdant ir apmokant naujus žmones
vėliau, reikia daugiau pastangų ir laiko. Šiam projektui Europos Komisija leido
35 proc. viršyti pagalbos iš šalies biudžeto limitą. Pagalbos gavėjas, nevalstybinė

Susitikimai su
žmonėmis partnerių
savivaldybėse yra
rimtas darbas Salpos
projekto komandai

KONTROLINIS SĄRAŠAS: atmintinė
iškelkite realiai įgyvendinamus tikslus
atkreipkite dėmesį į laiko suplanavimą – turėkite šiokį tokį rezervą
žinokite atitinkamus įstatymus
būkite lankstūs
atsiminkite, kad viskas brangsta
turėkite planą B tam atvejui, jei planas A nepasisektų
suderinkite klausimus iš anksto
When planning, consult as many stakeholders as possible

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :
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Iš vienos pusės, yra svarbu, kad projekto komanda turėtų įvairių įgūdžių ir
naujausių srities žinių, tačiau, iš kitos, tiek pat svarbu gebėti pasinaudoti visa
sukaupta patirtimi. Haademeeste projekto grupė rekomenduoja projekto
rengimo etape konsultuotis su kiek galima daugiau specialistų ir išklausyti įvairių
nuomonių ir tokiu būdu sukaupti informacijos duomenų bazę, kad prireikus
būtų iš ko pasirinkti. Labai naudinga apsilankyti vietose, kurios yra panašios į
rengiamo projekto vietą, ir pasikeisti patyrimu.

B a l t i c

Planuojant projektą rekomenduojama vengti veiklos, kuri juridiškai negali būti
įgyvendinta. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtina sekti įstatymų pataisas,
nes jos dažnai gali turėti įtakos projekto įgyvendinimo procesui. Estijos Miškų
projektas susidūrė su begale įstatymų pataisų ir turėjo nuolatos derinti prie jų
savo buveinių tvarkymo planus.

t h e

Kemeri bet kada
gali dirbti ir kitas
ekskavatorius...

Žinios
Matant tokią gausybę rekomendacijų, darosi aišku, kad projekto įgyvendinimui
reikia daug įgūdžių ir žinių. Būtinas komunikabilumas ar net psichologijos
žinios, ﬁnansinių reikalų išmanymas, kantrybė įveikiant nacionalinių institucijų
biurokratizmą. Tačiau, kaip nurodo daugelis projektų, svarbiausia yra būti
susipažinusiam su atitinkamos srities teisiniais klausimais.

o f

Kemeri projekte pastebėta, kad subrangovų iš šalies darbą reikia atidžiai
kontroliuoti. Jiems turi būti nustatyti griežti numatytų darbų atlikimo terminai
ir, jeigu jų nesilaikoma, taikomos atitinkamos sankcijos. Jeigu darbai delsiami
ilgiau, nepaisant galimų teisinių veiksmų, rekomenduojama nutraukti sutartį.

E x p e r i e n c e

organizacija, turėjo ribotas galimybes ir nedaug nuolat dirbančių specialistų,
todėl didelę dalį darbų šiame projekte atliko subrangovai. Kita vertus, Pakrančių
pievų projektas, kurio paramos gavėjas yra Aplinkos apsaugos ministerija, taip
pat viršijo pagalbos iš šalies limitus. Voldemar Rannap savo ataskaitoje nurodė,
kad teoriškai nevalstybinės organizacijos yra lankstesnės samdant naujus
žmones, o ministerija to padaryti negali.

15

E x p e r i e n c e

o f

t h e

B a l t i c

L I F E - N a t u r e

p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

DARBAS: projekto įgyvendinimas
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Europos Komisijai patvirtinus projektą ir pasirašius sutartį prasideda projekto
įgyvendinimas. Visą šį procesą galima suskirstyti į dvi dalis – projekto valdymas ir
su buveinėmis susijusių veiksmų vykdymas.
LIFE projekto kontekste ir šiame dokumente projekto valdymas apima įvairius
veiksmus nuo projekto vykdymo pradžios (kasdienės veiklos numatymas,
funkcijų pasiskirstymas, graﬁkų sudarymas ir kt.), taip pat projekto įgyvendinimą
bei ataskaitos Europos Komisijai parengimą, ﬁnansavimo administravimą. Su
buveinėmis susijusių veiksmų įgyvendinimas sudaro projekto turinį, t.y. buveinių
inventorizavimą ir kartografavimą, buveinių tvarkybą ir stebėseną, visuomenės
sąmoningumo kėlimą ir būtinos infrastruktūros sukūrimą.
Šių elementų uždaviniai ir veiksmai skiriasi, tačiau jie sudaro projekto bendrą
tikslą, už juos atsako viena komanda. Įgyvendinant Baltijos LIFE-Nature
projektus įgyta patirtis valdyti šiuos elementus vienu metu, ypatingą dėmesį
skiriant administraciniams aspektams. Juris Jātnieks iš Latvijos Teiči draustinio
laikosi nuomonės, kad projekto valdymas efektyviausias tuo atveju, kai turi labai
suinteresuotą naudos gavėją, kuris atsakingas už ﬁ nansinius reikalus, apskaitą,
atskaitingumą bei auditą. Jo nuomone, projekto vadovas nebūtinai turi turėti
biologinį išsilavinimą, tačiau gamtos apsaugos žinios yra privalumas, padedantis
įgyvendinti veiksmus teritorijose ir įvertinti projekto poveikį buveinėms.

Projekto valdymas
Girdėti nuomonė, kad kiekviena nauja Baltijos LIFE projektų karta atneša projektų
komandoms vis mažiau projekto įgyvendinimo netikėtumų. Tačiau tai nereiškia, kad
projektai nesuteikia naujų galimybių. Vija Znotiņa, dirbanti su Latvijos pakrančių
projektu, pažymėjo, kad stengiamasi pasimokyti iš kitų projektų padarytų klaidų,
tačiau visada iškyla kokių nors nesklandumų. Naujų projektų komandos turi
galimybę pasimokyti iš savo pirmtakų, ypač ﬁnansų tvarkymo srityje, ataskaitų
Europos Komisijai rengimo klausimais, kaip įveikti vietos biurokratizmo kliūtis.

Juris Jātnieks sako,
kad galėtų išmokyti
dviejų dalykų

Sunkiausi projekto įgyvendinimo momentai nurodomi rekomendacijose dėl
projekto planavimo. Projektų eiga skiriasi, jiems metami nevienodi iššūkiai. Rengiant
šį leidinį projektų komandos buvo paprašytos identiﬁkuoti ir įvertinti dažniausiai
pasitaikiusius sunkumus. Kadangi atsakymai priklauso nuo respondento žinojimo
(problema gali būti skirtingai interpretuojama), surinkti duomenys nėra statistiškai
pagrįsti, tačiau suteikia informacijos apie projekto įgyvendinimo procesą.
Pavyzdžiui, Estijos Pakrančių pievų projekto komanda nurodė, kad 4–5 metų
biudžeto planavimas yra sunki užduotis. Priežastis yra ne tik kainų kitimas, bet
taip pat projekto veiksmų koregavimas bei kai kurie prioritetai. Žinoma, išeitis yra
– dėl pakeitimų visada galima derėtis, jeigu jie pagrįsti. Teigiama, kad sunkus yra
tvirtinimo procesas, o dauguma LIFE-Nature projekto grupių, kurios turi patirties,
sako, kad tai nelabai varginantis dalykas. Tačiau Teiči projekto komanda sugebėjo
perkelti žėmes pirkimui skirtoje biudžeto eilutėje likusius pinigus, ir už juos įsigyti
pievų tvarkymo įrenginius. Projekto procesas užsitęsė, nes prisijungė naujas
koﬁnansuotojas, tačiau tai apsimokėjo padaryti. Po 18 mėnesių buvo įrašytos
papildomos sąlygos ir naujas koﬁnansavimo šaltinis padėjo sukurti saugomoje
teritorijoje lankytojų informavimo infrastruktūrą.
Patiriama ir socialinių bei politinių iššūkių. Jie susiję su vietos bendruomenės
bei kitų suinteresuotų grupių dalyvavimu, vietos politiniu kontekstu. Jau buvo

Pinigai panaudoti
papildomiems
traktoriams įsigyti
Teiči projektui

Skyriuje apie vadybos patirtį nėra pateikta jokių mokslinių atradimų,
nepasisakoma už ar prieš buveinės ar rūšies tvarkymo būdus. Čia taip pat
nerasite žinių, koks optimalaus dydžio augalų pavyzdžių ėmimo kvadratas
arba ganomų gyvulių skaičius vienam hektarui. Skyriuje pateikiama
informacija apie projekto įgyvendinimo metu taikytus tvarkybos metodus
ir jų sąsają su kitais projektą įtakojančiais veiksniais. Skaitytojas sužinos,
kuri , informacija nėra moksliškai pagrįsta, tačiau projektų įgyvendinimas
rodo, kad pasirinkti metodai ir priemonės pasiteisina.
Tvarkybos metodo efektyvumo įvertinimas yra sudėtingas ir turi dvigubą naudą. Pirma,
LIFE-Nature projektas nėra mokslinis eksperimentas, iš kurio tikimasi gerų rezultatų,
padėsiančių išsaugoti Europos gamtą. Projektų įgyvendinimo metu dažniausiai
pasirenkami ilgą laiką naudoti tradiciniai efektyvūs tvarkybos būdai. Projekto įgyvendinimo
metu nėra eksperimentuojama. Tačiau taip pat negalima paneigti, kad vieni projektai yra
sėkmingesni už kitus, ir dažna priežastis yra ne biologiniai veiksniai. Socialinė ir politinė
padėtis, biurokratiniai reikalavimai, ekonominės bei teisinės kliūtys be abejonės turi įtakos
gamtos apsaugos projekto rezultatams.
Antra, tvarkybos metodus sunku įvertinti dėl to, kad buveinių apsaugos rezultatus
įmanoma pamatyti ne per vienodą laikotarpį. Pavyzdžiui, žolės pjovimas ir
ganymas pusiau natūralioje pievoje gali būti greitai įvertintas kaip sėkminga ar
nesėkminga priemonė, tuo tarpu palankaus hidrologinio režimo atnaujinimo
aukštapelkėje teigiami rezultatai išryškės po kur kas ilgesnio laiko tarpo. Trako
iškirtimo teigiamas poveikis buveinei atsiskleis dar per ilgesnį laikotarpį.

Teiči projekto nauja
užtvanka, rezultatus
pamatysime vėliau…

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,

Seminarų tikslas buvo pasidalyti patirtimi su kitomis Baltijos LIFE-Nature projektų
komandomis bei buveinių ekspertais (ypač iš Lietuvos, kur vyksta LIFE-Nature
projektai) ir ES narių projektų komandomis. Šie seminarai neturėjo mokslinio
atspalvio, tačiau jie buvo idėjų, naujos informacijos skleidimo tribūna bei
projektų aptarimo forumas.

p r o j e c t s :

Ķemeri
nacionaliniame
parke diskutuojama
pertraukų metu
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Jau buvo minėta, kad buveinių tvarkymas yra populiariausia Baltijos LIFE-Nature
projektų kryptis. LIFE-Nature Coop projektas įvertindamas patirtį skyrė dėmesio
šiam klausimui. Įgyvendinant projektą buvo suorganizuoti 3 seminarai, skirti
buveinių rūšims.

B a l t i c

Häädemeeste
projektas siūlo
apsilankyti vietoje

t h e

Su buveinėmis susijusių veiksmų vykdymas

o f

Su biurokratizmu projektai susiduria nuolat, tačiau šios problemos mastas
nėra aiškus. Kai kurios projektų komandos pažymi, kad reikalų tvarkymas
Briuselyje sukelia problemų, kitos komandos nurodo veikiančias biurokratines
sistemas vietoje. Tai galėtų būti „sunkesni“ naudos gavėjai, teisiniai reikalavimai
bei leidimų ir tvirtinimo procedūros. Kai kurios Baltijos LIFE-Nature projektų
komandos teigia, kad reikalus tvarkyti su yra Briuseliu lengva, o išorės ekspertai
visada teikė reikiamą paramą konsultuodami.

E x p e r i e n c e

minėta, kad projekto sėkmė didele dalimi priklauso nuo vietos suinteresuotų
grupių interesų bei priimtinumo, ir daugelis gali pasimokyti iš įgyvendinimo
proceso. Be to, projekto įgyvendinimo politinės sąlygos taip pat gali būti iššūkis.
Pavyzdžiui, Miškų projektui įtakos turėjo šalies įstatymų pataisos. Latvijos Pakrančių
projektas turėjo skirti dėmesio neteisėtai namų statybai pakrantės zonose.
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Tvarkybos metodai: grėsmės, tikslai,
buveinės
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Keliuose kituose skyriuose bus apžvelgti Baltic LIFE-Nature projektuose taikyti
buveinių tvarkybos metodai ir įgyta patirtis. Informacija suskirstyta pagal
pagrindines projekto veiklos rūšis. Veiklos rūšys buvo išskirtos pagal atitinkamas
grėsmes ir numatomus rezultatus ir kiekvienas buveinių tvarkybos metodas yra
nagrinėjamas šiais aspektais. Aptariami konkretūs siūlomų veiksmų įgyvendinimo
metodai ir jie iliustruojami pastebėjimais bei gautais rezultatais. Taip pat
pasinaudota teorine medžiaga, kuri buvo Baltijos šalies eksperto parengta ir
pateikta rengtuose seminaruose. Kadangi daugelis projektų tam tikru lygmeniu
dirbo su beveik visomis buveinių rūšimis ir išvystė labai įvairiapusę veiklą, šiame
darbe pateikiama įvairių projektų patirtis. Konkreti informacija apie atskirus
projektus yra leidinio III ir IV prieduose. Įdomiausi atskirų projektų rezultatai
pateikiami įrėmintu tekstu.

Pomiškio šalinimas
Numatoma grėsmė: sąžalynas
Tikslai: buveinės atkūrimas (pagerinimas), tvarkymas
Atitinkamos buveinių rūšys: pajūrio buveinės (kopos), pievos, miškai, pelkės
Baltic LIFE-Nature projektuose buveinės dažnai yra atkuriamos ir gerinamos
iškertant krūmus. Dažniausiai ši veikla yra atliekama prieš pradedant kitus
darbus. Krūmai gana dažnai kertami pievų ir pajūrio buveinėse bei pelkėse,
melioravimo griovių kraštuose bei miškuose. Invazinės augalų rūšys, tokios
kaip erškėtrožės, medlieva ir pušys, buvo iškirstos Pakrančių ir Haademeeste
projektuose, o Šiaurinės Gaujos ir Pelkių projektuose, siekiant pagerinti kurtinių
buveines, buvo iškirstos eglės.

Kurtinių buveinės
atkūrimas Šiaurės
Gaujos projekte

Iškertant pomiškį (traką) sunyksta sąžalynai buveinėse, todėl jos tokiu būdu yra
atkuriamos arba pagerinamos. Pomiškio iškirtimas galimas visuose tipų buveinėse, kurios aprašomos šioje publikacijoje, išskyrus vandens buveines, kur dažnai
reikia išpjauti nendres. Šis procesas yra aprašomas žolės pjovimo ir ganymo
dalyje. Pažymėtina, kad pomiškį reikia valyti periodiškai arba po išvalymo, kad jo
rezultatas būtų ilgalaikis, turi būti atlikti kiti darbai. Baltic LIFE-Nature projektai
dažniausiai naudojo šienavimo (ganymo) ir hidrologinio režimo keitimo metodus.
Prieš kertant krūmus (šiame kontekste tai reiškia ir mažų medžių iškirtimą), kaip ir
visiems kitiems buveinių tvarkybos darbams, parengiamas darbo planas. Estijos
Matsallu gamtos rezervato atstovas Aleksej Lotman sako, kad mechanizuoto
krūmų kirtimo apimtys priklauso nuo vietovės pobūdžio ir buveinės atkūrimo
tikslų. Teiči projekte pievų atkuriamieji darbai yra numatomi Pievų tvarkymo
veiklos plane. Tuose projektuose, kuriuose įgyvendinamas tam tikros teritorijos
tvarkymo planas, pievų tvarkyba yra įtraukiama į planą. Tuo atveju, jeigu tokio
konkretaus veiklos plano ar buveinės tvarkybos plano nėra, kviečiami atitinkamos
srities ekspertai, kurie, remiantis Baltic LIFE-Nature paraiškoje numatyta veikla,
nustato konkrečiai vietovei tikslus ir numato vietas, kur reikia iškirsti krūmus.
Tokios nuostatos laikytasi Pakrančių pievų projekte Estijoje bei Lubans projekte
Latvijoje.
Iškirsti krūmai Engure
pievose

Krūmai iškirsti Rapina
polderių pievoje

Estijoje yra paprotys sunkiems ir ilgai trunkantiems darbams rengti talkas. Tai
buvo panaudota ir LIFE-Nature projektui vykdyti. Krūmų ir medžių kirtimui
pajūrio pievose bei kitiems buveinių atstatymo darbams Haademeeste projektas
suorganizavo darbo stovyklą. Kadangi pomiškio valymui nėra skiriamos
kompensacijos, buvo labai veiksminga pasikviesti savanorius: vietinius gyventojus
ir žmones iš kitų šalies vietų. Didžiausioje darbo stovykloje dirbo daugiau nei
130 žmonių. Savanoriai išdirbo po keletą šimtų darbo valandų ir tokį papildomą
darbo jėgos šaltinį, gerai suplanavus ir suorganizavus darbą, galima panaudoti
labai efektyviai.

Savanoriai padeda atkurti
buveines Häädemeeste

c o n t i n u a t i o n
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Engure projektas suorganizavo krūmų kirtimo renginį, į kurį sukvietė savanorius,
aprūpino juos įrankiais ir maistu. Projekto vykdytojai aktyviai dalyvavo šiame
renginyje. Atvyko apie 20 savanorių: vietos medžiotojų, ornitologų ir studentų.
Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti Engure marškinėliais.

B a l t i c

Engure projektas krūmų kirtimui pajūrio pievose samdė vietos gyventojus,
taip pat organizavo savanorių darbą. LIFE-Nature projektai siekia gamtos
apsaugą padaryti priimtinesnę žmonėms, kad visuomenė šią veiklą pripažintų
ir vertintų, todėl Engure projektas daug padarė kurdamas gerus santykius su
vietos bendruomenėmis. Projekto vadovė Inga Račinska sako, kad darbas su
žmonėmis LIFE-Nature projekte užima ne mažiau laiko, kaip ir tiesioginė gamtos
išsaugojimo veikla. Kiek galima didesnis vietos darbo jėgos įtraukimas yra vienas
iš būdų, kaip sudominti vietines bendruomenes gamtos išsaugojimo veikla ir
išaiškinti žmonėms šios veiklos tikslus. Dažniausiai vietiniams darbininkams
užmokama už darbą projekte. Tik kartą vietiniai gyventojai vietoj užmokesčio
paėmė kirstinę medieną. Dėl didelio vietinės bendruomenės susidomėjimo
buveinių atkurimu Engure projektas sugebėjo 20 ha padidinti atkuriamų pievų
plotą. Taip pat ir Teiči projektas įtraukė į savo veiklą kiek galima daugiau vietinių
ūkininkų. Krūmokšniai buvo kertami trim būdais. Kartais darbą atlikdavo gamtos
rezervato darbuotojai, kitais atvejais buvo samdomi vietiniai ūkininkai, kurie
dirbo atsižvelgdami į projekto reikalavimus. Tačiau didesniems plotams valyti
buvo samdomos atitinkamos kompanijos.

t h e

Užliejamųjų pievų
atkūrimas Latvijoje
– krūmų kirtimas

o f

Projektų vykdymo metu gauta informacija ir seminarų metu surinkti duomenys
rodo, kad krūmų kirtimas yra labai aiškus darbas – nukertama tokiame aukštyje,
kad po to būtų galima vykdyti kitą veiklą, pvz., šienauti, o išpjauti krūmai turi
būti išvežti arba sudeginti vietoje. Įdomiausia projektų, kuriuos vykdant buvo
kertami krūmai, patirtis yra susijusi su darbo jėgos panaudojimu. Baltic LIFENature projektuose buvo taikomi keturi būdai: darbą atliko subrangovai (vietiniai
ūkininkai, gyventojai ar atitinkamos kompanijos), paramos gavėjo pajėgos,
projekto partnerių pajėgos ar savanoriai. Bet kuriuo atveju projekto darbuotojai
arba tiesiogiai dirbo, arba kontroliavo šią veiklą. Labai dažnai viename projekte
buvo taikomi visi keturi darbų organizavimo būdai.

E x p e r i e n c e

Krūmų kirtimas vaidina didesnį gamtos išsaugojimo vaidmenį konkrečioje
vietovėje, todėl planuojant reikia atsižvelgti į realią situaciją. Krūmų kirtimas
trunka tam tikrą laiką, jam reikalingos darbo ir lėšų sąnaudos, todėl šiuos išteklius
reikia labai apdairiai panaudoti. Tais atvejais, kai buveinės pagerinimas nėra
garantuotas, geriau leisti ne tokioms vertingoms vietovėms vystytis natūraliai.
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Atsižvelgiant į teritorijos dydį, Latvijos Pakrančių projektas invazinių augalų
– erškėtrožių ir medlievų, netinkamų augti kopose, – šalinimui samdė
subrangovus. Projektas nepirko jokios įrangos, nes pagal Latvijos įstatymus,
kompanijos, kurios pasirenkamos viešųjų pirkimų būdu, atlieka kontraktinius
darbus savo įranga. Kaip ir kituose atitinkamuose projektuose, užduoties
apimtys yra labai tiksliai apibrėžiamos. Kemeri projektas pradžioje planavo
atkurti kai kurias buveines iškertant krūmokšnius, tačiau, kadangi nebuvo
planuojama toje vietoje vėliau ganyti galvijų, šio plano buvo atsisakyta. Tai dar
kartą parodo, kad pomiškio valymas yra tik pirmas buveinės atkūrimo etapas, po
kurio turi būti daromi kiti veiksmai.
Latvijos Lubans projektas krūmų kirtimą išsprendė gana originaliai. Šį darbą
atlieka bedarbiai, kuriems yra mokama pagal detalią Vyriausybės sukurtą
apmokėjimo sistemą. Šis būdas aprašytas įrėmintu tekstu.

Lubans pavyzdys labai akivaizdžiai rodo, kad krūmų kirtimas yra sunki
užduotis. Nors uždarbis, lyginant su kitomis darbinės veiklos sritimis šiame
regione, yra gana geras, darbininkai gana dažnai nutraukia darbo sutartį.
Suprantama, darbo pobūdis nepasikeis, tačiau, siekiant užtikrinti geresnes
darbo sąlygas, šiemet projektai planuoja krūmų kirtimą nukelti į rugsėjį ar
net spalį. Praėjusiais metais buvo dirbama birželio pabaigoje ir darbo sąlygas
apsunkino vabzdžių antpuoliai.

E x p e r i e n c e

o f

B a l t i c

Pomiškio valymas siekiant atkurti apaugusias buveines imlus darbo jėgai.
Lubanse tam tikslui yra įdarbinami bedarbiai iš kelių savivaldybių, kurios
yra projekto partneriai. Savivaldybių, kaip partnerių, užduotis yra telkti
bedarbius. Latvijoje yra sukurta tokia sistema, kad savivaldybės gauna nedidelį
ﬁnansavimą iš Valstybės įdarbinimo agentūros, kad galėtų kiekvienam jos
teritorijoje gyvenančiam bedarbiui suteikti darbą. Pačios savivaldybės skiria
tam tikrą pinigų sumą apmokėti tų žmonių socialinį draudimą, tačiau jos retai
turi lėšų, kurias galėtų tiesiogiai skirti projektui. Bedarbių įtraukimas leidžia
pasinaudoti šia sistema. Savivaldybės numatė savo biudžetuose lėšų sumokėti
darbuotojų socialinio draudimo įmokas, o projektas gali atlikti darbą ir mokėti
darbininkams tik dalį atlyginimo. Taigi darbininkų užmikestis susideda iš
projekto išmokos ir savivaldybės bei valstybės lėšų.
Kai surenkama darbininkų grupė, jie išvežami į darbo vietą, apgyvendinami
palapinėse ir dirba ten savaitę. Projektas aprūpina reikiama įranga, tačiau
įrangos priežiūra pagal pasirašytą sutartį tenka savivaldybėms.
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Lubans darbininkai
gauna paskutinius
nurodymus prieš
išeidami į laukus

Lubans projektas padeda mažinti bedarbystę

t h e
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Panašią praktiką taikė ir Estijos Pakrančių pievų projektas. Jo vykdytojai
suorganizavo vadinamąsias darbo stovyklas, į kurias įtraukė įvairių organizacijų,
žmonių iš Tartu universiteto ir savanorius. Stovyklos darbe dalyvavo net kai kurie
žiniasklaidos atstovai, kurie po to tai aprašė spaudoje. Tie renginiai dažniausiai
trukdavo ilgiau nei dieną, todėl vakarais projekto darbuotojai pristatydavo
projektą, aiškindavo, kaip ir kodėl dirbami konkretūs darbai, rodydavo skaidres
ir vakaro pabaigai organizuodavo sauną, kuri Baltijos šalyse yra viena iš
populiariausių vietų, kur žmonės keičiasi patirtimi, generuoja projektų idėjas ir
kt. Darbo stovyklos buvo organizuojamos pomiškio valymui, aptvarų statymui ir
kitiems darbams.

Keliuose LIFE-Nature projektų numatytas ne tik krūmynų kirtimas, bet tam tikrų
medžių rūšių, kurios yra nepageidaujamos buveinėse, naikinimas. Haademeeste

Lubans krūmų kirtimo
komanda

Laukas tampa jų
namais

Viena fenoskandinių
medžiais apaugusių
pievų Salpos projekte

Žolės pjovimas ir ganymas
Numatoma grėsmė: plotų apaugimas
Tikslas: buveinių atkūrimas (pagerinimas), priežiūra
Atitinkami tipų buveinės: pajūrio, pievos, miškai, pelkės ir gėlavandenės
Šienavimas ir ganymas yra dažniausiai Baltic LIFE-Nature projektuose numatyti
buveinių tvarkymo būdai. Šienavimas arba ganymas arba abu šie būdai įvairiu
intensyvumu yra naudojami 15-oje iš 17-os vykdomų projektų. Šiame skyriuje
daugiau informuojama apie šių metodų taikymo sukeliamas grėsmes bei apie
tai, kokios priemonės yra naudojamos bei analizuojama įvairių projektų šios
srities patirtis.
Aleksej Lotman savo pranešime, pateiktame pajūrio buveinių ir pievų tvarkymui
skirtame seminare, akcentavo, kad nustojus šienauti ar ganyti pievos perauga
ir jose išnyksta būdinga ﬂora ir fauna. Vadinasi, visas pievas bei kitas buveines
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Šiaurės Gaujos bei Salpos projektas planuoja kitokį sąžalyno šalinimo būdą:
iškirsti pomiškį aplink didelius, senus ąžuolus ir atkurti fenoskandines pievas,
kuriose auga medžiai, ir taip vėl atgaivinti Osmoderma eremita buveinę. Tai dar
nėra įgyvendinta. Pirmosios buveinių tvarkybos sutartys bus pasirašytos 2005 m.

B a l t i c

Siekiant pagerinti Vakarų taigos buveines Šiaurės Gaujos projektas planuoja
iškirsti pomiškio egles kai kuriuose miško plotuose. Tai reikalinga atlikti todėl,
kad tie plotai nenudega nes nekyla gaisrų, kurie natūraliai sureguliuotų pomiškio
augimą vertinguose miškuose. Seminare, kuriame buvo kalbama apie projekto
metu atliktus darbus, kai kurie ekspertai kėlė klausimą, ar tokie veiksmai nekelia
pavojaus Europos prioritetinei buveinei. Tarp Baltic ekspertų yra paplitusi
nuomonė, kad geriausias Vakarų taigos tvarkybos būdas yra nedaryti nieko.
Tačiau miškų ekspertai, dirbantys Šiaurės Gaujos projekte, mano, kad eglių
iškirtimas bus naudingas buveinėms. Šis darbas dar nėra atliktas, todėl šiuo
metu neturima grįžtamosios informacijos.

t h e

Pomiškio valymą ir hidrologinio režimo sąlygų atkūrimą savo darbe Miško
buveinių tvarkymas saugomose teritorijose (2004) rekomenduoja ir Estijos
miškų specialistė Kaili Viilma. Ekspertė mano, kad pomiškio eglių iškirtimas yra
nesunkus ir gana pigus kurtinių buveinių atkūrimo būdas, tačiau tuo pat metu
būtina renatūralizuoti hidrologinį režimą, nes priešingu atveju medžius reikės vėl
kirsti. Nors autorė pati pabrėžia, kad nukirstus medžius būtina palikti buveinėse,
tačiau, kalbant apie kurtinių buveines, nupjautus medžius reiktų arba išvežti,
arba sukrauti į krūvas ir sudeginti vietoje.

o f

Häädemeeste
projektas – iškirstos
buveinę apaugusios
pušys

Šiaurės Gaujos ir Pelkių projektai planuoja iškirsti egles ir kitus medžius ir taip
išvalyti kurtinių buveines. Kaip ir kitais pomiškio valymo atvejais, šie darbai
yra atliekami prieš tai viską gerai suplanavus ir patikrinus. Šiaurės Gaujos
projekte planuojama pastatyti nedideles užtvankas, kad buveinėje atsinaujintų
hidrologinis režimas.

E x p e r i e n c e

projektas iškirto atvežtines kalnų pušis, kurios kadaise buvo čia pasodintos,
kad sustabdytų smėlio pustymą kopose, o dabar baigia užgožti atviras
smėlio buveines. Siekiant pagerinti atviras smėlio buveines ir išsaugoti retas,
stenoﬁlines paukščių, roplių ir vabzdžių rūšis, buvo kertamos ir vietinės pušelės.
Šiose vietovėse reikėjo išplėsti atvirus plotus kopose ir atverti jas saulės šviesai.
Paskutiniame tvarkymo etape buvo nugrėbtos ar mažais ploteliais nudegintos
nereikalingos samanos ir kerpės.
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reikia įvairiu laipsniu šienauti bei nuganyti, norint jose užtikrinti tinkamas
buveinės apsaugos sąlygas. (Lotman, 2004).
Kai kurioje gamtos išsaugojimo veikloje būtina eliminuoti nepageidautiną
žmogaus poveikį, tačiau šienavimas ir ganymas yra glaudžiai susiję su darbine
žmonių veikla. Taigi žmonių sukurtos buveinės priklauso nuo ūkininkavimo ir yra
priskiriamos pusiau natūralioms buveinėms.
Baltijos šalyse posovietinio laikotarpio ekonomikos vystymasis labai paveikė pusiau
natūralias buveines. A. Lotman aiškina, kad radikalus žemės ūkio nereguliavimas,
įskaitant ir nereguliuojamą importą, iš esmės sumažino žemės ūkio gamybą.
Daug laukų dirvonuoja, sumažėjo grūdinių kultūrų plotai bei itin greitai – naminių
gyvulių. Gerokai smuktelėjo pusiau natūralių pievų ekonominė svarba, todėl jų
priežiūra pasidarė nenaudinga, be to, jautienos ir pieno produkcijos gamybos
įmonės arba susilpnėjo, arba jos atsainiai vertina smulkius gamintojus.
Taigi didžiausias pavojus, kad galima netekti ar kad gali išnykti pusiau natūralios
pievos, yra susijęs žemės ūkio veiklos nevykdymu, nes tokiu atveju pievos yra
neprižiūrimos ir buveinės apauga žole. Baltic LIFE-Nature projektuose šienavimas
ir ganymas yra taikomi krašto vidaus ir pakrantės pievose, tačiau yra pavyzdžių,
kai šie metodai yra naudojami ir šlapynėse bei miškuose. Pirmuose keturiuose
Baltic LIFE-Nature projektuose, ﬁnansuotuose 2000 m., buvo įdiegta pusiau
natūralių buveinių tvarkyba ir sukaupta daug patirties, kaip panaudoti šiems
tikslams naminius gyvūnus ir į vystymo struktūras įtraukti ūkininkus.
Haademeeste, Pajūrio pievų (Coastal Meadows) ir Engure projektų objektas buvo
jūros pakrantės pievos, o Teiči projektas užsiėmė tik užliejamosiomis pievomis bei
krašto vidaus pievomis. Visuose šiuose projektuose, išskyrus Pajūrio pievų, pusiau
natūralių pievų tvarkyba buvo numatyta kaip viena iš veiklos rūšių. Ši veikla apėmė
įvairių tipų buveinių tvarkymą. Pajūrio pievų projektas, kaip sako ir jo pavadinimas,
buvo skirtas tik pakrantėje esančių pievų tvarkymui. Jau buvo minėta, kad
vėlesniuose LIFE-Nature 2002–2004 m. ﬁnansavimo projektuose Baltijos šalyse
šienavimo ir (arba) ganymo metodai buvo taip taikomi 7-uose iš 10-ties buveinių
išsaugojimo projektuose Latvijoje bei visuose 7-uose Estijoje vykdomuose
projektuose. Be abejo, įgyta patirtis priklauso nuo projekto vykdymo trukmės iki
einamojo laikotarpio. Naujausiuose projektuose ši veikla yra tik pradėta arba dar
tik planuojama, o anksčiau pradėtuose vykdyti projektuose jau pateikiamos ir šių
metodų taikymo išvados. Kadangi gamtos išsaugojimo bendruomenės Baltijos
šalyse yra gana negausios ir ekspertai gana reguliariai keičiasi turima informacija,
galima teigti, kad projektuose, kuriant nuostatas, naudojamasi esama patirtimi.
Tačiau be abejonės didžiausia patirtis įgyjama dirbant.

Estijos pakrančių
pieva iki atstatymo

E x p e r i e n c e
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p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

Apaugusi pieva
Hiiumaa atkurta ir
prižiūrima pjaunant
žolę

Šienavimas
Šiandien šienavimas yra vienintelis būdas atkurti ir prižiūrėti pusiau natūralias
pievas arba jis yra derinamas su ganymu. Pakrantės pievų projektas Estijoje taikė
šienavimą atokiose salelėse, kur nėra naminių gyvulių. Šienaujama buvo ir tose
vietose, kur buveinei atkurti vien ganymo nepakako. Panaši ir Haademeeste
projekto patirtis: jie šienavo tokiose vietose, kurios netinka intensyviam ganymui
Pievos tvarkomos
lanksčiai
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Šią žiemą naikinant nendres pagal Lubans projektą susidurta su keista kliūtimi.
Buvo ketinama žuvų auginimo tvenkiniuose esančių salų nendres nugrandyti
buldozeriais. Darbininkai ir įranga buvo išrikiuota darbui, tačiau buldozerių
buvo neįmanoma užvesti dėl labai žemos oro temperatūros. Engure projekto

Silma teritorijoje nendrės
pjaunamos žiemą

i m p l e m e n t a t i o n ,
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Nendrių pjovimo
įrenginys Pape teritorijoje

B a l t i c

Karula projekto žolės
pjovimo įranga

Kadangi dažniausiai šienaujama dideliuose plotuose, traktorius yra pagrindinė
šiam darbui naudojama technika. Traktoriai netinka tik mažiems ir sunkiai
prieinamiems plotams, todėl ten šienaujama rankiniu būdu. Šienavimo įranga
arba pirkta iš projekto lėšų, arba šiam darbui yra samdomas rangovas. Kai kas
gali pamanyti, kad technika, pirkta iš projekto lėšų, dirba projekto administratorių
plotuose arba tokias administracijas manoma įsteigti, tai yra, turi būti organas,
kuris „paveldėtų“ įrangą ir toliau ją naudotų. Nendrių pjovimas yra būdingas
pajūrio ir pakrančių buveinių tvarkymo būdas. Negurės projektas įsigijo specialią
šiuolaikišką nendrių pjovimo mašiną, kuria Negurės gamtos parke per metus
galima nušienauti apie 250 ha. Buvo susitarta, kad ši įranga bus skolinama
kitiems vartotojams, tarp jų ir Razna LIFE-Nature projektui. Pape esanti nendrių
pjovimo kompanija, projekto partnerė, yra atsakinga už šią veiklą, o Kemeri
naudojasi rangovų paslaugomis. Kituose projektuose, pvz., Pajūrio pievos
(Coastal Meadows), Haademeeste, Silma, Pajūrio (Coastal) ir Lubans, naudojama
įprasta nendrių pjovimo technika: traktoriai, buldozeriai arba pjaunama rankiniu
būdu. Pajūrio projekte buvo planuojama nendres ne tik pjauti, bet ir deginti, nes
tai yra pigesnis būdas, tačiau pirmasis deginimo bandymas buvo nesėkmingas.
Deginta kovą ir, šioje akcijoje dalyvavusių gaisrininkų nuomone, nendrės buvo
per šlapios. Jų manymu, geriau būtų buvę deginti nendres gruodį. Kita vertus,
Engure ir Haademeeste nendrės jau daug metų yra deginamos ir tai labai
efektyvus pakrančių ir salų buveinių atkūrimo būdas.

t h e

Vėlesni LIFE-Nature projektai pasirinkdavo panašų pievų tvarkymo būdą.
Pavyzdžiui, Karula projekte, pievos prieš gyvulių ganiavą buvo nušienautos,
t.y. buvo padėtas pagrindas tolesnei periodinei tvarkybai. Šis metodas taip
pat buvo pasirinktas toms vietovėms, kurias gyvuliams sunku pasiekti, pvz.,
stačiuose šlaituose, raižytoje vietovėje. Kai kuriose vietovėse, kur vykdomas
Latvijos Pakrantės projektas, šienavimas yra vienintelis pajūrio pievų atkūrimo
ir tvarkymo būdas. Taip įvyko dėl to, kad nepavyko laiku susitarti su vietos
gyventojais dėl tinkamos ganiavos schemos. Ganymas gali būti vienintelis pievų
tvarkybos metodas tuose projektuose, kurių pagrindiniai tikslai yra kitokie, pvz.,
Lubans Miško projekte.

o f

ir todėl joms nėra skiriamos agro-aplinkosaugos subsidijos. Kai kurios pievos yra
šienaujamos norint išsaugoti retas augalų rūšis, kurias ganomi gyvuliai išmintų.
Engure projekte pakrantės pievos nebuvo šienaujamos, šienauti tik nendrynai ir
apie bus rašoma tekste toliau. Teiči gamtos rezervate šienavimas buvo vienintelis
pievų tvarkymo būdas, nes čia gyvuliai neganomi.

E x p e r i e n c e

Pasiteisino... tai buvo
iššūkis

c o n t i n u a t i o n

Silma projektas
planuoja atkurti šią
nendrėmis apaugusią
teritoriją

Nendrių deginimas
Häädemeeste
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Pakrantės pievų
projekto darbo stovykla

24

vykdytojai pirmieji pabandė panaudoti nupjautas nendres: nendriniai rulonai
langams užtamsinti puošia vasaros seminarų paviljoną Engure ežero gamtos
parke. Nors tai nesukūrė pakankamos nendrių produkcijos rinkos, tačiau buvo
parodyta, kad tokių galimybių yra. Haademeeste projekte nendrių pjovimo
kompanija panaudojo nupjautas nendres projekto informacijos pastato,
esančio pajūrio pievose, stogui dengti. Deja, nupjautos nendrės ne
visada gali būti panaudotos. Pavyzdžiui Pape projekte buvo nustatyta,
kad nupjautos nendrės yra per šlapios ir sugadintos, jų panaudoti
neįmanoma, todėl jas teko sukrauti į krūvas ir sudeginti.
Žolės pjovimui projekto komanda dažniausiai ką nors samdo pagal
kontraktą. Haademeeste, Pajūrio pievų (Coastal Meadows), Rapina ir Teiči
projektai sukūrė vietinių ūkininkų samdymo sistemą. Ūkininkai turi laikytis
tam tikrų reikalavimų, bet jie gauna ﬁnansinę pagalbą per agroaplinkosauginius
fondus. Projektai nupirko reikiamą įrangą, kurią nuomoja ūkininkams. Kiti
projektai, pvz., Pajūrio (Coastal) ir Lubans, šiam darbui samdo kitas kompanijas.
Tai yra tikras verslo sandoris, kuriuo pasiekiami norimi rezultatai ir nereikia
vesti ilgų derybų su vietos ūkininkais. Baltic LIFE-Nature projektuose yra ir kitų
žolės pjovimo variantų. Pavyzdžiui, Karula projekto komanda patys dirba su
pjovimo įranga. Taip susiklostė dėl teisinių kliūčių: įstatymas neleidžia privatiems
ūkininkams naudotis valstybės nuosavybe, šiuo atveju traktoriais. Pavyzdžiui,
tik Engure projekto darbuotojai gali dirbti su nendrių pjovimo technika, nes
tai yra sudėtingas procesas, reikalaujantis išankstinio pasirengimo ir tokios
technikos negalima skolinti vietiniams ūkininkams. Teiči ir Haademeeste projektų
ekspertai taip pat dirba „juodą“ darbą ir pjauna patys. Tačiau jie tai daro dėl
kitų priežasčių. Teiči projekto komanda mano, kad inertiški ūkininkai nėra tokia
didelė problema. Jeigu gaunamas sutikimas dirbti jų žemėje (o kas gali nenorėti,
kad kažkas nemokamai atliktų darbus?), tą darbą padaro projekto darbuotojai.
Šitaip yra siekiama tikslo. Haademeeste projekte laikomasi nuostatos, kad
nereikia kritikuoti ūkininkų, jeigu jie ką nors daro ne taip, reikia eiti ir padėti
patarimais ar konkrečiu darbu. Kitas svarbus principas yra tai, kad projekto
darbuotojai turi praktiškai pademonstruoti viską, ko reikalaujama iš ūkininkų.
Miško (Forests) projektas taikė abu būdus: jie samdė vietinius ūkininkus bei
išsinuomavo traktorių ir patys dirbo.

Nendrių uždangos ant langų
Engure vasaros patalpoje,
kur organizuojamos
paskaitos

Subrangovai turi palikti
nendrių juostas (Latvijos
Pakrančių projektas)

Ne paslaptis, kad LIFE-Nature projektai yra susiję su gamtos išsaugojimu ir
bendravimu su projekto dalyviais. Šis supratimas atsispindi pusiau natūralių pievų
tvarkymo, kuriame dalyvauja žmonės, organizavimo veikloje. Tose vietovėse,
kur vietinės bendruomenės yra atviresnės ir su jomis projekto komanda turi
glaudesnius ryšius, daug darbų atlieka vietos gyventojai.
Tvenkinių kasimas
rupūžėms (Pakrantės
pievų projektas)

Ganymas
Ganymas Baltic LIFE-Nature projektų kontekste yra naudojamas kaip kartotinis
buveinių tvarkybos metodas. Dažniausiai ganoma pakrantės buveinėse,
ganyklose bei kai kuriose miškų buveinėse. Ganyti galima ir klampynėse, tačiau
Baltijos šalyse tai nėra dažnai praktikuojama. Faktiškai tik Engure projekte
ganoma kalkinėse pelkėse, tačiau ten neganoma aukštutinėse pelkėse.
Ganymas, kaip ir žolės pjovimas, turi būti suderintas su rūšių veisimosi ciklu. A.
Lotman atkreipia dėmesį, kad per gyvulių ganiavą sutrypiamų lizdų klausimas
yra vis dar diskutuotinas. Buvo rekomenduota ilgakojų pelkių (balų) paukščių
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Žolės pjovimo ir ganymo schemos pirmiausia yra numatomos tvarkybos
(veiksmų) planuose. Juos lemia buveinės tipas, gamtos išsaugojimo tikslai,
moksliniai interesai bei geriausios alternatyvos, kurios priklauso nuo esamų
socialinės ir ekonominių sąlygų. Baltic LIFE-Nature projektai laikosi bendrų
ekspertų pateikiamų rekomendacijų, todėl žolė dažniausiai pjaunama vėlai
vasarą, pradedant liepa. Latvijoje nustatyta šio darbo pradžia yra liepos 15-oji,
o Estijoje – liepos 1-oji ir darbai vyksta iki rugpjūčio pabaigos, tačiau kartais jie
gali užsitęsti iki spalio pabaigos. Projekto veikloje taip pat laikomasi ekspertų
rekomendacijos pjauti žolę nuo pievos vidurio į pakraščius arba nuo vieno krašto
iki kito, kad paukščiai ar maži gyvūnai nepatektų į spąstus, kas neišvengiamai
atsitiktų, jeigu būtų šienaujama aplink. Lubans projektas, siekdamas išsaugoti
pievų gyvūnų ir augalų rūšis, priėmė papildomą standartą: nepjauti žolės žemiau
nei 15 cm nuo žemės paviršiaus. Pajūrio (Coastal) projekte paliekama nepjautų
pievos ruožų, kad būtų išsaugoti ten gyvenantys bestuburiai bei būtų galima
atlikti stebėjimus.

B a l t i c

Tuose projektuose, kurie apima per dideles teritorijas ir projekto komandos nariai
negali sukurti artimų darbinių santykių su vietos žmonėmis arba susiduriama su
bendruomenėmis, kurių nesudomina projektas, vietos gyventojų įtraukiama
mažiau ir darbus atlieka profesionalios subrangovinės kompanijos arba projekto
vykdytojai.

t h e

Pievų tvarkymas bus
tęsiamas...

Toks atvirumas santykiuose su vietos bendruomenėmis paskatino projekto
įgyvendinimo palaikymą. Tačiau tai dar ne viskas, nes projekto nauda yra
ilgalaikė. Projekto komandai pavyko pademonstruoti gamtos išsaugojimo
patrauklumą, paskatinti žmones didžiuotis savo gamta ir tapti natūralių Estijos
pajūrio vertybių saugotojais.

o f

Voldemar Rannap pripažįsta, kad rengiant projektą buvo dažnai lankomasi
vietose bei tiriami vietos gyventojai. Manilaid saloje buvo apsilankyta ne
mažiau kaip dešimt kartų. Projekto vykdymo metu projekto komanda stengėsi
išaiškinti viską, kas yra daroma ir parodyti, koks bus skirtumas, kai darbai bus
padaryti. Pavyzdžiui, apaugusi pieva užstoja jūros vaizdą, o po sutvarkymo
atsiveria ankstesnis įprastas kraštovaizdis.

E x p e r i e n c e

Ar jūs prisimenate, kad seniau čia buvo daug rupūžių? Toks paprastas
klausimas, užduotas žmonėms, gyvenantiems Estijos pajūryje, privertė juos
susimąstyti apie aplinkinės gamtos pokyčius. Pajūrio pievų (Coastal Meadows)
projekto nuostata yra kalbėtis su žmonėmis ir išsiaiškinti, kaip jie gyvena ir
ką mano apie gamtą. Ryšiai su žmonėmis ir įgytas jų pasitikėjimas padėjo
propaguoti gamtos išsaugojimo tikslus ir suaktyvinti vietos gyventojus.

c o n t i n u a t i o n

Pajūrio pievų (Coastal Meadows) projektas,
iliustruojantis gerą sutarimą su vietos bendruomenėmis
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perėjimo vietose ganiavą pradėti vėliau, tačiau tai ne visada yra įmanoma. Be
praktinių problemų, kylančių dėl santykių su ūkininkais, gali kilti ir nepakankamo
nuganymo problema, ypač kai gyvūnų yra per mažai, o tai gali lemti buveinės
sunykimą ir pabloginti paukščių lizdų sukimo sąlygas. Manoma, kad gyvulių
norma, kai vienas gyvulys tenka vienam hektarui, yra paukščiams nepavojingas.
Baltic LIFE-Nature projektuose laikomasi šios normos, kuri svyruoja dėl speciﬁnio
vietovės pobūdžio ar dėl ganomų gyvulių ypatybių. Engure projekte ganomų
gyvulių norma yra apie 0,74–0,86/ha. Ornitologų vertinimu, to pakako, kad
padidėtų ilgakojų pelkių (balų) paukščių populiacija vienoje iš projekto tvarkomų
pievų. Šiaurinės Gaujos projekte mėginama palaikyti 0,6-0,7/ha normą,
kurią nustatė Latvijos Kaimo vietovės rėmimo tarnyba. Silma, atsižvelgiant į
konkrečią vietovės ﬂorą ir fauną, nustatyta ganomų gyvulių norma – 0,5–1/
ha. Vertinant galvijų skaičiaus vienam hektarui normą, manytina, kad Pape
projektas yra ypač palankus paukščiams, nes ten palaikoma 1 galvijo 4–5 ha
norma. Projekto atstovas aiškina, kad tai lemia ganomų galvijų rūšis (žr. tekste
toliau). Estijos Pajūrio pievų (Coastal Meadows) projektas laikosi nuomonės, kad
1 gyvulio 1 ha norma tinka pajūrio pievoms, tačiau šį balansą gali pakeisti oro
sąlygos. Pavyzdžiui, suintensyvėjus vegetacijai būtina pjauti žolę arba ganyti
daugiau galvijų. Dėl ekologinių sąlygų Haademeeste pievas galima prilyginti
užliejamosioms pievoms, turinčioms turtingesnę augmeniją, kur 2–3 galvijų 1
ha norma būtų tinkamiausia. Tačiau, jeigu galvijai yra ganomi apskritus metus,
jų skaičius gali būti mažesnis. Manoma, kad nendrėms sunaikinti reikia dar
intensyvesnio ganymo, nes jų biomasė yra tris kartus didesnė nei kitų augalų
rūšių. Plačiausia galvijų vienam hektarui skaičiaus skalė rekomenduota Karula
projekte: atitinkamai 0,4–1,2/ha (priklausomai nuo buveinės tipo daugiau galvijų
reiktų ganyti sausose pievose, mažiau – šlapiose, kad nesusidarytų purvynė).

Ganymas? Tik
ganymas...

Iš vienos pusės, galvijų norma vienam hektarui yra labai svarbi tinkamam buveinės
tvarkymui, o iš kitos, ganomų galvijų pasirinkimas yra taip pat svarbus. A.
Lotman savo pranešime pabrėžia, kad arkliai ir galvijai yra būdingi šioje Europos
dalyje, tačiau avys ir ožkos yra ganomos nuo pat ganymo eros pradžios, todėl,
atsižvelgiant į šių gyvulių naudojimo laiką, neturėtų būti jokių problemų, tačiau
ir avys, ir ožkos yra gana išrankios pašarui, todėl netinka ganyti tose vietovėse,
kur yra daug retų augalų. Autorius taip pat mano, kad senos vietinės gyvulių
veislės yra tinkamesnės vietinėms sąlygoms ir jais geriau nuganomi plotai. Baltic
LIFE-Nature projektuose gyvulių pasirinkimą lemia daugiau veiksnių, o ne tik jų
vietinė kilmė. Svarbų vaidmenį vaidina gyvulių kaina bei galėjimas jų gauti. Vieno
projekto patirtis gali būti perimta kitų ir lemti gyvūnų pasirinkimą. Be to, būtina
atsižvelgti į gyvulių ﬁziologines savybes, jų atitikimą speciﬁnei buveinės (klimato)
zonai.
Baltic LIFE-Nature projektų patirtis rodo, kad mėsiniai galvijai yra plačiau
naudojami nei pieninės karvės. Vieną iš priežasčių, Pajūrio pievų (Coastal
Meadow) projekto duomenimis, yra ta, kad pajūrio buveinėse augantys
augalai turi mažai maistinių medžiagų, todėl toks pašaras netinka pieninėms
karvėms, kurioms reikalingas kokybiškesnis pašaras. Be to, pieno pramonė, ypač
mažesnėse bendruomenėse, sunyko, todėl pieno gamyba tapo nepopuliari.
Kita vertus, pienines karves reikia melžti, todėl visa buveinių tvarkymo schema
pasidaro per daug sudėtinga. Haademeeste projekto nuomone, herefordai yra
atspari mėsinių galvijų veislė, kuri labai tinka pajūrio buveinėms. Limuzinai yra

Galvijai Kolski
teritorijoje (Karula
nacionalinis parkas)
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Engure

c o n t i n u a t i o n

Haademeeste projektui pasisekė į pajūrio pievas grąžinti arklius. Pasirinkę
nykstančią estišką arklių veislę jie taip pat prisidėjo prie retos veislės išsaugojimo.
Šie arkliai ne tik tapo vietovės simboliu, yra mėgstami ir vietinių žmonių, ir
lankytojų, bet jie gerai ėda žolę, yra ištvermingi ir gali būti ganomi apskritus
metus.

Galvijai Kemeri
teritorijoje

Pajūrio ir Šiaurinės Gaujos projektai taip pat stengiasi naudoti vietines gerai
išbandytas hibridines veisles. Pastarasis projektas naudoja mėsinius galvijus, kurie
yra veisiami laikantis organinės žemdirbystės taisyklių. Pape ir Kemeri projektai
pasirinko egzotiškesnius gyvūnus: hekų veislės galvijus. Ši veislė buvo pasirinkta
todėl, kad tokie pusiau laukiniai galvijai istoriškai buvo paplitę panašioje
geograﬁnėje vietovėje, o Europos patirtis rodo, kad ši veislės galvijus yra lengva
ganyti. Ints Mednis, Pape projekto vadovas, mano, kad šių galvijų išlaikymo
kaštai yra mažesni nei kitų veislių galvijų. Be to, būdami pusiau laukiniai, jie yra
mažiau priklausomi nuo žmonių. Pagal sudarytą ganymo schemą galima sukurti
savitą gamtovaizdį. Kartu su konikų veislės arkliais, kurių maitinimosi režimas yra
kitoks, šie galvijai sudaro bendrą ganymosi schemą. Hekų veislės galvijai nuėda
šiurkščią žolę ir natūraliai sukuria ganyklas arkliams, rupšnojantiems minkštesnę,
švelnesnę augmeniją.

o f

Vienoje iš projekto pievų Engure projektas atlieka bandymus ir gano galvijus
kartu su arkliais. Tokia kombinacija duoda geresnį nuganymo efektą, tačiau
problema yra ta, kad gyvuliai tarpusavyje kovoja, ypač kai yra maži jų jaunikliai
arba kai žiemą trūksta pašaro. Kita problema yra ta, kad arkliai, kurių žiemą
nereikia šerti, suėda galvijų pašarą, todėl išlaidos pašarui padidėja. Pajūrio
pievų (Coastal Meadows) projektas pajūrio pievose ganė avis ir mėsinius

t h e

B a l t i c
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Latvijos karvės Engure
teritorijoje

E x p e r i e n c e

Negure projektas nupirko 5 šios veislės galvijus. Žalųjų veisėjų asociacija labai
palaikė ir davė daug naudingų patarimų. Šios veislės galvijai, kartu su kitų
veislių, kurios buvo naudojamos šiame projekte, ne tik labai pagerino vertingų
tvarkomų pievų kokybę, bet taip pat šios veislės galvijų įsigijimas prisidėjo
prie Latvijos galvijų bandos genetinės įvairovės didinimo. Šis projektas, taip
pat Engure ežero gamtos parko fondas ketina labai rimtai ir toliau globoti
šią galvijų veislę. Jie įsigijo Šveicarijos Alpių pilkųjų veislės, kuri yra panaši
į šią latvišką veislę, bulių, kas turėtų padėti apsaugoti Latvijos žalųjų veislę
nuo išnykimo. Mažas genetinis fondas ir inbrydingas yra didžiausios grėsmės
veislei, kurios Latvijoje yra likę tik truputį daugiau nei 100 galvijų. Negure
projektas yra pirmasis Latvijoje, ganymą panaudojęs gamtos išsaugojimo
tikslams.

i m p l e m e n t a t i o n ,

Latvijos žalųjų galvijų veislė

p l a n n i n g ,

Be minėtų veislių, Engure projektas naudoja šarolė ir Latvijos žalųjų grynaveislius
bei mišrūnus arklius bei konikų veislės arklius. Projekto vykdytojai didžiuojasi,
kad daug prisidėjo prie Latvijos žalųjų, istorinės nacionalinės galvijų veislės,
išlikimo.

p r o j e c t s :

Scottish Highlander
atvyksta į Manilai

gana jautrūs ir gali būti ganomi pakrantėse tik vasarą, o vėliau šie galvijai turi
būti perkeliami į krašto gilumą (A. Lotman mano, kad šie galvijai tinka auginti ir
kaip mėsiniai, ir kaip pieniniai, tačiau jie tingiai ėda ir daugiau klaidžioja. Be to,
jie laikosi bandomis, todėl gali lengvai išsiveržti iš aptvaro. Pajūrio pievų (Coastal
Meadow) projektas naudoja herefordų ir škotų hailanderių veislės galvijus. Tai
ištvermingi galvijai, kuriuos apskritus metus galima laikyti lauke. Voldemar
Rannap, projekto vadovas, teigia, kad šiuos galvijus gali prižiūrėti ir senyvi salelių
gyventojai.
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galvijus. Tai užtikrina lygesnį pievos nuganymą, nes šie gyvūnai ėda skirtingus
augalus ir renkasi nevienodas ganymosi vietas. Pavyzdžiui, avys ieško sausesnio
paviršiaus, o galvijai pasirenka drėgnesnes vietas. Tačiau pažymėtina, kad avys
yra išrankesnės žolei, todėl būtina nuolatos stebėti nuganymo kokybę.

Aptvarai
Gyvulių pasirodymas už nustatytų teritorijos ribų neišvengiamai sukelia konﬂiktus
arba bent nepasitenkinimą. Keli įsibrovę gyvuliai, tingiai vaikštinėjantys po
teritoriją, besivaišinantys sultingomis kopūstų galvomis ar javų želmenimis,
sukels nereikalingą konﬂiktą, nepasitenkinimą ar barnį. Dėl šios priežasties
aptvarai yra būtina sudėtinė vietos bendruomenės pasitikėjimą didinančių
veiksmų dalis. Tai užtikrina atitinkamą buveinių tvarkymo ganymo būdu kokybę
ir suteikia ramybės projekto vykdymo komandai. Visi projektų vykdytojai, kurie
susidūrė su gyvulių ganymu ir aptvarais, kaip vienas mano, kad aptvarai turi
atlaikyti klimato poveikį bei neleisti galvijams išsivaikščioti. Nėra abejonės, kad
visa infrastruktūra nėra tobula. 2005 m. vasarį kilusi audra Latvijoje ir Estijoje
nusiaubė pajūrio buveinių aptvarus. Renkantis aptvarą, būtina atsižvelgti į šiuos
veiksnius (Rannap et al., 2004):
-

įrengimo darbų apimtis
ﬁnansavimas (investavimo galimybes)
galvijų rūšis
pastovus ar kilnojamas aptvaras
aptvaro darna su gamtovaizdžiu

Baltic LIFE-Nature projektai dažniausiai naudoja medieną, spygliuotą
vielą ir elektros laidus. Daugelis projektų pritaiko jau naudotą medieną
ir aptvarui statyti projekto lėšomis samdo vietos žmones. A. Lotman
mano, kad dabar tradicinės medinės tvoros statomos yra vis rečiau,
tačiau kai kuriuose projektuose (Kopu, Pajūrio pievų) tokios tvoros
vis dar yra naudojamos. Elektros laidų aptvarai Pajūrio pievų,
Haademeeste ir Engure projektuose pasitvirtino kaip labai efektyvūs.
Jų kaštai yra didesni, bet investicija į gerą aptvarą atsiperka keleriopai.
Geras aptvaras be remonto vidutiniškai išlaiko 3–5 metus. Estijoje aptvarų
statybą ﬁnansiškai remia nacionalinis ﬁnansavimo planas, taigi tokių aptvarų
priežiūrą bus galima tęsti ir po to, kai pasibaigs LIFE ﬁnansavimas. Pirmieji
Baltic LIFE-Nature projektai, pvz., Engure, Haademeeste ir Pajūrio pievų (Coastal
Meadows), visi kreipėsi dėl savo aptvarų planų pakeitimo. Vykdant projektus
buvo manoma, kad reikia statyti daugiau aptvarų ir kitokių, negu buvo pradžioje
suplanuota. Todėl buvo išleista daugiau pinigų. Engure projekte elektrinis
aptvaras buvo įrengtas po to, kai galvijai keletą kartų „apsilankė“ artimiausiame
kaime. Haademeeste projektas pastatė pastovius aptvarus ir atskyrė pievą nuo
kaimo. Kad apsauga būtų garantuota, kartu panaudotas tinklas ir aptvaras
elektriﬁkuotas. Be abejo, toks aptvaras kainavo daug daugiau nei buvo skirtas
atitinkamas valstybės kompensavimas, todėl dalis išlaidų buvo padengta iš
projekto biudžeto lėšų. Pateikus svarius paaiškinimus, Europos Komisija pritarė
pakeitimams. LIFE investicijos apsimokėjo, nes po to daugiau priekaištų nebuvo,
gyvuliai iš aptvaro neišėjo.

Estijoje naudojami
mediniai aptvarai

Aptvaras Engure
teritorijoje
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Dažniausiai ūkininkai, kurie yra įtraukiami į pievų tvarkybą, tiesioginio ﬁnansavimo
iš LIFE-Nature projektų negauna, tačiau gali naudotis projekto gyvuliais ir (arba)
šienavimo įranga (tiesa, ne visuomet) bei gauti kompensacijas pagal atitinkamus
nacionalinio ﬁnansavimo planus. Pajūrio pievų (Coastal Meadows) projektui
Estijoje teko daug padirbėti, kol sugebėjo siūloma schema sudominti Manilaid
salos gyventojus, kurie daugiausia yra pagyvenę žmonės. Kai kuriose vietovėse
Latvijos Pajūrio (Coastal) projektas susidūrė su vietos gyventojų dvejonėmis dėl
galvijų laikymo, todėl čia žolė buvo pjaunama pagal kontraktą. Karula projektas
didžiuojasi, kad projekto dalyviams, susidūrus su panašia praktika, pavyko
rasti bendrą kalbą su į nacionalinį parką grįžusiais ūkininkais ir išvystyti pievų
tvarkymą, patarti jiems bei paremti galvijais, aprūpinti įranga. Be abejonės,
bendradarbiavimas tarp projekto vykdytojų ir vietos ūkininkų neatsiranda
savaime, be įpareigojančių sutarčių. Ūkininkai už tai, kad gali naudotis galvijais ir
technika, turi pasirašyti sutartį, kurioje numatyti buveinės tvarkymo reikalavimai,
nustatyta bandos buvimo vieta, ganymo ir (arba) šienavimo graﬁkai, apibrėžti
įsipareigojimus, susiję su ilgalaikiu agroaplinkosauginių schemų taikymu
buveinių tvarkymui. Daugelyje Baltic LIFE-Nature projektų galvijai lieka projekto
naudos gavėjo nuosavybe, vadinasi, Estijos Aplinkos apsaugos ministerija turi
tapti institucija, turinti savo galvijų projekto vykdymo laikotarpiu, su visomis
jai neįprastomis pasekmėmis. Vėliau šie galvijai pereina administracijos ar kito
teritorinio valdančio organo nuosavybėn. Galvijų prieauglis dažniausiai atitenka

t h e

Tradicinė šieno kupeta
Ähijärve

Būtų idealu, jeigu derybos su gyventojais ir jų supažindinimas su perspektyvomis
įvyktų projekto rengimo metu. Ne tik pirmieji keturi projektai, bet ir vėlesnieji
akcentuoja ryšių su vietos ūkininkais svarbą. Tai padeda sukurti bendrą projekto
įvaizdį, prisideda prie jo įgyvendinimo bei palengvina vietos ūkininkų įtraukimą
į gamtos išsaugojimo veiklą. Be abejonės, visi projektai susidūrė su įvairiais
sunkumais ir visi netilpo į terminus, ir, aišku, dėl to, jog nebuvo vietos ūkininkų
suinteresuotumo. Teiči projekte rekomenduojama, kad, esant galimybėms,
pirmiausia reiktų sudominti stambesnius ūkininkus, kurie, keisdamiesi mintimis
su kitais vietos ūkininkais, padės sukurti palankią nuomonę apie projektą ir tarp
jų. Stambesnius ūkininkus galima samdyti subrangovais mažesnių privačių
plotų tvarkymui, nes jie turi tai veiklai geresnes priemones. Engure projektas
susidūrė ir su vietos gyventojų inertiška mąstysena. Jų nuomone, turint vietinius
koordinatorius, kurie išmano aplinkosauginius klausimus ir dirba su vietos
ūkininkais, galima paskatinti žmones nuoširdžiam bendradarbiavimui.
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Ūkininkų požiūriu pievų tvarkyba yra viena patraukliausių veiklos rūšių, nes
biologiškai vertingų buveinių tvarkymui jie gali gauti agroaplinkosauginį
ﬁnansavimą. Kitaip sakant, gamtos saugojimas nėra tik altruistinė veikla,
vykdoma iš įsitikinimo, bet tai gali tapti žmonių pragyvenimo šaltiniu.
Dažniausiai atitinkami Baltic LIFE-Nature projektai pasinaudoja šia galimybe ir
įtraukia vietos ūkininkus į aktyvią veiklą.

E x p e r i e n c e

Kaip jau buvo minėta, ne tik pusiau natūralių pievų kokybė, bet ir pats jų
egzistavimas priklauso nuo žmonių veiklos. Ganymas ir šienavimas istoriškai visą
laiką buvo sudėtinė kaimo ekonomikos dalis ir formavo tradicinį kraštovaizdį.
Norint, kad pakrantės buveinės, pievos bei tam tikros rūšies miško buveinės
neapaugtų žole ir neišnyktų, ganymas ir žolės pjovimas turi būti nuolatos
naudojami būdai. Voldemar Rannap pažymėjo, kad be žolės pjovimo ir (arba)
ganymo buveinės, kurioms yra reikalinga žmogaus pagalba, apauga per
penkerius metus. Atsižvelgiant į tai, kad projektas, lyginat su biologinių procesų
periodu, yra trumpalaikis, būtina vietose sukurti tokius periodinio tvarkymo
mechanizmus, kurie veiktų ir po to, kai projektai bus baigti.

c o n t i n u a t i o n
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ūkininkams, tačiau su sąlyga, kad jie atliks visus būtinus buveinės tvarkymo
darbus. Engure ir kiti projektai pažymi, kad būtina efektyviai išnaudoti LIFENature projekto laiką ir sukurti patikimus mechanizmus ilgalaikei projekte
numatytai ir vykdomai veiklai.

Haademeeste sukurta veikianti buveinių tvarkymo
sistema
Haademeeste projektas, daugiausiai pastangų įdėjęs į pajūrio pievų tvarkymą,
gali atsakingai pareikšti, kad jie sukūrė darniai veikiantį buveinių tvarkymo
mechanizmą. Projekto įgyvendinimo metu buvo paruošta 10 ūkių, kurie gali
tęsti buveinių tvarkymą pagal gamtos apsaugos reikalavimus. Pagrindiniai
privalumai, kuriuos minėtiems 10-iai ūkių suteikė projektas, yra 2 traktoriai,
galvijai bei nuolatinė parama. Projekto vadovas yra įsitikinęs, kad šiuo metu
Haademeeste yra sukurti tinkami žmogiškieji bei techniniai pajėgumai, kurie
užtikrina šiuolaikišką pusiau natūralių pievų buveinių tvarkybą. Būsimiems
teritorijos tvarkytojams sukurti keturi svarbiausi privalumai: vertingas
patyrimas, per trejus metus įgyti įgūdžiai, galimybė gauti ﬁnansavimą bei
savo veiklos biologinių tikslų supratimas.

Stebėsena
Galima daryti prielaidą, kad pusiau natūralių buveinių atkūrimas ir tvarkymas
labai greitai duoda realiai įvertinamus rezultatus. Nesunku vizualiai įvertinti,
kaip pievos yra nušienautos ar jos nuganytos, ar to ganymo pakanka, ar nereikia
jo intensyvesnio. Iškirtus krūmus atsiveria panorama ir rezultatas matyti iš
karto. Vizualiniu vertinimu dažniausiai grindžiamas ir išmokų iš nacionalinių
agroaplikosauginių fondų gavimas. Už nekokybišką darbą, atliktą ne pagal
reikalavimus, galima negauti visos išmokos. Antra vertus, vizualinis vertinimas
neužtikrina mokslinio rezultatų įvertinimo.
Baltic LIFE-Nature projektai tvarkybos vertinimui taiko įvairius moksliškai
pagrįstus stebėsenos metodus. Tai apima augmenijos tyrimą tam tikrame plote,
saugomų paukščių bei bestuburių bendruomenių tyrimus. Dažniausiai stebėseną
atlieka samdomi ekspertai, projekto darbuotojai, studentai ir savanoriai.

E x p e r i e n c e
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Vidžeme biosferiniame
draustinyje
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Stebėsena Šiauriniame
Gaujos projekte

M. Pakalne nuomone, drenažas veikia sistemą apribodamas dominuojančios
Sphagnum augmenijos tipo atsikūrimą. Šis procesas ne tik pakeičia natūralų
šlapynės funkcionavimą, bet ir sukuria sausėjimo sąlygas, kuriomis stiprėja
medžių ir krūmų skverbimasis. Visuose Baltijos Life-Nature projektuose,
numatančiuose kaip vieną iš priemonių užtūrų statymą, drenažas yra
nurodomas kaip pagrindinė buveinių nykimo priežastis. Tačiau kai kurie
projektai taip pat apima teritorijas, nukentėjusias nuo durpių kasimo.
Pelkių ir Ķemeri projektai Latvijoje yra parengti siekiant atkurti pelkių
buveines, kurios yra labai nualintos durpių pramonės. Pelkės projektas
taip pat nurodo gaisrų pavojų buveinėms kaip vieną didžiausių grėsmių.

Melioracija ir gaisrai
paliko ženklą Stikli
pelkėje Latvijoje

Iš šios dalies pavadinimo matyti, kad tvenkimas yra pagrindinė hidrologinio
režimo atnaujinimo priemonė. Šis metodas daugiausia naudojamas pelkėms,

i m p l e m e n t a t i o n ,
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Baltijos valstybėse pagrindinė pelkių buveinių pažeidimo priežastis yra drenažo
duobės, paveldėtos iš tarybinių laikų plačiai vykdytos melioracijos siekiant
nusausinti kiek galima daugiau žemės agroūkio reikmėms, taip pat durpių
išgavimo pramonė. Māra Pakalne savo pagrindiniame vieno iš LIFE Coop projektų
seminarų dokumente (2004) visa tai vadina tiesiogine žala įvairioms šlapynių
buveinėms. Šių veiksnių poveikį galima lengviau nustatyti negu netiesioginės
žalos poveikį, pavyzdžiui, oro tarša, vandens užterštumas dėl žemės ūkio ar
infrastruktūros plėtros. Taigi pagal Baltijos Life-Nature projektus, tiesioginės
žalos sukeltas buveinės sunykimas yra dažniausiai sprendžiamas klausimas.

B a l t i c

Lubans tvenkimo
komanda

t h e

Palyginus su pelkių atkūrimu kitose Europos dalyse (remiantis turima literatūra
ir seminarų pranešimų medžiaga), Baltijos šalyse vykdomos priemonės yra gana
mažos apimties. Taip yra dėl to, kad Baltijos šalyse yra didelis procentas pelkių,
kurios vis dar yra palyginus geros būklės ir joms nereikalingos plataus pobūdžio
atkuriamosios priemonės. Latvijoje, remiantis ekspertais, geriausios būklės pelkės
yra visos saugomos ir todėl joms negresia pavojus. Estijoje teritorijos taip pat yra
nustatytos pagal prioritetus – geresnės kokybės teritorijos, kurios vis dar yra
santykinai gausios, yra atidėtos gamtos apsaugos atžvilgiu, nes būtų per daug
brangu atkurti jų būklę iki pageidaujamos, nes reikalauja esminių tvarkomųjų
darbų. Manoma, kad pelkės atkūrimas konkrečioje šalyje turėtų vykti dviem
lygiais – nacionaliniu lygmeniu turėtų būti nuspręsta, kurias teritorijas saugoti
ir atkurti, tuo tarpu praktiniai sprendiniai, pavyzdžiui, tvenkimas užtūromis
turėtų būti priimami vietos lygmeniu. Dabartiniai Baltijos Life-Nature projektai,
kuriuose yra pelkės atkūrimo komponentas, būtų tarsi yra tokios sistemos
modelis. Faktas, kad projektą remia nacionalinės valdžios institucijos, rodo
jų paramą planuojamoms gamtos išsaugojimo priemonėms, tačiau praktinis
įgyvendinimas priklauso projekto grupėms.

o f

Tinkamas hidrologinis buveinės režimas, priklausantis nuo vandens lygio,
turi esminę reikšmę ir šios buveinės kokybei, ir tęstinumui, kartu nuo jos
priklausančioms rūšims. Dažniausias tokių buveinių hidrologinio režimo atkūrimo
Baltijos Life-Nature projektuose naudojamas metodas yra užtūrų statymas. Ši
priemonė daugiausia skirta pelkėms, bet kai kuriais atvejais – ir miško buveinėms
bei užliejamosioms lygumų pievoms.

E x p e r i e n c e

Grėsmę kelia: melioracijos sukeltas teritorijos nusausėjimas; buveinės
sunykimas dėl durpių kasimo ir gaisrų
Tikslas: buveinės atkūrimas (pagerinimas) atstatant natūralų vandens lygį
Pagrindiniai buveinių tipai: pelkės, šlapieji miškai, pievos
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tačiau kartais užtūros statomos ir miško teritorijose siekiant pagerinti kurtinių
buveinę (Šiaurės Gaujos projekte laukiama priemonės įgyvendinimo) arba
atkurti užliejamųjų lygumų pievų vandens režimą (Ķemeri projekte priemonė
suplanuota, bet gali būti nevykdoma).

Parengiamosios tvarkybos priemonės
Šlapynių ekspertų nuomone, prieš atkuriant sužalotos pelkės hidrologinį
režimą, iš esmės svarbu atlikti išsamų tyrimą. To reikia, kad būtų apibrėžti
būtini tvarkybos metodai, taip pat reikia parengti aiškų teritorijos, kurioje bus
vykdomos priemonės, veiklos planą. Estijos pelkių hidrologijos ekspertas Elve
Lode pripažįsta, kad viena svarbiausių durpyno atkūrimo problemų yra laiko ir
lėšų stygius parengiamajam etapui, kuris itin svarbus.
Peržiūrėtuose į Baltijos LIFE-Natureprojektuose išryškėja dvejopas požiūris.
Tokiems projektams, kaip Teiči, Engurės ir Ķemeri valdymo (veiklos) planai buvo
parengti prieš gaunant LIFE ﬁnansavimą, ir jų projektai daugiausia buvo skirti
tokio plano įgyvendinimui.

Po trijų metų (Telči
užtvanka)

Kol kas Teiči gamtos draustinio planas yra konkrečiausias ir seniausias.
Ilgalaikis natūralaus pelkių vandens režimo atkūrimo planas buvo
parengtas 1999 m., ir pagal jį per 10–15 metų turėjo būti pastatyta apie
230 užtūrų. Užtūros buvo suskirstytos į kategorijas pagal jų atitinkamą
funkciją ir numatomą poveikį, o tuo remiantis statyba suskirstyta į etapus.
Pagal Teiči LIFE projektą buvo pastatyta apie 42 užtūros. Kadangi Engure
projektas nenumatė jokios hidrologinio režimo atkuriamosios veiklos, veikiau
tik ganiavą kalkinguose pelkynuose, tai buvo aprašyta ankstesniame skyriuje.
Tačiau Ķemeri projekte nurodyta, kad prieš veiklos įgyvendinimą turi būti
parengtas ir patvirtintas esminis techninis projektas. Taip yra dėl nacionalinių
įstatymų pataisų, dėl kurių labai pailgėjo procedūros, bet tai užtikrina būtinų
inžinierinių standartų laikymąsi. Pagaliau tinkamas užtūrų statymas yra
pagrindinė nustatytų gamtos apsaugos tikslų pasiekimo sąlyga. Taip pat yra arba
bus rengiami užtūrų statybos techniniai projektai hidrologinei infrastruktūrai
naujesniuose LIFE-Natureprojektuose – Pelkių, Pape ir Lubāns atitinkamai.
Vienintelio Estijos Häädemeeste projekto, kuriame suplanuota statyti užtvankas,
veikla vėlavo dėl teisinių sąlygų. Numatyta veikla įtraukė hidrologinių sąlygų
aukštapelkių1500 ha plote pagerinimą pertveriant kanalus, taip pat bandomąjį
pelkės atkūrimą ankstesnėje durpių gavybos vietoje.
Kitas požiūris yra parengti arba teritorijos tvarkymo planą įtraukiant į jį tvenkimo
darbus, arba su buveine susijusį kelių teritorijų veiklos planą. Pavyzdžiui, Pape
ir Šiaurės Gaujos projektai rengia išsamų tam tikrų teritorijų tvarkybos planą,
Lubāns projektas aktyviai prisideda prie rengiamų kelių hidrologinio režimo
atstatymo Lubāns šlapynių komplekse darbų planų. Pelkių projekto veikla
didele dalimi atspindi Latvijos 2003 m. nacionalinį pelkės apsaugos planą;
LIFE-Natureprojekto metu bus atstatytos keturios prioritetinės plane nurodytos
teritorijos. Kad toliau remtų pelkių apsaugą šalyje, Pelkių projektas taip pat
nubrėš konkrečias pelkės apsaugos ir tvarkybos gaires Latvijoje. Šio projekto
veiklos priemonės nustatytos remiantis išsamiais stebėsenos duomenimis,
gautais iš kitų projektų ir studentų atliktų darbų.

Tvenkimo metodai
Teiči gamtos draustinis arba buvo panaudotas atstatant pelkių hidrologinį
režimą, arba bent jau nurodytas beveik visuose kituose LIFE-Nature projektuose,

Mažesnė užtvanka
Häädemeeste

Teiči gamtos draustinis buvo pirmasis, kuriame sukurta pelkių atkūrimo sistema.
Nepaisant to, keli Latvijos LIFE-Natureprojektai suplanavo naudoti skirtingus
būdus. Pavyzdžiui, pagal Ķemeri projektą planuojama naudotis įvairių metodų
deriniu. Mažesniuose grioviuose, daugiausia aplink gerai žinomą Didžiąją Ķemeri
pelkę, bus pastatytos Teiči stiliaus nedidelės medinės užtūros, neleidžiančios
nusausėti pelkės periferinėms zonoms. Kad būtų galima renatūralizuoti
ankstesnę durpių kasimo vietą, ją priartinti pradinio etapo, reikalinga žymiai
didesnė užtūra. (Teritorijos aplankymas šio LIFE-NatureCoop projekto paskutinio
renginio metu sudarė programos dalį.) Ten, pagal Ķemeri projektą, tikriausiai bus
panaudota betoninė užtūra.
Pagal Pape projektą taip pat planuojama naudoti alternatyvias medžiagas
ir pastatyti nedideles metalines užtūras su medinėmis plokštėmis; jos bus
kilnojamos, kad prireikus būtų galima perkelti į kitas vietas, siekiant nustatytų
gamtos apsaugos tikslų.

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :
L I F E - N a t u r e

Gilesniuose ir platesniuose grioviuose daromos dvi medinių rąstų eilės,
mažesniuose – tik viena eilė; medienos ruošinių skersmuo taip pat atitinka
griovio dydį. Esminę reikšmę turi tinkama izoliacija, kad nesusidarytų vandens
nuotėkio pro konstrukciją. Tam tikslui taip pat naudojamos vietoje augančios
Sphagnum samanos arba durpės. Siekiant palengvinti statybos procesą ir kiek
įmanoma sumažinti vandens poveikį naujai struktūrai, užtvankos yra statomos
sausuoju laikotarpiu (rugpjūtį, rugsėjį, o esant lietingam laikotarpiui netgi spalį),
ir darbas pradedamas pasroviui, palaipsniui stumiantis žemyn. Teiči patirtis
rodo, kad ypač atsargiai reikia užsandarinti šonines dalis, kad neprasidėtų žemės
erozija. Užtūrų pagrindas taip pat yra svarbu – jis turi būti pakankamai tvirtas,
kad atlaikytų vandens spaudimą. U. Bergmanis nuomone, ypač sunku ir kartais
neįmanoma atstatyti sugriautą užtūrą; ją tenka nugriauti ir atstatyti iš naujo.

B a l t i c

BEF komanda mokosi
tvenkti

t h e

Pagal šį LIFE-NatureCoop projektą organizuoto vieno iš seminarų dalyviams buvo
pademonstruotos Teiči pastatytos užtūros bei pavaizduotas visas procesas. Jame
dalyvavęs hidrologijos ekspertas Uģis Bergmanis paaiškino, kad užtvankos yra
pastatytos tik iš natūralių medžiagų – dažnai jos yra teritorijoje ir pigesnės
negu kitos medžiagos. Be to, praeityje Latvijoje buvo nelengva gauti sintetinių
medžiagų ir metalo lakštų, kurie buvo naudojami kitose šalyse. Ši sąlyga taip
pat sustiprino natūralių medžiagų naudojimo tradiciją. Mažesnėms užtūroms
naudojamos vietinės pušys, stambesnėms konstrukcijoms naudojami mediniai
rąstai ir akmenys.

o f

Hidrologinio režimo atstatymo ir susijusių ekosistemų Teiči aukštapelkėje (kur
didžiausią grėsmę kelia melioravimo grioviai) koncepcija remiasi penkiais
pagrindiniais principais (Bergmanis et al., 2002):
1. Apriboti vandens drenavimą melioravimo grioviais;
2. Užtūros turėtų būti pagrindinė priemonė;
3. Siekiant išvengti miško buveinių užtvindymo užtūros turėtų būti pastatytos
tokiose vietose, kur veiktų tik pelkių ekosistemas;
4. Kadangi augmenija yra jautri drastiškiems šlapumo, vandens lygio kilimui,
vandens lygis turėtų būti aukštinamas laipsniškai;
5. Drenažo prevencija gretimuose miškuose turėtų būti leidžiama tik
tuo atveju, jeigu miško tipas atsparus šlapumo didinimui ir jeigu nėra
numatyta, kad sunyks daug medžių.

E x p e r i e n c e

kuriuose yra numatyta šios rūšies veikla. Ķemeri, Šiaurės Gaujos ir pelkėse bus
naudojamas Teiči pastatytų užtūrų tipas bei specialus jų pastatymo metodas.
Kadangi Teiči gamtos draustinis yra Lubāns LIFE-Natureprojekto partneris, buvo
perimta daug jo hidrologinio režimo atkūrimo patirties.

Buvęs durpynas
Kemeri
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Planuojama, kad Pelkių projektas, pagal kurį taip pat bus naudojamos nedidelės
medinės užtūros, bus pirmasis LIFE-Natureprojektas Baltijos valstybėse, kuriame
naudojamos didesnės durpių užtūros. M. Pakalne nuomone, jos plačiai
naudojamos ir kitose Europos dalyse, kur šiuo klausimu sukaupta daug patirties.
Durpių užtūroms keliama viena statymo sąlyga: vieta turi būti lengva pasiekiama
sunkiąja technika. Todėl jos gali būti statomos pelkių periferijoje, buvusiose
durpių kasimo vietose, kur pakaktų vietos dirbti ekskavatoriams ir traktoriams.
Nepaisant šio reikalavimo, tai lengvas metodas. Naudojamos seniai iškastos ir
čia pat paliktos durpės, kurios užtūrai statyti nustumiamos mašinomis. Durpių
užtūros taip pat rekomenduojamos dėl to, kad yra patvarios ir jų nereikia
atnaujinti (skirtingai negu medinių užtūrų).
Estijoje Häädemeeste projektas pasirinko įprastinį sprendimą, kurį parengė
hidroinžinieriai. Didesniems grioviams buvo pastatyti užtūrų deriniai,
susidedantys iš vienos pušinių rąstų sienos, užsandarintos geotekstilės
medžiaga, nelaidžia vandeniui. Iš abiejų pusių siena apkasta durpėmis ir žeme.
Esančios durpėse medinės konstrukcijos ilgiau laikosi ir jos suirus durpinė užtūra
stabilizuojasi bei būna pakankamai stipri, kad nuolatos blokuotų griovį. Estijos
miškų projektas taip pat turi tam tikrą patirtį natūralaus hidrologinio režimo
miškų teritorijų atstatymo srityje. Tačiau visa tai yra daugiau eksperimentinio
pobūdžio veikla. Kad būtų atkurtas vandens režimas drėgnuose ir šlapiuose
miškuose ant mineralinio dirvožemio, kai kurie grioviai buvo užblokuoti
naudojant vietoje randamas medžiagas. Prireikus šios „lengvos“ užtvankos
lengvai pašalinamos.
Lubāns ir Pape projektuose numatytos šiek tiek skirtingos hidrologinio režimo
reguliavimo priemonės. Abu projektai numato senų šliuzų rekonstrukciją.
Kadangi nė vienas projektas dar nepradėjo veiklos, nėra patirties, kuria būtų
galima keistis.

Šlapio miško
atkūrimas (užtvanka
Miškų projekte)

Tačiau yra tam tikra įdomi patirtis, kaip hidrologinį režimą galima atkurti
pasitelkus... bebrus! Bebrų suręstos užtūros padėjo pagerinti Teiči, Kemeri
aukštapelkių, taip pat Pelkių bei Häädemeeste projektuose numatytų teritorijų
sąlygas. Tačiau šio metodo negali reguliuoti jokie veiklos planai ir negali apriboti
jokie techniniai projektai. Todėl yra atvejų, kai bebrų veikla tapo kenksminga. M.
Pakalne pripažino, kad, pavyzdžiui, Teiči eglių želdiniai labai nukentėjo bebrams
pakėlus vandens lygį. Jos pačios projekto teritorijoje dėl bebrų sukelto vandens
lygio paaukštėjimo ežere išnyko ten kartą aptiktos kai kurios ypač retos rūšys
(pvz., Lobelia dortmanna).
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Durpės bus panaudos
tvenkimui vykdant
Pelkių projektą
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„Bebrų stiliaus“
gamtos apsauga

Teiči

i m p l e m e n t a t i o n ,

Be vizualinio infrastruktūros ir buveinių pokyčių įvertinimo, Baltijos LIFENatureprojekto atstovai paminėjo kelias mokslines jų projektuose įvykdytas
stebėjimo priemones. Pavyzdžiui, Pelkių projektas atlieka hidrologinio režimo
stebėseną naudojant požeminius vandens šaltinius. Prieš įgyvendinant projekto
priemones, atlikta stebėsena padėjo nustatyti buveinių būklę ir parinkti reikiamas
priemones, o projekto metu ji ﬁksuoja pažangą. Pelkių projektas taip pat

t h e

B a l t i c

Vienas tokių paprastų metodų, aišku, yra vizualinis augmenijos pokyčių
atsinaujinančiose pelkėse įvertinimas – Sphagnum plitimas, šilinio viržio, eglės ir
kitų sausas sąlygas mėgstančių augalų rūšių sumažėjimas rodo, kad nuo vandens
lygio priklausančios buveinės būklė pagerėjo. Techninis užtūros funkcionavimo
įvertinimas taip pat gali būti vienas iš stebėsenos metodų, ypač domintis, kaip
sėkmingai buvo pasiekti projekto tikslai. Kad būtų galima lengviau ﬁksuoti ir
stebėti informaciją, ant kiekvienos užtūros Teiči gamtos draustinyje pažymėta jos
pastatymo data, taip pat priemonės plano numeris.

o f

Pagrindinė BEF seminaro šlapynių tvarkymo tema išvada buvo ta, kad būtent
pelkių stebėsena reikalauja daugiau darbo, daugiau pinigų, daugiau duomenų,
kad būtų galima daryti išvadas, bei intensyvesnio ekspertų nuomonių keitimosi.
Tai buvo įvardyta kaip esminis dalykas, siekiant parengti gerus projektus,
duodančius gerus rezultatus, visiškai atitinkančius gamtos išsaugojimo tikslus.
Tačiau, dirbant su turima informacija (jos niekada nepakanka), reikėtų būti
lankstiems, tiksliau – kartais geriau naudoti paprastus metodus negu labai
sudėtingus.

p l a n n i n g ,

M. Pakalne nuomone, hidrologinio režimo ir buveinių stebėsena yra labai
svarbi šlapynėse, ir ją reikia vykdyti prieš ir po bet kurios tvarkymo priemonės
panaudojimo. Hidrologinio režimo stebėsena padės suprasti griovių blokavimo ir
vandens lygio pakėlimo poveikį bei išvengti nepageidaujamos įtakos aplinkinėms
buveinėms. Buveinių stebėsena yra reikalinga siekiant įvertinti, kiek naudingas
buvo augmenijos pasikeitimas pastačius griovių užtūras. Geriausių rezultatų
pasiekiama hidrologinio režimo stebėseną sujungus su buveinių stebėsena.

p r o j e c t s :

Stebėsena

L I F E - N a t u r e

Tarptautiniu mastu buvo dedamos įvairios, nevienodai sėkmingos pastangos
atkurti Sphagnum rūšis buveinėse, kuriose jos yra esminės (Mati Ilomets
pranešimo BEF seminare medžiaga). Tačiau Baltijos šalyse tai nėra plačiai
praktikuojama, ir nė vienas iš Latvijos LIFE-Natureprojektų nebandė dirbtinio
pelkių augmenijos atauginimo. Tačiau pagal Häädemeeste projektą
Estijoje buvo įveista 3 ha spanguolynų ir nedideli bandomieji Sphagnum
magellanicum plotai buvusioje durpių kasimo vietoje. Kadangi vandens lygis
durpyne buvo pakeltas blokuojant požeminį drenažo tinklą, ir durpojai, ir
spalgenos 2005 m. pavasarį pradėjo gana greitai stiebtis.

E x p e r i e n c e

Spanguolių sodinimas
Häädemeeste

Pelkių augmenija yra itin akivaizdus saugomos teritorijos kokybės ir užtūrų
statymo veiklos kokybės rodiklių. Sphagnum buvimas yra viena svarbiausių
sąlygų tose vietose, kur pastatytos užtūros; šiuo atveju grioviai greitai
prisipildys vandens. Taigi vizualinis Sphagnum augimo įvertinimas yra vienas iš
metodų, kuriais galima nustatyti atkuriamųjų darbų efektyvumą. Taip pat gali
pasitaikyti ir tokie atvejai, kai vienose vietose buveinė ima natūraliai atsikurti,
ir buvę melioravimo grioviai laipsniškai užauga Sphagnum rūšimi be žmogaus
įsikišimo.

c o n t i n u a t i o n

Augmenijos ataugimas

35

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :
L I F E - N a t u r e
B a l t i c
t h e
o f
E x p e r i e n c e

naudoja paleobotaninę stebėseną, kuri atskleidžia pelkės formavimosi istoriją.
Ši medžiaga yra vertinga ne vien moksliniu požiūriu, ji gali būti panaudota
kaip informuotumą didinanti priemonė skelbiama planuojamų gamtos takų
informavimo stenduose.
Buvo panaudoti ir kituose projektuose numatyti pavyzdiniai kvadratai, kaip ir
paukščiai (ypač projektų tikslinės rūšys). Viename iš seminarų Baltijos ekspertai
priėjo prie bendros nuomonės, kad paukščių faunos, ypač dendroﬁ linių ir
bendrųjų rūšių bei atvirųjų šlapiųjų pelkių specialių rūšių pasiskirstymo ir
sudėties prieš ir po atkūrimo, stebėsena gali būti labai naudinga dokumentinio
pokyčių durpingų teritorijų buveinėse ﬁksavimo priemonė.
Nors pirmieji pokyčiai, atsiradę pastačius užtūras, gali būti išryškėti santykinai
greitai (t.y. Sphagnum dangos susiformavimas), visas rezultatų vaizdas atsiskleis
tik naudojant ilgalaikę nepertraukiamą stebėseną.

Miškų buveinėms taikomos priemonės
Grėsmę kelia: nesubalansuota miško tvarkyba, rekreacijos poveikis
Tikslas: buveinės atkūrimas (pagerinimas)
Pagrindinis buveinių tipas: miškai

Tvarkoma miško
teritorija Latvijoje

Šiame skyriuje išsamiau nagrinėjama miško buveinių atkūrimo (pagerinimo)
priemonės (ne paviršinės augmenijos pašalinimas, nes tai jau buvo apžvelgta).
Baltijos šalyse tik vienas LIFE-Natureprojektas – Estijos Miškų projektas
– buvo išimtinai skirtas miško buveinėms, ir jis taip pat yra vienintelis, kuriuo
vadovaujantis buvo įvykdytos tokios priemonės, kaip proskynų kirtimas,
sausuolių sukūrimas, dirvožemio sutvarkymas, kad būtų išvengta erozijos.
Didžiausią grėsmę miško buveinėms Baltijos šalyse kelia nesubalansuota tvarkybos
praktika, tuo tarpu kai kuriose jautresnėse buveinėse žmogaus rekreacinės
veiklos poveikis taip pat smarkiai nuniokojo gamtos vertybes. Kaili Viilma sako,
kad „miško tvarkymas visomis prasmėmis buvo ir yra natūralios bioįvairovės
praradimo pagrindinė priežastis“. Tačiau ekspertė pastebi, kad tokia tvarkyba
taip pat lėmė kai kurių pusiau natūralių bendruomenių susiformavimą. Tarp
kitų svarbiausių miško tvarkymo metodų K. Viilma nurodo miškų kultivavimą ir
melioravimą, kelių statymą, paviršiaus pažeidimą, iškirtimus ir gaisro kontrolę.
Miškams užimant santykinai didelę teritoriją Baltijos šalyse (Estijoje – 48,7%
visos žemės teritorijos, Latvijoje – 47,1% ir Lietuvoje – 31,9% (Viilma, 2004)),
mažiausiai pažeistos miško žemės buvo paskirtos kaip naujos Natura 2000
tinklo vietos. Neginčytina, kad yra ir pažeistų miško vietų, randamų saugomose
teritorijose, tačiau Baltijos LIFE-Natureprojektuose numatytose teritorijose nėra
daug atkuriamosios veiklos. Pagrindinė projekto priemonė, skirta miško vietų
apsaugai, yra žemės pirkimas, kuris bus aprašytas kituose skyriuose.
Kaip buvo minėta, Estijos miškų projektas yra vienintelis, pagal kurį dedamos
pastangos atkurti ir pagerinti miško buveines įgyvendinant tikslingas apsaugos
tvarkymo priemones. Šios priemonės yra įkūnytos projekto teritorijoms
parengtuose tvarkybos planuose.
Proskynų kirtimas yra pagrindinis taikomas metodas. 40-60 metų miško
želdiniuose buvo padaryta apie 15–30 m diametro proskynos. Medžiai buvo
iškirsti įvairiame aukštyje, kad būtų sukurta likusių kelmų įvairovė. Pagrindinis
proskynų iškirtimo tikslas yra miško pašviesinimas, naujų rūšių paplitimo
skatinimas ir galbūt naujų želdinių sukūrimas, kas sukurtų pageidautiną medžių
Proskynų kirtimas
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Trumpai kelios idėjos:
Pagrindinis atkūrimo tikslas yra natūralių miško vystymosi procesų inicijavimas,
t.y. atkūrimas neturėtų būti pasikartojanti veikla, veikiau – vienkartinė investicija.
Detalesni tikslai priklauso nuo konkrečios vietos ir gali kisti nuo buferinių zonų
aplink didelės gamtinės vertės miškus sukūrimo ir vertingų miško teritorijų
sujungimo iki medžių sausuolių pagausinimo ir mišrių, skirtingos struktūros
miškų, kūrimo, neskaitant viso kito.
Prisimintina, kad gamta turėtų būti atkuriama tik remiantis atitinkamu atkūrimo
planu, kuris turi atitikti nacionalinius įstatymus ir turėtų remtis bendrosiomis
atkuriamosiomis gairėmis. Atkūrimo planas turėtų tapti saugomos teritorijos
tvarkybos planu.

Stebėsena
Kad miško buveinės atkūrimo stebėsena būtų sėkminga, buvo atrinkti lyginamieji
stebėsenos plotai natūraliai besuvystančiose vietose. Dabartinis projekto naudos
gavėjas stebėseną šioje vietoje vykdys dar ilgai po to, kai baigsis projekto
įgyvendinimo laikas. Prieš nustatant vietos atkūrimo tikslus, ekspertai ir projekto
darbuotojai atliko augalų, samanų, kerpių, vabzdžių stebėseną ir vizualinį miško
želdinių apskaičiavimą.
LIFE-Nature Coop projekto seminare, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skirtas
miško buveinių tvarkybai, ekspertai pasiūlė, kad paukščių stebėsena gali padėti

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :

Dokumente, kuriame sutelkta geriausia vietos ir tarptautinė patirtis, pateikiama
plati apžvalga apie miško bioįvairovės krizę ir vadinamojo miško buveinių
renatūralizavimo priežastis. Jame siūlomos išsamios gairės, kaip ir ką atkurti,
kokius naudoti metodus bei kaip sukurti atkuriamų vietų stebėsenos sistemą.

L I F E - N a t u r e

Estija: gamtos vertybių atkurimo miškuose gairės

B a l t i c

Remdamasi projekto eigoje ir užsienio bei vietos ekspertų sukaupta patirtimi
gamtos vertybių atstatymo miškuose srityje projekto grupė parengė skirtingų
miško buveinių tipų tvarkybos gaires. Tai yra gana unikalus dokumentas, kadangi
Baltijos valstybėse kol kas nėra gamtos išsaugojimo informacijos precedento,
susijusio su miško buveinių tipais (priešingai augimo sąlygų tipams).

t h e

Miško keliuko
užkarda

Siekiant kiek įmanoma sumažinti rekreacinės veiklos poveikį, Miškų projektas
įgyvendino dvi pagrindines priemones – dirvos tvirtinimas tinklu ir apribojamosios
infrastruktūros pastatymas. Kad būtų sustabdyta lankytojų apkrovos sukelta
sauso pušų miško smėlio erozija, buvo patiestas ir mediniais kuolais pritvirtintas
specialus kokosinio pluošto tinklas. Ši priemonė ne tik apsaugojo dirvą
nuo tolesnės erozijos, bet ir apribojo važiavimą visureigiais, nors tai ir buvo
draudžiama daryti. Papildoma važinėjimo mašinomis kontrolė įgyvendinta
užblokavus miško takus ir vietos kelius, kad būtų apribotas privažiavimas prie
juodojo gandro lizdavietės. Tai buvo pripažinta veiksminga priemone, iš karto
sustabdant poveikį, tačiau reikės ne vienerių metų, kad būtų galima įvertinti visą
šių metodų naudą miško buveinėms.

o f

Retinimas

E x p e r i e n c e

amžiaus įvairovę. Pažymėtina, kad dauguma iškirstų medžių buvo palikti. Kai
kuriose teritorijose buvo palikti džiūti medžiai (medžio kamiene išpjaunant
žievės žiedą), kad susidarytų sausuolių, reikalingų norint suformuoti tinkamą,
pavyzdžiui, vabzdžiams, buveinę.
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Buveinių atkūrimas
Grėsmę kelia: žmogaus intervencija (šiame kontekste)
Tikslas: atkūrimas
Pagrindiniai buveinių tipai: gėlavandenės, pievos

Nė vienam buveinės tipui nepavyko išvengti pėdsako, kurį ilgainiui žmonės
paliko Europos gamtoje. Šiandien mes dirbame, kad išsaugotume tai, kad dar
turime, ir kad atkurtume tai, ką kažkada turėjome. Įstodamos į Europos Sąjungą
Baltijos valstybės praturtino Europą savo nepaprastomis ir gražiomis gamtos
vertybėmis – mažai paliestomis tik šiam regionui būdingomis buveinėmis ir rūšių
gausa, įskaitant kai kurias jau seniai išnykusias kitur Europoje.
Dėl to, kad biologinė įvairovė Baltijos šalyse yra didelė ir jos palaikymui teikiamas
prioritetas, visos pastangos, įskaitant LIFE-Natureprojektus, Baltijos valstybėse
paprastai sutelkiamos į mažai paliestas buveines, kurių atkūrimui ir tvarkymui
reikalingos santykinai nedidelės investicijos. Tai yra toks fundamentalus buveinių
atkūrimas, koks jis yra kitose Europos dalyse, nėra įprastas reiškinys Baltijos
valstybėse. Tačiau šiame skyriuje bus kalbama būtent apie tai – buveinių esminį
atkūrimą ar netgi jų sukūrimą iš naujo. Čia nebus kalbama apie švelnesnį buveinių
atkūrimo aspektą, t.y. pomiškio pašalinimą, hidrologinio režimo atkūrimą.

Projekto koordinatorius Andis Liepa planuoja, kad pirmieji atkūrimo sėkmės
požymiai išryškės po 2–3 metų. Iki to laiko ten turėtų jau būti kažkiek vandens
augmenijos, formuojančios upės vagą, taip pat besiformuojančios ant kalvų
augmenijos. Žymesnių naujos buveinės būklės požymių tikimasi tik po 5–7
metų. Tuo tarpu projekto vykdytojai tikisi, kad ši ambicinga veikla atsipirks ir bus
pasiektas gamtos išsaugojimo atkuriamoje buveinėje tikslas.

t h e

B a l t i c
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Visai neseniai buvo supiltos žemės krūvos naujai sukurtos upės vagos krantuose
– tai buvo LIFE-Natureprojekto baigiamojo renginio dalyvius, atvykusius į Ķemeri
nacionalinį parką, sveikinantis vaizdas. Galutinai patvirtinus esminį techninį
upės vagos atkūrimo ir gretimų užliejamųjų lygumų pievų atkūrimo projektą,
pasamdyta bendrovė baigė kasimo darbus, ir tuo metu, kai spaudoje pasirodys
šis leidinys, turėtų būti įgyvendintos ir likusios priemonės. Prieš leisdami gamtai
atlikti buveinės atkuriamąjį vaidmenį, projekto darbuotojai vis dar planuoja
išlyginti paviršių, palikdami nedideles kalvas abipus naujos upės. Senoji upės
vaga bus pertverta keliose vietose, kad vanduo imtų tėkėti nauja kryptimi.
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Veiksmų imtasi
neseniai...

Pirmieji bandymai atkurti buveinę pagal LIFE-Natureprojektą Baltijos valstybėse
neseniai atlikti Ķemeri. Ten ką tik buvo pradėtas upės vagos atstatymas, ir gamtos
apsaugos ekspertai nekantriai laukia rezultatų. Ši priemonė ištaisė tarybinių laikų
bendros veiklos pasekmes – vingiuotų upių ištiesinimą siekiant pagerinti miškus juos
drenuojant, žemės nusausinimą žemės ūkio tikslams. Dėl to daugelis tokių upių
prarado savo gamtinę vertę – būdingas rūšis, taip pat būdingas gretimas buveines
– užliejamąsias pievas, pelkes, užliejamus pakrantės miškus ir kitas vertybes.

E x p e r i e n c e
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sukurti gerus rodiklius, kuriais būtų galima nustatyti sausuolių kiekį
miško teritorijoje; pavyzdžiui, kelios genio rūšys yra priklausomos nuo
yrančios medienos. Jie taip pat yra naudojami kaip konkrečios buveinės
atkuriamosios veiklos rodikliai (pvz., kurtinio buveinės). Tačiau paukščiai
nėra geriausias rodiklis miško kokybei įvertinti, nes maitinasi didelėse
teritorijose. Apskritai rodiklių pasirinkimas miško stebėsenai priklauso nuo
buveinės tipo, dydžio ir, žinoma, nuo stebėsenai įgyvendinti skirtų išteklių.

Nauja upės vaga
susitinka su senąja...

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :

Bendrai paėmus, atsižvelgiant į Baltijos LIFE-Natureprojektus, buveinės
žemėlapis yra dažniausiai sudaromas siekiant pagausinti informaciją, reikalingą
gamtos išsaugojimo ekspertams, kad jie parengtų priemones ir apskaičiuotų jų
efektyvumą, kokybę.

o f

Tačiau yra tokių situacijų, kai žinių apie buveines ir jų pasiskirstymo tam tikroje
teritorijoje stoka kelia didžiausią grėsmę jų apsaugai. Rāzna projektas vis dar
intensyviai sudarinėja buveinės žemėlapį, kuris yra reikalingas Rāzna nacionalinio
parko tvarkybos planui parengti ir turi esminę reikšmę parengiant ežero
eksploatavimo reglamentus. Pakrančių projektas apsiėmė sudaryti buveinės
žemėlapį, kuris poveikis būtų platesnis. Buveinės inventorizavimas ir žemėlapio

E x p e r i e n c e

Paukščio akis
apžvelgia Estijos
pakrančių nendrynus

Buveinės inventorizavimas ir žemėlapio sudarymas dažniausiai vyksta pirmuose
projekto įgyvendinimo veiklos etapuose. Rašydami projekto paraišką ekspertai
jau turi tam tikrų žinių apie buveinių tipus ir jų pasiskirstymą konkrečioje vietoje.
Tačiau, kad būtų galima efektyviai įvykdyti numatytas priemones, geriausia
naudotis kiek įmanoma išsamesne ir naujesne informacija. Pavyzdžiui, Teiči
projektas, remdamasis inventorizavimo (nuotraukų iš oro) duomenimis, gerokai
pakoregavo pievų teritorijų tvarkybos planus. Remiantis buveinės inventorizacija
ir kartografavimo veikla, Engure projektas įsteigė nemažai mikrodraustinių.
Häädemeeste projektas atliko metine skaitmenine GPS-GIS sistema pagrįstą
buveinės pakrančių pievose kartografavimą. Šie duomenys buvo panaudoti
apskaičiuojant tiek atkūrimo ir tvarkymo kokybę, tiek dokumentuojant buveinių
pasiskirstymo pokyčius. Šie duomenys kartu su kasmet sudaromu paukščių
perėjimo teritorijos žemėlapiu suteikia gerą progą tinkamai pavaizduoti ir
išanalizuoti nykstančių buveinių ir rūšių atkūrimo procesą.

L I F E - N a t u r e

Grėsmę kelia: tvarkybos ir apsaugos planavimo informacijos stoka
Tikslas: nustatyti preliminarias tolesnio tvarkybos (apsaugos) sąlygas (įskaitant
teisines)
Pagrindiniai buveinių tipai: visi, šiuo atveju ypač pakrantės

B a l t i c

Buveinės žemėlapio sudarymas buveinės
apsaugos tikslams

t h e

Užtvindytą Rapina
polderių pievą mėgsta
vandens paukščiai

Tačiau Baltijos LIFE-Natureprojekte yra numatyta ir kita buveinės atstatymo
veikla. Estijos Räpina projektas planuoja sukurti šlapynę, kad galėtų suteikti
saugų prieglobstį tokiems paukščiams, kaip mažasis kiras ir juodoji žuvėdra.
Polderio teritorija (1550 ha) buvo sukurta 1960 m., norint padidinti pievų plotą
dviems dideliems žemės ūkio kooperatyvams. Nepriklausomybės laikais polderio
teritorija buvo apleista, dėl ko užžėlė krūmais. Nepaisant to, daug paukščių rūšių
vis dar čia apsistoja ir peri. Šiandien LIFE projekto tikslas yra grąžinti polderiui
palankią būklę ir padidinti jo gamtos išsaugojimo potencialą. Bus statomos
užtūros su šliuzais, kad būtų galima reguliuoti vandens lygį polderyje, taip
pat pastatyta siurblinė vandens nuostoliams šlapynėje kompensuoti. Tačiau
šiuo metu veikla yra planavimo stadijos, ir reikalaujamas poveikio aplinkai
įvertinimo klausimas yra vis dar neišspręstas. Vandens lygio stebėsena vykdoma
gretimoje Peipsi ežero stebėsenos stotyje, bet šioje vietoje turi būti pastatyta
dar viena stotis, nes vandens lygis ežere ir polderyje svyruoja nevienodai. Šiame
pradiniame etape projekto darbuotojai dar nėra tikri, ar su šia priemone sutiks
vietos gyventojai – vietos ūkininkai, žemės savininkai, kurie vaidintų esminį
vaidmenį ilgalaikio šlapynės priežiūros priemonių valdymo srityje, nes nėra
gamtai draugiškos žemės tvarkymo praktikos šalininkai ir aplamai neremia
šlapynės suformavimo koncepcijos.
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sudarymas buvo pasiūlyti kaip priemonė, suteikianti duomenų, reikalingų
Natura 2000 tinklo vietų palei Latvijos pakrantę išskyrimui. Be to, gautais
duomenimis pasinaudotų kiti, gerokai už gamtos išsaugojimo srities
esantys, vartotojai, t.y. teritorijų planuotojai.
Šio leidinio kontekste buveinės žemėlapio sudarymas – priemonė, vertinama
kaip esminis trapių Latvijos pakrantės ekosistemų tvarkymo ir apsaugos
instrumentas. Todėl ši priemonė buvo išskirta ir įdėmiau paanalizuota.
Pakrantės buveinės ir kopos yra vienos jautriausių ir dinamiškiausių buveinių,
kurios lengvai pažeidžiamos dėl natūralių ir žmogaus veiklos sukeliamų procesų.
Jų padėtį dar labiau pablogina dideli ekonominiai interesai, būdingi vaizdingoms,
ramioms pakrančių teritorijoms, labai tinkamoms gyventi vasarą ir rekreacijai.
Pavyzdžiui, Latvijoje, nesibaigia polemika dėl neteisėtos namų statybos vertingų
pakrantės teritorijų „širdyje“, ir Pakrančių projektas įnešė savo indėlį atkovojant
teritorijas gamtos išsaugojimo tikslams. To negalima veiksmingai įgyvendinti
neturint aiškaus pakrantės vaizdo, t.y. be išsamių buveinių žemėlapių. Žemėlapių
sudarymo procesas iš tikrųjų buvo sunkus darbas, ir nenuostabu, kad projekto
darbuotojai jį priskyrė pasididžiavimo vertiems elementams.

INFO BOX: Mapping of the Baltic Sea coast in Latvia

Pagal Pakrančių projektą sudarytas buveinės žemėlapis yra pirmasis
tokio pobūdžio darbas šalyje. Projekto darbuotojai mano, kad be LIFENatureprojekto tai nebūtų buvę padaryta, t.y. būtų per brangu, per daug
sudėtinga, pareikalautų daug darbo ir galbūt pernelyg politiška.
Numatyta, kad buveinės žemėlapis bus naudingas instrumentas atitinkamų
saugomų teritorijų tvarkymo planams parengti ir mikrodraustiniams įsteigti,
be to, juo galės pasinaudoti planuotojai ir savivaldybės sudarant savo
detaliuosius teritorijų planus. Galutinė pakrantės buveinės žemėlapio versija
parodo buveinių tipus, jų pasiskirstymą ir gamtinę vertę, taip pat trikdžius
(pvz., invazines rūšis, atliekų sąvartynus), atstatymo ir (arba) tvarkymo
poreikius bei dabartinį apsaugos statusą.
Proceso pradžioje buvo naudojami ortofotonuotraukų žemėlapiai su 1 m ir 0,25
m erdviniu ryškiu, ir galimos buveinės ribos buvo išreikštos skaitmenine forma.
Galiausiai ekspertai lankėsi visoje teritorijoje, kad įvertintų turimą informaciją
– ten esančias buveinių ribas ir rūšis. Remiantis vietos apžiūros ir darbo lauke
rezultatais buvo pakoreguotos buveinės ribos ir sukurta aprašomoji duomenų
bazė su buveinės parametrais. Jeigu pirmas etapas pareikalavo tik informacijos
ir žinių apie gamtos vertybes, tai tolesnis darbas buvo dar intensyvesnis.
Būtent sudarius buveinės žemėlapį buvo atliktas funkcinis zonavimas,
pareikalavęs išsamių žinių apie kultūros paveldą, pramonę, žemės ūkio
praktiką ir bendrą teritorijos naudojimą visoje pakrantės zonoje. Funkcinis
zonavimas yra numatytas kaip pagrindas darniai pakrantės zonos plėtrai.
Remiantis duomenų gausa, ši tyrimo dalis, be visa kito, nustato rekreacijos,
griežtos gamtos apsaugos, taip pat namų statybos zonas.

Tai, kad projekto darbuotojai turėjo išsamų žemėlapį, galėjo dalyvauti
savivaldybės teritorijos planavimo procese ir sustiprinti biologų ir planuotojų
bendradarbiavimą. Kitais atvejais žemėlapių sudarymo procese apie buveines
įgytos žinios „atvėrė akis“ – staiga žmonės suprato, kad yra mokslinis pakrantės

Infrastruktūros lankytojams dizainą dažnai lemia turimi pavyzdžiai, konkrečios
vietovės pobūdis bei projekto darbuotojų estetinis supratimas. Svarbiausia,
kad infrastruktūra papildytų kraštovaizdį ir natūraliai atrodytų. Šiam tikslui
naudojamos natūralios medžiagos. Pavyzdžiui, Pakrančių ir Häädemeeste
projekto takai yra padengti medžio skiedromis, nors dažniausiai naudojama
medinės lentos skersai arba išilgai tako.
Latvijos Pakrančių
projekto
infrastruktūra

Pelkių projektas teigia, kad pėsčiųjų tako plotis yra svarbus dalykas. Pelkių
projekto atstovė Māra Pakalene sako, kad nemalonu būtų matyti lankytojus,
kurie žiūri žemyn ieškodami vietos kojai pastatyti ir negali grožėtis aplinkine
gamta. Engure projektas pastatė 50–70 cm pločio Orchidėjų taką, kuris beveik
neišsiskiria iš aplinkos, lankytojai jį labai mėgsta.
Pakrančių projektas informuoja, kad jų takų plotis yra nuo 1,5 iki 3 m pločio
priklausomai nuo vietovės ir numatomo lankytojų skaičiaus. Šio projekto
takus ir apžvalgos aikšteles gerai įvertino lankytojai. Jų patyrimu domisi kitos
savivaldybės, kurios planuoja sukurti tokią infrastruktūrą.
Pėsčiųjų takų teminė kryptis priklauso nuo vietovės ir gamtos vertybių. Pavyzdžiui,
Teiči pėsčiųjų takai buvo išplėsti, kad lankytojai galėtų pamatyti daugiau šlapynių
buveinių (aukštapelkių, bebrų užtvankų, sėkmingai atkurtų pelkių). Pelkių
projektas planuoja pateikti paleobotaninės stebėsenos informaciją, kuri suteiks
lankytoms žinių apie pelkių susidarymą.

Teči gamtos vertybės
šalia

i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :

Baltijos aplinkos forumo seminarų ir projektų įvertinimu, lankytojams turi būti
kuriama kapitalinė infrastruktūra, atspari orų sąlygų poveikiui ir vandalizmo
apraiškoms. Ji turi būti nebrangi, nes kartais informaciniai stendai ir ženklai
vagiami arba sunaikinami (pvz., Kemeri).
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Pagrindinis „ribojančios“ infrastruktūros (takai, užtvaros) uždavinys yra
apsaugoti buveinę nuo suniokojimo (išmindymo ir trikdymo). Ši motyvacija
būdinga Teiči, Engure, Pajūrio, Kemeri, Häädemeeste ir Karula projektams.
„Švietimo“ infrastruktūra (stendai, teminiai takai, paukščių stebėjimo bokšteliai,
informaciniai centrai) yra skirti kelti visuomenės supratimą apie gamtos vertybes
konkrečioje teritorijoje ir gamtos apsaugos uždavinius.

B a l t i c

Infrastruktūros lankytojams sukūrimas (pažintiniai takai, poilsiavietės,
informaciniai stendai ir kt.) yra LIFE-Nature projektų savotiška iškaba. Baltijos
projektai nėra išimtis, iš jų galima pasisemti patirties.

t h e

Kelią surasti nesunku

Numatoma grėsmė: nepakankamas visuomenės sąmoningumas, per didelis
eksploatavimas
Tikslai: geresnė apsauga, gyventojų sąmoningumo kėlimas
Atitinkamos buveinių rūšys: visų tipų buveinės

o f

Infrastruktūros lankytojams sukūrimas

E x p e r i e n c e

Pakrančių projektui žemėlapiai taip pat buvo panaudoti kaip buveinių apsaugos
ir visuomenės savimonės didinimo priemonė kuriant atitinkamą lankytojų
infrastruktūrą. Kartu su informacija iš kitų Baltijos LIFE-Natureprojektų ši
priemonė aprašyta tekste toliau.

c o n t i n u a t i o n

buveinių apsaugos pagrindas, kuriuo jie gali remtis, aiškino viena Pakrančių
projekto koordinatorių Vija Znotiņa.
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Orchidėjų takas
Engure
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Engure ežero nacionaliniame parke yra 22 orchidėjų rūšys, kurios sudaro 70%
Latvijoje registruotų orchidėjų rūšių. Šis faktas įkvėpė projektą įrengti Orchidėjų
taką, kuris suteikia galimybę pamatyti šiuos saugomus augalus gamtoje bei
pateikti informaciją apie kitas rūšis ir buveines.
Paukščių stebėjimas yra svarbi veikla, numatyta Baltic LIFE-Nature projektuose
visuomenės supratimui didinti. Pakrančių paukščių įvairovę galima buvo
stebėti Häädemeeste projekto teritorijoje LIFE Coop projekto seminaro metu.
Šio renginio dalyviai sužinojo apie paukščių stebėjimo bokštelių įrengimą,
buvo pažymėta statant atkreipti dėmesį į jų tvirtumą bei stabilumą vėjuotomis
sąlygomis, kad nenukentėtų nuo vandens arba sniego poveikio.
Labai svarbu, kad paukščių stebėjimo bokšteliai būtų įrengti vietose, kur gausu
paukščių, be to, būtina pateikti informaciją apie ten gyvenančias paukščių rūšis.
Tai skatina žmones stebėti gyvąją gamtą, o ne tik saulėlydžius. Tokia infrastruktūra
padeda priartinti gamtos apsaugos idėją prie vietos bendruomenių. Pavyzdžiui,
Häädemeeste projektas pastatė 7 bokštelius, ir vietos gyventojai dabar ėmė
labiau vertinti savo regiono gamtos grožį, pasakoti apie tai svečiams.

Žemės pirkimas

Numatomos grėsmės: saugomų plotų suskaldymas, buveinėms kenkianti
ūkinė veikla, plotų netvarkymas.
Tikslas: sutvarkytos (apsaugotos) buveinės
Atitinkamų tipų buveinės: visų tipų buveinės

Žemė yra prekė, kuri ne tik turi natūralią vertę, bet taip pat nusako ir ekonominę
gerovę. Ankstesnėse direktyvos dalyse, kur kalbama apie buveinės valdymą, buvo
paminėti socialiniai ir ekonominiai buveinės valdymo aspektai. Mišką galima
įvertinti kaip medieną, pelkes kaip durpių išteklius, politinės ir ekonominės
realijos keičia tradicinius pievų naudojimo principus ir mažina jų plotus, ežerai
užanka, o upės virsta kanalais.... Šį sąrašą galima tęsti be galo, tačiau tai ne šio
dokumento objektas. Situacijos esmė yra ta, kad valstybės žemėje vyriausybės
gali daryti viską dėl gamtos išsaugojimo, tačiau ši užduotis pasunkėja, kai
susiduriama su privačiais žemės plotais.
2003 m. BEF surengtame pirmajame LIFE-Nature programos seminare, Europos
Komisijos narys Bruno Julien atkreipė dėmesį į tai, kad žemės pirkimas yra
didžiausias LIFE-Nature projektų „galvos skausmas“. Šiandien daugelis Baltic
LIFE-Nature projektų gali tai patvirtinti, nors kai kuriems spręsti šį klausimą sekasi
visai neblogai. Pagrindinė žemės pirkimo priežastis yra įsigyti vertingas buveines,
kurios, būdamos privačiose rankose, gali išnykti. Be to, žemės yra išperkamos
siekiant užtikrinti ekosistemų vientisumą ir užkirsti kelią jų suskaldymui, nes
žemės valdymo įvairovė neišvengiamai susiduria su skirtingais jos panaudojimo
principais.
Haademeeste, Teiči ir Engure yra pirmieji Baltic LIFE-Nature projektai, kurie
žemės pirkimą numato kaip vieną iš savo veiklos aspektų.
Pagal Haademeeste projektą buvo planuojama išpirkti 130 ha grąžinamų ar
privatizuojamų pajūrio pievų. Prieš pradedant derybas dėl žemės pirkimo
buvo siekiama paskatinti vietos žmones, kad jie tinkamai tvarkytų turimas

Statomas paukščių
stebėjimo bokštelis
Häädemeeste

1. Ramsar mažo biudžeto žemės pirkimo projekto įgyvendinimo metu buvo
gerai parengta teisinė bazė ir išbandyti žemės pirkimo procedūros būdai
2. Buvo sudaryti prioritetiniai perkamų žemių planai, kuruos ekspertai ir
projekto grupė aptarė ir patvirtino
3. Alternatyvų numatymas, jeigu kai kurios žemės nepavyktų nupirkti
4. Sąlyginai pigi žemė projekto veiklos pradžioje
5. Lankstūs ir veiksmingi santykiai su žemių savininkais
6. Konkrečios projekto veiklos vadovas yra geras administratorius, kuris
kantriai laikėsi taisyklių, ir 5–10 mėn. nuosekliai atliko visą teisinę žemės
pirkimo procedūrą
7. Tradiciškai teigiamas vietos savivaldos ir vietos Valstybinės žemės priežiūros
biuro požiūris bei pagalba

Įsigytos žemės sąrašus
nagrinėja Anja Finne ir
Mats Eriksson

Nerealios, staigiai kylančios numatomos pirkti žemės kainos buvo vienas
didžiausių sunkumų, su kuriais susidūrė projektas. Dažnai būdavo sunku
realiai numatyti lėšas žemės pirkimui, nes pradžioje šių žemių kainos buvo gana
kuklios. Dažnai viename ar kitame regione žemės pirkimo ar pardavimo nebuvo
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Nepaisant daugybės sunkumų darbe, Teiči projektas išsiskyrė sėkmingu žemės
įsigijimu LIFE-Nature programos struktūroje. Be to, Teiči projekto administracija
yra pirmoji institucija Latvijoje, įsigijusi saugomų žemių. Projekto vadovas
Juris Jatnieks vertina tai, kaip patį svarbiausią veiklos aspektą. Projektas ne tik
sugebėjo nupirkti žemes, kurios buvo skirtos privačioms valdoms, bet įsigijo
daugiau žemės už mažesnę kainą. Buvo sutaupyta lėšų, už kurias buvo pirktas
traktorius. Taip buvo padidintas Teiči ir jam priklausančio Krustklani gamtos
rezervatas bei padidintas jo ekologinis vientisumas. Toliau tekste pateikiami
pagrindiniai šios sėkmės aspektai.

t h e

Engure projektas atsisakė planų pirkti žemę ir pasiūlė įsteigti mikrorezervatus
konkrečių buveinių ir rūšių apsaugai. Atsižvelgiant į esamas aplinkybes (naujus
įstatymus, kurie siūlo alternatyvas žemės pirkimui; tai, kad Engure šis pasirinkimas
yra pigesnis ir naudingesnis), šis pasirinkimas pasirodė esąs racionalesnis. Tokiu
būdu jūros ir ežerų pakrantėse buvo įkurti 45 mikrorezervatai, užimantys 700 ha,
kurie užtikrino prioritetinių Vakarų taigos, aliuvinių miškų ir kalkinių pelkių bei
daugelio paukščių ir augalų rūšių buveinių apsaugą.

o f

Haademeeste projekto vykdymo metu buvo nupirkta 22 ha pajūrio pievų, kurios
anksčiau buvo numatytos namų statybai. Antrepreneris planavo išdalyti šią žemę
į mažus sklypus ir parduoti namų statybai, tačiau gamtos rezervato įsteigimas
sukliudė šiam planui. Po metus trukusių derybų žemė už priimtiną kainą buvo
nupirkta projekto vardu.

E x p e r i e n c e

pievas. Atsižvelgiant į tai, kad žemės pirkimo procesas nebuvo toks sklandus,
kaip tikėtasi, projektas, kartu su vietos savivaldos organais įtakojo žemės
nuosavybės atgavimo ir privatizavimo procesą. Tokiu būdu 600 ha pajūrio pievų
tapo valstybės nuosavybe ir yra saugomos kaip gamtos vertybės. Šiuo metu
viešųjų pirkimų įstatymas leidžia suinteresuotoms šalims pagal sutartį valdyti
buveines bei gauti atitinkamą paramą gamtosauginei ir žemės ūkio veiklai. Šios
sutaupytos lėšos buvo panaudotos papildomų galvijų įsigijimui, kas užtikrina
geresnį ir visapusį pajūrio pievų panaudojimą.

c o n t i n u a t i o n

Vyrauja gamta čia...
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buvę, todėl buvo sunku nustatyti atitinkamą kainą, ypač speciﬁnėms buveinėms.
Prieš įstojant į ES ir tuoj po to, nekilnojamojo turto ir žemės kainos greitai pakilo,
nes savininkai turėjo vilčių ją brangiai parduoti ir buvo perkama aktyviai Baltijos
valstybių viduje ir iš išorės. Projekto vykdytojai mano, kad dažniausiai daromos
klaidos, kurių nepavyko išvengti daugelyje projektų, yra griežtas apsiribojimas
pirkti tik labai speciﬁnius žemės sklypus ir konkrečių įpareigojančių sutarčių su
žemės savininkais nesudarymas dar prieš projekto įgyvendinimą.
Kaip jau buvo minėta, Teiči buvo išimtis. Skirtingai nuo dabartinių LIFE-Nature
programos reikalavimų sudaryti išankstines žemės pirkimo sutartis su žemės
savininkais, Teiči projektas tokių sutarčių nebuvo sudaręs. Visos derybos dėl
žemės pirkimo vyko projekto vykdymo laiku ir dauguma pirkimo sutarčių buvo
pasirašytos iki 2004 m. gegužės 1-osios dienos. Tokiu būdu žemės savininkai,
paveikti pasikeitimų, susijusių su įstojimu į ES, negalėjo pakelti pirkimo kainos.
Be abejonės, Teiči rajone buvo stebimas kainų augimas, tačiau projekto komanda
tai prognozavo dar rašant paraišką ir žemės pirkimui numatė daug didesnį
biudžetą negu tuo metu atrodė reikalinga. Toks požiūris visiškai pasiteisino.
Ne visiems projektams sekėsi taip gerai. Keletas pavyzdžių iš įvairių Baltijos
šalių: dėl nerealiai aukštų kainų pagal Miško (Forest) projektą buvo nupirkta
tik pusė planuotos žemės. Kemeri projektas visai sustabdė veiklą, nes derybos
su numatytų žemės sklypų savininkais nedavė patenkinamų rezultatų.
Šiaurinės Gaujos projekte numatoma kitokia taktika: miško savininkams bus
kompensuojama už žemės, skirtos gamtos išsaugojimo tikslams, naudojimo
apribojimus. Manoma, kad kompensacija yra tinkamesnis būdas negu žemės
pirkimas siekiant užtikrinti žemės tvarkybą ateityje bei palaikant visuomeninę
nuomonę gamtos išsaugojimo klausimu. Šis procesas priklauso nuo įstatymų
leidybos Latvijoje, nes Kompensacijų įstatymas jau dveji metai kaip yra užšaldytas
Parlamente ir jo pasirašymo data nėra žinoma.
Pagirtina, jeigu yra susitariama ir vertinga žemė gali būti nupirkta gamtos
išsaugojimo tikslu, tačiau Baltic LIFE-Nature projekto patirtis rodo, kad tai
ne visada yra lengva padaryti. Kai kurie projektai skiria daugiau laiko gamtos
išsaugojimo tikslų propagavimui bei vietinių žemės savininkų apmokymui apie
jų žemės valdose esančias vertybes. Eagles projektas Estijoje yra vienas iš tų, kur
dirbama su miško savininkais ir stengiamasi sužadinti pasididžiavimo jausmą,
o ne nedelsiant uždėti apribojimus. Projekto vadovas Urmas Sellis mano, kad
tinkamai pateikta informacija ir nuoseklus darbas su vietos projekto dalyviais gali
palengvinti gamtos išsaugojimo ekspertų ir žemės savininkų bendradarbiavimą.
Galiausiai miškų savininkai gali pradėti didžiuotis, kad jų miške yra retos rūšies
buveinė. Kaip sužinoti, ką žemės savininkai galvoja apie gamtą? Reikia jų
paklausti!

Te i č i p r o j e k t o ž e m i ų p i r k i m o a p l i n k y b ė s

Eagles projektas nepatikėjo tipiniu mitu, kad gamtos saugotojai ir žemių
savininkai visada priklauso priešingoms komandoms. Todėl projekte yra
numatytas sociologinis tyrimas, norint išsiaiškinti, ką iš tiesų mano „oponentai“.
Planuojama nustatyti bendrą išprusimą apie juoduosius gandrus ir jų apsaugą
bei ką žemių savininkai mano apie apribojimus, nustatytus vietovei, norint
išsaugoti šiuos retus paukščius. Nors tyrimas dar nebaigtas, jau gauti pirmieji
rezultatai, kurie buvo sėkmingai panaudoti kuriant efektyvias sąmoningumo
kėlimo kampanijas.

Ar patinka tai, ką
matote? Erelių projekto
sėkmė

Projektams, orientuotiems į konkrečias saugomas teritorijas, reikėtų numatyti
nevyriausybinę organizaciją, kuri dalyvautų saugomos teritorijos tvarkymo
reikaluose. Pavyzdžiui, Engure projektas suteikė investicijas pradėti gamtos
tvarkybos sistemą Engure ežero nacionaliniame parke (LENP). Nevyriausybinė
organizacija „LENP fondas“ buvo įkurta tikslu tvarkyti teritoriją ir pritraukti
investicijas šiam tikslui. „LENP fondas“ tapo Engure projekto partneriu ir perėmė
visą projekto įgyvendinimo metu įsigytą infrastruktūrą bei priemones. Pape
projekto tikslas taip pat yra sukurti ilgalaikę institucinę Pape ežero nacionalinio
parko tvarkybos sistemą. Numatyta įkurti administraciją, kuri gamtos apsaugos
srityje bendradarbiaus su kitomis institucijomis (taip pat savivaldybėmis).
Häädemeeste projektas taip pat planuoja įkurti administruojančią nevyriausybinę
organizaciją, kuri priklausys vietos suinteresuotoms grupėms ir bendradarbiaus
su projekto naudos gavėju – Estijos ornitologų draugija. Įgyvendinama gamtos

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :
L I F E - N a t u r e
B a l t i c

Pasak komandos nario Jurio Jātnieks, jeigu LIFE-Nature projektas yra orientuotas
į teritoriją, naudos gavėjas ir veiklos tęsėjas turėtų būti saugomą teritoriją
administruojanti institucija. Teiči, Kemeri ir Karula projektų rezultatus tęs
saugomų teritorijų administracijos, kurios yra šių LIFE-Nature projektų naudos
gavėjai. Keli nauji projektai, tarp jų Silma ir Kõpu projektai, numato taip
pat tęsti tokią praktiką. Šiaurinės Gaujos projektas yra procesas, kurio metu
įkuriama teritorijos administracija, kuri užtikrins gamtos apsaugos tęstinumą
projekto apimamoje teritorijoje. Pakrančių pievų projekto naudos gavėjas
buvo Estijos aplinkos ministerija, kuri vėliau savo vietą užleido vietos aplinkos
apsaugos administracijai (Piarnu aplinkos apsaugos departamentui ir Masalu
nacionaliniam parkui) – atidavė įrangą bei galvijus, perdavė žinias, kuriomis
bus naudojamasi aplinkos apsaugai gerinti. Erelių projekto veiklą perims Sooma
nacionalinis parkas. Parkų administracijos gali užtikrinti veiklos tęstinumą, nes
jų darbuotojai yra atsakingi už gamtos apsaugą. Teiči draustinis, turintis labai
motyvuotą administraciją bei kompetentingus specialistus, visada ieško naujų
gamtos apsaugos ﬁnansavimo galimybių. J. Jātnieks pažymi, kad jie nuolat ieško
būdų, kaip tęsti gamtos tvarkybą užtikrinant, kad kiekvienas naujas projektas
būtų įgyvendintų projektų tąsa.

t h e

Finansavimo galimybė yra siejama su darbų tęstinumo užtikrinimu, tačiau vien
to nepakanka. Būtina sukurti administravimo pajėgas, turėti žinių bei patirties.
LIFE-Nature projekto patirtis atskleidžia, kaip užtikrinti projekto įgyvendintos
veiklos tęstinumą.

o f

LIFE-Nature programa yra priemonė, padedanti įgyvendinti svarbią ir ilgalaikę
gamtos apsaugą Europoje. Be abejo, parengti ir įgyvendinti gyvybingą projektą,
sutelkti administracines ir ﬁnansines galias yra sudėtingas uždavinys siekiant
numatytų projekto tikslų. Beje, tvarkybą reikia tęsti ir pasibaigus projekto
įgyvendinimo laikotarpiui, kuris trunka 36 mėnesius arba ilgiau. Veiksmai neturi
pasibaigti drauge su projektu. Svarbu, kad pasibaigus projektui tvarkyba būtų
tęsiama, nes LIFE-Nature projektas turi ne tik inicijuoti pokyčius, bet taip pat
sudaryti sąlygas, kad šios permainos išliktų. Taigi iš pat pradžių LIFE-Nature
projektų užduotis yra sukurti projekto veiklos tęstinumo pagrindą.

E x p e r i e n c e

Projekto įgyvendintos veiklos
tęstinumas
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apsaugos valdymo reforma iškėlė klausimą dėl valstybės dalyvavimo valdymo
procese. Yra ženklų, rodančių šiuos ketinimus.
LIFE-Nature projektai numato saugomose teritorijose planuojamus veiksmus,
kurie apima gamtos tvarkybos planus. Pakrančių projektas, apimantis Baltijos
jūros pakrantės 14 saugomų teritorijų, rengia gamtos tvakybos planus teritorijų,
kurios šiuo metu jų neturi. Šiaurės Gaujos projektas kuria visos teritorijos
gamtos tvarkybos planą, kuris apima Gaujos vidurupį su slėniu (140 km), Lubāns
projektas padeda Gamtos apsaugos valdybai parengti šios teritorijos planą.
Salpos projektas planuoja sudaryti 16-kos projekto teritorijų gamtos tvarkybos
planus, o Pelkių projektas – 4-ių projekto teritorijų
Gamtos tvarkybos planas yra gera priemonė pritraukti lėšų gamtos apsaugos
veiklai ﬁnansuoti pasibaigus LIFE-Nature projekto laikui. Tai taikytina ne tik
konkrečiai teritorijai, bet taip pat rūšims ir buveinėms. Pavyzdžiui, Pakrančių
pievų projektas parengė Bufo calamita nacionalinį valdymo planą, kuris gali būti
pateiktas drauge su paraiška gauti nacionalinį arba tarptautinį ﬁnansavimą.
Miškų projektas sudarė 19 tvarkybos planų, kuriuos Aplinkos ministerija
įsipareigojo įgyvendinti.
Vienas tinkamiausių būdų remti gamtos apsaugą yra įtraukti vietos gyventojų
bendruomenes, kad jos įsitikintų veiklos nauda ir teiktų paramą. Ši paprasta
tiesa tinka buveinėms ir rūšims, tai labai svarbu pusiau natūralioms buveinėms,
kurių būklė priklauso nuo žmogaus veiklos. Latvijos ir Estijos žemės ūkio
aplinkosauginės schemos yra geras privačių savininkų pievų priežiūros
ﬁnansavimo šaltinis. Projektai stengiasi sudominti veikla vietos ūkininkus
padėdami įsigyti įrangos, galvijų arba teikdami žinių ir sukurdami nuolatinių
veiksmų sistemą. Häädemeeste projekte buvo suformuota pagrindinė vietos
ūkininkų grupė, kuri aktyviai dalyvauja pusiau natūralių pievų tvarkyboje, o
Salpos projektas, įgyvendinamas Latvijoje, planuoja užtikrinti nuolatinę tvarkybą
keldamas gyventojų sąmoningumą, konsultuodamas ir sudarydamas sutartis su
žemės savininkais, įtraukdamas juos į žemės ūkio aplinkos apsaugos schemas.
Pakrančių pievų projektas yra įsitikinęs, kad vertingų buveinių sunykimas
sustabdytas vietos bendruomenių pastangomis. Šio projekto vykdytojai sugebėjo
sudominti ir suteikti pirmąją paramą žmonėms bei juos mokyti žmones, kaip
teikti paraiškas ﬁnansavimui Estijoje. Savininkų dalyvavimo sistema jau patikrinta
ankstesniuose projektuose, ir šių schemų sėkmė priklauso nuo projekto gebėjimo
paaiškinti savo tikslus ir užmegzti gerus santykius su vietos bendruomenėmis.
Pastebima tendencija, kad daug žemės savininkų negyvena savo žemėje, o išvykę
į miestus arba užsienį. Tokiomis aplinkybėmis sunku sukurti darnią tvarkybos
schemą. Kai kurie projektai nepritaria tokiam požiūriui, ir laikas parodys, kaip
vystysis jų sukurtos sistemos.
Gamtos apsauga priklauso nuo gamtos apsaugos ekspertų bei išsilavinusių,
norinčių dirbti žmonių. Europos gamtos politikos tęstinumo darna didele
dalimi priklauso nuo ﬁnansavimo. Iš vienos pusės, šalies vyriausybė turi
teikti paramą gamtos apsaugos projektams. Iš kitos, galimybė gauti
ﬁnansavimą iš užsienio yra labai svarbus dalykas, ir tai būtų aiški žinia,
kad gamtos apsauga yra labai aktuali ir būtina visomis išgalėmis stengtis ją
įgyvendinti.

Dirbant su Baltijos šalių gamtos apsaugos specialistais paaiškėjo, kad yra
surinkta daug informacijos ir idėjų, kurių pagrindu galima parengti gerų,
inovacinių, įdomių ir rezultatyvių projektų. Daugelis grupių, kurios parengė
priimtus ir patvirtintus projektus, pažymėjo, kad itin svarbu gerai suplanuoti
projekto biudžetą, sudaryti realius planus, nusistatyti pasiekiamus tikslus ir
aktyviai bendradarbiauti su visais projekto dalyviais. Visada yra rizika, kad turint
per daug ambicingus ir įspūdingus gamtos apsaugos tikslus galima prarasti
gebėjimą aiškiai ir racionaliai mąstyti apie technines ir administracines jų
įgyvendinimo galimybes.
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Šioje publikacijoje skelbiama informacija surinkta iš keturių per 18 mėnesių
įvykusių seminarų bei gauta iš atitinkamų klausimynų ir pokalbių, kurie buvo
pravesti su kiekvieno projekto dalyviais. Projekto idėjų vystymas, paraiškos
rengimas ir projekto įgyvendinimas yra kartu ir mokymosi procesas. Ankstesnių
projektų patirtis rodo, kad toks mokymasis kartais būna labai nelengvas,
ypač jei nėra pirmtakų, su kuriais būtų galima pasitarti. Vėlesnieji projektai
suprato mokymosi iš kitų projektų naudą, ypač tais atvejais, kai susidurdavo
su vadovavimo, ﬁnansiniais ir kitais administraciniais klausimais, o ekspertai
savo ruožtu aptarinėjo buveinių tvarkybos niuansus. Šios publikacijos tikslas
buvo apibendrinti Baltic LIFE-Nature projektų patirtį nuo idėjos suformulavimo,
projekto rengimo, įdiegimo iki gautų rezultatų įtvirtinimo ir tęstinumo.

t h e

Baltic LIFE-Nature projektų vykdymo duomenys rodo, kad šiame regione LIFENature programos yra sėkmingai įgyvendinamos. Iki šiol tik dvi Baltijos šalys
vykdo LIFE-Nature projektus. (Lietuva pateikė pirmas tris paraiškas tik 2004
metais.) Nuo 2000 ﬁnansinių metų (patys projektai pradėti 2001 m.) Estijoje
buvo vykdomi 10, o Latvijoje – 11 projektų, kurių bendras biudžetas sudarė apie
20 milijonų eurų. Dauguma Baltic LIFE-Nature projektų (17 iš 21) buvo skirti
buveinių tvarkybai ir ši tendencija lėmė BEF LIFE-Nature Coop projektų pobūdį.

o f

Šioje publikacijoje pateikiama informacija, surinkta vykdant LIFE-Nature
Coop projektą „Keitimasis buveinių tvarkymo patirtimi tarp Baltic LIFE-Nature
projektų“, kurį atliko Baltijos gamtos forumas (Baltic Environment Forum – BEF).
Projektinis pasiūlymas buvo parengtas atsižvelgiant į Baltijos šalių gamtos
apsaugos specialistų daug kartų akcentuotą poreikį pasidalyti tarpusavio
patirtimi ir sukurti bendrą ekspertų tinklą. Šio projekto diskusijos apėmė šiuos
tris svarbiausius dalykus:
LIFE-Nature Coop programa yra puiki priemonė ekspertams keistis turimomis
žiniomis bei sukurti visos Europos gamtos forumą. Ji suteikia naujų kontaktų
ir idėjų galimybę, taip pat remia Natura 2000 numatytą bendro Europos
aplinkosaugos teritorijų tinklo išvystymo koncepciją.
LIFE-Nature projektai yra itin svarbūs ilgalaikei gamtos apsaugos veiklai
Baltijos šalyse, nes yra ﬁnansinis daugelio veiklos rūšių pagrindas, palaiko
ir mobilizuoja žmonių aktyvumą ir įgalina pasiekti daug gamtos apsaugos
keliamų tikslų, kuriuos kitais būdais sunku įgyvendinti.
Sėkminga LIFE-Nature projektų veikla įgyja autoritetą ir suvienija gausias
gamtos apsaugos pastangas, supažindina visuomenę su saugomų rūšių ir
buveinių problemomis Baltijos šalyse ir už jų ribų.
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Įgyvendinant projektą vieni svarbiausių reikalavimų yra nuoširdus bendravimas
su projekto dalyviais, lankstumas ir atkaklumas. Projekto įdiegimą gali stabdyti
pasyvus ar net priešiškas vietinių bendruomenių požiūris, o ilgos teisinės
procedūros, biurokratinės kliūtys gali užvilkinti darbus. Projektą vykdant gali
tekti daryti įvairius jo pakeitimus. Visas šias kliūtis galima nugalėti kryptingu
darbu ir stropumu.
Buveinių tvarkybos metodai, kurie buvo taikomi Baltic LIFE-Nature projektuose,
daugeliu atveju yra ne kartą išbandyti ir gali būti laikomi efektyviais ir patikimais,
tačiau absoliučiai universalių metodų nebūna ir daugelis niuansų priklauso
nuo projekte numatytų gamtos apsaugos tikslų, buveinių tipų, jų geograﬁnės
padėties ir net nuo klimato sąlygų. Vietinės socialinės ir politinės sąlygos taip pat
gali būti svarbūs veiksniai pritaikant buveinių tvarkybą konkrečiai vietovei.
Šioje publikacijoje apžvelgiami šie buveinių tvarkybos būdai: pomiškio valymas,
šienavimas ir ganymas, tvenkimas, miško buveinių gerinimas, lankytojų
infrastruktūros kūrimas ir žemės pirkimas. Šie metodai geriausiai atspindi
Baltic LIFE-Nature projektuose numatytas grėsmes ir tikslus. Dažniausiai šiuose
projektuose buveinių atkūrimui ir tolesnei priežiūrai buvo taikomas pomiškio
valymo metodas, derinant jį su tolesnio tvarkymo formomis, tokiomis kaip
šienavimas arba ganymas. Nepaisant to, kad Estijoje ir Latvijoje yra daug
miškų, buvo vykdomas tik vienas LIFE-Nature miško tvarkybos projektas, todėl
šioje publikacijoje mažai rašoma apie šio pobūdžio veiklą. Dažniausiai miško
buveinių tvarkymas yra projektų, kuriuose numatyta įvairių buveinių tvarkyba,
dalis. Tvenkiama buvo ten, kur reikėjo atskurti buveinės hidrologinį režimą. Iki
šiol pelkių periferijoje drenažo grioviai buvo blokuojami užtūroms naudojant
natūralias medžiagas. Naujuose projektuose planuojama panaudoti naujus
metodus ir medžiagas, kurie buvo naudojami kitų šalių projektuose.
Pagrindinės buveinių pablogėjimo arba net sunykimo priežastys yra žemės ūkio
veiklos nutraukimas arba pasenusi žemdirbystės praktika, tačiau žala gamtai gali
būti daroma ir iš nežinojimo ar dėl informacijos stokos. Dėl šių priežasčių žemė
gali būti naudojama blogai, netausojami gamtiniai ištekliai, jautrios teritorijos
yra naudojamos per daug intensyviai. Šios problemos yra sprendžiamos
išperkant žemę, suplanuojant buveinių apsaugą (sukuriant naudojimo taisykles
ir nustatant apribojimus) bei įrengiant infrastruktūrą lankytojams. Visos šios
priemonės yra rezultatyvios. Žemės pirkimas buvo viena iš sudėtingiausių veiklos
rūšių: kai kada tai pavykdavo, kartais reikėdavo rinktis kitą sprendimą, o kartais
visai neduodavo rezultatų. Tačiau infrastruktūros lankytojams kūrimas beveik
visada pasiteisino. Nepaisant to, kad jos objektus gana dažnai tekdavo keisti,
nes juos laužydavo piktavaliai vartotojai, tai yra geras būdas mokyti žmones apie
gamtos vertybes ir įpratinti protingai jomis naudotis.
Kaip ir pati gamta, LIFE-Nature projektai turi būti vykdomi. Pradedant tokius
projektus yra svarbu nusiteikti pergalei. Pirmieji keturi Baltic LIFE-Nature
projektai, kurie pasibaigė arba tuoj baigsis, vietose sukūrė sistemas, kurias
gamtos apsaugos specialistai turi palaikyti. Nauji projektai planuoja laikytis
panašaus veiksmų plano, tačiau kai kurie išreiškė susirūpinimą, kad net ir
geriausios pastangos ir ketinimai gali žlugti dėl ﬁnansavimo trūkumo ar dėl
atitinkamo politinio palaikymo nebuvimo. Taigi LIFE-Nature projektų rezultatų,
taip pat Europos gamtos apsaugos politikos tęstinumas didele dalimi priklauso
nuo pastovaus ﬁnansavimo ir aiškaus politinio palaikymo, kas turi patvirtinti
biologinės įvairovės svarbą ir pažadinti pasididžiavimą turimomis gamos
vertybėmis.
Ir, galiausiai,

labai svarbu, kad gamtos apsaugos srities darbuotojai būtų

Viilma, K. 2004. Management of forests in protected areas. Background paper,
Baltic Environmental Forum, available electronically at www.bef.lv
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L I F E - N a t u r e

Bergmanis, U. et al. 2002 Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana augstajos
un pārejas purvos. In Opermanis. O. ed Aktuāli savvaļas sugu un biotopu
apsaimniekošanas piemēri Latvijā. Rīga
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Rannap, R. et al., 2004. Coastal Meadow Management: Best Practice Guidelines.
Tallinn
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Lotman, A. 2004. Management of coastal habitats and grasslands. Background
paper, Baltic Environmental Forum. Available electronically at www.bef.lv
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Pakalne, M. 2004. Wetland Management methods in protected areas and their
application in LIFE-Nature projects. Background paper, Baltic Environmental
Forum. Available electronically at www.bef.lv
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dirbti gamtos labui, paskatins imtis naujos veiklos ir bus naujų idėjų šaltinis.

49

E x p e r i e n c e

o f

t h e

B a l t i c

L I F E - N a t u r e

p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

I PRIEDAS:
Europinės svarbos Baltijos šalių buveinės, įtrauktos į LIFE-Nature projektus

50

Buveinės kodas Aprašymas
EST

LAT

X
X

X
X
X

Paplitimas
LT

LIFE

Miškų buveinės
9010*
9020*
9030*
9050
9060
9070
9080*
9160
9180*
9190
91D0*
91E0*
91F0
1110
1130
1140
1150 *
1160
1170
1210
1220
1230
1310
1630 *
1640
2110
2120
2130 *
2140 *
2180
2190
6210
6270 *
6280*
6410
6430
6450
6510
6530 *
3130
3140
3150
3160
3190
3260
3270

Vakarų taiga
Plačialapių ir mišrūs miškai
Pirminių sukcesijos stadijų natūralūs miškai ant kylančių iškilių sausumos pakrančių
Žolių turtingi eglynai
Spygliuočių miškai ant ﬂuvioglacialinių ozų arba su jais susiję
Medžiais apaugusios ganyklos
Pelkėti lapuočių miškai
Skroblynai
Griovių ir šlaitų miškai
Sausieji ąžuolynai
Pelkiniai miškai
Aliuviniai miškai
Paupių guobynai
Jūros ir pakrantčių buveinės
Smelio seklumos
Upių žiotys
Atoslūgio metu jūros neužliejamos dumblingos seklumos ir smėlio lygumos
Lagūnos
Didelės seklios įlankos ir užtakiai
Rifai
Vienmečių augalų bendrijos ant sąnašinio dirvožemio
Daugiamečių augalų bendrijos akmenuotuose krantuose
Augalais apaugusios Atlanto ir Baltijos jūros pakrančių uolos
Salicornia ir kitų vienmečių augalų užimtos dumblynės ir smėlynai
Borealinės Baltijos jūros pakrančių pievos
Borealinės Baltijos jūros smėlėti paplūdimiai su daugiamečių augalų bendrijomis
Pajūrio ir žemyninių smėlynų buveinės
Užuomazginės pustomos kopos
Baltosios kopos
Pilkosios kopos
Kopų varnauogynai
Medžiais apaugusios pajūrio kopos
Drėgnos tarpkopės
Pievų buveinės
Stepinės pievos (*svarbios gegužraibinių šeimos augalų buveinės)
Įvairiarūšės fenoskandinės žemumų pievos (nuo sausų iki vidutinio drėgnumo)
Šiauriniai alvarai ir plokščios kalkingos prekambro uolos
Melvelynai
Eutroﬁnai aukšstieji žolynai
Aliuvinės pievos
Šienaujamos mezoﬁtų pievos
Miškapievės
Gėjųjų vandenų buveinės
Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainiu augalų bendrijomis
Ežerai su menturdumblių bendrijomis
Natūralūs eutroﬁniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis
Natūralūs distroﬁniai ežerai
Gipso karsto ežerai
Upių sraunumos su kirklių bendrijomis
Dumblingos upių pakrantės

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

* - prioritetinis buveinių tipas

II PRIEDAS:
įgyvendintų projektų

grėsmės, buveinės, veiklos

Šioje lentelėje yra pateiktos tik tos grėsmės, buveinės ir veiklos, kurios yra įtrauktos į Baltijos šalių LIFE-Nature projektus.
Nepaminėti tie metodai, kurie nebuvo naudoti Baltijos šalyse, nors sprendžiant tam tikrą problemą galėjo būt taikomi. Be to,
identiﬁkuotos grėsmės yra dažnai pasitaikančios Baltijos šalyse ir todėl paplitusios teritorijose, kurios yra įtrauktos į atitinkamus
LIFE-Nature projektus.
GRĖSMĖS

BUVEINĖS
Apaugimas

VEIKLOS

Pievų augmenija

Pievos
Pakrančių buveinės
Kopos

Ganymas
Šienavimas
Deginimas

Nendrės

Pakrančių buveinės
Pievos
Gėlųjų vandenų buveinės
Pievos
Pakrančių buveinės
Kopos
Miškai
Pasikestas natūralus hidrologinis režimas
Pelkės
Miškai
Pievos
Pelkės
Pievos
Rekreacinė žala
Visos buveinės

Šienavimas
Ganymas
Deginimas
Paviršiaus augmenijos sluoksnio pašalinimas

Krūmai, medžiai, invazinės rūšys

Drenažiniai grioviai

Durpių gavyba/gaisrai
Upės vagos nukreipimas
Sutrypimas
Dirvos erozija
Šiukšlės
Trukdymas

Tvenkimas

Tvenkimas
Pirminės upės vagos atstatymas
Lankytojų infrastruktūra
Teisinė apsauga
Tvarkymo planas/ Lankytojų vadybos planas

Žmonių naudojimas
Nedarnus tvarkymas

Miškai

Nesureguliuotas/nekontroliuojamas naudojimas

Gėlas vanduo
Pakrančių buveinės
Kopos
Pelkės

Tinkamos tvarkybos stoka

Visos buveinės

Nutrauktas ekologinis teritorijos vientisumas

Visos buveinės

Žemės pirkimas
Natūralumo atkūrimas
Darnios miškininkystės populiarinimas
Tvarkymo planas
Tvarkymo planas
Specialios teisinės nuostatos
Kontrolė ir sugriežtinimas
Funkcinis zonavimas
Savininkų/suinteresuotų šalių įtraukimas
Tvarkymo planas
Veiklos planas

Teritorijos padalijimas
Žemės pirkimas
Atstatymas
Atstatymo/tvarkymo planavimas

i m p l e m e n t a t i o n ,

X
X

p l a n n i n g ,

X
X

Viržynų ir krūmynų buveinės

p r o j e c t s :

X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X

B a l t i c

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

t h e

Viržynai
Kadagynai

X
X
X

o f

4030
5130

X
X
X

E x p e r i e n c e

Aktyviosios aukštapelkės
Degradavusios aukštapelkės
Tarpinės pelkės ir liūnai
Plikų durpių saidrynai
Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės
Žemapelkės su šakotąja ratainyte
Šaltiniai su besiformuojančiais tufais
Šarmingos pelkės

c o n t i n u a t i o n

Pelkių buveinės
7110 *
7120
7140
7150
7160
7210*
7220 *
7230
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III PRIEDAS: Estijos LIFE-Nature projektų (2000–2004) kryptys
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Šiaurės Baltijos pakrančių pievų išsaugojimas Estijoje (PAKRANTĖS PIEVOS)
Bendra informacija
Finansavimo metai: 2000
Trukmė: 2001-06–2004-12 (42 mėnesiai)
Bendras biudžetas: 705 868,00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindinis į projektą įtrauktų buveinių tipas
Pakrantės: 1630*

Didžiausios grėsmės
Apaugimas
Pievose gyventi varliagyvių rūšių savybės sunykimas

Pasiteiravimui (tinklalapis, el. paštas, tel.)
http://www.envir.ee/life.westest/
Voldemar Rannap (voldemar.rannap@ic.envir.ee ,
GSM +372 53 411 962)

Metodai
Buveinių tvarkybos priemonės

Būdai

Ganymas pakrantės pievose*

- Raguočiai ir avys
- Vietinių ūkininkų įtraukimas į
agroapsauginį planą
- Elektrinių aptvarų įrengimas (40 km)

Pakrantės pievų šienavimas

- Projekto metu įsigyta įranga
(traktorius, šienavimo ir krūmų kirtimo
įranga)

Nendrių (paviršiaus) augmenijos - Savanoriai ir vietos gyventojai
iškirtimas

Ypatybės
- Škotų hailanderių ir herefordų veislių mėsiniai raguočiai yra naudingesni negu pieninės
karvės; jie yra atsparūs ir gali būti laikomi lauko sąlygomis ištisus metus; juos yra
lengviau prižiūrėti senstantiems salos gyventojams
- Pakrantės pievos yra ne tokios maistingos kaip kitos ganyklos, todėl pieninės karvės tinka
mažiau, be to, nėra vietinės pieno perdirbimo pramonės
- Po 1 mėsinį galviją 1 ha (priklausomai nuo žolės augimo greičio – esant lietingiems
orams reikalingas papildomas šienavimas)
- Nupirkti galvijai baigus projekto veiklą buvo padovanoti valstybės saugomoms teritorijoms
(pvz., Matsalu NP); jaunikliai paliekami ūkininkams
- Įrengti elektrines tvoras padėjo savanoriai
- Atliekant tvarkymo darbus ūkininkams nebuvo mokama iš LIFE projekto; dėl apmokėjimo
už darbą buvo susitarta su AM (gamtos tvarkyba remiama kasmetinių sutarčių pagrindu)
- Šienaujama tose vietose, kur nepakako ganymo
- Mažose salelėse, be gyvulių ganymo, buvo taikomas šienavimas
- Valdymo plane nustatytas šienavimo laikas (intensyvumas) ir tai suderinta su vietos
ūkininkais
- Po projekto vykdymo įranga vietiniam naudojinui buvo perduota Matsalu gamtos
draustiniui (tolesniam pakrantės pievų tvarkymui)
- Organizuotos darbo stovyklos; kai kurios įmonės naudojo renginį kaip pramoginę veiklą

Tvarkybos planas nendrinei
rūpužei (Bufo calamita)

Stebėsena
Vizualinė tipinės augmenijos; ganymo kokybės, kad ūkininkai galėtų gautų kompensacijas
Nendrinės rupūžės – tikslinės šio projekto rūšies (pakrantės pievos yra jų natūrali buveinė)
Paukščių – visi projekto teritorijose esantys paukščiai; analizuotos tendencijos (paukščiai buvo tik kaip rodiklis, o ne
kaip tikslas) – stebimos visos matomų ir girdimų paukščių rūšys, bet didžiausias dėmesys skirtas sėjikinių paukščių
(Charadriiformes) savybei laikytis pakrančių pievose (gaidukas ir avocetė – kaip rečiau pasitaikantys, pempė, jūrinė šarka,
paprastasis griciukas, kirlikas, tilvikas – kaip dažniau pasitaikantys)
* Projekto grupė išleido bukletą, paaiškinantį, kurie raguočiai buvo ganomi pakrančių pievose, ganymo intensyvumą (laiką) ir kt.
(tik estų kalba, daugiausia skirtas vietos gyventojams)

Bendra informacija
Finansavimo metai: 2000
Trukmė: 2001-08–2005-04 (45 mėnesiai)
Bendras biudžetas: 675 286,00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindinis į projektą įtrauktų buveinių tipas
Pakrantės: 1150*, 1630*, 1220
Kopos: 2130*, 2180
Pelkės: 7110 *, 7120, 7140

Didžiausios grėsmės
Pievų buveinių apaugimas
Ankstesnė durpių gavyba

Pasiteiravimui (tinklalapis)
Marika.kose@eoy.ee; www.luitemaa.eoy.ee

c o n t i n u a t i o n

Häädemeeste šlapynės kompkeso atkūrimas ir tvarkymas (Häädemeeste)

Tvarkybos planas

- Sukurtas projekto grupės ir pateiktas AM
tvirtinti

- Patenkinami rezultatai; netaikyta kitose Baltijos šalių LIFE-Nature projektuose
- Vadens lygis pakilo net greičiau nei planuota
- Tinkamas vandens lygis užtikrino sėkmingą spanguolių įveisimą

- Priemonė panaudota siekiant pagerinti stenoﬁlinių vabzdžių, roplių and
paukščių gyvenimo sąlygas
- Eksperimentuota bandant tiekti natūralias medžiagas (samanas, šilinius
viržius irkt.) gėlininkystės įmonėms (veikla nebuvo sėkminga)
- Miškininkai nepageidauja vietoj tradicinių miško tvarkybos metodų naudoti
tausojančios tvarkybos
- Visos svarbiausios buveinės, jų atkūrimo ir pagerinimo poreikiai apskaičiuoti
bei numatyti pagrindiniai darbai

Stebėsena
Buveinių žemėlapių sudarymas ir vizualinis įvertinimas – remiantis GIS visų pakrantės buveinių skaitmeninių žemėlapių
sudarymas ir tvarkymo kokybė; remiantis GIS atvirų kopų buveinių žemėlapių sudarymas; topograﬁnė retrospektyvinė
durpynų buveinių keitimosi studija ir vandens drenažo tinklo vystymas; fotografavimas iš oro ir ﬁksuotų taškų
fotografavimas, vizualinis vietos eksperto pievų tvarkybos rezultatų įvertinimas
Tikslinės ir kitų pagrindinių rūšių apskaita – kasmetė pakrančių pievose perinčių paukščių apskaita pažymėtose teritorijose,
reguliarios pakrantėse susitelkiančių migruojančių vandens paukščių apskaitos, saugomų ir Paukščių direktyvos I priedo
rūšių miško buveinėse žymėjimas žemėlapiuose, durpynuose perinčių paukščių tyrimas žemėlapiuose pažymėtose
teritorijose
Nendrinės rupūžės ir vikriojo driežo populiacijų ekspertų atliekami skaičiavimai
Laukinio kardelio populiacijos ir jam taikyto įvairaus tvarkymo poveikio, pasekmių stebėjimas
Vandens lygio hidrologinis stebėjimas durpyno teritorijoje, kur atkuriama augmenija

p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :

- Darbai suplanuoti paskutinę minutę; rezultatai, kurių nesuspėta pasiekti, buvo
numatyti
- Kaip ir numatyta, anksčiau pastatytos nedidelės bandomosios ir mokomosios
užtūros jau veikia

L I F E - N a t u r e

- Projektui įsigyta įranga (traktoriai ir
šienapjovės)
- Pirkti du krūmų kirtimo ir vienas nešiojamasis
šienavimo įrenginys
- Vietos ūkininkai atliko darbus
Užtūrų statymas siekiant atkurti
- apildomas detalus hidrologinis tyrimas,
pelkių hidrologinį režimą
inžineriniai užtvankų statymo planai ir EIA
netikėtai prireikus (įstatymų pataisos po 2004
m. gegužės 1 d.)
- Griovių blokavimas
Augmenijos sugrąžinimas į pelkes - Blokuojant ir atidarant drenažo sistemą
drėkinami laukai, kuriuose anksčiau buvo
išgaunamos durpės
- Spanguolių įveisimas
- Eksperimentinis durpinių samanų sodinimas
Paviršiaus augmenijos
- Įtraukta vietinė miškų tvarkybos institucija
pašalinimas miškuose
- Apžėlusių smėlio kopų šlaitų atidengimas
šalinant pušis, pasodintas kalnines pušaites,
samanų ir kerpių augmeniją

B a l t i c

Pakrantės pievų šienavimas

- Limuzinų veislės galvijai yra gana jautrūs ir gali būti ganomi tik vasarą, kitu
laiku turėtų būti perkelti toliau nuo jūros
- Herefordų veislės raguočiai yra tinkami pakrantės pievoms, tai ištvermingi
gyvuliai
- Heifersų veislės galvijai yra gana tinkami, bet šie gyvuliai tik vaikštinėja ir
nelabai gerai ėda; ganosi bandomis ir gali lengvai prasiveržti pro aptvarus
- Bent 2–3 gyvuliai 1 ha; dėl ekologinių sąlygų šioje teritorijoje pievos yra
panašios į užliejamąsias, bet augmenija yra turtingesnė
- Ganomų gyvulių skaičius priklauso nuo aplinkybių, pvz., jeigu jie yra ganomi
ištisus metus, jų gali būti mažiau
- Atkūrimui ir nuolatiniai tvarkybai tinka skirtingi gyvuliai (priklausomai nuo
reikiamo ganymo intensyvumo)
- Skirtingų veislių gyvulių ganymas duoda tolygesnius ganiavos rezultatus
- Nendrių tvarkybai tinka intensyvesnis ganymas, kadangi, skirtingai nuo kitų
pievų tipų, čia pagaminama 3 kartus daugiau biomasės
- Parengta sistema, kuri ir ateityje padės ūkininkams tvarkyti pievas
- Ūkininkams teikiama pagalba agroapsauginius tvarkybos planus
- Pastatyti aptvarai turėjo būti tvirti, kad galėtų atlaikytų per permainingus orus
ir esamą apkrovą
- Buvo šienaujama tose vietose, kur nepakako ganymo
- Kai kuriose pievose siekiant apsaugoti tam tikras augalų rūšis (pvz.,
kardelius) buvo tik šienaujama

t h e

Ganymas pakrantės pievose (apie - 60 raguočių, 10 arklių ir 60 avių
600 ha vietoj planuotų 300 ha)
- Vietos ūkininkai įtraukti į agroaplinkosaugos
plano vykdymą
- Pastatyti aptvarai

Ypatybės

o f

Būdai

E x p e r i e n c e

Buveinių tvarkybos priemonės

i m p l e m e n t a t i o n ,

Metodai
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Bendra informacija
Finansavimo metai: 2002
Trukmė: 2001-11–2004-12 (38 mėnesiai)
Bendras biudžetas: 263 994,00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindinis į projektą įtrauktų buveinių tipas
Pievos: 6270 *, 6530 *, 6430, 6450, 6510
Miškai: 9020*, 9060, 91D0*

Didžiausios grėsmės
Agrokultūrinis apleidimas ir pievų buveinių apaugimas

Pasiteiravimui (tinklalapis)
kiri@karularahvuspark.ee www.karularahvuspark.ee

Metodai
Buveinių tvarkybos priemonės
Krūmynų panaikinimas (apie
70 ha)
Ganymas pievose (apie 390 ha)

Būdai
- Krūmų kirtimo sutartys
- Projekto įranga, darbininkas
- Projekto gyvuliai – mėsiniai raguočiai,
arkliai, avys
- Subsidijos už ganymą vietiniams
ūkininkams
- Subsidijos tvorų statymui (0,6 eurų/m)

Pievų šienavimas

- Projekto metu buvo pirkta įranga
(traktorius su šienavimo ir žolės surinkimo
įranga)
- Įranga buvo naudojama projekto
darbuotojų

o f
E x p e r i e n c e
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Ypatybės
- Krūmų pašalinimui iš pievų pasirašytos sutartys, 1/3 teritorijos sutvarkė projekto
darbininkas
- Buvo ganoma tose vietose, kur šienavimas dėl stataus šlaito, nelygaus (kalvoto)
žemės paviršiaus buvo neįmanomas arba kaip papildoma priemonė po šienavimo
- Ūkininkai turėjo informuoti projekto vykdytojus, kiek gyvulių jiems reikia pievų
tvarkybos tikslams
- Iš viso 22 avys, 2 arkliai ir 11 mėsinių galvijų buvo pirkti projektui ir pagal sutartis
nemokamai perduoti ūkininkams
- Vėliau ūkininkai iš savo lėšų įsigijo 10 arklių, 90 mėsinių galvikų ir 40 avių
- Gyvulių ganymo intensyvumas – 0,4–1,2/ha (siekiant išvengti perganymo daugiau
gyvulių ganėsi kultivuojamose pievose, mažiau – natūraliose)
- Bendradarbiavimas tarp projekto vykdytojų ir ūkininkų sutarčių pagrindu
- Tvarkybos gairės teikia informaciją, kiek gyvulių turėtų būti ganoma 1 ha ir kiek
kasmet turi trukti ganiava
- Už aplinkos tvarkymą vietos ūkininkams buvo mokamos subsidijos
- Teisiškai yra sudėtinga leisti ūkininkams naudoti projekto įrangą, kadangi tai yra
visuomeninės organizacijos nuosavybė ir jos naudojimas leistinas atlikus specialią
viešųjų pirkimų procedūrą
- Tvarkybos gairės teikia informacijos, kada ir kaip turi būti atliekamas šienavimas

Stebėsena
Augmenijos standartiniu moksliniu metodu.
Paukščių – griežlės ir erelio rėksnio (tikslinės projekto rūšys)
Augmenijos ir dirvos bestuburių

Estijos prioritetinių miško buveinių išsaugojimas (MIŠKAI)
Bendra informacija
Finansavimo metai: 2002
Trukmė: 2001-11–2005-10 (48 mėnesiai)
Bendras biudžetas: 675 286,00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindinis į projektą įtrauktų buveinių tipas
Miškai: 9010*, 9020*, 9060, 9080, 91D0*, 91E0, 91F0
Pakrantės: 2180
Pelkės: 7230, 7110*, 7120, 7140
Pievos: 6430, 6450
Gėlųjų vandenų buveinės: 3260, 3130, 3140, 3160

Didžiausios grėsmės
Miško eksplotavimas
Svarbiausių miškų bioįvairovės elementų stoka
Rekreacinė apkrova

Pasiteiravimui (tinklalapis)
kaili@metsakeskus.ee , http://www.metsahoiu.ee

Metodai
Buveinių tvarkybos priemonės
Šienavimas siekiant išsaugoti
pusiau natūralias pievas

Būdai
- Vietos ūkininkai
- Projekto grupė

Natūraliai miško želdinių vertei
atkurti properšų kirtimas, juostų
darymas ir sausuolių gausinimas
Gilinimas ir valymas sukuriant
maitinimosi teritoriją juodajam
gandrui
Dirvos tvirtinimas tinklais kad
nesivystytų erozija

- Įvykdė projekto grupė

- Pasamdyta vietinė sunkiųjų
transporto priemonių
(buldozerių) įmonė
- Pagamintas specialus kokosinis
pluošto tinklas
- Atliko projekto grupė

- Konsultuotasi su Ornitologų draugija
- Rengiant projektą ištyrinėtos galimos teritorijos, taip pat susitarta su vietine gamtos
apsaugos administracija
- Naudotas metodas, kuriuo stengtasi sustabdyti daromą žalą ir atkurti sausą pušų mišką ant
smėlio dirvožemio (9010*), nes miškas buvo paveiktas žmogaus veiklos (išvažinėtas)
- Lankymosi pasekmių šalinimas – teritorijoje uždrausta važinėti transporto priemonėmis

Drenažo griovių blokavimas

- Vietinės žaliavos (mediena,
dirva)

- Veikla yra eksperimentinė ir taikoma pirmą kartą
- Užtūros nėra sunkios ir prireikus jos lengvai išardomos

t h e

B a l t i c

L I F E - N a t u r e

p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

Natura 2000 biotopų apsauga Karula nacionaliniame parke (KARULA)

Ypatybės
- Bendradarbiavimas sutarčių pagrindu
- Iš dalies apmokama iš projekto biudžeto, tolesniam ﬁnansavimui planuojama naudoti gamtos
tvarkymo paramos fondus arba agroapsauginį planą
- Projekto grupei atlikus darbą traktorius buvo išnuomotas
- Rekomenduota atlikti iki rugpjūčio pabaigos
- Buvo atliktas stebėjimai prieš pradedant darbus ir juos atlikus; darbų efektyvumas išryškės
po ilgesnio laiko tarpo

Pasiteiravimui (el. paštas, tel., tinklalapis)
Ivar Ojaste
(ivar@silma.ee; tel. +372 47 29431; GSM +372 52 151 51)
http://life.silma.ee/

Metodai
Buveinių tvarkybos priemonės
Ganymas pakrantės buveinėse
(planuojama apie 1100 ha)

Šienavimas

Tinkamų nendrinei rupūžei
žemų teritorijų ir buvusių lagūnų
valymas

Būdai

Ypatybės

- Avys, mėsiniai raguočiai ir
arkliai
- Aptvarai
- Darbus atlieka vietos ūkininkai
pagal specialias sutartis
- Darbams teikiamos gamtos
tvarkybos subsidijos.
- Nupirktas traktorius dvigubais
priekiniais ir užpakaliniais ratais
su šienavimo įranga
- Darbus pagal specialias sutartis
atlieka ūkininkai
- Darbai ﬁnansuojami gamtos
tvarkymo subsidijomis

- Gyvuliai (herefordai, aberdinai, limuzinai), pirkti projektui pagal atitinkamas sutartis, perduoti
ūkininkams; jie atsako už gyvulių vertę ir ganiavą projekto teritorijose
- Atsižvelgiant į augmeniją ir dirvą apskaičiuotas gyvulių ganymo intensyvumas – 0,5–1/ha
- Teritorijos, kur nendrės želia labai intensyviai, be ganymo, dar buvo šienaujamos; šviežia
žolė bei nendrės yra geras pašaras gyvuliams ir tokiomis sąlygomis juos galima ilgiau ganyti
pakrantės pievose papildomai nešeriant
- Pastatyti kapitališki elektriniai aptvarai, kad gyvuliai praktiškai negalėtų iš jų ištrūkti
- Pakrantės pievos, kuriose nėra ganoma, šienaujamos bent du kartus, jeigu yra reikalinga
– tris kartus
- Šienas vartomas, presuojamas ir išvežamas iš pievos
- Šienaujamos tinkamos, neakmenuotos pievos; labiau akmenuotos teritorijos nuganomos
- Šienaujant atsižvelgiama į griežlės buveinės reikalavimus, todėl per metus šienaujama tik
dalis teritorijos
- Pradėjus tvarkyti naują nendrėmis apaugusią teritoriją pirmiausia antroje liepos pusėje ar
rugpjūtį nendrės nukertamos krūmų kirtikliais (kad tais metais nebeželtų)
- Pirmiausia žemos teritorijos buvo užlietos ir pašalintos nendrės bei krūmai, vėliau su
traktoriumi nedidelės žemumos bus išvalytos nuo augalijos likučių
- Išvalytose žemose teritorijose susidarys nauja augalų danga ir kad neapaugtų bus
nuganomas, čia išsivystys gausi rūšių bendrija- Žemų teritorijų tinklas padaro teritoriją
vizualiai labiau patrauklią ir padidina bendrą visos pievos (100 ha), vabzdžių, varliagyvių ir
paukščių buveinės, vertę.

- Pirkti pjūklai ir krūmų kirtikliai

Stebėsena
o Augalai: raktažolė pelenėlė, Pelkinė mandrauninkė, europinė salikornija, Suaeda maritima, druskinis vikšris, vienagumbis
medauninkas, dvilapis purvuolis
o Varliagyviai: nendrinė rupūžė
o Paukščiai: dirvinis vieversys, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, juodkrūtis bėgikas, paprastasis griciukas, raudonkojis tulikas,
pempė, perkūno oželis, didžioji antis, šaukštasnapė antis, mažoji žąsis, griežlė
Pievų tvarkybos metodų efektyvumo nustatymo metodologijos tobulinimas.

Natura 2000 biotopų apsauga Räpina polderyje (Räpina)
Bendra informacija
Finansavimo metai: 2003
Trukmė: 2003-08–2006-10 (39 mėnesiai)
Bendras biudžetas: 411 691,00 eurų
EB dalis: 50%

Pagrindinis į projektą įtrauktų buveinių tipas
Pievos: 6510

Didžiausios grėsmės
Pievų buveinių apaugimas
Nepakankamas vandens lygis dirbtinio polderio teritorijoje
Po įstojimo į ES suintensyvėjęs naudojimas žemės ūkio
reikmėms

Pasiteiravimui (tinklalapis)
riho.kinks@polva.envir.ee; www.envir.ee/rapinapolder

c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,

Didžiausios grėsmės
Pakrantės buveinių apaugimas

p l a n n i n g ,

Pagrindinis į projektą įtrauktų buveinių tipas
Pievos: 6210, 6280*
Pakrantės: 1630*, 1150*

p r o j e c t s :

Bendra informacija
Finansavimo metai: 2003
Trukmė: 2002-11–2006-10 (48 mėnesiai)
Bendras biudžetas: 704 215,00 eurų
EB dalis: 71,6%

L I F E - N a t u r e

Restoration of habitats of endangered species in Silma Nature Reserve (SILMA)

B a l t i c

Stebėsena
Taikytų metodų efektyvumo nustatymas lyginant tvarkytų teritorijų pokyčius su netvarkyta teritorija
Paukščių – juodojo gandro (tikslinė projekto dalies rūšis)

t h e

Tvarkybos planai (miškų
tvarkybos gairės)

o f

- Uždaryti transporto priemonių pravažiavimo keliai; efektyvus metodas
- Dalis planuotos infrastruktūros (pvz., takai, stovyklavietės) nebuvo sukurta dėl per didelės
kainos
- Parengti tvarkybos planai pasirinktiems miškų draustiniams

E x p e r i e n c e

Infrastruktūros vystymas
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E x p e r i e n c e

o f

t h e

B a l t i c

L I F E - N a t u r e

p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

Metodai
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Buveinių tvarkybos
Būdai
priemonės
Užaugusios augmenijos - Darbus atlieka vietos ūkininkai, teikiama gamtos
pašalinimas
tvarkymo parama
Pievų šienavimas
- Projektui pirkta įranga
- Darbus atlieka vietos ūkininkai, teikiama gamtos
tvarkymo parama
Ganymas pievose
- Projektui įsigyta raguočių
- Įtraukta vietos ūkininkų
Šlapynės sukūrimas
- Kai kurių polderio vietų drėkinimo projektų
planavimas ir vystymas
- Reikiamo vandens lygio palaikymo priežiūros sitema

Ypatybės
- Pradinė priemonė atkuriant pievas ir paruošiant teritoriją šienavimui
- Tvarkybos gairės ūkininkams, norintiems naudotis įranga
- Pradinis stebėjimas rodo padidėjusį paukščių rūšių skaičių
- Tvarkymo gairės ūkininkams, įsigijusiems gyvulių
- Prioritetinėms paukščių rūšims žemoje teritorijoje bus sukurta apie 200 ha
šlapynės

Stebėsena
Hidrologinio režimo – bus sukurti trys vandens lygio matavimo postai
Biologinis – skaičiaus numatymas ir prioritetinių paukščių rūšių (didysis baublys, griežlė, mažasis kiras, juodoji žuvėdra,
švygžda, gaidukas) žemėlapių kūrimas; kai kurių rūšių perėjimo sėkmingumo įvertinimas. Vandens paukščių telkimosi
vieta pavasarį žymima žemėlapyje
– du kartus per metus bus peržiūrimas teritorijos žemės naudojimas (natūralios pievos, kultivuojamos pievos, ariama
žemė, šienaujama (nešienaujama) žemė ir kt.)

Natura 2000 buveinių tvarkymas Kőpu pusiasalyje (Kőpu)
Bendra informacija
Finansavimo metai: 2004
Trukmė: 2004-10–2007-09 (36 mėnesiai)
Bendras biudžetas: 412 891,00 eurų
EB dalis: 42,7%

Pagrindinis į projektą įtrauktų buveinių tipas
Pakrantės: 1140, 1160,1210, 1220, 1630*
Kopos: 2110, 2120, 2130*, 2180
Pievos: 6270*, 6410, 6530*
Pelkės: 7160, 7210*, 7230

Didžiausios grėsmės
Pievų buveinių apaugimas
Teisinės apsaugos spragos
Rekreacinė apkrova

Pasiteiravimui (tinklalapis)
http://kopu.life.hiiumaa.ee
tuuli.tammla@hiiuloodus.ee

Metodai
Buveinių tvarkybos
priemonės *
Krūmų iškirtimas
(paviršiaus augmenijos
retinimas)
Aptvarų statymas

Būdai
- Projekto pirkta įranga (pjūklai, krūmų kirtikliai,
šienapjovės)
- Darbą pagal specialias sutartis atlieka ūkininkai
- Veikla ﬁnansuojama gamtos tvarkybos subsidijomis
- Vietos ūkininkų pastatyti aptvarai

Ganymas ir šienavimas - Darbą atlieka vietos ūkininkai ir gyventojai,
pusiau natūraliose
naudodami asmeninio ūkio gyvulius
buveinėse (apie 292
- Pagrįsta gamtos tvarkybos sutartimis
ha)

Tvarkybos planai

- kstesniais tyrimo duomenimis ir papildomų tyrimų
rezultatais

Ypatybės
- Tai vienkartinė priemonė, po kurios bus ganoma (šienaujama)
- Dauguma medingų pievų ir ganyklų bus atkurta šalinant krūmus ir suvešėjusią
augmeniją
- Statomi tradiciniai mediniai aptvarai
- Medžiaga statyboms gauta po ankstesnių darbų
- Planuota pastatyti 7 km medinių aptvarų (tačiau šiuo metu neaišku, ar šie mediniai
aptvarai, pastatyti iš likusių po ankstesnių darbų medžiagų, gali būti ﬁnansuojami
iš aplinkos tvarkybos paramos (dažniausiai 10 Estijos kronų 1 m)
- Atsižvelgdamas į vietos gyventojų turimų gyvulių buvimo vietą ir natūralias
sąlygas, pvz., kur šienavimas nėra įmanomas, ganymo (šienavimo) būdus
nustatė Hiiumaa PAA gamtos apsaugos specialistas
- Remiantis gamtos tvarkybos paramos reikalavimais buvo sprendžiama, kiek bus
naudojama gyvulių
- Darbai ﬁnansuoti iš gamtos tvarkybos subsidijų
- Bendras 2006–2016 m. 12 projekto teritorijų tvarkybos planas (ir 5 atskirų
saugomų teritorijų)

Stebėsena
Projekte vykdomų priemonių, pvz., ganymo, šienavimo, kokybė.
* Visi aprašymai paremti planuojamais darbais ir akivaizdžių rezultatų (pasekmių) dar nėra, kadangi projektas pradėtas vykdyti
neseniai.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Toliau tekste išvardyti Estijos LIFE-Nature projektai nebuvo įtraukti į projekto kryptį, kadangi jų pagrindinis tikslas yra rūšių
apsauga:
Europinės audinės sugrąžinimas į Estiją: laikomos nelaisvėje ir salos populiacijos (ﬁnansavimo metai – 2000)
Didžiojo erelio rėksnio ir juodojo gandro apsaugos planas Estijoje (ERELIAI) (ﬁnansavimo metai – 2004)
Skiauterėtojo tritono apsauga Rytų Baltijos regione (ﬁnansavimo metai - 2004)
Nepaisant to, ERELIŲ projekto patirtimi buvo remtasi projekto patirties aprašymuose, ypač projekto parengimo ir miškų žemės
tvarkybos dalyse.

Pakrantės pievų
kalkinių pelkių (apie
120 ha) atkūrimas
(tvarkymas) ganiavos
būdu

Pakrantės pievų
atkūrimas (tvarkymas
šienaujant)
Aptvėrimas

Nendrių šienavimas

Nendrių nuganymas

- Pievų atkūrimo viešame renginyje
dalyvavo savanoriai
- Vietos ūkininkai sumokėjo už krūmų
šalinimo darbus
- Vietos ūkininkai savo jėgomis
pašalino dalį krūmų (medžių) ir
kirstinę medieną panaudojo kurui
- Nupirkti 26 galvijai (jaučiai)
- Konikų veislės arklių padovanojo
Arkfondas
- Tvarkybos sutartys su vietos
ūkininkais

- Projekto darbuotojų valdoma
šienavimo įranga
- Apytiksliai 11 850 m tvoros aptverti
projekto pievoms
- Tvorai tverti samdomi vietos
gyventojai
- Naudojama speciali technika
- Vis dar naudojamas tradicinis
nendrių kirtimas žiemą ant ledo

- Arkliai ir galvijai suėda ataugusius
nendrių ūglius ir taip ežeras
apsaugomas nuo užaugimo
Lankytojų infrastruktūra - Vietos žmonės samdomi paukščių
stebėjimo bokšteliams, informacijos
centrui, informacijos ženklams
statyti ir gamtos takui įrengti
- Daugiausia naudota vietoje pirkta
medžiaga

Ypatybės
-

Atkuriamieji darbai daugiausia atlikti panaudojant vietos darbo jėgos išteklius
Organizuotas savanorių krūmų kirtimo renginys
Veikla apėmė papildomą teritoriją atsižvelgiant į vietos gyventojų interesus
Vietos gyventojams mainais už jų atliktą darbą atiduota (vieną kartą) kirstinė mediena
Pievos atkurtos laipsniškai, atsižvelgiant į žmogiškuosius išteklius
Atkurtos tik tos teritorijos, kurių būklę vėliau galima palaikyti ganiavos arba šienavimo būdu

- Perkamiems galvijams iškelti šie pagrindiniai reikalavimai: galėjimas gyventi lauko sąlygomis
apskritus metus, nereikalingas melžimas (mėsiniai), minimalus papildomas šėrimas
- Daugiausia galvijų nupirkta Latvijoje (išskyrus du bulius iš Estijos ir Šveicarijos); esant mažesnėms
vietos kainoms galvijų nupirkta daugiau (26) negu planuota (20)
- Įsigytos veislės ir sukryžmintos veislės: hailanderiai, šarolė, Latvijos žalieji ir herefordai
- Latvijos mėlynųjų vietinė galvijų veislė yra vertinga istoriškai ir genetinės įvairovės palaikymui
- Apytiksliai galvijų: 0,74–0,86/ha
- Gerų rezultatų duoda bendra galvijų ir arklių ganiava, nes šių gyvulių skiriasi ganymosi būdas, nors
kartais, ypač žiemą ir atsiradus jauniklių, šie gyvuliai gali aštriai konkuruoti dėl pašaro išteklių
- Žiemą arklių nereikia šerti, tačiau, jeigu jie ganomi viename aptvare su galvijais, juos gali tekti šerti
papildomai, kad būtų išvengta gyvulių tarpusavio kovų dėl pašaro išteklių
- Tvarkybos sutartyse numatyta dalį jauniklių atiduoti ūkininkams, jeigu jie laikysis kai kurių sąlygų,
pvz., gyvuliai turi būti laikomi toje pačioje pakrantės teritorijoje ir kt.
- Šienavimo įranga įgyta pagal kitą projektą, projekto darbuotojų naudojama pakrantės pievoms
atkurti ir palaikyti ten, kur dėl nuolatinių audrų neįmanoma pastatyti aptvaro
- Ganymosi teritorijos aptvertos vieline tvora su elektros laidais, atramoms naudojant impregnuotus
medinius kuolus, išlaikančius apie 5–10 metų. Elektros laidai yra būtini šių galvijų ir arklių aptvarui
- Aptvare gyvuliams pastatytos nedidelės pastogės. Jas svarbu statyti kiek įmanoma arčiau kelio,
nes gali tekti gyvulius šerti žiemą
- Speciali įranga (Truxor DM 4700B) pirkta Švedijoje, vienintelė tokios paskirties įsigyta pagal
Baltijos LIFE gamtos projektus
- Įrangos efektyvumas priklauso nuo klimato sąlygų, t.y. labai sausomis sąlygomis nendrių iškertama
mažiau
- Technika bus skolinama kitiems projektams (pvz., Rāznos) ir (arba) saugomoms teritorijoms
- Šienaujama pasibaigus paukščių perėjimo sezonui (liepą, rugpjūtį, rugsėjį)
- Apskaičiuota, kad su šia technika kasmet galima nukirsti apie 250 ha nendryno
- Vietos verslininkai pašalina nendres žiemą ir naudoja (parduoda) jas kaip medžiagą stogams dengti
- Šis būdas nesumažina nendrių išplitimo, nors organikos kaupimasis ežere susilpnėja
- Pakrantės teritorijos, neužžėlusios nendrėmis antraisiais metais po pirmo šienavimo ir nuolatinės
ganiavos
- Intensyviausia ganiava pavasarį ir vasaros pradžioje
- Paukščių stebėjimo bokšteliai ir kita infrastruktūra sukuriama pigiau, jeigu statymo darbus atlieka ne
bendrovė pagal sutartį, bet projekto darbuotojai (samdant darbininkus, įsigyjant medžiagas ir kt.)
- Gamtos takas labai mėgiamas dėl romantiško pavadinimo – Orchidėjų takas ir projekto
populiarumo šalyje
- Gamtos takas neina per vertingiausias ir jautriausias teritorijas, bet vis tiek patrauklus plačiajai
visuomenei

Stebėsena
Kasmetinis įvertinimas:
o augmenijos keitimasis įkuriant pavyzdinius sklypus – augalų bendrijas keičia atvirų vietų augmenija;
o 2 metų nepakanka norint pateikti patikimus duomenis apie augmenijos keitimąsi, baigus projektui stebėsena bus tęsiama;
o nendrių augmenija – mažėja tankumas ir paplitimas, ypač tarpinėje zonoje tarp vandens ir sausumos;
o pirmoji inventorizacija turėtų būti atlikta prieš pradedant tvarkymo darbus – būtina užﬁksuoti pradinę situaciją vėlesniam
palyginimui.
Paukščių metinė apskaita, daugiausia dėmesio skiriant tikslinėms rūšims – balų paukščiams.

i m p l e m e n t a t i o n ,

Būdai

p l a n n i n g ,

Buveinių tvarkymo
priemonės
Pakrantės pievų
atkūrimas šalinant
krūmus

p r o j e c t s :

Metodai

L I F E - N a t u r e

Pasiteiravimui (tinklalapis)
www.ldf.lv; www.eedp.lv

B a l t i c

Didžiausios grėsmės
Ežero apaugimas nendrėmis
Pievos buveinė apauganti nendrėmis ir krūmais
Grobuonys, invazinės rūšys
Teisiniai apsaugos režimo pažeidimai
Nesubalansuotas naudojimas

t h e

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Pakrantės: 1630*
Pievos: 6410
Pelkės: 7140, 7210*, 7230
Miškai: 9010*, 9080*, 91E0*
Dykynės: 5130

o f

Bendra informacija
Finansavimo metai: 2000
Trukmė: 10-2001–09-2004 (36 mėnesiai)
Visas biudžetas: 520 270,00 eurų
EB dalis: 75%

E x p e r i e n c e

Engure ežero gamtos parko tvarkybos plano (ENGURE) įgyvendinimas

c o n t i n u a t i o n

IV PRIEDAS. Latvijos LIFE-Nature projekto (2000–2004) kryptys
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E x p e r i e n c e

o f

t h e

B a l t i c

L I F E - N a t u r e

p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

Teiči teritorijos (TEIČI) gamtos išsaugojimo tvarkybos priemonės
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Bendra informacija
Finansavimo metai: 2000
Trukmė: 10-2001–05-2005 (44 mėnesiai), pratęsta iki 09-2005
Visas biudžetas: 834 000,00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Miškai: 9010*, 91D0*, 9080*
Pievos: 6270*, 6230*, 6430, 6450, 6410, 6210
Pelkės: 7230, 7110*

Didžiausios grėsmės
Pievų buveinių apaugimas
Drenavimo grioviai, keičiantys pelkės hidrologinį režimą
Teritorijos suskaldymas, miško kirtimas

Pasiteiravimui (tinklalapis, el. paštas, tel.)
http://www.teici.gov.lv/Life, Juris Jātnieks
juris.jatnieks@teici.gov.lv, +3714807202

Metodai
Buveinių tvarkymo
priemonės
Pievų atkūrimas kertant
krūmus (79 ha)

Pievų atkūrimas ir
palaikymas šienaujant
(575 ha)

Būdai
- Gamtos draustinio darbuotojai – eiguliai
- Ūkininkai
- Naudos gavėjui priklausanti įranga
- Du traktoriai ir sunkiosios rotorinės
šienapjovės, pirktos iš projekto lėšų
- Ūkininkai naudoja priemones privačioje
žemėje

Ypatybės
-

Pelkių hidrologinio režimo
atstatymas blokuojant
dirbtinius vandentakius 42
užtūromis
Žemės pirkimas siekiant
sumažinti teritorijos
suskaldymą (žmogaus
poveikį)

Lankytojų infrastruktūra

-

Ikiprojektinis tyrimas ir planavimas remiantis etatinio hidrologo eksperto išvadomis
Parengtas pelkės regeneravimo darbų planas Naudotos tik natūralios medžiagos
Prioritetinių pirktinų žemės objektų sąrašas,
suderintas su ekspertais ir projekto grupe bei
jų patvirtintas
Susitarimai su žemės savininkais
-

- Teiči gamtos draustinio administracijos
girininkai ir eiguliai įrengė medinius takus su
platformomis
- Infrastruktūros plėtra atitinka ilgalaikiui
turizmui pritaikytos teritorijos principus

-

Atlikta pagal Pievų tvarkybos planą, parengtą iki atkuriamųjų darbų
Priemonės parinktos atsižvelgiant į bioįvairovės vertybes ir realias tvarkymo galimybes
Iškirsti krūmai iš pievų turėtų būti pašalinti
Kad būtų galima ateityje šienauti paliekami žemi strampai
Atlikta pagal Pievų tvarkybos planus, pagal projektą parengtus kiekvienai iš 82
tvarkomų pievų
Tiksliam pievų tvarkybos planavimui 2002 m. padaryta projekto apimamos teritorijos
nauja spalvota nuotrauka iš oro
Priemonės išdėstytos pagal prioritetą, priklausomai nuo bioįvairovės vertybių ir realių
tvarkybos galimybių
Ūkininkai mokosi, kaip panaudoti agroaplinkosaugines schemas ateityje
Projekto teikiama pagalba žemės savininkams
Naudojama tik vietinė kirstinė mediena arba į vietą atvežta pjautinė medžiaga
Užtūroms naudojama Sphagnum ar kitos natūralios medžiagos
Paskutiniais projekto metais užtūroms sėkmingai panaudoti ir akmenys
Visos užtūros, įskaitant ir didelių kanalų (> 4 m), yra pastatytos tik rankiniu būdu
Tinkama teisinė bazė ir žemės įgijimo tvarkos išbandymo būdai įgyvendinant
Ramsaro mažųjų projektų žemės pirkimo programas
Egzistuojančios alternatyvos, kai pasitaiko sunkiai prieinamų objektų
Santykinai mažos žemės kainos regione projekto pradžioje
Lankstūs ir dalykiški ryšiai su žemės savininkais
Konkrečios veiklos valdytojas yra puikus administratorius, disciplinuotas, atkaklus,
nes teisinės žemės pirkimo procedūros gali trukti net 5–10 mėnesių
Tradiciškai teikiama vietos savivaldos ir valstybinės žemės priežiūros įstaigos parama
Iki projekto nesudarytos žemės pirkimo sutartys
Kad nenukentėtų gamtos rezervato vertybės, naujai infrastruktūrai įrengti buvo
panaudoti tik egzistuojantys takai
Padaryta nauja prieiga prie konkrečių šlapynių buveinių
1,92 km takų, nutiestų pagal LIFE projektą
7 stenduose esanti informacija keičiama kiekviena pavasarį

Stebėsena
Projekto veiklos komponentų stebėsena papildo nuolatinį, ilgalaikį stebimąjį darbą gamtos draustinyje. Taigi duomenys, be to, kad
rodo tvarkybos priemonių sėkmingumą, dar yra panaudojami prognozuojant tendencijas ir atitinkamam tvarkybos koregavimui.
Augmenijos kaita pievų buveinėse
Drugelių skaičiaus ir pasiskirstymo kaita
Pelkinių paukščių rūšių skaičiaus ir pasiskirstymo kaita

Pakrantės buveinių apsauga ir tvarkyba Latvijoje (PAKRANTĖS)
Bendra informacija
Finansavimo metai: 2002
Trukmė: 04-2002–12-2005 (45 mėnesiai)
Visas biudžetas: 2270 860, 00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Pakrantės: 1630*
Kopos: 2110, 2120, 2130*, 2140*, 2170, 2180
Miškai: 9010*, 91E0*

Didžiausios grėsmės
Pakrantės pievų užaugimas
Rekreacinė apkrova
Netinkamas tvarkymas

Pasiteiravimui (tinklalapis)
http://piekraste.daba.lv

Metodai

- Vietos (apskrities) miškininkai,
naudojantys savo įrangą
- Galbūt ir žemės savininkai, kuriems už
darbą būtų sumokėta (šiuo metu vyksta
derybos)
- Turi būti iš anksto parengti ir patvirtinti
techniniai projektai
- Įgyvendinimas remiantis buveinių
žemėlapiuose pateikta informacija
- Kiek įmanoma naudojama vietos darbo
jėga

Infrastruktūra
lankytojams siekiant
apsaugoti gamtą nuo
rekreacinės apkrovos

Tvarkybos planai

- Parengti remiantis nacionaliniais
įstatymais ir nustatyta tvirtinimo tvarka

-

Mediniai arba medžio drožlėmis barstyti takai
1,5–3 m pločio takai
Privažiavimą blokuojantys kapitališki barjerai – mediniai, betono, metalo
Informavimo stendai – pigūs ir prireikus lengvai keičiami
Informavimo stendų medžiaga laminuota apsaugant nuo blogų oro sąlygų
Lankytojų infrastruktūros techninių projektų rengimas Latvijoje neturi tradicijų, todėl procedūra
vis dar yra gana ilga ir varginanti
Statybos srityje savivaldybės įgyja patirties, kuri vėliau gali praversti panašioje veikloje
Keliose savivaldybėse prieš plečiant infrastruktūrą reikia parengti detalųjį teritorijos planą
Parengti 4 vietų tvarkybos planai
Buveinių apsaugai taip pat įsteigta mikrodraustinių – kai kurie sukurti saugomose teritorijose,
nes kitaip nebus užtikrinta pakankama apsauga

Stebėsena
Augmenijos stebėsena standartiniais moksliniais metodais
Naudojamos infrastruktūros ir buveinių būklės stebėjimas

Šlapynių išsaugojimas Ķemeri nacionaliniame parke (ĶEMERI)
Bendra informacija
Finansavimo metai: 2002
Trukmė: 09-2001–12-2005 (52 mėnesiai) (galimas pratęsimas
iki 12-2006)
Visas biudžetas: 1925 468, 00 eurų (galimas koregavimas iki
1287 844,00 eurų)
EB dalis: 75%

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Gėlavandenės: 3140, 3150
Pievos: 6430
Pelkės: 7110*, 7120, 7140, 7230
Miškai: 91D0*, 91E0*, 9010*, 9160

Didžiausios grėsmės
Pievų buveinių apaugimas
Pelkių hidrologinį režimą keičiantis drenavimas grioviais
Teritorijos suskaldymas

Pasiteiravimui (tinklalapis)
andis.liepa@kemeri.gov.lv, www.kemeri.gov.lv

Metodai
Buveinių tvarkymo
priemonės
Pelkių hidrologinio režimo
atnaujinimas statant užtūras

Būdai
- Pagal techninį projektą
- Bendrovės samdymas

Pievų šienavimas

- Vietos ūkininkų samdymas

Ganiava pievose (110 ha)

- Hekų veislės galvijai
- Prižiūrimi pagal sutartį pasamdytų vietos
ūkininkų
- Arkliai (planuojami)

Detalės
- Priemonė delsiama, vis dar rengiamas projektas
- Dvejopos užtūros buvusiose durpių kasimo vietose – mažos medinės su durpėmis
ir didelės betoninės
- Griovių blokavimas aplink Didžiąją Ķemeri pelkę – mažos medinės užtūros
- Nebus kartojamas, nes sumažėja hekų veislės galvijų pašarų bazė
- Išsimaitinimui žiemą augmenijos sumažėja iki kritinės ribos
- Dabartinis gyvulių santykis – apie 1/10 ha (iš viso 11 gyvulių)

i m p l e m e n t a t i o n ,

Invazinių augalų rūšių
šalinimas siekiant
atkurti pievas ir kopas

p l a n n i n g ,

- Sutartys su bendrovėmis

p r o j e c t s :

Nendrių šienavimas
pakrantės pievose

L I F E - N a t u r e

- Sutartys su bendrovėmis

B a l t i c

Pakrantės pievų
šienavimas

- Naudojamų galvijų veislės – Latvijos žalmargiai (vietos veislė); šarolė ir hailanderių hibridai
- Galvijų pasirinkimą lėmė galimybė jų įsigyti vietoje, prieinama kaina ir geba išgyventi vietos
lauko sąlygomis
- Problemų atsiranda turint reikalų su smulkiais privačios žemės objektais, kuriems reikalingas
tvarkymas
- Tik kai kuri ganiavai reikalinga žemė yra privati, todėl vietos gyventojai negali pasinaudoti
agroaplinkosauginiais fondais; dar daugiau, kai kurie žemės savininkai turėjo įveikti
biurokratinius reikalavimus prieš įgydami teisę į ﬁnansavimą (tam reikalui padėjo projektas)
- Tvorų ir pastogių gyvuliams statymas yra įprasta kaimų praktika, tuo tarpu prireikus Rygoje
gauti Miesto statybos departamento leidimą šie darbai vėlavo
- Įranga pirkta ne iš projekto lėšų
- Palikta (50 m pločio) nešienautų ruožų, kad būtų išsaugotos čia randamos bestuburių rūšys
(jos taip pat yra stebėsenos oojektas)
- Palikta (50 m pločio) nešienautų ruožų, kai kuriuose nendres planuojama deginti
- Deginimas taip pat yra nendrių šalinimo priemonė (dėl gamtos išsaugojimo apribojimų),
pradinis nendrių deginimas
- Remdamiesi buveinių atkūrimo tikslais ekspertai nustato veiklos vietas

t h e

- Vietos gyventojų laikomi galvijai
- Tinkamo tvarkymo susitarimai
(rekomendacijos)

c o n t i n u a t i o n

Ypatybės

o f

Būdai

E x p e r i e n c e

Buveinių tvarkymo
priemonės
Ganiava pakrantės
pievose
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c o n t i n u a t i o n
i m p l e m e n t a t i o n ,
p l a n n i n g ,
p r o j e c t s :

- Statyba pagal sutartį

Nendrių ir krūmų šalinimas
pievose ir kalkinėse pelkėse

- Nendrių šalinimui išnuomota įranga
- Nupjauti krūmynai

Prioritetinių miško buveinių
pirkimas siekiant sustabdyti
eksploatavimą
Upės vagos ir užliejamųjų
pievų atkūrimas

- Priemonė neįgyvendinta dėl kainų svyravimų

Bendra informacija
Finansavimo metai: 2003
Trukmė: 10-2003–03-2007 (42 mėnesiai)
Visas biudžetas: 1526 000,00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Pievos: 6210, 6210*, 6270*, 6450, 6510, 6530*
Miškai: 9010*, 9160, 9180*, 91E0*, 91F0

Didžiausios grėsmės
Pievų buveinių apaugimas
Nedarni miškininkystės praktika

Pasiteiravimui (tinklalapis)
www.zgauja.lv

Metodai

B a l t i c

Buveinių tvarkymo
Būdai
priemonės
Užaugusios augmenijos
- Jaunų medžių ir krūmų kirtimas
(daugiausia eglių) pašalinimas
siekiant sukurti kurtino buveinę
Užaugusios augmenijos
- Jaunų medžių ir krūmų kirtimas
(daugiausia eglių) pašalinimas
gerinant buveinės sąlygas

Pusiau natūralių pievų
šienavimas

- Panaudoti traktoriai

Tvarkybos planas
Kompensacijos žemės
savininkams

- Remiantis Latvijos teisiniais
reikalavimais
- Kompensacijos miško žemių
savininkams už griežtus miško
naudojimo apribojimus dėl gamtos
išsaugojimo nustatytose buveinėse

o f

Kad galėtų tinkamai augti užliejamųjų pievų augalai, reikalingos dirvos sąlygos
Visa teritorija yra aptverta; pievoje ganoma daug gyvulių
Senoji upė vietomis bus pertverta, kad vanduo tekėtų į naująją vagą
Pirmieji akivaizdūs rezultatai maždaug po 2–3 metų (vandens, kalvų augmenija)

Lubāna šlapynių komplekso tvarkyba Latvijoje (Lubāns)

- Planuojama susitarti dėl 5 ganiavos
teritorijų (dėl 2 iš jų jau susitarta)

E x p e r i e n c e

-

Stebėsena
Gruntinio ir paviršinio vandens lygio pokyčiai (Slampe upės renatūralizavimosi teritorija,
Didžiosios Ķemeri pelkės teritorija)
ES prioritetinės rūšys – retosios augalų, paukščių (pvz., griežlė)
Zoobentoso kaita senojoje ir naujojoje Slampe upės vagose
Su perinčių paukščių skaičiumi ir sėkme susiję pokyčiai dirbtinėse Kaņieris ežero salose

Ganiava pusiau natūraliose
pievose

60

- Remiantis Papės projekto pavyzdžiu – mediniai kuolai ir paprasta viela trim
aukštais
- Vienkartinė priemonė, apmokėta iš projekto lėšų; už priežiūrą atsakingas galvijus
prižiūrintis ūkis
- Priemonė įgyvendinta tik iš dalies
- Krūmynai turėtų būti pjaunami tik tuomet, jeigu po to naudojama ganiava, kad
neatželtų

- Parengtas upės vagos atkūrimo projektas
- Sutartiniams atlikti pasamdyta bendrovė

t h e

L I F E - N a t u r e

Aptvarų statymas

Detalės
-

-

Planuojama pašalinti paviršinę augmeniją, kad būtų atkurtos kurtinio buveinės
Prasidėjo pirmos kurtinių vietos tvarkymas
Planuojama tvarkyti maždaug 50 ha teritoriją, iš viso 2 pelkių vietose
Planuojama Vakarų taigos tipo pušynuose (paveiktuose dirvos eurotroﬁkavimosi,
ankstesnės melioracijos ir kt.)
Dar neatlikta
Prieštaringai vertinama Baltijos ekspertų (paaiškėjo seminare) –susirūpinta, kad tokia
veikla gali pažeisti originalią prioritetinę buveinę, tuo tarpu kai kurie ekspertai pripažįsta
galimą pagerintų sąlygų naudą
Naudojami mėsiniai apskritus metus galintys ganytis tinkamų veislių galvijai
Galvijai perkami pagal projektą ir pristatomi sutartis pasirašiusiems vietos ūkininkams
Buvo atsižvelgta į Kaimo paramos tarnybos nustatytą gyvulių normą – 0,6–0,7/ha
Tvarkomų pievų bandomosiose teritorijose pastatytos būtinos tvoros ir pastogės
Atlikta tik papildomai kai kuriose bandomųjų teritorijų vietose, kuriose nepakako ganymo
Projekto priemonės skatina kreiptis dėl agroaplinkosauginio ﬁnansavimo (pateikiant
informaciją apie inventorizavimo metu aptiktas biologiškai vertingas pievas ir kt.)
Bus parengta rūšių ir buveinių inventorizacijos pagrindu
Kartu su tvarkybos planu bus parengti individualūs apsaugos ir naudojimo nuostatai
Planuojami vienkartiniai mokėjimai
Apribojimai bus užregistruoti Valstybės žemės registre ir bus pasirašytos sutartys su
žemės savininkais
Kompensacijų dydis atitiks miško želdinių rinkos kainas ir jį įvertins atestuotos
bendrovės

Stebėsena
Pievų augmenija – stebėti augalų bendrijos įvairovės pokyčius įgyvendinus tvarkybos
priemones
Tvarkomų pievų paukščių bendrijos – taškų skaičiavimo metodo taikymas 21 vietoje
Kurtinių pelkinėse vietose – patinų skaičius; medžių ir krūmų bazinis padengimas

Ganiava pusiau natūraliose
pievose

- Hekų veislės galvijai (23, pirkti pagal
LIFE projektą)
- Arkliai (6, pirkti pagal LIFE projektą)

Užtūrų statymas siekiant
atkurti pelkės hidrologinį
režimą

- Turėtų būti parengtas techninis projektas
- Partnerio pagal sutartį pasamdyta
bendrovė

Lankytojų infrastruktūra

- Pagal sutartį pasamdyta bendrovė
- Didesnė infrastruktūra pirma įtraukta į
tvarkybos planą
- Specialūs lankytojams orientuoti ir
šviesti informaciniai ženklai
- Pagal sutartį pasamdyta bendrovė,
tikimasi baigti iki 2005 m. galo

Tvarkybos planas

- Atlikta rugpjūtį ir rugsėjį, išsiritus paukščių jaunikliams
- Nendrės nukirstos žemiau vandens paviršiaus – į stiebą patenkant vandens jis nunyksta
arba nendrės lėčiau atželia
- Nukirstos nendrės vėliau sudeginamos
- Pirmasis Baltijos projektas, kuriame naudojami šios veislės galvijai – pasirenkami dėl
pusiau laukinės gyvensenos, ganymosi apskritus metus, mažai kainuojančios priežiūros
- Šiuo metu yra apie 40 karvių, arba 1/4–5 ha, iš viso aptverta apie 400 ha
- Planas parengti natūralios ganiavos gaires tam tikrose saugomose pievų buveinėse
- Priemonė dar nepradėta
- Planuojama statyti pakeliamas iš metalo ir medžio lentų užtūras
- Bus atnaujintas esantis šliuzas, kad būtų sukurta kiek įmanoma panašesnė į natūralią
vandens apykaita tarp Baltijos jūros ir ežero
- Parengta visuomenės mokymo programa ir pastatyti atitinkami informaciniai ženklai
- Speciali infrastruktūra, apsauganti nuo blogų oro sąlygų ir žmogaus poveikio
- Informavimo stendai turi būti atnaujinami beveik kasmet

- Pradinis tikslas yra parengti tvarkybos paną, kuris naudojamas kaip ilgalaikė teritorijos
tvarkybos ir gamtos apsaugos priemonė

Stebėsena
Floros ir buveinių stebėsena (pradėta 2004 m. pavasarį)
Paukščių aprašymai (pelėdos ir geniai 2005 m. pavasarį; nuo 2005 m. rudens didžiausias dėmesys – virš Nidos pelkės ir
Pape ežero migruojantiems paukščiams)
Parengta paukščių stebėsenos programa
Ganiavos stebėsena (turėtų būti pradėta 2005 m.)

i m p l e m e n t a t i o n ,

- Projekto partneris su būtina įranga

Detalės

p l a n n i n g ,

Būdai

p r o j e c t s :

Buveinių tvarkymo
priemonės
Nendrių šalinimas (apie 100
ha per metus)

L I F E - N a t u r e

Metodai

B a l t i c

Pasiteiravimui (tinklalapis)
www.wwf-pape.lv (nuo 2005 m. gegužės vidurio)

t h e

Didžiausios grėsmės
Pievų buveinių užaugimas
Netinkama tvarkyba
Pelkės drenavimas
Hidrologinio režimo kitimas
Mažos vietos pajėgos ir informacijos apie gamtos apsaugą stoka

o f

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Miškai: 9010*
Pelkės: 7210*, 7110 *
Gėlavandenės: 3140
Pakrantės: 1150*, 1630*
Kopos: 2130*

E x p e r i e n c e

Bendra informacija
Finansavimo metai: 2003
Trukmė: 10-2003–10-2006 (36 mėnesiai)
Visas biudžetas: 911 744, 00 eurų
EB dalis: 75%

c o n t i n u a t i o n

Pape ežeras – išsaugojimas, apsaugojimas ir raida (PAPE)
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E x p e r i e n c e

o f

t h e

B a l t i c

L I F E - N a t u r e

p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

Buveinių ir rūšių apsauga Rāzna gamtos parke (RĀZNA)
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Bendra informacija
Finansavimo metai: 2004
Trukmė: 10-2004–03-2008 (42 mėnesiai)
Visas biudžetas: 678 740, 00 eurų
EB dalis: 50%

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Gėlavandenė: 3130, 3140, 3150

Didžiausios grėsmės
Motorinių valčių naudojimas
Pakrantės vandens plotų apaugimas nendrėmis (eutroﬁkacija)
Pramoninė ir neteisėta žvejyba
Nykstančių buveinių sumažėjimas dėl civilinės statybos ir
netinkamos vietos teritorijos tvarkybos
Natūralių buveinių pažeidimas esant žemam visuomenės
sąmoningumui

Pasiteiravimui (tinklalapis)
juris@dau.lv; artur@dau.lv (kuriamas)

Metodai
Buveinių tvarkymo
priemonės
Rāzna gamtos parko
tvarkymo planas ir ežero
naudojimo nuostatai
ES svarbos buveinėms
išsaugoti Rāzna gamtos
parke

Būdai
- Buveinių skaitmeninių žemėlapių sudarymas ir
duomenų bazės sukūrimas, autoriai – Daugpilio
universiteto (DU) darbuotojai
- Geomatikos laboratorijos, DU laboratorijos GPS
prietaisai, įranga ir GIS programinė įranga
- Tyrimų ir biologinių išteklių tvarkybos instituto,
DU laboratorijos atlikti hidrocheminiai ir
hidrobiologiniai tyrimai

Nendrių kirtimas siekiant
atkurti žuvų nerštavietes

- Nendrių šalinimo technika

Bombina bombina
reintrodukavimo vietų
parengimas

- Sutartys su vietos žemės savininkais
- Subrangovų pagalba iš šalies
- Savanoriai

Bombina bombina rūšies
reintrodukavimas projekto
vietos teritorijoje

- DU moksliniai ir Latgalos zoologijos sodo
darbuotojai
- Studentai
- Latgalos zoologijos sodo patikėtos perėjimo
priemonės ir įranga (inkubavimo indai su
elektroniniu sąlygų reguliavimu ir terariumais)
- Genetinei analizei atlikti DU patikėta įranga

Detalės
- Visos teritorijos tvarkymo planas, įskaitant funkcinį zonavimą ir ežero naudojimo
reglamentus 5 didžiausiems ežerams (Rāznas, Ežezers, Salājs, Ismeru–Žogotu,
Zosnas)
- ES svarbos buveinių apsaugos nuostatai bus parengti naudojant skaitmeninius
buveinių žemėlapius ir ežero savininkų bei kitų naudotojų duomenų bazę;
bendradarbiaujant su vietos savivaldybėmis bus atsižvelgta į jų interesus,
susijusius su rūšių apsauga
- Bus parengta ir su skaitmeniniu 1:10 000 mastelio žemėlapiu susieta duomenų
apie reikiamas apsaugos priemones bazė
- Šiam tikslui iš Engure ežero gamtos parko bus pasiskolinta Truxor DM 4700
nendrių kertamoji
- Bus atkurtos ankstesnės žuvų rūšių, įskaitant tris saugomas žuvų rūšis Cottus
gobio, Cobitis taeni,; Misgurnus fossilis, neršimo vietos
- Bus iškirsta maždaug 30 ha krūmynų.
- 3 seklūs bendro 6 ha ploto tvenkiniai bus atkurtti Mākoņkalnse ir Lūznavos
savivaldybėse
- Be to, būtina suformuoti 4–5 mažus, seklius (iki 1 m gylio) dirbtinius tvenkinius
(kiekvieno dydis – 350–450 m2) su grublėta pakrante
- Donorinių populiacijų individų surinkimas
- Bombina bombina inkubavimas ir tolesnis auginimas laboratorijos sąlygomis
Latgalos zoologijos sode
- Siekiant atkurti varliagyvių populiacijas Bombina bombina paleidimas trijose
projekto teritorijos vietose 2005, 2006 ir 2007 metais

Stebėsena
- Tvarkybos priemonių poveikio buveinėms ir rūšims stebėsena:
o
Rāzna ir Ežezers vandens kokybės stebėsena LVS ISO 5667-4:1987 metodologija, kuria įvertinama 4 hidrochemines ir
hidrobiologines analizės per metus
o
Kartą per metus, pavasarį, bus tiesiogiai stebimos žuvų nerštavietės po vandeniu norint įsitikinti, kiek efektyvus nendrių
kirtimas žuvų nerštaviečių atkūrimo procese
- Kiekvieną pavasraį Bombina bombina bus suskaičiuota reintrodukavimo vietose, taip pat bus atlikta tvenkinių vandens
kokybės analizė

- Užliejamųjų pievų savininkai
pasamdyti kirsti krūmus
užliejamųjų pievų teritorijose

-

-

Ganiava

-

Krūmų šalinimas aplink
ąžuolus

-

Tvarkybos planai

-

- Projekto sėkmė visiškai priklauso nuo vietos paramos ir žemės savininkų suinteresuotumo
- Žemės savininkai sumokėjo apie 150 eurų už krūmų užliejamose pievose iškirtimą ir pašalinimą iš 1
ha
- Tolesnis atkurtų teritorijų sąlygų palaikymas yra privalomas, kad būtų gautas atkuriamojo projekto
ﬁnansavimas
- Tolesniam atkurtų teritorijų palaikymui daugiausia naudojami agroaplinkosauginiai fondai
Užliejamųjų lygumų pievų,
- Naudojami 3 skirtingi šienavimo būdai priklausomai nuo teritorijos sąlygų; vietos žmonėms buvo
kurios dar nėra visiškai
mokama apie 60–162 eurų už 1 ha priklausomai nuo šienavimo būdo
- Rankinis šienavimas pašalinant žolę
apaugusios krūmais,
atkūrimas įvairiais šienavimo - Žolės pjovimas mašinomis pašalinant žolę
- Žolės pjovimas mašinomis susmulkinant žolę; šis būdas yra pigiausias ir leidžiamas dėl speciﬁnių
būdais
užliejamųjų pievų sąlygų
Žemės savininkų samda
- Tolesnis atkurtų teritorijų sąlygų palaikymas yra privalomas reikalavimas siekiant gauti atkuriamajam
projektui ﬁnansavimą
- Tolesniam atkurtų teritorijų sąlygų palaikymui daugiausia naudojami agroaplinkosauginiai fondai
Vienoje iš projekto vietų buvo - Projekto investicijos tik į aptvarus arkliams
panaudoti vietos fermos
- Nedaug reikšmės projekte skirta ganiavai, arkliai naudojami kaip alternatyva, norint palyginti su
naminiai arkliai
šienavimo ir krūmų kirtimo rezultatais
Vietos savininkai pasamdyti - Krūmus būtina šalinti, norint užtikrinti optimalias Osmoderma eremita gyvenimo sąlygas ir atkurti
kirsti krūmus aplink
fenoskandinio tipo medingas pievas
ąžuolus fenoskandinio tipo
medingose pievose
Turi būti parengti visų 16
- Projekto fondų sudarymas 15 tvarkybos planų, 1 tvarkybos planas ﬁnansuojamas iš kito projekto
projekto vietų tvarkybos
- Laipsniškai rengiami tvarkybos planai: 8 – 2005 m. ir 8 – 2006 m.
planai
- Dalis tvarkybos priemonių įgyvendinamos prieš baigiant vykdyti tvarkybos planus remiantis projekto
metu atliktomis inventorizacijomis

Stebėsena
Reguliariai vykdoma aplinkos apsaugos stebėsena pagrindinėmis kryptimis (užliejimo lygis)
Projekto tikslinės rūšys (griežlė, pievinis tilvikas) stebimos du kartus per sezoną (įskaitant naktis)
Reguliariai stebima augmenijos (buveinių) kaita
Tvarkybos planų rengimo metu inventorizuotos kitos vertybės, ir, jeigu reikės, jos bus stebimos

i m p l e m e n t a t i o n ,

Detalės

p l a n n i n g ,

Pradinis šienavimas

Būdai

p r o j e c t s :

Buveinių tvarkymo
priemonės
Krūmų šalinimas

L I F E - N a t u r e

Metodai

B a l t i c

Pasiteiravimui (tinklalapis)
www.ldf.lv

t h e

Didžiausios grėsmės
Užliejamųjų lygumų pievų apaugimas nebūdingais augalais
Netinkama tvarkyba
Suskaldymas
Drenavimo poveikis vandens režimui

o f

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Pievos: 6450, 6530*, 6270*

E x p e r i e n c e

Bendra informacija
Finansavimo metai: 2004
Trukmė: 10-2004–06-2008 (45 mėnesiai)
Visas biudžetas: 1600 366, 00 eurų
EB dalis: 75%

c o n t i n u a t i o n

Latvijos užliejamųjų pievų (salpų) atnaujinimas siekiant atkurti ES prioritetines rūšis ir buveines
(UŽLIEJAMOSIOS LYGUMOS)
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Bendra informacija
Finansavimo metai: 2004
Trukmė:09-2004–12-2008 (51 mėnesiai)
Visas biudžetas: 1055 682, 00 eurų
EB dalis: 75%

Pagrindiniai į projektą įtrauktų buveinių tipai
Pelkės: 7110*, 7120, 7140, 7160, 7230
Miškai: 91D0*, 9080*, 9010*
Pievos: 6410, 6430, 6450
Gėllavandenės: 3130, 3150, 3160

Didžiausios grėsmės
Drenavimas, durpių gavyba ir gaisrai
Buveinių sunykimas ir praradimas
Nekontroliuojama rekreacinė veikla
Žmonių sąmoningumo stoka gamtos išsaugojimo srityje

Pasiteiravimui (tinklalapis)
www.ldf.lv

Metodai
Buveinių tvarkymo
priemonės
Hidrologiniai tyrimai
rengiamiems techniniams
projektams

Būdai
- Ekspertai dalyvauja hidrologinėse
studijose
- Subrangovai rengia techninius užtūrų
statymo projektus

- Dalyvauja subrangovai
Užtūrų statymas siekiant
atkurti ir stabilizuoti
- Projekto ekspertai
aukštapelkių hidrologinį režimą - Olandijos ekspertų pagalba
- Įgytos tarptautinio lygio žinios

Krūmų ir pušų šalinimas
pelkėse

- Atsakinga už priemonę organizacijapartnerė (Miškų tyrimo stotis)

Miško buveinių tvarkyba

- Atsakinga už priemonę organizacijapartnerė (Latvijos valstybinė miškų
tarnyba)

Tvarkybos planų ir teisinių
dokumentų pataisos

- Dalyvauja projekto vykdytojai ir
ekspertai

Detalės
- Įvertinama esamos pelkių hidrologinės sąlygos, kad būtų planuotai atkurtos aktyviosios
aukštapelkės
- Pagal nacionalinius teisės aktus rengiami ilgalaikius rezultatus garantuojantys techniniai
projektai
- Vykdomi vandens lygio matavimai, daroma poveikio studijos, aplinkinės teritorijos galimo
užtvindymo įvertinimas ir žemėlapiai
- Aktyviųjų aukštapelkių nusausintų dalių hidrologinio režimo atnaujinimas ir stabilizavimas
bus vykdomas užtūromis pertveriant drenavimo griovius ir Cena, Vasenieku aukštapelkių
vandens lygį pakeliant imant Stikli pelkių ir Klani pelkių gamtos draustinio vandenį
- Griovių tvenkimas bus pagrįstas techniniais projektais
- Bus pastatytos dviejopos užtūros – durpių, naudojant ekskavatorius, ir medinės rankiniu
būdu statytos
- Atitinkamos medžių ir krūmų rūšys rodo pažeistą pelkės hidrologinį režimą, t.y. kad
vandens lygis jau nepakankamas, norint sustabdyti pušų ir krūmų skverbimąsi
- Vieta yra svarbi buveinė nemažam europinės reikšmės rūšių skaičiui – Saxifraga
hirculus, Liparis loeselii, Hamatocaulis vernicosus; kad šiose teritorijose būtų
apsaugotos rūšys, reikia iškirsti pušis ir krūmus Vesetos upės užliejamųjų lygumų pelkės
pakraščiuose
- 61 ha miške, t.y. Vakarų taigoje, kurioje užaugusios eglės pablogina sąlygas, bus
pašalintas antrasis medžių ardas ir užžėlusi augmenija
- Medžiai bus kertami 5 Tetrao urogallus Stikli pelkių gamtos draustinio pelkėse
- Parengti Cena, Stikli, Klani pelkių ir Vesetos upės užliejamųjų pievų pelkių tvarkybos
planai
- Į tvarkybos planus įtraukta informacija apie įstatymus, bioįvairovės vertybių įvertinimą,
veiksniai, veikiantys tvarkomąją vietą, tvarkyobos priemones. Juose yra skaitmeniniai
vietų žemėlapiai su funkciniu zonavimu ir pasiūlytomis tvarkybos ir apsaugos
priemonėmis.

Stebėsena
Hidrologinio režimo stebėsena – gruntinio vandens šaltiniai
Buveinių stebėsena – pavyzdiniai kvartalai
Vizualinis pažangos įvertinimas (pvz., tipiška augmenija apaugantys grioviai liudija
hidrologinio režimo atsinaujinimą)

t h e

B a l t i c

L I F E - N a t u r e

p r o j e c t s :

p l a n n i n g ,

i m p l e m e n t a t i o n ,

c o n t i n u a t i o n

Pelkių buveinių tvarkybos plano įgyvendinimas Latvijoje (PELKĖS)

PRETENZIJŲ NEPRIĖMIMAS
Šis Latvijos LIFE gamtos projektas nebuvo įtrauktas į projekto kryptį, nes jo pagrindinis uždavinys yra rūšių apsauga:

E x p e r i e n c e

o f

dviejų svarbių Latvijos paukščių teritorijų apsauga ir tvarkymas (ﬁnansavimo metai – 2000).
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Vis dėlto projekto patirtis buvo įtraukta į projekto patirties aprašymus, ypač susijusius su projekto parengimo etapu, taip pat
su techniniu įgyvendinimu.

