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SANTRAUKA 
 
Ūkininkavimo tinkle "Natura 2000" svarba 

Žemės ūkis savo ūkininkavimo tradicijų įvairove reikšmingai prisideda prie biologinės įvairovės, kuri 
lėmė, kad per šimtmečius susiformavo įstabus pusiau natūralių kraštovaizdžio buveinių margumynas 
su jame įsikūrusiomis įvairiausiomis faunos ir floros rūšimis. 

ES valstybės narės priėmė du pagrindinius ES teisės aktus – Buveinių ir Paukščių direktyvas – kad 
apsaugotų vertingiausias Europos rūšis ir buveines visame jų natūralaus paplitimo areale ES. 
Pagrindinis šių gamtos apsaugos direktyvų nuopelnas yra tas, kad įsteigtos ES masto tinklo "Natura 
2000"" teritorijos, kurios turi būti valdomos ir saugomos, kad būtų užtikrinta Bendrijos svarbos 
buveinių ir rūšių apsauga. Bet "Natura 2000" teritorijos nėra griežtai saugomos teritorijos, kuriose 
griežtai draudžiama bet kokia veikla. Priimtas kitoks požiūris visiškai pripažįstant, kad žmonės yra 
neatskiriama gamtos dalis ir kad partnerystė tarp jų yra geriausias pasirinkimas.  

Daug pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas saugomų buveinių ir rūšių priklauso nuo žemės ūkio 
veiklos arba yra su ja susijusios1. Dabar šių buveinių ir rūšių tolesnis išlikimas priklauso nuo vietose 
taikomų ekstensyviosios žemdirbystės sistemų ir praktikos. Tačiau per pastaruosius 50 metų dėl 
bendro intensyvėjančio ūkininkavimo ir žemių apleidimo poveikio biologinė įvairovė ariamosiose 
žemėse dramatiškai sumažėjo.  

Ūkininkų svarbą "Natura 2000" tinklui atspindi tas faktas, kad ūkininkavimui naudojamos žemės 
sudaro apie 40% visų į "Natura 2000"įtrauktų teritorijų. Kadangi aukšto lygio biologinė įvairovė 
paprastai sutampa su žemu žemės ūkio produktyvumu, daugiausia ariamosios žemės "Natura 2000" 
tinkle yra tokiose mažesnio rentabilumo žemdirbystės vietovėse kaip alpių pievos ir ganyklos, stepių 
lygumos, atviri viržynai ir šlapios pievos.  

Dauguma mažo intensyvumo ūkininkavimo sistemų, įtrauktų į "Natura 2000", plėtojosi ilgą laiką, 
ūkių struktūroms ir ūkininkavimo praktikai glaudžiai prisitaikant prie vietos sąlygų (Oppermann et al, 
2012). Plačiąja prasme tai yra:  

• gyvulininkystės sistemos, kuriose didžiausią pašarų plotų dalį sudaro pusiau natūrali augalija, 
įskaitant ganyklas, viržynus ir krūmynus;  

• mažo intensyvumo ariamosios žemės sistemos (kai ūkininkaujama skurdžioje, druskingoje ar 
įmirkusioje žemėje arba atokiose vietovėse), dažnai pakeičiamos natūralia pūdymui palikta 
žeme;  

• mažo intensyvumo daugiametės kultūros, kaip antai nuo seno auginami tradiciniai sodai ir 
alyvmedžių giraitės; ir  

• mišrios ūkininkavimo sistemos su ariamąja žeme ir (arba) daugiamečiais pasėliais bei gyvuliais. 
Šios ūkininkavimo sistemos apima taip pat ir ariamąją žemę, kuriai būdinga mažo intensyvumo 
žemės ūkio ir vertingų kraštovaizdžio elementų mozaika, palankia didelei rūšių įvairovei 
susiformuoti.  

                                                           
1 255 species and 57 habitat types of Community interest are closely associated with agriculture. 
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Nemažai "Natura 2000" rūšių yra aptinkama ir intensyvios žemdirbystės žemėse. Tarp tokių rūšių yra 
kai kurios tarptautinės svarbos žiemojančios žąsų ir gulbių populiacijos, žiemos metu 
besimaitinančios pievose ir javų laukuose, kur vykdoma intensyvi ūkinė veikla 

Labai dažnai sutampa gamtiniu požiūriu didelės vertės ariamoji žemė ir ariamoji žemė tinkle "Natura 
2000" , nes dirbamosios žemės vietovės, kuriose yra Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių, nustatomos 
kaip gamtiniu požiūriu didelės vertės (GPDV) žemės ūkio naudmenos. 

Kai kuriose iš šių teritorijų naudojamos ūkininkavimo sistemos ir praktika jau atitinka rūšių ir 
buveinių, kurioms paskirtos šios "Natura 2000" teritorijos, apsaugos reikalavimus ir dabar bus 
svarbiausia rasti būdus, kaip tokią praktiką remti toliau bei deramai pripažinti šią veiklą vykdančius 
ūkininkus. Kitose teritorijose tradicinė ūkininkavimo praktika nebenaudojama arba pakeista kitokia 
praktika, kuri mažiau palanki gamtai, ir todėl bus būtina rasti būdus, kaip sugrąžinti reikalavimus 
atitinkančias ūkininkavimo sistemas arba pritaikyti esamą praktiką taip, kad jas taikant ir vėl būtų 
prisidedama prie Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos saugomoje teritorijoje.  

Tam reikalinga stipri suinteresuotųjų ūkininkų, už žemės ūkio ir gamtos apsaugos politiką atsakingų 
valstybės institucijų ir plačiosios visuomenės partnerystė. Šiame rekomendaciniame dokumente 
siekiama parodyti, kaip sukurti tokią visiems naudingą partnerystę. Jame apžvelgiami pagrindiniai 
klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti kalbant apie ūkininkavimo ir "Natura 2000" santykį, siūloma 
įvairių praktinių idėjų, pavyzdžių ir rekomendacijų dėl dirbamosios žemės valdymo "Natura 2000" 
teritorijose remiantis gerosios praktikos patirtimi įvairiose ES šalyse. 

Pagrindinės ariamosios žemės"Natura 2000" teritorijose plėtros paskatos ir sunkumai  

Ekstensyvi gyvulininkystė daugelyje žemės ūkio regionų tapo nepelninga ir, neskyrus finansinės 
paramos, jos buvo arba atsisakyta, arba ji buvo suintensyvinta (Beaufoy ir Marsden, 2010 m.). 

Ekstensyvios tradicinės ūkininkavimo praktikos atsisakymas daro didžiausią neigiamą poveikį 
pagrindinėms Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims ariamosiose žemėse. Žemės ūkio veiklos 
atsisakoma dėl įvairių sudėtingų veiksnių, kurie pakerta ūkininkavimo gyvybingumą dabartinėmis 
žemėnaudos ir socialinėmis bei ekonominėmis kiekvienos teritorijos sąlygomis (Keenleyside ir 
Tucker, 2010 m.). Šiose teritorijose ūkininkavimui iššūkį kelia socialinių, ekonominių, politinių ir 
aplinkosaugos veiksnių visuma, pavyzdžiui, mažėjančios mėsos kainos, darbo ir laiko apribojimai, 
bloga galimybė patekti į rinkas, senstantys kaimų gyventojai, žemės erozija, ribotos produktyvumo ir 
mechanizavimo galimybės dėl tokių geografinių veiksnių, kaip statūs šlaitai ar mažas žemės 
derlingumas (IEEP ir Veenecology, 2005 m.; Keenleyside ir Tucker, 2010 m.). Numatoma, kad 
didžiausia rizika šiuo metu yra atsisakymas vykdyti veiklą kalnuotose ir kalvotose vietovėse 
(Keenleyside ir Tucker, 2010 m.). 

Kitas kraštutinumas yra tai, kad antra didžiausia neigiamo poveikio pagrindinėms buveinėms ir 
rūšims ariamosiose žemėse priežastis yra intensyvėjanti žemės ūkio veikla. Per pastaruosius šimtą 
metų ir ypač nuo 1950 metų žemės ūkio veiklos varomosios jėgos (pavyzdžiui, didėjančios žaliavų 
rinkos ir kainos, technologiniai pasiekimai ir rinkos priemonės bei BŽŪP parama) daug kur pagerino 
žemės ūkį ir padarė jo valdymą intensyvesnį. Tai lėmė didelius pokyčius žemės ūkio buveinėse, 
pavyzdžiui, išnyko daug buvusių natūralių ir pusiau natūralių elementų, dėl to buvo labai pakeistos 
arba supaprastintos žemės ūkio sistemos. Vienose teritorijose poveikį buveinėms padarė apleista 
žemės ūkio veikla, kitose - didesnis šios veiklos intensyvumas. 
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Parama ūkininkavimo sistemoms 

Daug "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų patiria grėsmę. Ūkininkai, kurie teikia esmines svarbių 
buveinių ir rūšių valdymo paslaugas, dažnai ūkininkauja sunkiomis sąlygomis naudodami darbui 
imlias sistemas nerentabilioje žemėje. Jie yra itin jautrūs ekonominiam poveikiui, dėl kurio yra 
priversti atsisakyti savo tradicinių ūkininkavimo sistemų, o kai kuriais atvejais net aplamai nustoti 
gaminti.  

Todėl svarbu sukurti integruotą paramos paketą "Natura 2000" ūkininkams, nes pirma, tai užtikrintų 
ekstensyvios ūkininkavimo sistemos, nuo kurios priklauso naudingas valdymas, ekonominį 
gyvybingumą, ir, antra, spręstų kertinių buveinių ir rūšių valdymo specifinės praktikos klausimus. 

Pirmas prioritetas yra pašalinti pagrindines su ūkių apleidimu ir intensyvinimu susijusias priežastis ir 
užtikrinti, kad ūkininkas turėtų galimybę tęsti (arba atnaujinti) žemės dirbimą ir kad išliktų ekstensyvi 
ūkininkavimo sistema. Bendras tikslas yra užtikrinti, kad ūkininkavimo sistema būtų ekonomiškai 
perspektyvi ir kad parama būtų skirta ūkių infrastruktūros pajėgumams (ir ūkininko gebėjimams) 
sustiprinti, o rinkos pajamų padidėjimas gali padėti pasiekti šį tikslą.  

Suteikus pagrindinę paramą ūkininkavimo sistemai, paramos paketas bus užbaigtas paskyrus paramą 
konkrečios "Natura 2000"buveinės ir rūšies valdymo praktikai. Šis kompleksinis paramos paketas 
galėtų būti sudarytas naudojant įvairias priemones pagal abu BŽŪP ramsčius, kaip paaiškinta toliau, 
ir jos galėtų būti suteiktos ir įgyvendintos panaudojant informavimo ir konsultavimo paslaugas pagal 
abu BŽŪP ramsčius. Taip pat galima naudoti ir kitas ES priemones, pavyzdžiui, LIFE ir ERPF (ERDF) 
priemones bei kitus turimus privačiuosius ir viešuosius fondus. 

Reikalavimai "Natura 2000" valdymui 

Pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas valstybėms narėms nustatyta aiški atsakomybė užtikrinti, kad 
būtų išlaikoma arba atkuriama gera visų Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių būklė. "Natura 2000" 
teritorijos vaidina kertinį vaidmenį siekiant šio bendro tikslo, nes jos yra pačių svarbiausių kertinių 
rūšių ir buveinių teritorijos. Todėl kiekviena teritorija turi būti valdoma tokiu būdu, kad būtų 
užtikrinta, jog ji kuo efektyviausiai prisidėtų pasiekiant gerą rūšių ir buveinių, kurių apsaugai jos 
paskirtos, apsaugos būklę ES.  

Jeigu teritorija jau įtraukta į tinklą "Natura 2000", reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų 
būtinas kiekvienos teritorijos apsaugos priemones, atitinkančias ekologinius saugomų Bendrijos 
svarbos tipų buveinių ir rūšių apsaugos reikalavimus pagal Buveinių direktyvą (6 straipsnio 1 dalis); 
jos taip pat turi užkirsti kelią bet kokiai kenksmingai veiklai, kuri galėtų reikšmingai sutrikdyti šias 
rūšis arba buveines (6 straipsnio 2 dalis) ir apsaugoti teritoriją nuo naujų galimai kenksmingų planų 
arba projektų, galinčių turėti reikšmingą poveikį "Natura 2000" teritorijai (6 straipsnio 3 ir 4 dalis). 

Valstybės narės deda dideles pastangas, kad užtikrintų tinkamą visų paskirtų teritorijų valdymą, nors 
padėtis įvairiose šalyse skiriasi, nes vienose šalyse valdymo planai jau patvirtinti ar yra nustatytos 
visų "Natura 2000" teritorijų apsaugos priemonės, o kitose tai padaryta tik iš dalies. 

Kad būtų užtikrinta, jog kiekviena "Natura 2000" teritorija visapusiškai prisidėtų prie šio bendro tikslo 
pasiekti gerą apsaugos būklę (GAB), yra svarbu nustatyti aiškius kiekvienos individualios teritorijos 
apsaugos tikslus. Remiantis šiais tikslais turėtų būti apibrėžta pageidaujama konkrečios rūšies ar tam 
tikro tipo buveinės būklė jų apsaugai įsteigtoje teritorijoje.  
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Kai apsaugos tikslas jau yra nustatytas, turėtų būti nustatytos ir su visais suinteresuotaisiais 
subjektais suderintos apsaugos priemonės, būtinos šiems tikslams pasiekti. Šios priemonės turi 
atitikti buveinių ir rūšių, kurioms paskirta teritorija, ekologinius reikalavimus. 

Kad būtų užtikrinta, jog dirbamosios žemės valdymu "Natura 2000"teritorijose būtų prisidėta prie 
buveinių ir rūšių dirbamosiose žemėse apsaugos, reikia dialogo su visais suinteresuotaisiais 
subjektais. Ūkininkai gali labai gerai suprasti, kaip žemė buvo valdoma anksčiau, kodėl šis valdymas 
buvo sėkmingas ar nesėkmingas.  

Apsaugos priemonės gali apimti tiek teritorijai skirtas specifines priemones (t.y. valdymo priemones 
ir (arba) valdymo apribojimus), tiek horizontaliąsias priemones, kurios taikomos daugeliui "Natura 
2000" teritorijų didesnėje vietovėje (t.y. priemonės, kuriomis sumažinama nitratų tarša arba 
reguliuojama medžioklė ar išteklių naudojimas). Šioms apsaugos priemonėms įgyvendinti gali būti 
naudojami atitinkami tvarkymo planai, parengti specialiai šioms teritorijoms ar integruoti į kitus 
plėtros planus, ir atitinkamos įstatymais nustatytos, administracinės arba sutartyje numatytos 
priemonės.  

Agrarinės aplinkosaugos sutartys su ūkininkais pagal Kaimo plėtros reglamentą yra viena iš 
savanoriškų sutartinių priemonių, skirtų išlaikyti gerą tam tikrų tipų buveinių (pvz., pievų, ganyklų) 
apsaugos būklę. Dėl būtinų apsaugos priemonių kompleksiškumo gali reikėti sudaryti kitokių rūšių 
sutartis ar susitarimus, arba parengti kitokių rūšių konkrečias priemones, įskaitant savanorišką 
apsaugos valdymą, už kurį neskiriamos išmokos ar paskatos. 

Horizontaliosios priemonės gali būti tinkamos tam tikrų tipų buveinėms ir rūšims visame regione ar 
šalyje arba jos gali būti naudojamos siekiant pašalinti išsklaidytąjį poveikį, pavyzdžiui, eutrofikaciją 
dėl nuotėkių iš žemės ūkio naudmenų. Kai kuriais atvejais visame dirbamosios žemės kraštovaizdyje 
gali būti pritaikomi keli paprasti naudingi reikalavimai. Taip pat gali būti, kad priemonėms veiksmų 
nereikės (pasyvusis valdymas). Be to, šios priemonės nebūtinai turi būti naujos, nes esamomis 
priemonėmis taip pat galima prisidėti prie apsaugos tikslų pasiekimo.  

Kita vertus, tam tikrose vietovėse gali reikėti taikyti labiau specifinius metodus, įskaitant labai 
pritaikytas ir tikslingas priemones, kurios geriausiai tinka konkretiems tam tikros rūšies ar buveinės 
valdymo poreikiams konkrečioje vietoje. Itin svarbu suprasti rūšių gyvenimo ciklą ir ekologinius 
reikalavimus rengiant tam tikrų rūšių valdymo priemones. Atsižvelgiant į vietos sąlygas specifiniai 
buveinių ir rūšių poreikiai gali būti pakoreguoti. 
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Ūkininkavimo praktika, kuria galima prisidėti išlaikant ar pagerinant kertinių buveinių ir rūšių 
apsaugos būklę ariamojoje žemėje  

Su žemės ūkio veikla "Natura 2000" teritorijose susijusių kertinių buveinių ir rūšių tolesnis 
egzistavimas ir apsauga reikalauja mažo intensyvumo agrarinio valdymo. Norint vėl pradėti naudoti 
tinkamą ilgalaikį valdymą gali reikėti taikyti atkūrimo priemones. 

Šias valdymo priemones dažniausiai įgyvendins ūkininkai, ir jiems turėtų būti suteikta pakankama 
parama. Kai kurie ūkininkai jau taiko gero valdymo priemones, ir yra svarbu pripažinti bei remti jų 
vaidmenį apsaugant ir valdant šias buveines. Kitiems reikės paramos atkurti valdymą apleistoje 
žemėje arba susilaikyti nuo intensyvesnio ariamosios žemės naudojimo. 

Dauguma šiame rekomendaciniame dokumente aptariamų žemės ūkio buveinių valdomos taikant 
ganymą, o tam reikia nustatyti tinkamą ganymo dažnį, sezoniškumą ir laiką, tinkamas galvijų rūšis ar 
jų derinius, kai būtina, o kai kuriais atvejais - tam tikrą ganymo rotaciją. Daugumai buveinių, ypač 
kalnuotuose regionuose, ganymas yra svarbi valdymo priemonė, turinti seną kultūrinę tradiciją, kurią 
reikia išlaikyti ir remti. 

Žolės pjovimas ir šienavimas taip pat yra svarbi agrarinė veikla pusiau natūraliose pievose, todėl 
būtina numatyti tam tinkamą laiką ir dažnį naudojant tinkamą įrangą ir techniką bei atsižvelgiant į 
buveinės tipą, kai reikia nuspręsti, pašalinti nupjautą šieną ar ne. Daugelyje buveinių ganymas yra 
derinamas su žolės pjovimu. 

Valdant kertinėms rūšims ariamojoje žemėje tinkamas teritorijas yra svarbu užtikrinti, kad visi su 
maitinimusi, veisimusi ir prieglobsčiu buveinėse susiję reikalavimai būtų įgyvendinami visais metų 
laikais ir visame rūšių teritorijos areale, o tam gali reikėti įvairių buveinių plotų mozaikos. Buveinių 
plotai turi būti pakankamai dideli, kad išlaikytų gyvybingas populiacijas, arba pakankamai susiję, kad 
būtų išlaikomos meta populiacijos. Tokios ariamosios žemės buveinės, kaip gyvatvorės, sauso 
akmens sienos, tvenkiniai ir pylimai yra kertinės buveinės rūšims, susijusioms su ekstensyviu žemės 
ūkiu, kuris turėtų būti išlaikomas arba atkurtas.  

Tose vietovėse, kur buveinės ariamojoje žemėje yra apleistos ar pažeistos dėl intensyvaus žemės 
ūkio poveikio, gali reikėti taikyti atkūrimo priemones, kad būtų pasiekta gera kertinių "Natura 2000" 
buveinių ir rūšių apsaugos būklė. Galima taikyti šias atkūrimo priemones: sustabdyti maistinių 
medžiagų patekimo į dirvožemį procesą ir atsodinti augaliją, atsodinti augaliją siekiant atkurti augalų 
rūšių įvairovę, taikyti krūmynų, invazinių piktžolių ir svetimų rūšių kontrolę bei atkurti hidrologinį 
valdymą (pvz., panaikinant nuotėkį, atkuriant požeminio vandens lygius ir režimus, potvynius ir upių 
reguliavimą). 

Efektyvus buveinių ariamojoje žemėje valdymas taip pat reikalauja atsižvelgti į kai kuriuos esminius 
aspektus. Veiksmingumas priklausys nuo apsaugos priemonių įgyvendinimo masto. Jos turi būti 
nukreiptos į pakankamai didelę teritoriją, kad būtų išlaikomos arba atkuriamos ekologiškai 
gyvybingos tinkamos buveinės arba būtų išlaikomos minimalios gyvybingų rūšių populiacijos. 
Kompleksinė kai kurių kertinių buveinių struktūra yra jų rūšių turtingumo pagrindas. Kad būtų 
išlaikoma buveinių įvairovė ir įvairiarūšiškumas, turi būti keičiami valdymo būdai ir intensyvumas ir 
turi būti išlaikomos kraštinės buveinės.  

Ariamosios žemės valdymas turi būti pritaikytas vietos sąlygoms. Agrarinės priemonės turi būti 
pritaikytos ir kryptingos, kad būtų efektyvios. Optimalus režimas tam tikrų potipių buveinėse ir 
pačiose teritorijose gali būti labai skirtingas, priklausomai nuo tokių veiksnių kaip dirvožemis, 
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augalija, aukštis, klimatas ir valdymo istorija. Taip pat svarbu atsižvelgti į teritorijai būdingą valdymo 
istoriją, nes buveinės dažnai bus prisitaikiusios prie ir priklausomos nuo ilgalaikių tradicinių režimų. 
Planuojant valdymą turėtų būti pasinaudota ir ekspertų žiniomis apie apsaugą, ir vietos ūkininkų 
žiniomis apie ūkininkavimą. 

Gali būti, kad apsaugos srityje bus būtini kompromisai, nes skirtingos rūšys skirtingai reaguoja į 
valdymo priemones. Tinkamos valdymo strategijos taikymas turėtų padidinti naudą visoms rūšims 
arba išskirti jautrias ar prioritetines rūšis, kaip apibrėžta apsaugos tiksluose.  

ES finansavimas ariamosios žemės tinkle "Natura 2000" valdymui  

"Natura 2000" finansavimo galimybės buvo įtrauktos į kiekvieną iš susijusių ES fondų 2014-2020 
metų finansiniame laikotarpyje. Itin svarbiu finansiniu šaltiniu buvo ir toliau bus Bendra žemės ūkio 
politika (BŽŪP).  

Kad "Natura 2000" teritorijų valdymui iš ES fondų skiriama parama būtų panaudojama geriau, 
Komisija paragino valstybes nares parengti prioritetinių veiksmų programą (PVP) tinklui "Natura 
2000" finansuoti. Šioje programoje reikės nustatyti strateginius prioritetus ir priemones, kurie turės 
būti įgyvendinti per 2014-2020 metų laikotarpį, taip pat finansavimo priemones, kurias galima 
panaudoti šioms priemonėms įgyvendinti. 

Komisija taip pat paskelbė apie savo ketinimą skatinti naujoviškų metodų ir rinka grindžiamų 
priemonių naudojimą, įskaitant privatųjį finansavimą "Natura 2000"valdymui paremti, nors ji 
pripažįsta, kad tikėtina, jog šie šaltiniai sudarys tik nedidelę viso "Natura 2000" tinklo finansavimo 
dalį artimiausioje ateityje. Pagrindinis viešasis finansavimas iš ES ir valstybių narių ir toliau bus 
reikalingas, kad būtų gauta naudos tinklo apsaugai. 

Reformuota BŽŪP kaip pagrindinis ariamosios žemės "Natura 2000" teritorijose finansavimo 
šaltinis nuo 2014 m. 

BŽŪP yra vienas iš svarbiausių galimų ariamosios žemės "Natura 2000" teritorijose finansavimo 
šaltinių ES. Du BŽŪP ramsčiai skiriasi finansavimu, veikimu ir struktūra, nors jie abu turi bendrus 
tikslus. Pagal I ramstį skiriamos tiesioginės išmokos ūkininkams (ir finansuojamos tokios kitos 
priemonės, kaip rinkos intervencijos ir eksporto grąžinimas). Pagal II ramstį ūkininkams, kitiems 
žemės valdytojams ir kaimo bendruomenėms remti siūloma daug įvairių priemonių, įgyvendinamų 
per nacionalinių ar regioninių administracijų parengtas daugiametes Kaimo plėtros programas (KPP). 

Naujaisiais teisės aktais buvo nustatyti svarbūs pakeitimai, kurie turi esminę reikšmę užtikrinant 
paramą ūkininkavimui "Natura 2000" teritorijose pagal abu BŽŪP ramsčius. Keturi pagrindiniai ES 
BŽŪP reglamentai buvo priimti 2013 m. gruodžio mėn., bet išsamios įgyvendinimo taisyklės, kurios 
bus paskelbtos 2014 m., čia neaptariamos. 

1 ramsčio dėmesio centre ir toliau lieka atsietųjų tiesioginių paramos išmokų skyrimas, bet išmokų 
struktūra ir diapazonas labai pasikeitė. Nuo 2015 m. kai kurios išmokos bus privalomos: nauja 
bazinės išmokos sistema (arba lieka vienkartinės išmokos už plotus sistema ), žalinimo išmokos ir 
papildomos išmokos jauniesiems ūkininkams. Valstybės narės gali pasirinkti siūlyti du papildomus 
tiesioginių išmokų komponentus ūkininkams, susiduriantiems su gamtinėmis kliūtimis, ir susietosios 
paramos išmokas aplinkosaugos, ekonominiu ar socialiniu atžvilgiu svarbioms ūkininkavimo rūšims, 
kai ūkininkaujant patiriama sunkumų. Specialiai mažiems ūkininkams gali būti nustatyta daug 
paprastesnė tiesioginių išmokų sistema. 
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Žalinimo išmokos, skiriamos ūkininkams, kurie laikosi klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio 
praktikos, apima tris priemones, kurias turi įgyvendinti beveik visi ūkininkai, turintys teisę gauti 
tiesiogines išmokas pagal I ramstį: daugiamečių žolynų išlaikymas ir (ariamosios žemės atžvilgiu) 
pasėlių įvairinimas bei ekologinės svarbos sritys (bent 5 procentai ariamosios žemės, atitinkančios 
reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti, turi būti valdoma siekiant tokių ekologinių tikslų kaip tam 
tikri kraštovaizdžio elementai, pūdymui palikta žemė, žemės pylimai ir apsauginiai ruožai). Ūkininkai 
turės įgyvendinti "Natura 2000" teritorijose tokią žalinimo praktiką, kuri atitinka "Natura 2000" 
tikslus. Sertifikuoti organinės žemdirbystės ūkininkai gaus išmokas automatiškai be specialios 
pareigos taikyti žalinimo praktiką, o supaprastintą sistemą gaunantys ūkininkai nuo šių prievolių yra 
atleisti. 

Apsaugoti daugiamečius žolynus: "Natura 2000" teritorijose valstybės narės turi nustatyti aplinkos 
poveikiui jautrias pievas, kurioms reikia apsaugos (įskaitant augančias durpynuose ir šlapžemėse).  
Pagal šį žalinimo reikalavimą ūkininkai negali keisti ar arti pievų šiose teritorijose. Valstybės narės 
gali nuspręsti taikyti panašius reikalavimus ir apsaugą kitoms aplinkosaugos atžvilgiu svarbioms 
pievoms už "Natura 2000" teritorijų ribų. Bendresnio pobūdžio reikalavimu daugiamečių pievų dalis 
žemės ūkio paskirties žemėje (palyginti su ankstesniais kontroliniais metais tikslai nustatyta dalimi) 
negali sudaryti daugiau kaip 5 procentų. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį reikalavimą 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Jos taip pat gali nustatyti šį reikalavimą individualių ūkių 
lygmeniu. 

Pagal II ramstį galima naudoti daug įvairių priemonių paramai ariamajai žemei "Natura 2000" 
teritorijoje gauti žemės valdymo, apsaugos planavimo ir žinių perdavimo bei konsultavimo srityse. 
Vienas iš naujųjų EŽŪFKP reikalavimų yra "biologinės įvairovės atkūrimas ir išsaugojimas, be kita ko, 
„Natura 2000“ teritorijose, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip 
pat Europos kraštovaizdžių būklės atkūrimas ir išsaugojimas". Tarp svarbių ankstesnio EŽŪFKP 
pakeitimų yra: išplėstas agrarinės aplinkosaugos priemonės mastas pervadinant ją "agrarine 
aplinkosauga ir klimatu"; pripažinimas, kad bendradarbiavimas yra naudingas aplinkosaugai ir 
klimatui (ypač kraštovaizdžio atžvilgiu) dėl galimybės mokėti aukštesnes sandorio kainas esant 
daugiau nei vienam žemės valdytojui; lanksčios taisyklės dėl sutarčių trukmės po pirminio 
įsipareigojimų taikymo laikotarpio; ir "Natura 2000" kompensacinės priemonės aprėpties išplėtimas, 
kad būtų įtraukta ariamoji žemė ir (arba) miško žemė kitose gamtos apsaugos teritorijose, kurioms 
taikomi apribojimai, prisidedantys prie buveinių susietumo pagerinimo (Buveinių direktyvos 10 
straipsnis). 

Valstybės narės taip pat gali rengti temines paprogrames savo regioniniuose plėtros planuose, 
parodydamos, kaip jos naudos priemones, prieinamas, kad būtų prisidėta prie prioritetų, nustatytų 
naujajame reglamente, ir kad būtų patenkinami konkretūs poreikiai atsižvelgiant į jų nacionalines ar 
regionų aplinkybes. Reglamente nustatytos teminės paprogramės, kurios turėtų būti taikomos 
jauniesiems ūkininkams, smulkiems ūkiams, kalnų vietovėms, trumpų tiekimo grandinių kūrimui ir 
klimato kaitos švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir biologinei įvairovei, ir pagal šį reglamentą 
valstybės narės gali padidinti didžiausią paramos sumą už veiklą pagal šias paprogrames.  

Pagal kiekvieną BŽŪP ramstį naudojamos skirtingos priemonės, bet yra svarbu, kad ūkių lygmeniu 
būtų panaudotos šių ramsčių tarpusavio sąsajos, kad būtų paremtos ir "Natura 2000" ūkininkavimo 
sistemos, ir valdymo praktika. Yra svarbu atsižvelgti į vietos sąlygas ir išanalizuoti, kurios priemonės 
yra tinkamiausios kiekvienos teritorijos aplinkosaugos tikslams pasiekti.  
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Taip pat labai svarbu derinti įvairias priemones siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta veiksminga 
parama ekstensyvioms ir gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimo sistemoms. Dažnai kartu su 
pagal I ramstį skiriamomis agrarinės aplinkosaugos valdymo išmokomis reikia ir išmokų pagal I 
ramstį, jei norima, kad būtų išlaikomas ūkininkavimas teritorijose, kur naudojamas ekstensyvus 
pusiau natūralių buveinių valdymas (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011 m.). 

Turėtų būti vertinamas visos ariamosios žemės "Natura 2000"teritorijoje atitikimas reikalavimams 
BŽŪP išmokoms tiek pagal I ramstį, tiek pagal II ramstį gauti. Daugelyje valstybių narių dideli "Natura 
2000" ariamosios žemės buveinių plotai buvo įvertinti kaip neatitinkantys reikalavimų tiesioginėms 
išmokoms gauti pagal pirmą ramstį BŽŪP laikotarpiu tarp 2007-2013 metų. Tai yra valstybių narių 
atsakomybė, ir atitikties klausimai yra dažnai susiję su būdingomis "Natura 2000" ariamosios žemės 
ypatybėmis, kurios yra esminė jų biologinės įvairovės vertingumo dalis, bet neatitinka valstybių narių 
įgyvendinimo sprendimų arba stokoja lankstumo galimybių, numatytų ES atitikties taisyklėse. 
Problemos kyla dėl tokių priežasčių kaip ganyklose augantys medžiai, krūmai ir krūmokšniai arba 
sklypo dydis, žemės valdymo terminas, pasenę žemės registravimo įrašai ir sunkumai, susiję su GAAB 
standartais, kuriuos valstybės narės parengė intensyvesnėms ūkininkavimo sistemoms. 

BŽŪP parama ekonominiam ekstensyvių "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų perspektyvumui 
užtikrinti 

Pirmas lemiamas žingsnis užtikrinant, kad ūkininkavimas "Natura 2000" teritorijose būtų ir toliau 
vykdomas, yra būtinybė visapusiškai apsvarstyti galimybes, kurios suteikiamos reikalavimus pagal I 
ramstį atitinkančių išmokų atžvilgiu įvertinus tam tikras "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų 
ypatybes. Užtikrinus žemės ir ūkininko atitikimą reikalavimams, pagal abu ramsčius skiriamos kelios 
išmokos, kurias galima panaudoti, dažnai derinyje viena su kita, kad būtų išlaikomas šių ūkių 
perspektyvumas, įskaitant: 
• Bazinės išmokos sistemą, vienkartinės išmokos už plotus sistemą (I ramstis) 

• Žalininimo išmoką (I ramstis) 

• Išmokas teritorijoms, kuriose esama gamtinių kliūčių (I ir II ramsčiai) 

• Savanorišką susietąją paramą (I ramstis) arba 

• Supaprastintą sistemą smulkiesiems ūkininkamsa, kaip alternatyvą visoms tiesioginėms 
išmokoms pagal I ramstį - (I ramstis) 

BŽŪP parama "Natura 2000"ūkio gebėjimams stiprinti 

Ilgalaikis ekonominis"Natura 2000" ūkininkavimo sistemų gyvybingumas priklauso nuo to, ar bus 
sukurti ūkininko administraciniai ir aplinkosaugos srities gebėjimai bei ekonominis ūkio pajėgumas. 
Viešoji parama gebėjimų stiprinimui skiriama pagal abu BŽŪP ramsčius, bet iš esmės svarbu, kad ši 
parama atitiktų konkrečius "Natura 2000" ūkininkų ir ūkininkavimo sistemų poreikius siekiant 
aplinkosaugos tikslų. Parama gebėjimų stiprinimui apima: 
• Informavimo paslaugas ūkiams (I ir II ramsčiai) 

• Žinių perdavimą ir informavimą bei "Natura 2000" ūkininkų informuotumo aplinkosaugos srityje 
didinimą (II ramstis) 
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• Investicijas į materialųjį turtą (II ramstis) 

• Ūkio ir verslo plėtrą (II ramstis) 

• Pajamų rėmimą ir kitas išmokas jauniesiems ūkininkams (I ir II ramsčiai) 

Informavimo, paramos ir mokymų teikimas ūkininkams turi lemiamą reikšmę "Natura 2000" 
ūkininkavimo sistemų išlikimui ir sėkmingam kertinių buveinių ir rūšių valdymui. Vis dar nėra 
patenkintas ES ūkininkų poreikis informavimui ir paramai - 2008 m. tik apie 5% tiesiogines išmokas 
gavusių ūkininkų buvo individualiai konsultuota (Europos Komisija, 2010 m.). Nuo 2014 m. pasiūlytas 
Ūkių konsultavimo sistemos (angl. FAS) mastas ir reikalavimai suteikia valstybėms narėms galimybę 
gauti labai konkrečią informaciją, atitinkančią "Natura 2000"ūkininkų aplinkos ir ekonominius 
poreikius. 

BŽP ir kita parama pridėtinei "Natura 2000" ūkių produkcijos vertei kurti  

Daugumai ūkininkų "Natura 2000"ir gamtiniu požiūriu didelės vertės pievose yra sunku parduoti savo 
produktus, nes dažnai jie yra smulkūs gamintojai atokiuose regionuose, kur yra nedaug klientų, 
galinčių mokėti didesnes kainas. Kita vertus, kai kurie ūkininkai gali pasinaudoti tiesioginių 
pardavimų ekologiniams turistams privalumais bei tokiomis turizmo paslaugomis kaip viešbučiai ir 
restoranai. Kai kuriuose regionuose "Natura 2000" ūkininkai užmezgė tiesioginius rinkodaros ryšius 
su prekybos centrais. Paramos galimybės ūkininkams, siekiantiems sukurti pridėtinę savo produktų 
vertę: 

• Gamintojų grupių įsisteigimas (II ramstis) 

• Žemės ūkio produktų kokybės sistemos (II ramstis) 

• Ženklinimas ir saugoma kilmės vietos nuoroda 

BŽŪP parama buveinių ir rūšių valdymui ariamojoje žemėje "Natura 2000" teritorijose 

Parama kertinių buveinių ir rūšių valdymui ariamojoje "Natura 2000" žemėje gali būti įgyvendinta 
naudojant įvairią pagal II ramstį teikiamą paramą, kaip antai: 

• "Natura 2000" valdymo planų parengimas ir atnaujinimas  

• Agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos  

• Ne pelno investicijos, susijusios su agrarine aplinkosauga ir "Natura 2000" 

• "Natura 2000" kompensacinės išmokos  

• Gyvūnų gerovės išmokos  

• Žalos dėl miškų gaisrų prevencija ir žemės ūkio produkcijos potencialo atkūrimas  

Agrarinės aplinkosaugos priemonės yra itin svarbios "Natura 2000". Pagal 2007-2013 m. kaimo 
plėtros programas kelios valstybės narės jau sukūrė sėkmingas agrarinės aplinkosaugos sistemas, 
specialiai pritaikytas "Natura 2000" teritorijų ar gamtiniu požiūriu didelės vertės ariamosios žemės, 
kurioje yra "Natura 2000" buveinės ir rūšys, valdymui. Pagal naująjį ramstį valstybėms narėms ir jų 
regionams suteikiamos galimybės parengti panašias agrarines aplinkosaugos ir klimato sistemas, 
kurios geriausiai atitinka jų pačių ariamosios žemės "Natura 2000" teritorijose poreikius.  

Pagal BŽŪP skiriamos išmokos bendradarbiavimo projektams ir vietos partnerystėms  
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Vietos partnerystės vaidina lemiamą vaidmenį įgyvendinant "Natura 2000" apsaugos valdymą 
vietose. EŽŪFKP siūlo įvairias galimybes finansuoti ūkininkų veiklos grupes arba ūkininkų grupių ir 
kitų vietos organizacijų, pavyzdžiui, vietos valdžios institucijų ar NVO partnerystes, įskaitant pagal 
Leader programą, gamintojų grupes ir bendradarbiavimo projektus. Tokios rūšies parama pagal II 
ramstį apima: 

• Bendradarbiavimo projektus, skirtus trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų kūrimui skatinti bei 
stiprinti kolektyvinį požiūrį į aplinkosaugos projektus ir praktiką vietos ir tarptautiniu lygmeniu. 

• Vietos partnerystės pagal Leader programą. 

Kiti ES fondai, skirti "Natura 2000" 

LIFE yra pagrindinė ES finansavimo priemonė, skirta ES aplinkai. Nors jos fondas palyginus su kitomis 
ES finansavimo priemonėmis yra mažas, LIFE turi strateginę svarbą "Natura 2000", nes jos 
priemonėmis finansuojamos tokios labai konkrečios tikslingos apsaugos priemonės, kurias finansuoti 
iš kitų ES šaltinių yra sunkiau, kaip valdymo metodų stebėsena ir tikrinimas, apibrėžtis ir nustatymas 
bei rizikos "Natura 2000" teritorijose valdymas (Gantioler et al, 2010 m.; Kettunen et al, 2011 m.).  

LIFE finansavimas yra itin svarbus teritorijoms, kuriose atsisakyta agrarinio valdymo ir "Natura 2000" 
valdymo planavimo pažanga buvo nepakankama, kad galėtų pretenduoti į finansavimą iš kitų šaltinių 
(Kettunen et al, 2011 m.). Daugelyje "Natura 2000" atkūrimo projektų LIFE finansavimas buvo 
sėkmingai suderintas su agrarinės aplinkosaugos finansavimo plėtra, kad būtų užtikrinta ilgalaikė 
finansinė parama (Pasaulio gamtos fondas (PGF) ir Europos aplinkos apsaugos politikos institutas 
(EAAPI, 2009 m.).  

Nauji integruoti LIFE projektai, įtraukti į LIFE fondo reglamentavimą 2014-2020 m.2, taip pat galėtų 
pasirodyti esantys svarbūs "Natura 2000" buveinių apsaugai pagerinant aplinkosaugos aspektų 
integravimą į kitas ES politikos kryptis ir sutelkiant dėmesį į planų ir strategijos įgyvendinimą didesniu 
teritoriniu mastu (pvz., regiono, regionų, visos šalies mastu). Integruoti projektai taip pat turėtų 
prisidėti mobilizuojant kitus finansavimo šaltinius apsaugos tikslams pasiekti ir įgyvendinti 
priemones, kurių reikia "Natura 2000" teritorijoms. 

Iš Europos struktūrinių fondų gali būti skirtas reikšmingas finansavimas "Natura 2000"atkūrimo, 
apsaugos, valdymo ir stebėsenos priemonėms (Europos Komisija, 2011 m.). Finansavimą taip pat 
galima naudoti ekologiniam turizmui remti, informuotumui didinti ir komunikacijai, mokymo ir 
švietimo veiklai "Natura 2000" teritorijose. Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) galima skirti 
lėšas biologinei įvairovei, ypač atsižvelgiant į aplinkos išsaugojimo ir apsaugos tikslą bei skatinant 
išteklių naudojimo efektyvumą, įskaitant gamtos paveldą, "Natura 2000" ir žaliąją infrastruktūrą3. Iš 

                                                           
2Regulation (EC) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 
on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing 
Regulation (EC) No 614/2007. OJ L 347/185-208 

3 Article 5 of Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 
December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning 
the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006. Official 
Journal of the European Union L347/289-302 
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Europos socialinio fondo (ESF) galima remti gebėjimų stiprinimą, kad būtų kuriamos naujų darbo 
vietų, susijusių su "Natura 2000" ir smulkiuoju verslu, galimybės. 

Taip pat iš šių fondų galima skirti finansavimą transnacionaliniam, tarptautiniam ir tarpregioniniam 
bendradarbiavimui, kuris gali būti naudingas "Natura 2000" teritorijoms ir rūšims, pavyzdžiui, 
ekologinio turizmo plėtros projektams, upių baseinų, pakrančių zonų, jūrų išteklių ir šlapžemių 
apsaugai, atkūrimui ir valdymui. 

Rinka grindžiamos ir inovacinės priemonės 

Egzistuoja ir daug kitų galimų priemonių, kuriomis viešasis finansavimas ir (arba) politikos priemonės 
gali paskatinti didesnį privataus sektoriaus, pavyzdžiui, pelno nesiekiančių organizacijų (NVO, fondų), 
kaimo bendruomenių skiriamą finansavimą arba paskatinti iš filantropinių paskatų bendrovių 
skiriamą labdarą biologinei įvairovei, ir visa tai dažnai papildo viešąjį finansavimą.  

Yra labai svarbi galimybė biologine įvairove suinteresuotoms vietos įmonėms ir kooperatyvams 
pasinaudoti mikrofinansavimu, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros iniciatyvomis. Galima būtų 
veiksmingiau pasinaudoti ir "Natura 2000" lankytojų bei ekologinių turistų siūloma pridėtine verte, 
kurią galima gauti įgyvendinant integruotus vietos plėtros ir apsaugos projektus.  

Pagal išmokų už ekosistemines paslaugas sistemas taip pat gali būti suteikta paskata biologinės 
įvairovės ir buveinių apsaugai bei atkūrimui ariamojoje žemėje, kad būtų apsaugotas (arba galimai 
padidintas) ekosisteminių paslaugų šiose buveinėse teikimas. Tipinės ekosisteminės paslaugos, 
kurios turi būti remiamos pagal išmokų už ekosistemines paslaugas sistemą (IEPS), yra požeminio 
vandens kokybė, upių vandens kokybė (maistinių medžiagų nuotėkio ir dirvožemio erozijos 
apribojimas) ir anglies sekvestracija. IEPS sistemos gali veikti tarp žemės valdytojų arba ūkininkų ir 
viešųjų organizacijų (pavyzdžiui, savivaldybėms priklausančių vandens bendrovių) arba privačių 
įmonių (pavyzdžiui, alaus daryklų) vietos, regioniniu, upės baseino ar nacionaliniu mastu. Pavyzdžiui, 
Tvaraus baseinų valdymo programa (angl. Sustainable Catchment Management Programme - 
SCaMP)4, kurią kartu su Karališkąja paukščių apsaugos draugija (KPAD) parengė JK vandens 
bendrovė, taiko išmokų už ekosistemines paslaugas sistemą ganymo išlaikymui aukštumų 
viržynuose. Vandens bendrovei naudinga turėti geresnę vandens kokybę sumažinant durpių dirvos 
eroziją dėl deginimo ir per didelio ganymo (žr. daugiau informacijos apie atvejo tyrimą E priede). 

Šiuo metu visoje Europoje veikia savanoriškos ir reglamentuojamos anglies dioksido apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos, taigi tinkamai surinktas ir saugomas anglies dvideginis gali turėti 
ekonominę vertę ir būti parduodamas (Worrall et al, 2009 m.). Tai reiškia, kad žemės valdymui gali 
tapti prieinami nauji pajamų šaltiniai. Dabar valstybės narės privalo atsiskaityti už emisijas ir (arba) iš 
žemės naudojimo, žemės naudojimo pakeitimo ar miškininkystės (angl. LULUCF) veiklų išmetamų 
dujų pašalinimą (LULUCF) savo nacionaliniuose anglies dvideginio biudžetuose, ir galimai tai yra 
paskata sustiprinti buveinių, kuriose yra gausu anglies dvideginio, apsaugą. Pelkynams ir viržynams 
nepaliestuose durpynuose gali būti naudingas finansavimas už anglies dvideginio kompensavimą. 

Paramos priemonių "Natura 2000" ariamosios žemės valdymui parengimas ir įgyvendinimas 

Šiuo dokumentu siekiama padėti geriau suprasti paramos ūkininkavimo sistemoms ir 
bendruomenėms, nuo kurių priklauso kertinių "Natura 2000" rūšių ir buveinių apsauga, planavimo, 
                                                           
4http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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finansavimo ir įgyvendinimo procesą. Pagrindinis dėmesys skiriamas svarbiausiam pagal BŽŪP I ir II 
ramsčius skiriamam finansavimo šaltiniui ir rekomendacijoms, kaip įgyvendinti kiekvieną proceso 
etapą.  Toliau pateikta pagrindinių etapų ir svarbių rekomendacijų, kaip valdyti ariamąją žemę 
"Natura 2000"teritorijoje, apžvalga. 

► Strateginis planavimas yra lemiamas nustatant apsaugos prioritetus ir finansuojant ariamosios 
žemės "Natura 2000" teritorijoje poreikius prieš prasidedant 2014-20 metų programavimo 
laikotarpiui. Tai reikalauja nustatyti aiškius strateginius tikslus ir prioritetus kertinių buveinių ir rūšių, 
kurios yra priklausomos nuo ariamosios žemės "Natura 2000" teritorijoje, apsaugai. Prioritetinių 
veiksmų programos turėtų būti naudojamos kaip pagrindas integruoti "Natura 2000" finansavimo 
prioritetus į EŽŪFKP ir kitas finansavimo programas. Tuomet bus būtina laiku imtis veiksmų siekiant 
užtikrinti, kad "Natura 2000" tikslai ir poreikiai, finansuotini iš 2014-2020 m. EŽŪFKP ir struktūrinių 
fondų, būtų įtvirtinti teisiškai privalomoje Partnerystės sutartyje tarp valstybės narės ir Europos 
Komisijos. Rengiant strateginius "Natura 2000" teritorijai skirtus planus yra iš esmės svarbu užtikrinti 
bendradarbiavimą tarp gamtos ir žemės ūkio institucijų bei suinteresuotųjų subjektų. 

► "Natura 2000" ariamosios žemės ir ūkininkavimo sistemų nustatymas bei bendradarbiavimas su 
ūkininkais yra svarbūs šio proceso etapai. Tam reikia įvertinti dabartinę "Natura 2000" ariamosios 
žemės būklę, "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų ekonominį perspektyvumą ir pagrindinį poveikį 
bei paskatas, kuriuos lems žemės valdymo ar žemės naudojimo pakeitimas. Svarbu, kad į šį 
informacijos rinkimo procesą būtų įtraukti ūkininkai ir vietos bendruomenės ir kad būtų sukurtas 
požiūris į partnerystę siekiant visapusiško jų dalyvavimo, kai kuriamos ir įgyvendinamos jų 
ūkininkavimo sistemoms ir kaimo ekonomikai skirtos paramos priemonės bei vykdoma stebėsena. 

►Atitiktis reikalavimams paramai pagal BŽŪP gauti užtikrinama ir referencinis lygis nustatomas 
glaudžiai bendradarbiaujant aplinkosaugos ir žemės ūkio valdžios institucijoms. Nepaprastai svarbu 
užtikrinti, kad nustatyta "Natura 2000" ariamoji žemė būtų klasifikuojama kaip žemės ūkio paskirties 
ploto dalis ir kad patenkinus atitikties sąlygas ji būtų įregistruota žemės sklypų informacinėje 
sistemoje ir integruotoje administravimo ir kontrolės sistemoje.  

Pasinaudojant žemės ūkio valdymo institucijoms suteiktu lankstumu BŽŪP teisės aktų atžvilgiu 
būtina užtikrinti, kad šią žemę naudojantys "Natura 2000" ūkininkai atitiktų reikalavimus paramai 
pagal BŽŪP gauti ir pagal I, ir pagal II ramstį. Atsižvelgiant į teisės aktais nustatytas ribas gali būti 
apibrėžtos žemės ūkio paskirties ploto ir (arba) veiklos atitikimo reikalavimams taisyklės, kad būtų 
užtikrintas atitikimas gamtiniu požiūriu didelės vertės ir (arba) "Natura 2000" ariamosios žemės 
charakteristikoms. Taip pat svarbu užtikrinti, kad ūkininkai aiškiai suprastų skirtumą tarp a) 
nacionaliniais ar regioniniais teisės aktais, susijusiais su "Natura 2000" politikos įgyvendinimu, 
nustatytų teisinių ūkininkų pareigų, kurios turėtų sudaryti kompleksinio paramos susiejimo sistemos 
teisės aktais nustatytus valdymo reikalavimus (TANVR), susijusius ir su Paukščių, ir su Buveinių 
direktyvomis; ir b) kitų nacionalinių ar regioninių teisės aktų. 

► Siekiant sudaryti nuoseklios ir tikslingos paramos "Natura 2000"ūkiams paketus pagal BŽŪP 
būtina taikyti įtraukųjį partnerystės požiūrįm kad būtų skatinamas visapusiškas susijusių ūkininkų 
aktyvumas ir kad būtų panaudojamos jų ekspertinės žinios ūkių ir buveinių valdymo srityje. Gali būti 
parengti nuoseklūs, kompleksiniai paramos pagal abu BŽŪP ramsčius paketai "Natura 2000" 
ūkininkavimo sistemų ir kertinių buveinių ir rūšių, kurios yra priklausomos nuo žemės ūkio valdymo, 
poreikiams patenkinti. Pagal I ramstį galima gauti kelių rūšių paramos išmokas ūkininkų pajamoms, ir 
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nauja EŽŪFKP struktūra labai palengvina nuoseklių RPP paramos paketų parengimą 2014-2020 m. 
programavimo laikotarpiui. 

Ekstensyvios ūkininkavimo sistemos, kuriomis teikiamos paslaugos "Natura 2000" buveinėms, turi 
būti ekonomiškai ir socialiai gyvybingos, o tai priklauso nuo to, ar ūkiai gauna pakankamą ir patikimą 
bazinę pagal BŽŪP skiriamą paramą ūkininkų pajamoms ir gebėjimų stiprinimui, ir nuo išmokų, kurias 
paskyrus būtų galima patenkinti konkrečius tam tikrų buveinių ir rūšių valdymo poreikius.  

Kūriamajame procese turėtų būti taikomas holistinis požiūris į šių ūkių poreikius parengti nuoseklų 
paramos paketą, kuriuo visų pirma būtų siekiama apsaugoti ūkininkavimo sistemą ir jos ekonominį 
gyvybingumą, o vėliau būtų galima skatinti taikyti labai kruopščiai apgalvotą buveinių ir rūšių 
valdymą. Galimų priemonių arsenalas šiems poreikiams patenkinti yra parodytas toliau pateiktoje 
lentelėje, ir kiekviena iš šių priemonių yra išsamiai aprašyta šiame rekomendaciniame dokumente 
kartu pateikiant susijusius praktinius įvairių ES šalių pavyzdžius.  

Priemonių pasirinkimas yra gana platus ir priklausys nuo "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų 
strateginių tikslų, charakteristikų, grėsmių, su kuriomis jos susiduria, ir turimų ekonominių kaimo 
galimybių. 

Ekonomiškai efektyvus turimo finansavimo panaudojimas bus pasiektas planuojant ir įgyvendinant 
paramą kuo arčiau ūkio ir kuo geriau atitinkant buveinės reikalavimus bei pasirenkant tinkamo ploto 
teritoriją. Iš esmės svarbu užtikrinti, kad smulkieji ūkininkai turėtų lengvą prieigą prie paramos pagal 
abu BŽŪP ramsčius. Reikia apsvarstyti kolektyvinį ir bendradarbiavimu grindžiamą požiūrį, ypač 
kalbant apie smulkius ūkius, ir paskatinti įgyvendinimą "iš apačios į viršų" atsižvelgiant į požiūrį pagal 
Leader programą.  

Taip pat svarbu užtikrinti, kad išmokų sumos už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių (VKEGK), 
"Natura 2000" ir agrarinės gamtosaugos ir klimato priemonės atspindėtų visą valdymo kainą, ypač, 
kai gauta labai mažai pajamų arba jų iš viso negauta, ir pasinaudoti galimybe pridėti sandorio kainą 
prie šių skaičiavimų, kai įmanoma. 

Teminėmis RPP paprogramės galimybėmis galėtų pasinaudoti kalnuose ūkininkaujantys ūkininkai ir 
smulkūs ūkiai, kurie galėtų pasirinkti konkrečias "Natura 2000" galimybes, kai paramos sumos yra 
didesnės. 

Paramos pagal BŽŪP priemonės "Natura 2000" ūkininkavimo sistemoms ir valdymui (paryškintos 
priemonės yra privalomos valstybėms narėms) 

Tikslas  I ramstis II ramstis 

Užtikrinti, kad ūkininkavimas 
būtų tęsiamas  

• Bazinės išmokos sistema, 
vienkartinės išmokos už plotus 
sistema  

• Žalinimo išmoka  

• Išmokos už teritorijas, kuriose 
esama gamtinių kliūčių (VKEGK)  

• Savanoriška susietoji parama  

• VKEGK kompensacinės išmokos 
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• Arba kaip visų tiesioginių išmokų 
pagal I ramstį alternatyva - 
smulkiųjų ūkininkų sistema  

Remti ekstensyvias 
ūkininkavimo sistemas  

• VKEGK išmokos 

• Susietosios išmokos 

• VKEGK kompensacinės išmokos 

• Ekologinis ūkininkavimas 

Stiprinti gebėjimus ir sukurti 
pridėtinę vertę  

• Jaunųjų ūkininkų sistema • Informavimo paslaugos 

• Žinių perdavimas ir informavimo veikla 

• Investicijos į materialųjį turtą 

• Ūkio ir verslo plėtra 

• Gamintojų grupių ir organizacijų 
įsisteigimas 

• Žemės ūkio produktų kokybės sistemos 

• Pagrindinės paslaugos ("Natura 2000" 
ir (arba) gamtiniu požiūriu didelės 
vertės valdymo planų sudarymas) 

Specifinis "Natura 2000" 
buveinių ir rūšių apsaugos 
valdymas 

 • Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 

• Ne pelno investicijos 

• "Natura 2000" išmokos 

• Gyvūnų gerovės išmokos 

• Miškų gaisrų prevencija ir žemės ūkio 
potencialo atkūrimas 

 

►Užtikrinti įgyvendinimui reikalingus finansinius, techninius, konsultavimo ir administracinius 
išteklius. Turėtų būti užtikrinti pakankami finansiniai ir kiti ilgalaikės paramos ištekliai, įskaitant 
parengtus konsultantus ir mokėjimo agentūros darbuotojus, turinčius techninę patirtį, reikalingą 
"Natura 2000" žemės valdymui. 

Finansavimas pagal regioninės plėtros programas turi būti ilgalaikis, jeigu jis iš viso įmanomas, nes 
finansavimo spragos susilpnina ūkininkų ir žemės valdytojų pasitikėjimą ir nebeskatina jų imtis 
ilgalaikių priemonių (tokių kaip buveinės atkūrimas). Yra iš esmės svarbu užtikrinti finansavimą ne tik 
ūkininkų išmokoms, bet ir padengti įgyvendinimo bei jiems skiriamos pagalbos išlaidas, pavyzdžiui, už 
konsultavimo paslaugas, mokymų ir įgūdžių įgijimą, "Natura 2000" ir gamtiniu atžvilgiu didelės vertės 
teritorijų valdymą, planų parengimą bei pagalbą grupėms.  

Konsultacijos ir informacija turėtų būti teikiamos iš šaltinių, kuriais pasitiki ūkininkai, finansavimas 
taip pat turėtų būti prieinamas valdymo veiklos poveikio stebėsenai ūkio lygmeniu. 
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►Stebėsena, vertinimas ir peržiūra yra esminiai priemonių efektyvumo ir veiksmingumo vertinimo 
veiksniai įgyvendinant šių priemonių tikslus ir pritaikant bei su laiku keičiant sistemas ir valdymo 
praktiką. Bendra stebėsenos ir vertinimo sistema (BSVS) yra nustatytas bendras BŽŪP rodiklių 
rinkinys, ypač sutelkiant dėmesį kaimo plėtros politikos rodikliams. Jiems priklauso bendro konteksto 
rodikliai, kurie skirti "Natura 2000" teritorijoms, žemės ūkio buveinių apsaugos būklei ir GPDV 
ūkininkavimui ir kurie turi būti įgyvendinti visose valstybėse narėse. Vadovaujančiosios institucijos 
taip pat gali nustatyti papildomus rodiklius, susijusius su jų nacionaline ir (arba) regionine padėtimi. 

Stebėsena turėtų padėti įvertinti priemonių įsisavinimą ir aprėptį, bet kokius galimus jų įgyvendinimo 
sunkumus ir apribojimus, o taip pat ir jų poveikį siekiamiems apsaugos tikslams. Yra svarbu sukurti 
stebėsenos sistemas, kurias būtų galima taikyti ūkių lygmeniu naudojant tinkamus rodiklius, kuriuos 
galima lengvai patikrinti. Pasirodė, kad yra labai efektyvu įtraukti ūkininkus į reguliarią rezultatų, 
pasiektų įgyvendinant reikalingas priemones, stebėseną, ir tai pagerina jų dalyvavimą įgyvendinant 
sistemas. Platesnė komunikacija su visuomene taip pat yra labai svarbi kuriant teigiamą tikslinių 
rūšių ir buveinių įvaizdį ir pripažįstant tuos, kurie deda pastangas, kad jas apsaugotų. 

Kai "Natura 2000" valdymo sistemos įdiegiamos pirmą kartą, nedidelės apimties bandomasis 
patikrinimas ir vertinimas gali pagerinti šių sistemų efektyvumą, priimtinumą ir įgyvendinimą. 

Baigiamosios pastabos 

Ūkininkai, kurie prisideda prie tinkamo kertinių buveinių ir rūšių, priklausomų nuo žemės ūkio veiklos 
praktikos, valdymo, dažnai ūkininkauja sunkiomis sąlygomis ir yra itin pažeidžiami dėl ekonominio 
poveikio, todėl jie gali atsisakyti savo tradicinių ūkininkavimo sistemų.  

Egzistuoja finansavimo galimybės paremti viso ūkio ekonominį perspektyvumą ir paskatinti 
įgyvendinti priemones, kurių reikia Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių ariamojoje žemėje apsaugai ir 
"Natura 2000" teritorijų valdymui. 

Valstybės narės gali naudingai išnaudoti šias galimybes, kad sukurtų integruotus paramos "Natura 
2000" ūkininkams paketus, užtikrinančius ekstensyvios ūkininkavimo sistemos, nuo kurios priklauso 
naudingasis valdymas, ekonominį perspektyvumą ir taip pat tam tikrą valdymo praktiką, reikalingą 
kertinių buveinių ir rūšių apsaugai. 

Reformuota 2014-2020 m. laikotarpio BŽŪP suteikia naują galimybę valstybėms narėms sukurti 
sistemingos paramos paketus, specialiai skirtus "Natura 2000" ūkininkams. Šiuose paketuose turėtų 
būti numatytos priemonės pagal abu BŽŪP ramsčius siekiant padėti tęsti ekstensyvių ūkininkavimo 
sistemų taikymą, padėti ūkininkams kurti pridėtinę produkcijos vertę ir atlyginti jiems už "Natura 
2000" teritorijų, buveinių ir rūšių valdymą. 
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ŠIO GAIRIŲ DOKUMENTO TIKSLAS 
 

• Kam reikalingas šis gairių dokumentas? 

Šis gairių dokumentas buvo parengtas siekiant padėti valstybių narių administracijoms ir 
pagrindinėms suinteresuotųjų subjektų grupėms, atsakingoms už žemės ūkį ir gamtos apsaugą, 
rengti ir skatinti tokias ūkininkavimo sistemas ir praktiką "Natura 2000" teritorijose, kurios padėtų 
išlaikyti ir pagerinti retų ir nykstančių ES svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklę.  

Rekomendacinis dokumentas buvo parengtas aktyviai tariantis su suinteresuotaisiais subjektais 
(žemės ūkio ir aplinkosaugos institucijomis, ūkininkų organizacijomis, nevyriausybinėmis 
aplinkosaugos organizacijomis), kad kartu būtų rasti būdai paskatinti labiau integruotą požiūrį į 
žemės ūkio paskirties žemės valdymą "Natura 2000" teritorijose ir ypač sustiprinti partnerystės 
svarbos supratimą. 

Rekomendaciniame dokumente apžvelgiami pagrindiniai ūkininkavimo ir "Natura 2000" 
suderinamumo klausimai ir siūlomos praktinės idėjos, pavyzdžiai ir rekomendacijos dėl ariamosios 
žemės "Natura 2000" teritorijose valdymo remiantis visoje Europoje sukaupta gerosios praktikos 
patirtimi.   

Pateikti įvairūs požiūriai, kaip parengti, derinti ir įgyvendinti priemones, tinkamas ES svarbos 
buveinėms ir rūšims išlaikyti, naudojant įvairių rūšių ūkininkavimo sistemas ir žemės ūkio praktiką. 
Šiuo atžvilgiu specialus dėmesys yra skirtas "Natura 2000" valdymo priemonių integravimui į kaimo 
plėtros programas. 

Šiame dokumente siekiama pateikti naudingos informacijos ir idėjų valstybėms narėms ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Kaip toks jis atspindi tik Europos Komisijos požiūrį ir nėra teisiškai 
privalomas. Buveinių ir Paukščių direktyvomis yra įtvirtintas subsidiarumo principas, ir valstybės 
narės turi nustatyti priemones, reikalingas jų "Natura 2000" teritorijų valdymui pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis.   

Todėl šiuo rekomendaciniu dokumentu nesiekiama nurodinėti, bet veikiau pasiūlyti naudingą 
informacijos šaltinį ir patarimų valstybėms narėms dėl to, kaip įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal 
Buveinių ir Paukščių direktyvas.  

 
• Kam skirtas šis gairių dokumentas? 

Šis gairių dokumentas pirmiausia skirtas administracijoms, atsakingoms už Bendrą žemės ūkio 
politiką (BŽŪP) (ypač rengiančioms ir padedančioms įgyvendinti Kaimo plėtros programas [KPP]) ir 
Buveinių bei Paukščių direktyvų įgyvendinimą.  
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Gamtos apsaugos institucijos ir "Natura 2000" valdytojai ras aktualios informacijos ir patarimų, kaip 
valdyti kertines buveines ir rūšis ariamojoje žemėje ir naudoti pagrindines priemones, skirtas jų 
apsaugai pagal įvairias programas, įskaitant pagal KPP. 

Žemės ūkio institucijos ir RPP administratoriai ras aiškios informacijos apie įsipareigojimus, kylančius 
iš ES Buveinių ir Paukščių direktyvų, jų aktualumą bei svarbą žemės ūkio sektoriui. Jie taip pat ras 
daug praktinių patarimų ir idėjų, kaip plėtoti ir skatinti ūkininkavimo priemones ir programas, 
prisidedančias prie "Natura 2000" teritorijų apsaugos esant įvairioms socialinėms, ekonominėms ir 
fizinėms ar geografinėms sąlygomis. 

Be to, gairių dokumentas turėtų būti naudingas ūkininkų organizacijoms ir žemės valdytojams, 
dalyvaujantiems praktiniame ariamosios žemės "Natura 2000" teritorijose valdyme. 

• Ką galite rasti šiame dokumente? 

1 skyriuje  pateiktas bendras politinis kontekstas ir trumpas įvadas į tinklą "Natura 2000" ir ES 
politinius įsipareigojimus sustabdyti biologinės įvairovės nykimą Europoje. 

2 skyriuje  paaiškinta ūkininkavimo svarba ES svarbos buveinėms ir rūšims, nurodyta, kurios "Natura 
2000" buveinės ir rūšys yra susijusios su konkrečiomis ūkininkavimo sistemomis ir praktika ir kokią 
įtaką žemės ūkio valdymas turi jų apsaugai. Čia taip pat pateikta pagrindinio poveikio ir grėsmių 
šioms buveinėms ir rūšims apžvalga.  

3 skyriuje pateikta "Natura 2000" teritorijų ariamojoje žemėje valdymo reikalavimų apžvalga. Jame 
paaiškintos pagrindinės sąvokos, kaip antai apsaugos tikslų nustatymas, apsaugos priemonių 
sukūrimas ir geros apsaugos būklės (GAB) pasiekimas. Jame taip pat aptariamos įvairios žemės ūkio 
paskirties žemėje esančioms "Natura 2000" teritorijoms siūlomos finansavimo galimybės. 
 
4 skyriuje  aprašytos pagrindinės ūkininkavimo sistemos ir praktika, reikalingos  "Natura 
2000"buveinių ir rūšių ariamojoje žemėje gerai apsaugos būklei atkurti ir išlaikyti. 

5 skyriuje aprašyti įvairūs politikos instrumentai ir fondai, kurie gali būti panaudoti ūkininkavimo 
sistemoms ir praktikai "Natura 2000" teritorijoje išlaikyti ir atkurti. Šiame skyriuje taip pat apžvelgtas 
rinka grindžiamų požiūrių potencialas remti "Natura 2000" valdymą. 

6 skyriuje pateiktos rekomendacijos, kaip žingsnis po žingsnio parengti įvairių rūšių BŽŪP priemonių 
paketus "Natura 2000"valdymui ariamojoje žemėje remti. Įtraukti tikrų atvejų pavyzdžiai iš visų ES 
šalių, parodantys, kaip gali būti ir yra įgyvendinamos rekomendacijos. 
 

Priedai: 

A priede aprašytos kertinių Bendrijos svarbos tipų buveinės, priklausomos nuo žemės ūkio, ir 
kiekvienos jų priklausomybės laipsnis, taip pat jų pasiskirstymas, bendras mastas, buveinių dalis 
"Natura 2000" teritorijoje ir jų dabartinė apsaugos būklė. 
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B priede išvardytos kertinės Bendrijos svarbos rūšys, susijusios su buveinėmis ariamojoje žemėje. 
Jame nustatyta, kaip buveinės naudojamos atsižvelgiant į vykdomą žemės ūkio veiklą, kokia jų 
prioritetinė būklė ir dabartinė apsaugos būklė.  

C priede parodytas Bendrijos svarbos buveinių dirbamojoje žemėje plotas valstybėse narėse, kuriose 
yra 10 ar daugiau procentų visos buveinės ploto bet kokiame esamame biogeografiniame regione. 
Tikslas - valstybėms narėms aiškiai parodyti buveines, už kurias joms nustatyta konkreti atsakomybė. 

D priede parodyti kiekvieno I priede nurodyto tipo kertinių buveinių, susijusių su žemės ūkiu, 
valdymo rekomendacijų pavyzdžiai. Rekomendacijos nėra privalomos ir valdymas turėtų būti 
pritaikytas vietos sąlygoms ir tikslams naudojant vietose turimas geriausias žinias.  

E priede pateikti 27 atvejų tyrimai, atskleidžiantys įvairius požiūrius į tokį ariamosios žemės valdymą, 
kuris skatina Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugą įvairiose valstybėse narėse. 
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1. ĮVADAS 
 

1.1. Ūkininkavimas šimtmečiais 

Ūkininkavimo praktikos įvairovė Europoje turėjo milžinišką poveikį mūsų kaimo vietovėms ir 
suformavo subtilų pusiau natūralių buveinių margumyną, taip būdingą šiandieniniam kraštovaizdžiui. 
Ši praktika iš dalies nulėmė Europos kraštovaizdį, tokį ypatingą ir kultūros, ir biologinės įvairovės 
atžvilgiu. Šiandien beveik pusę ES teritorijos sudaro žemės ūkio paskirties žemė ir daugumoje kaimo 
vietovių ūkininkavimas išlieka pagrindine ekonomine veikla. Ūkininkavimas išlaiko kaimo vietovių 
gyvybingumą ir vaidina kertinį vaidmenį užtikrinant vietos ekonomiką.  
 
Žinoma, bėgant metams žemės ūkis patyrė esminių pokyčių. Nuo 1950 metų ūkininkai buvo 
skatinami intensyvinti ir modernizuoti savo ūkininkavimo praktiką kur tik įmanoma, kad padidintų 
derlių ir pagerintų savo našumą. Buvo įdiegtos monokultūros, padidinti laukai, išplėstos galvijų 
fermos ir naudoti pesticidai bei trąšos. Dėl to per paskutiniuosius 60 metų didelė ekstensyvios 
dirbamosios žemės dalis išnyko arba buvo pakeista kitos paskirties žeme. 
 
Tačiau ne visa žemės ūkio paskirties žemė galėjo būti įtraukta į šį intensyvinimo ir mechanizavimo 
procesą. Daugelyje ES vietų tokia intensyvi praktika buvo neįmanoma. Vienur buvo per statūs šlaitai, 
kitur - per daug nederlinga ar atokiai esanti žemė ir pan. Minėti esminiai žemės ūkio pokyčiai taip pat 
sunkiai įgyvendinami ir dėl vietos ūkio struktūrų bei žemės pasiskirstymo modelių. 
 
Todėl šiandien didelėse ES teritorijose ir toliau taikomi ekstensyvesnio ūkininkavimo metodai, gerai 
pritaikyti vietos sąlygoms. Paprastai tai priklauso daugiau nuo vietinių smulkiųjų ūkininkų nei nuo 
stambių žemės ūkio verslo įmonių. Bet smulkieji ūkininkai toli gražu nėra mažuma. Jie ir ekstensyvios 
žemdirbystės verslo įmonės vis dar sudaro reikšmingą 14 milijonų ūkininkų dalį ES.  
 
Nors šios ūkininkavimo sistemos nėra tokios produktyvios kaip modernūs stambūs ūkiai, vis dėlto 
šios ūkininkavimo sistemos yra gyvybiškai svarbi socialinio ir ekonominio Europos kaimo vietovių 
gyvenimo dalis ir kaip tokios jos turi lemiamą socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį vaidmenį ES. Jos 
yra esminis vietos užimtumo ir pajamų šaltinis, užkerta kelią kaimo vietovių ištuštėjimui ir padeda 
išlaikyti kaimo bendruomenių gyvybingumą. Jos yra gyvybiškai svarbus maisto ir kitos produkcijos 
šaltinis daugelyje atokių kaimo vietovių. Ir jos vaidina pagrindinį vaidmenį išlaikant turtingą Europos 
biologinę įvairovę. 
 
Tačiau nepaisant jų socialinės ir ekonominės svarbos, ekstensyviai valdomų ūkininkavimo įmonių 
gyvybingumas pastaruoju metu kelia vis daugiau abejonių. Daugelyje ES vietų ūkininkai buvo 
priversti palikti savo žemes ir ieškoti kitų alternatyvių pajamų šaltinių, ir tai turėjo niokojančias 
socialines ir ekonomines pasekmes atitinkamose kaimo vietovėse. Žemės ūkio veiklos atsisakymas 
pastaraisiais dešimtmečiais neigiamai paveikė dideles ES teritorijas. Taip pat pagrįstai numatoma, 
kad ateinančius dešimtmečius žemės ūkio paskirties žemės Europoje, ypač ekstensyviai ganomose 
teritorijose, bus ir toliau apleidžiamos.  
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Apleidžiamų žemių skaičių tam tikru mastu sumažina Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), kuria 
remiama aplinkai naudinga ūkininkavimo praktika ir kaimo bendruomenės skurdesnėse ir (arba) 
mažesnio produktyvumo ūkininkavimo teritorijose, ir pagal kurią reikalaujama, kad žemės valdytojai 
išlaikytų gerą žemės ūkio paskirties žemės agrarinę ir aplinkosaugios būklę, kad gautų BŽŪP išmokas. 
 
1.2 Bendros žemės ūkio politikos reformos 

Nepaprastai svarbu, kad visuomenė deramai pripažintų ūkininkus, kurie savo žemę valdo tokiu būdu, 
kuris yra suderinamas su natūralia aplinka ir jai naudingas. Kaip nurodyta pirmiau, jie ne tik vaidina 
gyvybiškai svarbų vaidmenį išlaikant socialinę ir ekonominę struktūrą ir aplinkos kokybę Europos 
kaimo vietovėse, bet ir teikia visuomenei platų viešųjų gamtos gėrybių ir paslaugų asortimentą. 
 
Šis svarbus vaidmuo turėtų būti tinkamai atspindėtas ir paremtas atitinkamuose politiniuose 
įsipareigojimuose visais administraciniais lygmenimis. Šiuo atžvilgiu pagrindinį vaidmenį turėtų 
vaidinti bendra žemės ūkio politika. Nuoseklių daugelį metų vykdytų reformų išvadomis vis labiau 
pripažįstama paramos ir paskatų šiam svarbiam ūkininkavimo bendruomenės sektoriui reikšmė, ypač 
sustiprinant kaimo plėtros priemones pagal II ramstį. Be visa kito, tuo siekiama padėti išsaugoti 
ekonominį gyvybingumą ir tęsti aplinkai saugią ir naudingą tvarių produktų gamybą sunkiomis 
gyvenimo ir darbo žemės ūkyje sąlygomis.  
 
Dar svarbiau, kad ūkių subsidijų atsiejimas nuo gamybos ir kompleksinės paramos susiejimo taisyklės 
pagal BŽŪP suteikia ūkininkams galimybes lengviau reaguoti į rinkos sąlygas laikantis bazinių 
aplinkosaugos standartų. 
 
Tai nereiškia, kad bendra intensyvinimo ir didėjančio specializavimo bei mechanizavimo tendencija 
bus sustabdyta (ypač naujesnėse valstybėse narėse, kur žemės ūkio struktūros ir sistemos ir toliau 
keičiasi reaguodamos į rinkos poveikį), tačiau šiandieninėje visuomenėje taip pat yra stiprus poreikis, 
ypač naudojant viešąsias lėšas, labiau akcentuoti tai, kad ūkininkai yra ne vien maisto gamintojai, bet 
ir kaimo vietovių saugotojai, teikiantys platų ekosistemos gėrybių ir paslaugų asortimentą visos 
visuomenės naudai ir apsaugantys mūsų natūralią aplinką.  
 
Todėl negalima ignoruoti lemiamo ūkininkų, kurie valdo savo žemes aplinkai naudingu ir prie vietos 
sąlygų pritaikytu būdu, vaidmens siekiant nuolatos didėjančio ūkių efektyvumo ir produktyvumo.  
 
1.3 ES ir valstybių narių politikos įsipareigojimai biologinei įvairovei 

Ūkininkavimas įneša didžiausią indėlį į biologinę įvairovę dėl per šimtmečius susiklosčiusių įvairių 
ūkininkavimo tradicijų, lėmusių subtilią pusiau natūralių buveinių visame kraštovaizdyje įvairovę. Tai 
savo ruožtu paskatino sąlygas atsirasti didelei faunos ir floros rūšių įvairovei. Kai kurios iš šių rūšių 
yra gerai žinomos, kaip antai griežlė (Crex crex) ir baltasis gandras (Ciconia ciconia), bet šiose pusiau 
natūraliose buveinėse įsikūrė nesuskaitoma daugybė ir kitų mažiau žinomų rūšių kaip tamsusis 
melsvys (Maculinea nausithous) ir įvairios orchidėjų rūšys. 
 
Dabar tolesnis šių rūšių išgyvenimas visiškai priklauso nuo vietose pritaikytų ekstensyvių 
ūkininkavimo sistemų ir praktikos. Tačiau per pastaruosius 50 metų dėl bendro ūkių veiklos 
intensyvinimo ir žemės apleidimo poveikio biologinė įvairovė ūkininkavimui naudojamose žemėse 
patyrė dramatišką nuosmukį. Šiandien liko tik apie 15-25% kažkada Europoje buvusios ekstensyvios 
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ariamosios žemės gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijų. Nuo 1980-ųjų metų paukščių 
populiacijos dirbamojoje žemėje taip pat sumažėjo apie 50%, bet vėliau nusistovėjo, tuo tarpu 
ariamosios žemės drugelių populiacijos nuo 1990-ųjų metų sumažėjo 70% ir kol kas nerodo jokių 
atsigavimo požymių (Van Swaay et al 2010 m.). 
 
Pripažindamos šį nerimą keliantį Europos biologinės įvairovės mažėjimą, ES valstybės narės priėmė 
du kertinius ES teisės aktus – Buveinių5 ir Paukščių direktyvas – vertingiausioms Europos rūšims ir 
buveinėms visame jų natūralaus paplitimo areale apsaugoti. Bendrasis Paukščių direktyvos tikslas yra 
išlaikyti ir atkurti visų Europos gamtoje aptinkamų laukinių paukščių rūšių populiacijas iki tokio lygio, 
kad būtų užtikrintas jų ilgalaikis išlikimas. Buveinių direktyvos tikslai panašūs į Paukščių direktyvos 
tikslus, tačiau ja saugoma ir daug kitų nei paukščių rūšių, taip pat ir tam tikrų tipų atskirų buveinių.  
 
Šios dvi direktyvos taikomos ne visų rūšių Europos augalams ir gyvūnams (t.y. ne visai Europos 
biologinei įvairovei), o maždaug 2000 rūšių pogrupiui (iš apie 100,000 ar daugiau Europos rūšių) - 
kurios yra tokios retos ar nykstančios, kad joms būtina skubi apsauga, jeigu norima išvengti visiško jų 
išnykimo. Dažnai jos vadinamos Bendrijos svarbos rūšimis arba ES saugomomis rūšimis. 
 
Pagal šias dvi direktyvas reikalaujama, kad valstybės narės ne vien tik apsaugotų šias Bendrijos 
svarbos rūšis ir šių tipų buveines nuo tolesnio nykimo, bet ir įdiegtų priemones, kuriomis užtikrintų, 
kad būtų pasiekta gera jų apsaugos būklė visame jų natūralaus paplitimo areale ES ribose. Tai, kad 
grėsmės buveinei ar rūšiai nėra (t.y. joms negresia tiesioginis išnykimas), dar nereiškia, kad jų 
apsaugos būklė yra gera.  
 
Šios dvi ES gamtos apsaugos direktyvos yra kertiniai ES biologinės įvairovės politikos pagrindai. 2012 
m. ES nustatė sau tikslą sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų blogėjimą iki 
2020 m. ir jas atkurti tiek, kiek įmanoma, kartu didinant Europos Sąjungos indėlį siekiant sustabdyti 
visuotinį biologinės įvairovės nykimą.  
 
Tai atspindi stiprų politinį Europos valstybių ir vyriausybių vadovų prisiimtą įsipareigojimą, ir dabar 
ES politinėje programoje biologinė įvairovė pripažįstama aukščiausiu politiniu lygmeniu. 2012 m. 
priimtoje sustiprintoje ES biologinės įvairovės strategijoje6 nustatytos šešios pagrindinės tikslinės 
sritys, reikalaujančios veiksmų, kad būtų išspręstas pagrindinis poveikis gamtai ir ekosistemos 
funkcijoms ES. Vienas iš šešių tikslų yra padidinti žemės ūkio ir miškininkystės indėlį į biologinės 
įvairovės išsaugojimą. 
 
ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. 

ES biologinės įvairovė strategija iki 2020 m. siekiama sustabdyti visų rūšių ir buveinių, kurioms 
taikomi ES gamtos srities teisės aktai, būklės blogėjimą ir pastebimai ir išmatuojamai pagerinti jų 
būklę. Strategija siekiama pagerinti pagrindinių sektorių integraciją, nustatant konkrečius tikslus ir 
priemones padidinti teigiamą žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių indėlį į biologinės 

                                                           
5Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Consolidated version 1. 1. 
2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
6Full text of the EU Biodiversity Stratregy available at: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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įvairovės išsaugojimą ir tvarų naudojimą. Kalbant apie žemės ūkį, esamos BŽŪP priemonės prisidės 
prie šio tikslo pasiekimo. Strategija taip pat siekiama pagerinti susietumą tarp "Natura 2000" 
teritorijų platesnėje aplinkoje plėtojant žaliąją infrastruktūrą. 

1 tikslas  
Sustabdyti visų rūšių ir buveinių, kurioms taikomi ES gamtos srities teisės aktai, būklės blogėjimą ir 
pastebimai ir išmatuojamai pagerinti jų būklę, kad, palyginti su dabartiniais vertinimais, iki 2020 m: i) 
100% daugiau buveinių ir 50% daugiau rūšių, įvertintų pagal Buveinių direktyvą, būtų geriau 
apsaugotos; ir ii) 50% daugiau rūšių, įvertintų pagal Paukščių direktyvą, būklė nebeblogėtų arba 
pagerėtų.  

2 tikslas 
Iki 2020 m., įdiegus žaliąją infrastruktūrą ir atkūrus bent 15% nualintų ekosistemų, esama 
ekosistemų ir jų funkcijų būklė turi būti išlaikyta ir pagerinta. 

3 tikslas 
A) Žemės ūkis: iki 2020 m. kuo labiau padidinti žemės ūkio reikmėms skirtus ganyklų, ariamosios 
žemės ir daugiamečiais pasėliais apsėtus plotus, kuriems pagal bendrą žemės ūkio politiką taikomos 
su biologine įvairove susijusios priemonės, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė ir pasiektas 
išmatuojamas rūšių ir buveinių, kurios yra priklausomos nuo žemės ūkio arba kurioms jis daro 
poveikį, apsaugos būklės ir ekosistemų funkcijų pagerėjimas palyginti su 2010 m. ES pamatiniais 
rodikliais ir taip užtikrinti tvaresnį valdymą. 

Europos Komisija taip pat pabrėžė, kad veiksmingas "Natura 2000" saugomų teritorijų valdymas ir 
atkūrimas yra lemiamas pasiekiant ES biologinės įvairovės tikslą iki 2020 m. 
 
1.4 Tinklas "Natura 2000" 

Pagrindinis gamtos apsaugos direktyvų elementas yra ES masto tinklo "Natura 2000" sukūrimas. Jį 
sudaro Bendrijos svarbos teritorijos (BST) ir specialios saugomos teritorijos (SST), įsteigtos pagal 
Buveinių direktyvą, ir paukščių apsaugai svarbios (PAST), įsteigtos pagal Paukščių direktyvą (bendrai 
vadinamos "Natura 2000" teritorijomis). Kaip šios teritorijos turėtų būti valdomos ir saugomos, 
paaiškinta toliau 3 skyriuje.  

Ligi šiol į "Natura 2000" tinklą įtraukta virš 26,000 teritorijų. Kartu jos sudaro 18% žemės ploto ES, 
įskaitant ir dideles jūrines teritorijas. Bet "Natura 2000" tinklas nėra gamtinių rezervatų sistema, 
tinkle taikomas kitoks požiūris - pripažįstama, kad žmogus yra neatsiejama gamtos dalis ir 
partnerystė užtikrina geriausią žmogaus ir gamtos sąveiką.  
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1.5 Ūkininkų ir visuomenės partnerystė 

Ūkininkų svarbą "Natura 2000" tinklui atspindi tai, kad ūkininkavimui naudojama žemė sudaro apie 
40% visos į "Natura 2000" įtrauktos teritorijos. Kai biologinė įvairovė didelė, žemės ūkio produkcijos 
išeiga paprastai būna nedidelė, todėl dauguma "Natura 2000" tinklui priklausančios ariamosios 
žemės yra mažesnio rentabilumo ūkininkavimo vietovėse. Iš tipiškų pavyzdžių galima paminėti alpių 
laukus ir ganyklas, stepines lygumas, atviras viržynes ir šlapias pievas.  
 
Ūkininkavimo sistemos ir praktika, taikomos kai kuriose iš šių vietovių, tikriausiai jau derės su rūšių ir 
buveinių, kurių apsaugai įsteigta "Natura 2000"  teritorija, apsaugos reikalavimais, todėl turėtų būti 
rasti būdai, kaip šią ūkininkavimo praktiką tęsti kaip ir anksčiau, ir būtina deramai pripažinti joje 
dalyvaujančius ūkininkus. Kitose vietovėse tradicinė ūkininkavimo praktika gali būti nebenaudojama 
arba pakeista kita ūkininkavimo praktika, kuri yra mažiau naudinga gamtai, ir tokiu atveju bus būtina 
rasti būdus, kaip sugrąžinti gamtai naudingas ūkininkavimo sistemas arba koreguoti naudojamą 
praktiką taip, kad būtų galima ir vėl prisidėti prie Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių, kurių apsaugai 
įsteigta teritorija, apsaugos.  
 
Tokia padėtis verčia taikyti stiprios suinteresuotųjų ūkininkų, už žemės ūkio politiką atsakingų 
valstybės institucijų ir plačiosios visuomenės partnerystės požiūrį. Šiomis gairėmis siekiama parodyti, 
kaip galima sukurti partnerystę siekiant efektyviai dirbti, kad visiems būtų naudinga. Pateikta 
pagrindinių svarstytinų klausimų apžvalga dėl ryšio tarp ūkininkavimo ir "Natura 2000", taip pat 
pasiūlytos praktinės idėjos, pavyzdžiai ir gerosios praktikos patirtimi visoje ES pagrįstos 
rekomendacijos dėl ariamosios žemės valdymo "Natura 2000" teritorijose.  
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2. ARIAMOJI ŽEMĖ TINKLE"NATURA 2000" 
 

Ką galite rasti šiame skyriuje? 
Šiame skyriuje apžvelgiamas įvairių ūkininkavimo sistemų ir praktikos vaidmuo padedant apsaugoti 
"Natura 2000"buveines ir rūšis. Čia taip pat apibrėžiama, kokia ariamoji žemė yra įtraukta į tinklą 
"Natura 2000" ir kokios pagal abi ES gamtos apsaugos direktyvas saugomos buveinės ir rūšys yra 
konkrečiai susijusios su žemės ūkio praktika. Aptartos pagrindinės apkrovos ir grėsmės, susijusios su 
ūkininkavimu, ir tai, kokią įtaką įvairūs žemės ūkio valdymo aspektai gali turėti apsaugai. 
 
 
2.1 Kokios rūšies ariamoji žemė įtraukta į "Natura 2000"? 

Agrarinės ekosistemos7 sudaro vidutiniškai 38% visos "Natura 2000" tinklo teritorijos ES (Europos 
aplinkos agentūra - EAA, 2010 m,), o "Natura 2000" teritorijose yra 10.6% (arba 22.2 milijono ha) 
visos žemės ūkio paskirties ariamosios žemės 27 ES šalyse (žr. 2.1 pav.). 

2.1 paveikslas. Žemės ūkio paskirties žemės dalis "Natura 2000"tinkle 
Pastaba: kultivuojamų žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) "Natura 2000" tinkle procentas, apskaičiuojamas 
naudojant Corine žemės dangos duomenų bazės klases. Šaltinis: Europos Komisija, 2013a.  

 

 
                                                           
7In this section, “agro-ecosystems” comprise the following CORINE Land Cover (CLC) classes: 

• Regularly cultivated land, which includes non-irrigated arable land (CLC class 211), permanently irrigated land (212), 
rice-fields (213), vineyards (221), fruit trees and berry plantations (222), olive groves (223), pastures (231) and 
annual crops associated with permanent crops (241). 

• Mixed cultivated land: complex cultivation patterns (242), agricultural area with significant areas of natural 
vegetation (243) and agro-forestry areas (244). 

• Semi-natural areas with possible extensive agriculture practices: natural grasslands (321), moors and heathland 
(322), sclerophyllous vegetation (323). 
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Reikėtų pažymėti, kad sąvoka "žemės ūkio paskirties žemė" šiame kontekste yra daug platesnė nei 
teritorija, klasifikuojama kaip kultivuojamos žemės ūkio naudmenos kituose kontekstuose, kaip antai 
Bendrijos ūkių struktūros tyrimai ir pasėlių statistika8. 

Didžiausia žemės ūkio paskirties žemės dalis "Natura 2000" tinkle valdoma naudojant ekstensyvias 
ūkininkavimo sistemas ir todėl jos išlikimas labai priklauso nuo šių ūkininkavimo sistemų tęstinumo 
(žr. 2.1 langelį). Didžiausias dėmesys skiriamas pozityvių apsaugos priemonių paskatinimui 
ekologiškai ir ekonomiškai tvariose ūkininkavimo sistemose. Mažo intensyvumo ūkininkavimo 
sistemos, įtrauktos į "Natura 2000", paprastai vystėsi per ilgą laiką, labai pritaikant ūkių struktūras ir 
ūkininkavimo praktiką vietos sąlygoms. Plačiąja prasme tai yra:  

• gyvulininkystės sistemos, kuriose pašarų plotus dažniausiai sudaro pusiau natūrali augalija, 
įskaitant ganyklas, viržynus ir krūmynus;  

3. mažo intensyvumo ariamosios žemės sistemos (kai ūkininkaujama skurdžioje, druskingoje ar 
įmirkusioje žemėje arba atokiose vietovėse), dažnai pakeičiamos natūralia pūdymui palikta 
žeme;  

4. mažo intensyvumo daugiametės kultūros, kaip antai nuo seno auginami tradiciniai sodai ir 
alyvmedžių giraitės; ir  

5. mišrios ūkininkavimo sistemos su ariamąja žeme ir (arba) daugiamečiais pasėliais bei gyvuliais. 
Šios ūkininkavimo sistemos apima ir ariamąją žemę, kuriai būdinga mažo intensyvumo žemės 
ūkio ir vertingų kraštovaizdžio elementų įvairovė, naudinga didelei rūšių įvairovei susidaryti. 

 
Mažo intensyvumo gyvulininkystės sistemos dažnai naudojamos "Natura 2000" teritorijose, nes jas 
taikant išlaikomi dideli pusiau natūralių ganyklų ir pievų plotai, viržynai ir krūmynai, tapę namais 
daugeliui Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių, ir formuojamas mūsų aukštumų, kalnų ir kitų 
vietovių kraštovaizdis. Tokios rūšys, kaip alpinis švilpikas (Marmota marmot latirostris) ir reta 
drugelių rūšis (pvz., Colias myrmidone ir Erebia calcaria) aptinkamos kalnų ganyklose ir pievose, 
kuriose vykdoma ekstensyvi ganiava. 

Mažo intensyvumo ariamosios žemės sistemos, pavyzdžiui, sausos grūdinių kultūrų stepinės 
lygumos, dažnai paskiriamos "Natura 2000" teritorijomis todėl, kad išlaiko retas ir labai didelę 
išnykimo grėsmę patiriančias ariamųjų žemių žolių rūšis, tokius žinduolius kaip rumuninis žiurkėnas 
(Mesocricetus newtoni) ir europinė žemės voverė (Spermophilus citellus) bei dideles visuotinai 
nykstančių paukščių populiacijas, įskaitant stepinius pelėsakalius (Falco naumanni). Šių ariamųjų 
sistemų pūdymai ar atidėtoji žemė sudaro esminę šių sistemų gamtiniu požiūriu didelės vertės žemės 
dalį, įskaitant retą ir įvairiarūšę augalijos struktūrą pasėliuose ir pūdymuose. 

                                                           
8In Community Farm Structure Surveys (FSS), utilised agricultural area (UAA) is the total area taken up by arable land, 
permanent grassland, permanent crops and kitchen gardens used by the holding, regardless of the type of tenure or of 
whether it is used as a part of common land. The UAA does not include unused agricultural land, woodland and land 
occupied by buildings, farmyards, tracks, ponds, etc. UAA is also defined within the context of Crops statistics (Council 
Regulation (EEC) No 837/90 of 26 March 1990 and Council Regulation (EEC) No 959/93 of 5 April 1993) respectively as 1) 
Area under cereal cultivation for each group of cereals and for any cereal (as specified in the annexes), production of which 
exceeds 50 000 tonnes per year and 2) ) Areas of arable land, permanent grassland, permanent crops and other parts of 
the UAA apart from arable land (land under crops other than cereals). Permanent grassland shall also include the parts of 
the UAA outside agricultural holdings. There are major differences at present between the UAA based on the Farm 
Structure Survey and on the Crop statistics due to the different definitions given in the surveys. 
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Mažo intensyvumo miškinės gyvulininkystės sistemos, kuriose derinamos ariamosios žemės pasėliai 
ir gyvulių ganymas su tokiais medžiais, kaip dehesa ir montado, yra ūkininkavimo sistemos, turinčios 
unikalias charakteristikas ir palaikančios daug Bendrijos svarbos rūšių, kaip antai iberinis smaragdinis 
driežas (Lacerta schreiberi) ir ispaninis erelis (Aquila adalberti). 

Mažo intensyvumo daugiamečiai pasėliai, įskaitant vaisių ir riešutų sodus, alyvmedžių giraites ir 
vynuogynus, dažnai yra įtraukiami į "Natura 2000" teritorijas dėl savo struktūrinio turtingumo, 
įskaitant žemės pylimų, gyvatvorių, pievų ir kitų pusiau natūralių augalų mozaikas, taip pat tampa 
buveinėmis, tinkamomis daugeliui rūšių, kurios anksčiau buvo siejamos su atvirais miškais ir (arba) 
uolėtomis buveinėmis. Tradiciniai sodai yra tinkami daugybei tokių įvairių rūšių, kurioms reikia 
kompleksinių buveinių, kaip šiaurinis skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus) ir tokiems medienoje 
besiveisiantiems ir nuo pūvančios medienos priklausomiems vabalams kaip paprastasis elniavabalis 
(Lucanus cervus). Daug paukščių rūšių galima aptikti daugiamečiuose pasėliuose, įskaitant alyvinę 
tošinukę (Hippolais olivetorum). Tradicinėse giraitėse maitinasi ir šikšnosparniai, pavyzdžiui, 
abisininis pasagnosis šikšnosparnis (Rhinolophus hipposideros). Mažo intensyvumo daugiamečiai 
pasėliai taip pat vertinami dėl savo kraštovaizdžio ypatybių, kultūrinių ir istorinių asociacijų. 

Nemažai "Natura 2000" rūšių aptinkama ir intensyviai valdomoje žemės ūkio paskirties žemėje. 
Galima paminėti tokias tarptautinės svarbos žiemojančias žąsų ir gulbių populiacijas kaip paprastoji 
berniklė (Branta leucopsis) ir gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus), kurios maitinasi intensyviai 
valdomose pievose ir javų laukuose žiemos metu. Paprastasis žiurkėnas (Cricetus cricetus), įtrauktas į 
Buveinių direktyvos IV priedą ir todėl griežtai saugomas šios direktyvos 12 straipsniu, aptinkamas 
ariamojoje žemėje, kur yra pakankamai maisto išteklių ir prieglobsčio vietų pašarinėse kultūrose, ir 
pasėliais neapsodintuose bei augalija apaugusiuose laukuose.  

2.1 teksto langas. Ryšys tarp gamtiniu požiūriu didelės vertės ariamosios žemės ir "Natura 2000" 

Gamtiniu požiūriu didelės vertės (GPDV) ariamosios žemės sąvoka plačiai taikoma visos Europos 
žemės ūkio politikoje. Gamtiniu požiūriu didelės vertės ariamoji žemė apima tas Europos vietoves, 
kur žemės ūkis yra pagrindinė (paprastai dominuojanti) žemės naudojimo paskirtis ir kur žemės ūkis 
išlaiko arba didelę rūšių ir buveinių įvairovę, arba Europos ir (arba) nacionalinės ir (arba) regioninės 
svarbos rūšių apsaugą, arba ir viena, ir kita (Beaufoy & Cooper, 2008 m.; Cooper et al, 2007 m.; 
Oppermann et al, 2012 m.). Taikant šią apibrėžtį nustatyti trys GPDV ariamosios žemės tipai: 

• 1 tipas: ariamoji žemė, kurioje yra didelė pusiau natūralios augalijos dalis 

• 2 tipas: ariamoji žemė, kurioje yra mažo intensyvumo žemės ūkio ir natūralių ir struktūrinių 
elementų įvairovė, kaip antai laukų pakraščiai, gyvatvorės, akmens sienos, miško plotai arba 
krūmynai, maži upeliai ir pan. 

• 3 tipas: ariamoji žemė, kurioje išlaikomos retos rūšys arba didelė Europos ir pasaulio populiacijų 
dalis.  

Iš tiesų daug GPDV ariamosios žemės ir "Natura 2000" ariamosios žemės plotų sutampa, kadangi 
trečio tipo gamtiniu požiūriu didelės vertės ariamoji žemė buvo identifikuota naudojant informaciją, 
paimtą iš "Natura 2000" tinklo, taip pat iš paukščiams svarbių teritorijų, kertinių drugeliams svarbių 
teritorijų ir kitų tinkamų nacionalinių biologinės įvairovės duomenų rinkinių (žr. daugiau informacijos 
Paracchini et al, 2008 m.). 
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Tačiau abi sąvokos aiškiai skiriasi viena nuo kitos. GPDV ariamoji žemė yra plati sąvoka, aprėpianti 
visą biologinę įvairovę ir neturinti teisinės galios. Tuo tarpu "Natura 2000" nuostata yra privaloma 
pagal ES teisės aktus. Ariamosios žemės įtraukiamos į tinklą "Natura 2000" tik tuo atveju, jei jos yra 
kertinės svarbos vienai ar daugiau Buveinių ir Paukščių direktyvomis saugomų ES rūšių ir buveinių 
(t.y. ne visos teritorijos, kuriose yra rūšių ir buveinių, yra būtinai įtrauktos į "Natura 2000" – žr. 3 
skyrių). Įtraukus šias teritorijas į tinklą "Natura 2000", valstybės narės yra teisiškai įpareigotos jas 
valdyti tokiu būdu, kad būtų užtikrinta rūšių ir buveinių, kurių apsaugai paskirta teritorija, apsauga. 
 
Žr. 4 skyrių, kuriame pateikta išsamesnė informacija apie ūkininkavimo sistemas ir buveinių bei rūšių 
valdymą. 
 
2.2 Kokios Bendrijos svarbos buveinės ir rūšys yra aptariamos? 

Daugelis Bendrijos svarbos "Natura 2000" buveinių ir rūšių, saugomų pagal Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, yra priklausomos nuo žemės ūkio praktikos arba yra su ja susijusios (žr. 2.1 lentelę). Todėl 
šiame rekomendaciniame dokumente joms skiriamas specialus dėmesys ir patogumui jos toliau 
vadinamos tiesiog kaip “kertinės ariamosios žemės buveinės ” ir “kertinės ariamosios žemės rūšys ”.  
 
Reikėtų pažymėti, kad pagal Buveinių direktyvos sąlygas į tinklą "Natura 2000" yra įtrauktos tik šių 
tipų buveinėms ir rūšims pačios svarbiausios kertinės teritorijos, bet ne visos teritorijos, kuriose jos 
yra. Kaip parodyta 2.1 lentelėje, tik 20%-30% kai kurių tipų buveinių viso ploto yra saugoma tinkle 
"Natura 2000". 
 
2.2.1 Kertinės Bendrijos svarbos buveinės ariamojoje žemėje 

Į Buveinių direktyvos I priedą įtrauktos 58 tipų buveinės (iš kurių 23 yra prioritetinės svarbos tipų 
buveinės9), kurios laikomos kertinėmis ariamosios žemės buveinėmis dėl to, kad jos yra 
priklausomos nuo ekstensyvios žemės ūkio praktikos arba yra su ja susijusios. Jos skirstomos į 
aštuonias dideles buveinių grupes (Europos Komisija, 2013b) ir yra trumpai aprašytos toliau. Daugiau 
informacijos apie kiekvieno tipo buveinę yra pateikta A priede. 

Virš trečdalio šių buveinių (24) yra laikomos visiškai priklausomomis nuo tinkamos žemės ūkio 
praktikos (Halada et al, 2011 m.). Tai yra buveinės, kuriose rūšių sudėtis daug dešimtmečių ar 
šimtmečių formavosi selekcijos pagrindu prisitaikant tiek prie teritorijos sąlygų, tiek prie žmogaus 
valdymo tipo ir intensyvumo. Tiek šio valdymo nutraukimas, tiek dideli valdymo intensyvumo 
pokyčiai lemia  buveinių struktūros ir rūšių sudėties pokyčius(paprastai negrįžtamus).  

Kitos 34 buveinės laikomos iš dalies priklausomomis, nes taikant valdymą sustabdoma sukcesija ir 
buveinių gyvavimas prailginamas, arba išplečiamas buveinės pasiskirstymo plotas ir (arba) išlaikomas 
padidėjęs buveinės pasiskirstymo plotas. Kai kurios buveinės yra priklausomos tik dėl kai kurių 
potipių arba tik tam tikruose savo plotuose. Kelių retų tipų kertinės buveinės, kurias veikia 
ekstremalesnės klimato sąlygos, turėtų būti apsaugotos nuo bet kokio žemės naudojimo.  
                                                           
9 The Habitats Directive identifies a subset of 72 Annex I habitats as being priority natural habitat types because they are in 
danger of disappearVKEGKe and because the Community has a particular responsibility for them in view of the proportion 
of their natural range which falls within the EU. Similarly a subset of Annex II species are identified as priority species 
because the Community has particular responsibility for them. 
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Atlantinė druskinga pieva su Limonium spp.  
(Nuotrauka: Dr J.P. Doody) 

 
Kalkingos nurimusios kopos SeftonCoast 
(Nuotrauka: John Houston) 
 
 
 

 
Šiaurės Atlanto sausieji viržynai New 
Foreste, Anglija (Nuotrauka: Steve Humble) 
 
 

 

 
Kadagys (Matoralis) vidurio Italijoje.  
(Nuotrauka: Foreste Casentinesi 

nacionalinis parkas) 

• Pakrančių ir druskingos buveinės 

Pakrančių druskingos pievos ir žemapelkės aplink Atlanto, 
Šiaurės jūros ir borealines pakrantes buvo tradiciškai 
dažnai ganomos ir jos sunyktų užžėlus augalijai, jeigu būtų 
atsisakyta ganymo. Žemyninės druskingos pievos ir 
žemapelkės taip pat sezoniškai ganomos.  

 

 

• Pakrančių smėlėtos kopos ir žemyninės kopos 

Nurimusios kopos su žolynais ir krūmynais dažnai yra 
priklausomos nuo ekstensyvaus ganymo, sustabdančio 
sukcesiją ir išlaikančio buveinę atvirą. Mačeirai yra 
ypatingas pakrančių smėlio kraštovaizdis, susiformavęs per 
šimtmečius dėl mažo intensyvumo ganymo ir sėjomainos. 
Žemyninės kopos ir smėlėti viržynai, apaugę žole ir 
krūmynais, reikalauja didelio masto ekstensyvaus ganymo 
ar šienavimo bei nedidelio masto trikdymo, kad būtų 
išlaikytas tik tam tikras trikdymo lygis ir būtų neleidžiama 
per daug augti krūmynams. 

• Vidutinio klimato regionų borealiniai viržynai ir 
krūmynai 

Sausieji viržynai yra pusiau natūralios buveinės, kilusios iš 
miško dėl istoriškai ilgo ganymo ir deginimo. Istoriškai jie 
buvo naudojami kaip daugiametės ganyklos mišriose 
ūkininkavimo sistemose. Jie taip pat buvo naudojami kurui, 
gyvulių kraikui, žiemos pašarui, šiaudų stogams ir netgi 
keliams tiesti. Drėgnieji viržynai taip pat kartais ganomi, 
tačiau jie yra labai jautrūs pertekliniam ganymui. Alpių 
viržynai buvo tradiciškai naudojami sezoniniam ganymui per 
sezoninius galvijų pervarymus į naujas ganyklas, o taip pat 
laukinėms besiganančioms rūšims. Borealiniuose viržynuose 
ganosi šiaurės elniai. 

• Kietalapių augalų krūmynai (Matoralis) 

Kietalapių augalų krūmynai yra aptinkami Viduržemio 
pajūrio srities regione. Nemaži natūralios augalijos plotai 
įsigali vietovėse, kuriose yra ekstremalios sąlygos, ir jos 
turėtų būti paliktos ramybėje. Bet dauguma jų taip pat yra 
antrinės buveinės, kurios susiformavo nugriuvusių ąžuolų 
miškuose ir dėl šimtmečiais vyravusio atviro avių ir ožkų 
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Rūšių turtingos pievos Čekijos Respublikoje 
(Nuotrauka: nacionalinis Krkonoše parkas 
Administration) 

 
Šarmingosios žemapelkės su vilnamedžių 
žole 
(Nuotrauka: Viera Šefferová Stanová) 

 
Klinčių alvarai Burrene (Airija) 
(Nuotrauka: Sharon L. Parr) 

 
Miškingoji ganykla Švedijoje 
(Nuotrauka: Jens Johannesson) 

ganymo bei reguliaraus deginimo. Pavyzdžiui, viržynuose arba kalkingose pievose susiformavę 
kadagio krūmai yra plačiai paplitę beveik visuose Europos regionuose ir jie yra priklausomi nuo 
ekstensyvaus ganymo, kad išlaikytų savo charakteringą krūmynų ir pievų mozaiką. 

• Natūralios ir pusiau natūralios pievos 

Europos pievų bendrijos suformuoja plačią tipų ir 
potipių grupę, nuo labai sausų, retai augalais apaugusių 
natūralių pievų iki aliuvinių pievų ir drėgnų melvenių 
pievų bei nuo alpinių pievų iki miškų su visžaliais 
ąžuolais (Quercus) iki stepinių pievų. Valdymo sistemos 
ir tradicijos atitinkamai kinta. Plačiausiai paplitusios yra 
šienaujamos pievos. 

Pelkės ir liūnai 

Dauguma pelkių teikia labai skurdų ir negausų pašarą ir 
jos yra jautrios ganymui. Todėl daugumoje jų 
neganoma, bet jeigu jose ganoma, ganymas turi būti 
labai atidžiai kontroliuojamas. Liūnai žemės ūkio 
tikslams paprastai nenaudojami, bet kai kurių tipų ne 
per drėgnos liūnų buveinės yra naudojamos lengvam 
ganymui arba gyvulių kraiko medžiagos gamybai. 

 

• Uolėtos buveinės 

Kad klinčių alvarai išliktų atviri, juose būtina ganyti ir 
(arba) retinti medžius. Klinčių alvarai, kaip ganymo 
vietos, yra buveinių, kuriose yra pusiau natūralios pievos 
ir krūmynai, mozaikos dalis. Uolėtos buveinės taip pat 
gali suformuoti didesnės pusiau natūralių buveinių, 
kuriose ganoma, mozaikos dalį, pavyzdžiui, alpinėse 
ganyklose arba šiaurinėse alvarų pievose. 

 

• Miškingosios ganyklos ir pievos 

Fenoskandijos miškingosios ganyklos ir miškapievės yra 
fragmentai, išlikę dėl anksčiau plačiai paplitusios ganymo 
praktikos vietovėse su retai augančiais medžiais ir 
krūmynais, kurie buvo tradiciškai naudojami gyvulių 
pašarui. 

2.1 lentelė - kertinės Bendrijos svarbos buveinės 
ariamojoje žemėje 
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Key/sources: Agri dep = priklausomybė nuo žemės ūkio - PNŽŪ (iš Halada et al (2011): 3 = Visiškai priklausomos 
nuo žemės ūkio valdymo, 2 = Iš dalies priklausomos, 1 = Iš dalies priklausomos, bet tik dėl kai kurių potipių ar 
tik dalyje savo pasiskirstymo ploto. Prioritetinė = Prioritetinė būklė pagal Buveinių direktyvos I priedą. % N2K 
("Natura 2000")= buveinės dalis, kuri yra saugoma "Natura 2000" teritorijų ribose, kaip išvardyta priede prie 
dokumento "Buveinių ir rūšių aprėptis "Natura" tinkle 17 straipsnio ataskaitoje (ETC/BD, 2008).% BAB (bloga 
apsaugos būklė): buveinės ploto dalis* su bloga apsaugos būkle buvo apskaičiuota sudėjus kiekvienos 
valstybės narės kiekvienos buveinės įvertinimo ir biogeografinio regiono, kuris buvo klasifikuotas kaip bendros 
blogos apsaugos būklės, sumą ir ją padalijus iš viso užfiksuoto buveinės ploto (ETC/BD, 2008 m., 17 straipsnis, 
duomenų bazė). %XX: Buveinės ploto dalis * su nežinoma apsaugos būkle buvo apskaičiuota tokiu pačiu būdu. 
(Pastaba: tai leidžia manyti, kad visas nepalankiai įvertintos buveinės plotas yra blogos būklės, tuo tarpu 17 
straipsnio informavimo gairėse tam tikra dalis vis dar gali būti geros būklės, kai bendra būklė įvertinta kaip 
bloga būklė). *Išskyrus Rumuniją (RO) ir Bulgariją (BG). Buveinės buvimas Rumunijoje ir Bulgarijoje remiasi 
ETC/BD buveinių kontroliniu sąrašu10.  

Pastaba: dėl Kroatijos prisijungimo buvo papildomai įtrauktos pievų buveinės, priklausomos nuo šienavimo: 
6540 Molinio-Hordeion secalini submediteraninės pievos  

Šaltinis: 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES, pakeičianti tam tikras aplinkosaugos srities 
direktyvas dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo 

Kodas Buveinės tipas PNŽŪ Prioritetinė
buveinė 

% N2K % BAB % XX 

1330 Atlantinės druskingos pievos 1  65% 100% 0% 
1340 Žemyninės druskingos pievos 2 * 51% 100% 0% 
1530 Panoninės druskingosios stepės ir druskingosios 

žemapelkės 
1 * 55% 100% 0% 

1630 Borealinės Baltijos jūros pakrančių pievos 2 * 71% 100% 0% 
2130 Nurimusios pakrančių kopos apaugusios žoliniais augalais 

(pilkosios kopos) 
1 * 57% 95% 1% 

2140 Kalcio neturinčios nurimusios kopos su Empetrum nigrum 1 * 58% 93% 0% 
2150 Atlanto pakrančių kalcio neturinčios nurimusios kopos 

(Calluno-Ulicetea) 
1 * 41% 28% 72% 

2190 Drėgni kopų duburiai 2  51% 93% 6% 
21A0 Mačeirai 3 * 27% 100% 0% 
2250 Pakrančių kopos apaugusios Juniperus spp. krūmynais 2 * 67% 76% 24% 
2310 Sausi smėlynų viržynai su Calluna ir Genista 1   68% 100% 0% 
2320 Sausi smėlynų viržynai su Calluna ir Empetrum nigrum 1   43% 99% 1% 
2330 Atviri žemyninių kopų žolynai su Corynephorus ir Agrostis 1   43% 98% 2% 
2340 Panonijos žemyninės kopos 3 * 29% 100% 0% 
4010 Drėgnieji Atlantinės srities šiaurinės dalies viržynai 

su Erica tetralix 
3  36% 100% 0% 

4020 Drėgnieji Atlantinės srities vidutinio klimato dalies 
viržynai su Erica ciliaris ir Erica tetralix 

3 * 41% 16% 84% 

4030 Europiniai sausieji viržynai 3  37% 52% 47% 
4040 Sausieji Atlanto pakrančių viržynai su Erica vagans 3 * 33% 63% 0% 
4060 Alpiniai ir borealiniai viržynai 1   73% 22% 4% 
4090 Endeminiai Viduržemio pajūrio srities kalnų viržynai su 2   62% 2% 91% 

                                                           
10ETC/BD (2012) Habitats check list. http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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dygliakrūmiais 
5120 Kalninės Cytisus purgans bendrijos 1   73% 0% 92% 
5130 Juniperus communis bendrijos viržynuose arba kalkingose 

pievose 
2   30% 47% 7% 

5210 Sumedėjančių augalų matoralis su Juniperus spp 1   65% 0% 86% 
5330 Šiltieji Viduržemio pajūrio srities ir priešdykuminiai 

krūmynai 
1   69% 15% 77% 

5420 Sarcopoterium spinosum phryganas 2   85% 0% 6% 
5430 Endeminės Euphorbio-Verbascion friganos 2   79% 0% 7% 
6110 Kalkingos arba bazofilinės pievos (laibeniniai 

šilokynai Alysso-Sedion albi) 
1 * 57% 12% 78% 

6120 Sausų smėlynų kalkingos pievos 2 * 18% 99% 1% 
6140 Pirėnų pievos su Festuca eskia ant silicio substratų 2   90% 64% 11 
6150 Alpinės ir borealinės pievos ant silicio substratų 2   58% 10% 0% 
6160 Kalninės Ispanijos pievos su eraičinais (Festuca indigesta) 2   68% 0% 100% 
6170 Kalninės Ispanijos pievos su eraičinais (Festuca indigesta) 2   64% 26% 31% 
6180 Makaronezijos normalaus drėgnumo (mezofitų) pievos 2   86% 100% 0% 
6190 Panonijos uolų pievos (Stipo-Festucetalia pallentis) 3   47% 63% 0% 
6210 Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos (Festuco-

Brometalia) ant kalkingų substratų (*svarbios 
gegužraibinių šeimos augalų buveinės) 

3   49% 49% 23% 

6220 Netikrosios stepės su varpiniais ir vienamečiais 
augalais Thero-Brachypodietalia 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Rūšių turtingos Nardus pievos ant silicio substratų kalnų 
srityje (ir priekalnių srityse Europos žemyninėje dalyje) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Subpanoninės stepinės pievos 2 * 67% 100% 0% 
6250 Panoninės stepinės pievos ant liosinių dirvožemių 3 * 39% 99% 1% 
6260 Panoninės smėlingosios stepės 3 * 33% 100% 0% 
6270 Rūšių turtingos Fenoskandijos žemumų pievos (nuo sausų 

iki vidutinio drėgnumo) 
3 * 22% 100% 0% 

6280 Šiauriniai alvarai ir plokščios kalkingos prekambro uolos 3 * 54% 53% 0% 
62A0 Rytinės Viduržemio pajūrio dalies sausosios pievos 

(Scorzoneratalia villosae) 
3   95% 91% 0% 

6310 Miškai su visžaliais ąžuolais (Quercus spp.) 3   65% 0% 98% 
6410 Melvenių (Molinia) pievos ant kalkingo, durpinio arba 

dumblingo priemolio suspausto dirvožemio (Molinion 
caeruleae) 

3   35% 94% 4% 

6420 Viduržemio pajūrio srities aukštųjų žolių drėgnos pievos 
(Molinio-Holoschoenion) 

2   65% 3% 95% 

6430 Lygumų, kalnų ir alpinių sričių hidrofilinės pakrančių 
aukštųjų žolių bendrijos 

1  44% 77% 23% 

6440 Aliuvinės upių slėnių pievos su guostynų (Cnidion dubii) 
bendrijomis 

3   52% 100% 0% 

6450 Šiaurinės borealinės aliuvinės pievos 3   18% 100% 0% 
6510 Žemumų šienaujamos pievos (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
3   46% 89% 6% 

6520 Kalnų šienaujamos pievos 3   51% 99% 1% 
6530 Fenoskandijos miškapievės 3 * 54% 100% 0% 
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6540 Molinio-Hordeion secalini submediteraninės pievos 3  n/a n/a n/a 

7210 Kalkingosios žemapelkės su Cladium mariscus ir Carex 
davalliana rūšimis 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Šarmingosios žemapelkės 2   43% 97% 0% 
8230 Silicinės uolos su pionierine Sedo-

Scleranthion arba Sedoalbi-Veroniciondillenii augalija 
1  34% 9% 82% 

8240 Klinčių grindiniai 2 * 47% 27% 37% 
9070 Fenoskandijos miškingosios ganyklos 3   19% 100% 0% 
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Lycaena dispar (Nuotrauka: P. Dzierza) 

 
Iris humilis smėlynų pievose. Vengrija 
(Nuotrauka: Wikimedia Commons) 

2.2.2 Kertinės Bendrijos svarbos buveinės ariamojoje žemėje 

Į Buveinių direktyvos II priedą įtrauktos 197 rūšys ir porūšiai, susiję su agrarinėmis ekosistemomis 
arba pievų ekosistemomis. Šioms kertinėms ariamosios žemės rūšims11 priklauso 115 augalų, 48 
bestuburiai gyvūnai, 4 varliagyviai, 89 ropliai ir 21 žinduolis. Iš Paukščių direktyvos I priede nurodytų 
195 paukščių 65 yra laikomi kertinėmis ariamosios žemės rūšimis12. Visos 259 rūšys kartu su jų 
prioritetinėmis buveinėmis yra įtrauktos į šio rekomendacinio dokumento B priedą. 
Didelės šių kertinių ariamosios žemės rūšių dalies išlikimas priklauso nuo to, ar bus tęsiama tradicinė 
ekstensyvi ūkininkavimo praktika ES. Dauguma šių rūšių (215) yra iš esmės susijusios su pievomis, 11 
rūšių - su ekstensyviai dirbama žemės ūkio pasėlių žeme ir 30 rūšių reikia abiejų rūšių žemės ūkio 
sistemų. 

• Augalai  

Kai kurios įtrauktos augalų rūšys yra endeminės mažų 
teritorijų rūšys, geriausiai apsaugotos valstybiniuose 
draustiniuose, bet kitos rūšys dar visai neseniai buvo 
plačiai paplitusios ir sunyko todėl, kad išnyko jų buveinės 
ir tradicinė ekstensyvi ūkininkavimo praktika, kuri jas 
išlaikė. Galima paminėti pasėlių piktžoles, kurios klestėjo 
ir buvo plačiai paplitusios visoje Europoje, bet dabar išliko 
tik mažos išskaidytos jų populiacijos ariamosios žemės 
teritorijose, kur vis dar ekstensyviai auginami javai. 
• Bestuburiai gyvūnai 

Bestuburių gyvūnų, susijusių su pievomis, sąrašui 
priklauso 17 drugelių ir 8 drugių rūšys, įskaitant ir 
drugelius, kurie dar visai neseniai buvo plačiai paplitę 
šienaujamose pievose, šlapiose pievose (Molinia ir 
pelkinėse pievose) arba kalkingose ganyklose, bet dėl to, 
kad šios ekstensyviai kultivuojamų pievų išnyko, jų 
populiacijos drastiškai sumažėjo. Šiam sąrašui taip pat 
priklauso žiogai ir svirpliai, vabalai ir sraigės, gyvenantys 
pusiau natūraliose pievose. 

                                                           
11 The EU Biodiversity Baseline report (EEA, 2010) identified key agricultural species as those that use agro-ecosystems 
and/or grassland as their preferred habitat. The EEA’s explanatory notes state that the nature of the link between species 
and their habitats are expressed in three categories: 

• preferred habitat: main habitat of the species, species uses usually this habitat for its life or main part of population 
is linked to this habitat type  

• suitable habitat: habitat in which species regularly occurs, but it is not preferred habitat or preferred habitat is not 
possible to determine (for species living regularly in several habitat types) 

• occasional habitat: species lives sometimes in this habitat type, but only marginally or small part of the species 
population uses this habitat. 

12 Key farmland bird species are defined as those listed in Annex I of the Birds Directive that have more than 10% of their 
European population in one or more agricultural habitat types in at least one of their seasons (Tucker and Evans, 1997). 
The numbers of species using each habitat, priority species, dispersed species and species with an unfavourable status are 
listed in Annex B. 
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Stepinė angis (Vipera urisinii), dažniausiai 
aptinkama atvirose pievose 

  

 
Pilkasis staras (Spermophiluscitellus) 
(Nuotrauka: MME Archive) 

 
Baltapilvė smiltvištė (Pterocles alchata) 
(Nuotrauka: J.M. Cereza) 

Varliagyviai ir ropliai 
Kertinės ariamosios žemės varliagyvių ir roplių rūšys yra 
dažnai artimai susijusios su ūkininkavimo vietovėmis, 
kurioms būdingas mišrios mozaikos kraštovaizdis, 
turtingais struktūriniais elementais ir ariamosios žemės 
elementais, kaip antai kūdros, sauso akmens mūro 
sienos ir žemės pylimai, vaismedžių sodai, vynuogynai 
ar sodai. Kitos varliagyvių rūšys net gali gyventi 
pakeistose buveinėse, pavyzdžiui, česnakės porūšis 
(Pelobates fuscus insubricus) aptinkamas kai kuriuose 
ryžių laukuose, kurie yra Po upės užliejamose pievose 
Šiaurės Italijoje. 

• Žinduoliai 
Pagrindinėms ariamosios žemės žinduolių rūšims 
priklauso kai kurie stambūs ganomi gyvuliai, kuriems 
reikalingos ekstensyvios pievos, susiformuojančios 
taikant sezonines arba didelio masto ekstensyvias 
galvijų ganymo sistemas. Galima paminėti dvi kalnų 
ožkų rūšis (Rupicapra spp), kurios maitinasi alpinėse 
pievose, arba europinį bizoną (Bison bonasus), 
sutinkamą mišrioje pievų ir miškų žemėje, taip pat 
žinduolius, gyvenančius įvairiose mišriuose struktūrinių 
elementų turtinguose ūkininkavimo kraštovaizdžiuose, 
kaip antai tamsusis šeškas (Mustela putorius), kabrero 
pelėnas (Microtus cabrerae), didysis pasagnosis 
šikšnosparnis (Rhinolophus ferrumequinum), stepinė 
sicista (Sicista subtilis) ir dvi starų rūšys (Spermophilus 
citellus ir Spermophilus suslicus). 

• Paukščiai  
Pagrindinės ariamosios žemės paukščių rūšys yra 
paukščiai, kurių daugiau kaip 10% visos Europinės 
populiacijos bent tam tikrą metų laikotarpį yra 
aptinkami vienoje ar daugiau agrarinio tipo buveinių. 
Ypač svarbios yra stepinės pievos, nes jos yra 
santykinai retos ES, bet vis tiktai jose gyvena didelės 
32 kertinių ariamosios žemės paukščių rūšių 
populiacijos. Pusiau natūralūs Viduržemio pajūrio 
srities krūmynai ir šlapios pievos taip pat yra itin 
svarbūs paukščiams  

Mažo intensyvumo grūdų auginimo sistemos (t.y. 
pseudostepinės buveinės) yra labai svarbios daugeliui 
į I priedą įtrauktų paukščių rūšių. Tipinės ariamosios 
žemės buveinės taip pat svarbios įvairioms plačiai 
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paplitusioms generalistinėms į I priedą įtrauktoms paukščių rūšims, kurių dauguma yra santykinai 
išskaidytos. Ūkininkaujant platesnėje aplinkoje šioms rūšims būtina taikyti apsaugos priemones. 

2.3 Kokia yra dabartinė nuo žemės ūkio priklausomų buveinių ir rūšių apsaugos būklė? 

Valstybės narės privalo kas šešerius metus pateikti ataskaitą apie Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių 
apsaugos būklę jų teritorijose (žr. 2.2 teksto langą). Ataskaitoje už laikotarpį nuo 2001 iki 2006 m. 
buvo padaryta išvada, kad dauguma kertinių nuo žemės ūkio priklausomų "Natura 2000"buveinių ir 
rūšių patiria grėsmę – valstybės narės nustatė, kad 76% buveinių būklė ariamojoje žemėje yra bloga 
(Europos biologinės įvairovės teminis centras, 2008 m.; Europos Komisija, 2009 m.). 

Įvertinus tam tikrų tipų buveines, esančias žemės ūkio paskirties žemėje, ir buveines, esančias 
kitokios paskirties žemėje, nustatyta, kad su žemės ūkiu susijusių buveinių apsaugos būklė paprastai 
yra blogesnė ir kad tik 7 % šių buveinių apsaugos būklė buvo gera, tuo tarpu gera apsaugos būklė 
buvo nustatyta 21 % buveinių, nesusijusių su žemės ūkiu (žr. 2.2 pav.). Valstybių narių pateiktose 
ataskaitose parodyta, kad didžiausias poveikis daromas pievoms.  

Ypač rimta padėtis yra Atlanto regione, kur nebuvo nustatyta nė viena geros būklės buveinė. Atlanto 
regione nustatytas didžiausias žemės ūkio poveikis ir žemės ūkio intensyvumas šio regiono 
teritorijose yra vienas didžiausių ES. Palankiai buvo įvertinta tik 5 % Panonijos ir 3 % Viduržemio 
pajūrio regionų buveinių. Tačiau spręsti apie padėtį Viduržemio pajūrio regione buvo sunku dėl tol, 
kad daugelio šio regiono buveinių būklė 2006 metų ataskaitose buvo pažymėta kaip "nežinoma". 

2.2. paveikslas. Tam tikrų tipų buveinių, kurios laikomos susijusiomis su žemės ūkiu, ir tam tikrų 
tipų buveinių, kurios laikomos nesusijusiomis su žemės ūkiu, apsaugos būklės palyginimas (2001-
2006 m.) 

Tam tikrų tipų buveinės, susijusios su žemės ūkiu  
(204 įvertinimai) 

Tam tikrų tipų buveinės, nesusijusios su žemės 
ūkiu (497 įvertinimai) 

 

52%

24%

17%

7%

 

 

30%

30%

19%

21%

 

Šaltinis: Europos Komisija, 2009 m. 

 
70% Bendrijos svarbos buveinių būklė agrarinėse sistemose yra bloga ir tik 3% - gera, 27% šių 
buveinių apsaugos būklė nežinoma; 56% Bendrijos svarbos rūšių būklė pievų ekosistemose yra bloga, 
15% - gera ir 29% šių rūšių apsaugos būklė yra nežinoma. 
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2.2 teksto langas. Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės vertinimas 

Valstybės narės privalo vykdyti Bendrijos svarbos laukinių augalų ir gyvūnų natūralių buveinių ir 
rūšių, t.y. į visus "Natura 2000" direktyvų priedus įtrauktų buveinių ir rūšių, apsaugos būklės 
stebėseną savo teritorijose. Ši nuostata taikoma ne tik "Natura 2000" teritorijoms, ir reikia rinkti 
duomenis tiek "Natura 2000" tinklo ribose, tiek už jo ribų, kad būtų galima visapusiškai įvertinti 
apsaugos būklę. Pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį pagrindiniai šios stebėsenos rezultatai turi 
būti perduodami komisijai kas šešerius metus.  

Pirmas sistemingas pagal Buveinių direktyvą saugomų tipų buveinių ir rūšių apsaugos būklės 
vertinimas atliktas 2007 m. (už laikotarpį nuo 2001 iki 2006 m.) 25 valstybėse narėse ir 11 
biogeografinių regionų (septyniuose sausumos ir keturiuose jūrų biogeografiniuose regionuose). 
Valstybės narės pranešė apie kiekvieno tipo buveinės ir rūšies paplitimą ir būklę savo "Natura 2000" 
teritorijose 2007 m. ir taip pat nustatė galimas kiekvienos buveinės ir rūšies blogos apsaugos būklės 
priežastis, naudodamos standartinį grėsmės kodų sąrašą, pagal kurį galima santykinai išsamiai 
įvertinti su žemės ūkiu susijusių grėsmių svarbą agrarinėms Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims. 
Toks pirmas bandymas teikti pranešimus suteikė pirmą bendrą padėties vaizdą ir pagrindą ateitiems 
tendencijoms įvertinti. Kitos 2007 - 2012 m. ataskaitos bus paskelbtos 2014 m. 

Šaltinis: Europos biologinės įvairovės teminis centras (2008). Buveinių direktyvos 17 straipsnis. 
Techninė ataskaita (2001-2006 m.). Europos biologinės įvairovės teminis centras. 
(http://bd.eionet.europa.eu/article17) 
 

2014 m. valstybės narės pirmą kartą informavo apie paukščių rūšių apsaugos būklę pagal Paukščių 
direktyvą  

ES vykdoma plati paukščių stebėsena ir yra aišku, kad daugumos paukščių skaičius dirbamosios 
žemės teritorijose mažėja arba yra grėsmė, kad jie gali išnykti. Tarptautinės paukščių apsaugos 
organizacijos "BirdLife International" 2004 m. duomenimis 55 iš 62 tokių rūšių apsaugos būklė 
Europos Sąjungoje buvo bloga (Birdlife International, 2004 m.). Toks didelis skaičius rūšių, kurių 
apsaugos būklė bloga, aiškiai parodo paukščių rūšių apsaugos priemonių svarbą ariamosios žemės 
teritorijose. Be to, nustatyta, kad 20 iš 62 kertinių paukščių rūšių buvo prioritetinės rūšys ir todėl 
joms reikalingos tokios papildomos apsaugos priemonės kaip rūšių veiksmų planai13. 

Šių tyrimų rezultatai sustiprina išvadą, kad, siekiant užtikrinti Buveinių direktyvos tikslų įgyvendinimą 
ariamųjų žemių teritorijose, būtina taikyti apsaugos priemones. Tokios priemonės ypač svarbios 
pievų buveinėms, su kuriomis yra susiję dauguma kertinių rūšių ariamosios žemės teritorijose. Tai 
aiškiai parodo šių buveinių svarbą ir poreikį parengti ir įgyvendinti paramos priemones ūkininkams ir 
specifinėms ūkininkavimo sistemoms bei praktikai, nes jos turi esminę reikšmę ilgalaikei šių buveinių 
apsaugai.  

 

                                                           
13 Althoughthe Birds Directive does not identify priority bird species, the Ornis Committee (which advises the 
Commission on the implementation of the Directive) has agreed a list of 51 species and subspecies that are 
considered as priority for the purpose of LIFE Nature funding and the development of action plans. These 
priority species include all globally threatened species that regularly occur in the EU, as well as other some 
other species that are particularly threatened are a result of their rarity and/or rapidly declining populations. 
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2.4 Kokie yra svarbiausi veiksniai, lemiantys būtinybę spręsti klausimus, 
susijusius su pokyčiais žemės ūkyje? 

Ekstensyvios ūkininkavimo sistemos "Natura 2000" teritorijose ir kitose GPDV ariamųjų žemių 
teritorijose yra labai pažeidžiamos dėl žemės ūkio apleidimo (IEEP & Veenecology, 2005 m.; 
Keenleyside & Tucker, 2010 m.; Poláková et al, 2011 m.; Zimmermann et al, 2010 m.).  

Žemės ūkio veiklos atsisakoma dėl įvairių kompleksinių priežasčių, susilpninančių ūkininkavimo 
kiekvienoje teritorijoje gyvybingumą dėl dabartinių žemės naudojimo ir socialinių bei ekonominių 
sąlygų (Keenleyside & Tucker, 2010 m.). Šiose teritorijose iššūkį ūkininkavimui kelia socialiniai, 
ekonominiai, politiniai ir aplinkosaugos veiksniai, pavyzdžiui, mažėjančios mėsos kainos, darbo ir 
laiko apribojimai, bloga prieiga prie rinkų, senstantys kaimo gyventojai, dirvožemio erozija ir ribotas 
produktyvumas bei mechanizacija dėl tokių geografinių veiksnių, kaip statūs šlaitai arba nederlinga 
žemė (IEEP & Veenecology, 2005 m.; Keenleyside & Tucker, 2010 m.).  

Ekstensyvus gyvulininkystės valdymas daugumoje žemės ūkio regionų tapo nepelninga veikla, ūkiai 
apleidžiami arba, jeigu nėra finansinės paramos, intensyvinami (Beaufoy & Marsden, 2010 m). Rytų 
Europoje daug valstybinių ūkių savo veiklą nutraukė, todėl dramatiškai sumažėjo galvijų skaičiai ir 
buvo apleistos didelės ganyklų žemės.  

Dabartinės prognozės rodo, kad didžiausia ūkių apleidimo rizika gresia kalnuotoms ir kalvotoms 
vietovėms (Keenleyside & Tucker, 2010 m.). Dauguma buveinių šiose vietovėse pasižymi bloga 
pašarų verte ir blogais produktyvumo rodikliais, ir tai reiškia, kad tokios žemės ūkio produktų 
sistemos šiandieninėje rinkoje dažnai yra tik riboto pelningumo (Ecologic, 2006b). Pavyzdžiui, JK 
atliktas tyrimas atskleidė, kad per pastaruosius ketverius metus trečdalis ūkininkų aukštumų ūkiuose 
sumažino ar nutraukė ganymą viržynėse (Clothier ir Finch, 2012 m.).  

Visiškai priešingas, antras pagal svarbą didžiausias poveikis kertinėms ariamųjų žemių buveinėms ir 
rūšims yra valdymo intensyvinimas. Per pastaruosius šimtą metų ir ypač nuo 1950-ųjų metų žemės 
ūkio plėtros paskatos (didėjančios kainos ir žaliavų rinkos, technologijų pažanga ir rinkos priemonės 
bei parama pagal BŽŪP) lėmė visuotinį žemės ūkio pagerėjimą ir padidėjusį valdymo intensyvumą.  
Visa tai lėmė tokius didelius pokyčius žemės ūkio buveinėse, kad daug išlikusių natūralių ar pusiau 
natūralių elementų išnyko ir dėl to žemės ūkio sistemos labai pasikeitė ir tapo paprastesnės. 
Dauguma buveinių patyrė dvigubą poveikį dėl to, kad vienose vietovėse ūkiai buvo apleidžiami, o 
kitose vietovėse žemės ūkio veikla buvo intensyvinama. 
 
2.5 Koks yra didžiausias poveikis ir grėsmės nuo žemės ūkio priklausomoms buveinėms ir 
rūšims? 

Šiame skyriuje aptariamas pagrindinis poveikis kertinėms ariamosios žemės buveinėms ir rūšims, 
susijusioms su žemės ūkio praktika14. Rezultatai parodyti 2.3 ir 2.4 paveiksluose. 

                                                           
14 A detailed assessment of agricultural practices that affect key farmland habitats was carried out on the basis of 
published literature and expert opinion. Detailed assessments of pressures were also carried out for the key farmland 
species. The assessment is based on the reporting by Member States on the conservation status of habitats and species 
included in the Habitats Directive in 2007, as well as on scientific literature and expert opinion (references are listed in 
Annexes B and D). 
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Vertinimas rodo, kad tradicinės ekstensyvios gyvulininkystės praktikos apleidimas kelia didžiausią 
grėsmę kertinėms ariamosios žemės buveinėms, kaip nurodyta pirmiau. Tuo pačiu metu kitos 
grėsmės, susijusios su intensyvėjančia ūkininkavimo praktika, taip pat neigiamai veikia kertines 
ariamųjų žemių buveines ir Bendrijos svarbos ariamųjų žemių buveines.  

Kaip galima tikėtis, pagrindinės grėsmės kertinėms ariamosios žemės rūšims daugiausia atspindi 
grėsmes buveinėse, kuriose jos nustatomos. Su ganymu ar šienavimu susijusios grėsmės sudaro 
didžiausios grėsmės klasę po trešimo, kultivavimo, apsodinimo mišku ir hidrologinių pokyčių. 
Daugiau kaip pusę visų rūšių paveikia ganymas ir (arba) per didelis ganymas, tuo tarpu kiti ganymo 
praktikos pakeitimai, kaip antai gyvulių rūšies pakeitimas ar nepakankamas ganymas veikia ne 
mažiau kaip 32% analizuojamų rūšių.  

• Nepakankamas ganymas ir (arba) šienavimas 

Buvo nustatyta, kad nepakankamas ganymas paveikia du trečdalius analizuojamų buveinių, iš kurių 
devynioms gresia visiškas išnykimas dėl visiško šios praktikos nutraukimo. Nepakankamas ganymas, 
įskaitant apleidimą, taip pat yra svarbus veiksnys, darantis poveikį daugumai visų taksonominių 
grupių rūšių. Šienavimo praktikos sumažėjimas ar nutraukimas daro poveikį visoms į I priedą 
įtrauktoms pievų buveinėms, ir įrodyta, kad tai kelia kritinę grėsmę beveik pusei iš visų pievų 
buveinių. 

Nutraukus šienavimą vos keliems metams, šienaujamų pievų augalų rūšių įvairovė sumažėja (Baur et 
al, 2006; Dover et al, 2011 m.). Iš pradžių gali atrodyti, kad apleistose ganyklose saugotinų rūšių 
įvairovė padidėja, bet bendra, ypač skroteles formuojančių ir pavasarį žydinčių rūšių įvairovė 
sumažėja (Vassilev et al, 2011 m.). Apleidus buveines ilgesniems laikotarpiams, minėtas rūšis ilgainiui 
išstumia sumedėjusių krūmų bendrijos ir miškas. Krūmynų ir viržynų buveinės taip pat yra 
priklausomos nuo mažo intensyvumo ganymo, padedančio išvengti sukcesijos (Calaciura ir Spinelli, 
2008 m.) ir išlaikyti rūšių įvairovę (Papanikolaou et al, 2011 m.). 

• Ganymo stoka 

Per pastaruosius dešimtmečius sumažėjęs ganymas turėjo neigiamų pasekmių didelėms pusiau 
natūralių ganomų buveinių teritorijoms, nes dėl to suklestėjo krūmynai ir kai kuriose kitose vietovėse 
ganymas tapo per daug intensyvus (García-González, 2008 m.; Rochon et al, 2009 m.). Taigi 
didžiausią poveikį kertinėms ariamosios žemės rūšims daro ekstensyvių ganyklinės gyvulininkystės 
sistemų apleidimas ir krūmynų įsigalėjimas pievose. Ribotos ir brangios patyrusių piemenų paslaugos 
yra plačiai paplitusi problema įprastose ganomos žemės teritorijose daugelyje Pietų ir Rytų Europos 
šalių (García-González, 2008m.; Pardini ir Nori, 2011 m.).   
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2.3. paveikslas. Kertinių buveinių, patyrusių kiekvienos rūšies poveikį, dalis ir kertinių buveinių, 
patyrusių kritinį poveikį, dalis 

Sąvokos: nepakankamas ganymas = per mažas ganymo poveikis (įskaitant apleidimą), kad būtų išlaikoma 
buveinės būklė; ganymo praktikos pakeitimas = ganymo tvarkaraščių ir gyvulių rūšies pakeitimas, papildomo 
pašaro naudojimas ir nepakankamas ganymas naudojant piemenis; per intensyvus ganymas = dideli ganomų 
gyvulių skaičiai arba ilgi ganymo laikotarpiai, dėl kurių pažeidžiamos buveinės (įskaitant augalijos pokyčius, 
dirvožemio sutankinimą ir eroziją, eutrofikaciją, lizdų sutrypimą); trąšos ar mėšlas = ūkio mėšlo ir (arba) 
dirbtinių trąšų naudojimas; apsodinimas mišku = suplanuotas miško medžių rūšių pasodinimas, nenatūrali 
regeneracija; kultivavimas = pavertimas intensyvia pieva arimo būdu, tręšimas ir persodinimas arba pavertimas 
ariamais pasėliais; hidrologiniai pokyčiai = įskaitant šlapžemių sausinimą, natūralių potvynių prevenciją 
modifikuojant natūralią upių ir pakrančių dinamiką, požeminio vandens dinamikos pokyčiai dėl vandens 
išgavimo laistymui; blogas deginimo valdymas = sumažintas arba nutrauktas deginimas, dėl kurio sumažėja 
apsauginė būklė, taikant nepakankamą kontroliuojamo deginimo valdymą arba dėl natūralių gaisrų 
prevencijos; šienavimo sumažinimas = šienavimo sumažinimas ar nutraukimas dėl apleidimo; šienavimo ir 
(arba) siloso gamybos pokyčiai = šienavimo laiko, mechanizavimo ir kiti nenustatyti praktikos pokyčiai, įskaitant 
pasikeitimą perėjus nuo šienavimo ar ganiavos prie siloso gamybos; deginimo žala = deginimas (žemės ūkio ar 
kitiems tikslams), dėl kurio pažeidžiama buveinės būklė; herbicidai = buveinės ar rūšies apsaugos būklę 
pažeidžiantis herbicidų naudojimas arba rūšis pažeidžiantis pesticidų naudojimas. 
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2.4 paveikslas. Kertinių buveinių, patyrusių kiekvienos rūšies poveikį, dalis ir kertinių buveinių, 
patyrusių kritinį poveikį, dalis  

Simbolių sąrašas: žr. pirmiau; ūkių buveinių išnykimas = ariamosios žemės buveinių elementų išnykimas (pvz., 
gyvatvorių, akmens sienų, žemės pylimų, nenupjautos žolės juostų, miško aikštelių, medžių, tvenkinių, senų 
pastatų); buveinių įvairovės išnykimas = pasėlių specializavimas /sumažinta sėjomaina / buveinių mozaikos 
išnykimas dėl žemės ūkio intensyvinimo; ūkiuose vykdomos operacijos = gyvūnų, kurie negali pasitraukti iš 
kelio mechanizmams, žūtys; galvijų konkuravimas = konkuravimas dėl buveinių ar maisto su laukiniais 
gyvūnais ar tarp galvijų rūšių, arba šių rūšių pernešamos ligos. 
 

 
 

• Ūkininkavimo praktikos intensyvinimas, per intensyvus ganymas ir didelis ganomų 
gyvulių skaičius, papildomas šėrimas 

"Natura 2000" teritorijose, kur yra galimybės didinti žemės ūkio produktyvumą arba pakeisti 
gyvulininkystės valdymą, buveines dažnai paveikia intensyvesnė žemės ūkio praktika. Per intensyvus 
ganymas kai kuriose analizuojamų buveinių ir rūšių pasiskirstymo vietose daro joms neigiamą 
poveikį. Per intensyvaus ganymo poveikis ribinėms pievoms sumažėjo nuo tada, kai tiesioginės BŽŪP 
išmokos buvo atsietos nuo gyvulių skaičiaus (Van dera AL et al, 2011 m.). Tačiau per intensyvus 
ganymas vis dar vyksta kai kuriose teritorijose dėl piemenų stokos, pasikeitusios ganomų gyvūnų 
rūšies ir tokių kitų galvijų valdymo sistemų, kaip ganyklų rotacija, nepakankamumo.  

Papildomas galvijų maitinimas taip pat padidina jų tankį ir pakeičia ganymosi sezoniškumą, todėl 
padidėja ganymo apkrova. Be to, jei ėdžios nėra reguliariai pašalinamos, galvijų koncentracija aplink 
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ėdžias gali paskatinti lokalizuotą dirvožemio eroziją ir eutrofikaciją ir nepakankamą augalijos 
nuskabymą toli nuo gyvūnų. 

• Pasikeitusi žolės pjovimo praktika ir mechanizavimo poveikis 

Žolės pjovimo mechanizavimas ir intensyvinimas turi didelio masto neigiamą poveikį pievų augalams, 
gyvūnams ir bendrijoms. Anksčiau, tradiciškai pjaunant žolę, susiformuodavo įvairiai nupjautų plotų 
mozaika dėl mažų laukų sklypo plotų, derliaus nuėmimo rankomis ir paklausos bei pasiūlos vietose. 
Taikant šiuolaikinį mechanizuotą žolės pjovimą (pavyzdžiui, siloso gamybai arba viduje laikomų 
gyvūnų pašarui) paprastai žolė pašalinama nuo didelių žemės plotų vienu metu, o tai lemia staigų ir 
negrįžtamą žinduolių ir paukščių buveinių sunaikinimą, taip pat paskatinamas žolės ataugimas tuo 
pačiu metu visoje teritorijoje, dėl to sumažėja buveinių rūšių įvairovė ir paveikiamos tos rūšys, 
kurioms reikia plikos žemės lopų arba trumpos žolės (Cizek et al, 2012 m.). Šiuolaikinė ūkio technika 
taip pat pražudo tokius mažus gyvūnus, kurie nespėja pabėgti, kaip žiogai, bitės, varliagyviai ir kai 
kurie vėlai perintys paukščiai (Humbert et al, 2009 m.).  

• Trąšos ir kalkės 

Daugumoje pusiau natūralių pievų yra mažai maistinių medžiagų ir jos yra nepaprastai jautrios 
tręšimui. Trąšų naudojimas turi labai didelį poveikį augalų bendrijoms, dėl tręšimo paprastai 
sumažėja rūšių įvairovė, padidėja augalų aukštis bei tankis (Cop et al, 2009m.; Gibson, 2009 m.). 
Daugumos tipų "Natura 2000" buveinės taip pat yra nepaprastai jautrios kalkėms, kurios pakeičia 
dirvožemio pH, ir dėl to pasikeičia maistinių medžiagų dirvožemyje pusiausvyra. Dauguma į I priedą 
įtrauktų pievų tipo buveinių netoleruoja jokio tręšimo, ir azoto bei fosforo poveikis joms yra didelis 
(Ceulemans et al, 2013 m.).  

Kai kurių kertinių rūšių augalai, priklausomi nuo ganomų buveinių, nyksta didėjant tręšimui, nes 
paskatinama labiau dominuojančių rūšių, kurios geriau pajėgia įsisavinti lengviau prieinamas 
maistines medžiagas, ekspansija (Firbank et al, 2008 m.). Daug bestuburių gyvūnų rūšių, susijusių su 
buveinėmis, kuriose maistingumo lygis yra mažas, nukenčia nuo šio augalų bendrijos pokyčio, nes 
netenka specifinių suaugusių gyvūnų ir lervų maistui reikalingų augalų (Orbicon, Écosphère, 
ATECMA, Ecosystems LTD, 2009 m.).  

Kai kurios šienaujamos pievos tręšiamos nedideliais ūkių mėšlo kiekiais, kad būtų kompensuoti dėl 
šieno nuėmimo atsirandantys maistinių medžiagų nuostoliai ir būtų išlaikoma šienaujamų pievų 
augalų bendrija. Tačiau skystų srutų ar dirbtinių trąšų naudojimas derinyje su dažnu šienavimu 
siekiant apsirūpinti silosu paskatina žolių dominavimą ir reikšmingus rūšių sudėties pokyčius, ir dėl to 
buveinė praranda savo vertę (Stoate et al, 2009 m.; Zechmeister et al, 2003 m.). Šienaujamos pievos, 
veikiamos eutrofikacijos iš oro, negali toleruoti trąšų neprarasdamos rūšių įvairovės. 

• Herbicidai ir pesticidai 

Herbicidų ir (arba) pesticidų naudojimas vienaip ar kitaip paveikia daugelį rūšių, nors paprastai tai 
nėra didelio masto pievų problema. Augalai nukenčia tiesiogiai veikiami žemės ūkyje naudojamų 
cheminių medžiagų, taip pat ir dėl to, kad išnyksta rūšys, svarbios apdulkinimo ir (arba) graužikų 
kontrolės funkcijoms (Geiger et al, 2010 m.; Haughton et al, 2001 m.). Poveikis roplių, varliagyvių, 
paukščių ir žinduolių rūšims dažniausiai yra netiesioginis ir pasireiškia dėI to, kad sumažėja maistui 
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naudojamų augalų ar bestuburių rūšių (Campbell et al, 1997 m.; IUCN, 2012 m.; Morris et al, 2005 
m.).  

Tačiau žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos taip pat gali tiesiogiai paveikti roplių ir 
varliagyvių sveikatą dėl vandentakių užteršimo ir padidėjus jų pažeidžiamumui dėl parazitų ir ligų 
(Christin et al, 2009 m.). Padidėjęs avermektinų ar kitų priešhelmintinių vaistų naudojimas galvijų 
apsaugai nuo parazitų neigiamai veikia mėšle gyvenančius bestuburius ir juo mintančius paukščius ir 
šikšnosparnius (Beynon, 2012 m.; Vickery et al, 2001 m.). Antikoaguliantiniai rodenticidai, kurie 
būdavo naudojami pelėnų populiacijoms kontroliuoti, yra nuodingi tiek grūdais mintantiems 
gyvūnams, tiek pelėnus medžiojantiems plėšrūnams ir dėl jų žūsta labai daug "Natura 2000" rūšių 
(Lemus et al, 2011 m.; Sánchez-Barbudo et al, 2012 m.). 

• Intensyvesnis pievų naudojimas ar kultivavimas ir pakeitimas į ariamąją žemę 

Intensyvesnis pievų naudojimas siloso gamybai jas tręšiant, persodinant ir nusausinant turi didelį 
neigiamą poveikį "Natura 2000" buveinėms (Buckingham et al, 2010 m.). Augalų ir bestuburių rūšys, 
susijusios su natūraliomis ar ekstensyviai valdomomis pievomis, kaip antai drugelis juodataškis 
melsvys (Maculinea arion), yra itin pažeidžiamos (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 
2009 m.). 

• Ekstensyvios ariamosios žemės praktikos pokyčiai 

Su ekstensyviomis pasėlių sistemomis glaudžiai susijusios rūšys itin jautriai reaguoja į valdymo 
nutraukimą ar suintensyvinimą. Pavyzdžiui, Ispanijoje stepinis pelėsakalis (Falco naumanni), didysis 
einis (Otis tarda) ir mažasis einis (Tetrax tetrax) yra priklausomi nuo mažo intensyvumo grūdinių 
kultūrų auginimo, taikant sėjomainą ir derinimą su pūdymu ir avių ganymu (Catry et al, 2012 m.; SEO 
& Birdlife International, 2011 m.). Intensyvesnis grūdinių kultūrų auginimas Iberijos stepėse kenkia 
tokiems paukščiams kaip dirvoninis kalviukas (Anthus campestris), paprastasis stepinis vieversys 
(Melanocorypha calandra), dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) ir baltasis gandras (Ciconia ciconia) 
(Delgado ir Moreira, 2000 m.). Tradicinės ariamos žemės ūkininkavimo praktikos pokyčiai ypač 
paveikė augalus. Pavyzdžiui, Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, 
Santolina semidentata ir Notothylas orbicularis tradiciniuose grūdų pasėliuose auga kaip piktžolės, 
bet geresnė sėklų kontrolė ir žemės ūkio praktikos pakeitimas (intensyvesnis dirvožemio dirbimas, 
žieminių ražienų stoka, herbicidai ir tręšimas) lėmė drastišką jų populiacijų sumažėjimą (BfN, 2011 
m.; ICNB, 2006 m.). 

• Kontroliuojamo deginimo valdymo stoka – nepakankamas deginimas, per didelis 
deginimas ir stichinių gaisrų žala 

Kai kurių pievų ir daugelio krūmynų bei viržynių buveinės buvo tradiciškai valdomos taikant 
kontroliuojamą deginimą siekiant paskatinti augti naujus galvijams maistingus augalus ir kad 
sustabdyti peraugimo į mišką procesą. Jeigu aktyvaus deginimo valdymo atsisakoma ir vėliau 
nustojama ganyti, viržynių buveines gali užgožti kelios rūšys ir biologinė įvairovė sumažės. Be to, 
didėjantis krūmų rūšių dominavimas ir atliekų susikaupimas gali paskatinti nekontroliuojamus ir 
intensyvius stichinius gaisrus dėl to, kad susidaro daug degios medingos biomasės. Toks intensyvus 
gaisras gali išplisti po dideles teritorijas ir padaryti labai didelę žalą dirvožemiui (ypač durpynams), 
padidinti nuotakį ir eroziją, turėti ilgalaikes pasekmes ekosistemai 
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• Buveinės elementų išnykimas žemės ūkio paskirties kraštovaizdžiuose 

Daug rūšių yra itin priklausomos nuo buveinių, kurios yra ūkių pakraščiuose (gyvatvorių, akmens 
sienų, griovių ir t.t.) arba nuo kitų buveinių elementų, susijusių su ariamąja žeme (tvenkinių, pastatų 
ir t.t.). Nykstantys ropliai, pavyzdžiui, europinė žiurkinė gyvatė (Elaphe situla) gyvena tradiciniu būdu 
dirbamose žemėse, sausose akmens sienose, žemės pylimuose ir gyvatvorėse ir dėl intensyvesnės 
žemės ūkio praktikos, taip pat dėl to, kad mažėja tradiciniu būdu dirbamos žemės plotai, jos netenka 
savo buveinių (IUCN, 2012 m.; Temple ir Cox, 2009 m.).  

• Buveinių įvairovės išnykimas 

Kai kurios rūšys yra itin priklausomos nuo įvairių buveinių mozaikos savo populiacijų areale (Batáry et 
al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Pavyzdžiui, visos žinomos Dunojaus pietinio gelsvio (Colias 
myrmidone) populiacijos gyvena arba gyveno labai įvairiuose kraštovaizdžiuose, kuriuos sudaro 
ganyklos, šienaujamos pievos, ariamoji žemė, pūdymų žemė, krūmynai, atviri miškai ir miškai 
(Marhoul ir Olek, 2010 m.). Yra dvi šios rūšies metinės kartos, kurių poreikiai iš dalies skiriasi ir negali 
būti patenkinti esant vienai žemės paskirčiai viename lauke. Įvairus ir dinamiškas žemės naudojimas 
platesniame kraštovaizdyje yra esminis aprūpinant kiekvieną kartą visais būtinais ištekliais 
paskesniais metais. Šie įvairialypiai kraštovaizdžiai susiformavo dėl tradicinių žemėnaudos rūšių ir jų 
fizinės įvairovės tarpusavio sąveikos, topografinių savybių, dirvožemio ir klimato bei istorinių ir 
kultūrinių veiksnių, pavyzdžiui, nuosavybės formų ir valdymo metodų. 

• Kitos ūkių operacijos ar infrastruktūra 

Atvirose buveinėse statomi aptvarai gali kelti didelę grėsmę kai kuriems didelių rūšių paukščiams, 
kuriems būdingi silpni manevravimo skraidant gebėjimai. Tokiems paukščiams reikia didelių atvirų 
buveinių, todėl tokių buveinių kaip stepinės pievos aptvėrimas gali turėti didelį poveikį, pavyzdžiui, 
didžiajam einiui (Otis tarda) (Bota et al, 2005 m.) ar tetervinui (Tetrao tetrix), kuris dažnai atsitrenkia 
į aptvarus, kurie statomi elnių ganymui JK viržynėse (Baines ir Andrew, 2003 m.). 

• Hidrologiniai pokyčiai 

Hidrologiniai pokyčiai paveikė ketvirtadalį rūšių ir trečdalį buveinių, o aštuonioms buveinėms šie 
pokyčiai kelia kritinę grėsmę. Dažnu atveju žalą padaro žemės sausinimas žemės ūkio tikslams, 
komercinei miškininkystei arba infrastruktūros plėtrai (Middleton et al, 2006 m.). Dirbtinais 
sausinama kasant kanalus ar griovius bei naudojant užtvankas ir šliuzus vandens srovės krypčiai 
pakeisti (Holden et al, 2004 m.). Dėl to sumažėja vandens lygiai ir išdžiūva buveinės, pasikeičia fizinės 
ir cheminės savybės ir atitinkamai išnyksta būdingos ekologinės bendrijos (Šefferová et al, 2008a; 
Šefferová et al, 2008b).  

Šlapios pievos ir pievos yra labai jautrios požeminio vandens lygių pokyčiams dėl per didelio vandens 
išgavimo, drenažo kanalų arba upių krantų pažeminimo (Houston, 2008 m.). Senovinės vandentakių 
sistemos, pastatytos pievų ir aukštumų ganykloms laistyti, taip pat yra svarbios buveinės augalams ir 
gyvūnams, tačiau jos vis labiau nyksta (Küster ir Keenleyside, 2009 m.).   
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• Apsodinimas mišku 

Nustatyta, kad apsodinimas mišku daro didelį neigiamą poveikį apleistoms ganykloms ir pievoms, 
taip pat nurimusioms kopoms, žemyninėms kopoms ir sausų smėlynų kalkingoms pievoms, 
apsodintoms spygliuočiais medžiais. 

Apibendrinant galima teigti, kad ūkininkavimo praktikos, ypač kai kurių tradicinių ekstensyvių 
ūkininkavimo sistemų išlaikymas turi lemiamą reikšmę gamtos apsaugai ir "Natura 2000" 
teritorijoms. Žemės ūkio veiklos atsisakymas daugelyje Europos vietovių kelia grėsmę šioms 
tradicinėms ūkininkavimo sistemoms, būtina veikti, kad jos būtų išsaugotos; tuo tikslu reikia teikti 
pakankamą ir tinkamą paramą ūkininkams, susiduriantiems su pirmiau paminėtais socialiniais ir 
ekonominiais iššūkiais, atsižvelgiant į jų teikiamas aplinkosaugos paslaugas. 

Daugiau informacijos 

• A, B ir C prieduose pateikta daugiau informacijos apie buveinių tipus ir rūšis, priklausomus nuo 
žemės ūkio valdymo arba su juo susijusius, jų pasiskirstymą ir dabartinės apsaugos būklę. 

• "Natura 2000" biogeografiniuose seminaruose kaupiama išsami informacija apie buveinės būklę, 
apkrovas ir grėsmes.  
Žr.: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

• Visų Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės vertinimo pagal 17 straipsnį ataskaita 
pateikta: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

• Europos Komisija (2011 m.). Kaimo plėtra ES - statistinė ir ekonominė informacija. 2011 m. 
ataskaita. Konteksto rodiklis Nr. 10: "Natura 2000" teritorija (angl. European Commission (2011) 
Rural Development in the EU - Statistical and Economic Information. Report 2011.  Context 
Indicator 10: Natura 2000 area): http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-
development/index_en.htm 

• 2010 m. ES biologinės įvairovės bazinio lygio scenarijus: 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

• Gamtiniu požiūriu didelės vertės Europos ūkininkavimo sistemos aprašytos Oppermann et al 
(2012) leidinyje "Gamtiniu požiūriu didelės vertės  ūkininkavimas Europoje. 35 Europos valstybės - 
patirtys ir perspektyvos" (angl. High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries - 
experiences and perspectives). Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Žr.: 
http://efncp.org/publications/books/ 

• Europos Komisija išleido rekomendacijas dėl išskaidymo sumažinimo priemonių (Kettunen et al, 
2007 m.). Žr.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guideline
s.pdf 

• Europos Komisija parengė kelis tyrimus apie žaliosios infrastruktūros priemonių įgyvendinimą. 
Žr.:http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. "NATURA 2000" VALDYMO REIKALAVIMŲ 
APŽVALGA 

Apie ką rašoma šiame skyriuje? 

Šiame skyriuje paaiškinamos teisinės nuostatos, kurios turi būti įgyvendintos visose "Natura 2000" 
teritorijose, kad būtų užtikrintas jų apsaugos valdymas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnį. 
Paaiškinamos tokios pagrindinės sąvokos, kaip geros apsaugos būklės pasiekimas, apsaugos tikslų 
nustatymas teritorijos lygmeniu ir būtinų apsaugos priemonių įgyvendinimas, taip pat pateikiami jų 
pavyzdžiai.  
 
Skyriuje taip pat apžvelgiama, kaip gali būti įgyvendinta 6 straipsnio 1 dalis "Natura 2000" 
teritorijose, kuriose yra didelės ariamosios žemės teritorijos, atsižvelgiant į tai, kad valdymo 
planavimo procesas įvairiose teritorijose tikrai skirsis priklausomai nuo galiojančių ekologinių 
Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių reikalavimų, taip pat ir socialinių ir ekonominių sąlygų bei 
kiekvienos teritorijos charakteristikų.  
 
3.1 Kaip turėtų būti valdomos ir saugomos "Natura 2000" teritorijos? 

Kaip paminėta ankstesniuose skyriuose, pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas reikalaujama, kad tarp 
kitų priemonių valstybės narės įsteigtų "Natura 2000" tinkle teritorijas, kad užtikrintų ES svarbos ir 
abejomis direktyvomis saugomų retų ir nykstančių rūšių ir buveinių tipų apsaugą.  
 
Svarbu prisiminti, kad į "Natura 2000" tinklą turėtų būti įtrauktos tik šioms rūšims ir teritorijoms 
kertinės vietovės, nereikalaujama įtraukti visų vietovių, kuriose jos yra. Kitos priemonės numatytos 
pagal dvi gamtos apsaugos direktyvas, skirtas ES svarbos rūšių ir buveinių apsaugai už "Natura 2000" 
ribų, bet kadangi pagrindinis dėmesys šiose gairėse skiriamas "Natura 2000" teritorijų valdymui, šios 
nuostatos toliau smulkiai neanalizuojamos15.  
 
Įtraukus teritoriją į "Natura 2000" tinklą, reikalaujama, kad valstybės narės valdytų šią teritoriją pagal 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio sąlygas. 6 straipsnyje yra trys pagrindinės nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės:  

• Kiekvienoje teritorijoje įgyvendintų būtinas apsaugos priemones, atitinkančias saugomų 
Bendrijos svarbos tipų buveinių ir rūšių ekologinius poreikius (6 straipsnio 1 dalis);  

• Imtis priemonių, kad būtų išvengta bet kokio atitinkamų tipų buveinių būklės blogėjimo ar 
bet kokio didelio jose esančių rūšių trikdymo (6 straipsnio 2 dalis). 

• Apsaugoti teritoriją nuo naujų galimai kenksmingų projektų ir planų nustatant 
procedūrines ir esmines apsaugos priemones, kuriomis kontroliuojami planai ir projektai, 
galintys turėti didelį poveikį "Natura 2000" teritorijai (6 straipsnio 3 ir 4 dalys).  

 

                                                           
15 For more information on this go to http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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Tuo remiantis galima teigti, kad "Natura 2000" teritorijos nėra tokios zonos, kuriose negalima vykdyti 
jokios plėtros. Taikomas kitoks požiūris - pripažįstama, kad žmogus yra neatsiejama gamtos dalis ir 
partnerystė užtikrina geriausią žmogaus ir gamtos sąveiką. Tokiu būdu "Natura 2000" išlaiko tvarios 
plėtros ir naudojimo principą. Siekiama ne atsisakyti ekonominės veiklos, bet veikiau nustatyti 
sąlygas, kuriomis ši veikla galėtų vykti, kartu apsaugant Europos vertingiausias ir greičiausiai 
nykstančias rūšis ir buveines.  
 
• Geros apsaugos būklės pasiekimas 

Bendrasis abiejų gamtos apsaugos direktyvų tikslas užtikrinti, kad būtų pasiekta gera jomis saugomų 
rūšių ir buveinių apsaugos būklė visame jų natūralaus paplitimo areale ES. Tai yra pozityvus tikslas. 
Taigi nepakanka vien tik apsaugoti ES gamtos apsaugos direktyvose išvardytas rūšis nuo tolesnio 
blogėjimo ar nykimo. Valstybės narės taip pat privalo imtis pozityvių priemonių, kad išlaikytų šias 
rūšis ir buveines ir atkurtų gerą jų apsaugos būklę.  
 
"Natura 2000" teritorijų vaidmuo siekiant šio bendrojo tikslo yra kertinis, nes jose yra pačios 
svarbiausios kertinės šių rūšių teritorijos ir buveinės. Todėl kiekviena teritorija turi būti valdoma taip, 
kad būtų užtikrinta, jog ji kuo efektyviausiai prisidėtų padedant pasiekti rūšių ir buveinių, kurių 
apsaugai ji paskirta, gerą apsaugos būklę ES.  
 
Tai, kad šuo metu daugelio ES svarbos rūšių ir buveinių apsaugos būklė yra bloga (žr. 2 skyrių), dar 
labiau sustiprina 6 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo svarbą, nes yra aišku, kad daugeliui 
rūšių ir buveinių reikės taikyti aktyvias apsaugos atkūrimo priemones "Natura 2000" ribose, kad būtų 
suteikta galimybė pasiekti gerą jų apsaugos būklę.  
 
• Apsaugos tikslų nustatymas  

Siekiant užtikrinti, kad kiekviena "Natura 2000" teritorija kiek įmanoma prisidėtų pasiekiant šį geros 
apsaugos būklės tikslą, svarbu nustatyti aiškius kiekvieno tipo buveinės ir rūšies apsaugos tikslus. Tai 
reikalauja taikyti visoms buveinėms ir rūšims, išskyrus rečiausias iš jų, regioninį požiūrį, kuris vėliau 
gali būti pritaikytas teritorijos lygmeniu kiekviename regione (Louette et al, 2011 m.). Teritorijos 
lygmeniu turėtų būti nustatyti tikslai siekiamai kiekvienos rūšies ir kiekvieno tipo buveinės būklei toje 
teritorijoje, kuri paskirta jų apsaugai.  
 
Tai geriausiai įgyvendinama taikant kiekybinį požiūrį, kai įmanoma ar tinkama, pavyzdžiui, nustatant 
privalomus laiko reikalavimus kiekvienai ES svarbos tipo buveinei ar rūšiai (pvz., padidinti griežlės 
populiaciją iki 20 porų per 8 metų laikotarpį, padidinti geros apsaugos būklės šlapių pievų plotą iki 
100 ha). Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikta 3.2 skyriuje. 
 
3.1 teksto langas. Ką reiškia gera apsaugos būklė? 
 
Sąvoka apsaugos būklė apibrėžta Buveinių direktyvos 1 dalyje.  

- Natūralios buveinės apsaugos būklė reiškia "poveikių natūralioms buveinėms ir joms tipiškoms 
rūšims visumą, kuri gali turėti ilgalaikį poveikį jų natūraliam paplitimui, struktūrai ir funkcijoms bei 
joms tipiškų rūšių ilgalaikiam išlikimui 2 straipsnyje nurodytoje teritorijoje" (1e straipsnis).  
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- Rūšių apsaugos būklė reiškia “atitinkamą rūšį veikiančių poveikių visumą, kuri gali turėti ilgalaikį 
poveikį jos populiacijos paplitimui ir gausumui 2 straipsnyje nurodytoje teritorijoje ”(1i straipsnis). 

 
Natūralios buveinės apsaugos būklė laikoma "gera", kai: 
• jos natūralus paplitimo arealas ir jos padengiami plotai tame areale yra stabilūs arba didėja, ir 
• egzistuoja ir tikėtina, kad ateityje neišnyks jos ilgalaikiam išlaikymui būtina specifinė struktūra ir 

funkcijos ir 
• jai tipiškų rūšių apsaugos būklė yra gera pagal toliau pateiktą apibrėžimą. 
 
Rūšies apsaugos būklė laikoma "gera", kai: 
• atitinkamos rūšies populiacijos pokyčių duomenys rodo, kad ji pati pajėgi ilgą laiką išlikti kaip 

gyvybingas jos natūraliosios buveinės komponentas, ir  
• rūšies natūralaus paplitimo arealas nemažėja ir nėra tikėtina, kad bus sumažintas ateityje, ir  
• yra ir tikriausiai bus pakankamai didelė buveinė, kurioje jos populiacija galės išlikti ilgą laiką. 
 
• Būtinų apsaugos priemonių nustatymas  

Nustačius apsaugos tikslus, turėtų būti nustatytos ir su visais suinteresuotaisiais subjektais 
suderintos šiems tikslams ir uždaviniams efektyviai įgyvendinti būtinos apsaugos priemonės. Jos turi 
atitikti buveinių ir rūšių, kurioms paskirta buveinė, ekologinius poreikius.  
 
6 straipsnio 1 dalis: “Specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės nustato būtinas apsaugos 
priemones, tarp jų, jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus specialiai šioms teritorijoms ar 
integruotus į kitus plėtros planus, ir atitinkamas įstatymais nustatytas, administracines arba sutartyje 
numatytas priemones, kurios atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų tipų natūralių buveinių 
tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus” 

Šiuo atžvilgiu svarbu prisiminti, kad iš 6 straipsnio 1 dalies kylantys įsipareigojimai yra privalomi, o ne 
pasirinktiniai (žr. 3.2 teksto langą). Kitaip tariant, valstybės narės privalo įdiegti būtinas apsaugos 
priemones visais atvejais, o ne vien tik "jei reikia". Gali būti taikomos tokios priemonės kaip aktyvūs 
tvarkymo ir atkūrimo darbai, pavyzdžiui, reguliarus žolės pjovimas ar invazinių krūmų pašalinimas, 
taip pat ir tokie pasyvūs neintervenciniai veiksmai kaip nedirbamų žemių apleidimas arba palikimas 
pūdymui. 

 
3.2 teksto langas. Teisinis 6 straipsnio 1 dalies aiškinimas 
 
Teismo sprendimu (byla C-508/04) nustatyta, kad valstybės narės negali išvengti visų apsaugos 
priemonių taikymo "Natura 2000" teritorijose. “Iš Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies akivaizdžiai 
išplaukia, kad "būtinos apsaugos priemonės" privalo būti priimtos visais atvejais, o ne tik "jei 
reikia"16. 6 straipsnio 1 dalies sąvoka "jei reikia" susijusi tik su tvarkymo planų kūrimu ir negali būti 
                                                           
16 The Austrian Government contended that the obligation laid down in Article 6(1) was not to adopt conservation 
measures in all cases, but only the ‘necessary’ conservation measures. In any event, where such measures were required in 
addition to the obligations and prohibitions to be laid down pursuant to Austrian law, they were indeed taken by the 
competent authorities of the Province in order to achieve a favourable conservation status. 
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aiškinama kaip bendras įsipareigojimo priimti būtinas atitinkamas įstatymais nustatytas, 
administracines ar sutartimis numatytas priemones apribojimas.…  
 
Direktyva reikalauja priimti būtinas apsaugos priemones, nenumatant valstybėms narėms galimybės 
spręsti šio klausimo savo nuožiūra. Be to, vien administracinė praktika, kurią administracija iš 
principo gali bet kada pakeisti ir kuri nėra pakankamai žinoma, taip pat negali būti laikoma 
veiksmingu iš Bendrijos teisės kylančių įsipareigojimų įvykdymu”. 
 
 
Šios apsaugos priemonės gali būti įgyvendintos skirtingai, priklausomai nuo kiekvienos teritorijos 
individualių sąlygų (pvz., nuo to, ar žemė yra privati ar valstybės). Šiuo atžvilgiu 6 straipsnio 1 dalis 
suteikia didelę laisvę ir palieka kiekvienai valstybei narei pačiai nuspręsti, kaip geriausiai įgyvendinti 
būtinas apsaugos priemones. Jei reikia, gali būti naudojami atitinkami tvarkymo planai, parengti 
specialiai šioms teritorijoms arba integruoti į kitus plėtros planus, ir atitinkamos įstatymais 
nustatytos, administracinės arba sutartyje numatytos priemonės.  
 
Daug valstybių narių naudoja tvarkymo planus, kad padėtų valdytojams ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams spręsti "Natura 2000" teritorijų apsaugos klausimus. Aplamai, 
bendrieji tvarkymo planai teritorijos lygmeniu yra naudojami siekiant suformuluoti teritorijos 
apsaugos tikslus ir jiems pasiekti reikalingas priemones (nors gali būti naudojamos ir kitos 
priemonės, jei taip pat siekiama įgyvendinti ir apsaugos tikslus).  
 
Tvarkymo planai taip pat gali veikti kaip priemonė nustatyti atitinkamas įvairių socialinių ir 
ekonominių suinteresuotųjų subjektų , institucijų ir NVO įsipareigojimus įgyvendinti nustatytas 
būtinąsias apsaugos priemones. 
 
Tvarkymo planai gali būti ir atskiri dokumentai arba jie gali būti "integruoti į kitus plėtros planus" 
laikantis principo integruoti aplinkos apsaugą į kitas Bendrijos politikos sritis. Svarbu užtikrinti, kad 
integruotame plane būtų nustatyti aiškūs atitinkamų buveinių ir rūšių analizuojamoje teritorijoje 
tikslai ir apsaugos priemonės 
Kitas tvarkymo planų privalumas yra tas, kad jie padeda užtikrinti 6 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškų 
ir skaidrų įgyvendinimą informuojant visus suinteresuotuosius subjektus apie tai, kokie yra "Natura 
2000" tikslai, ir paskatindama juos aktyviai dalyvauti šioje diskusijoje. Tvarkymo planai taip pat gali 
padėti gauti finansavimą priemonėms ir pasiekti geresnę integraciją į kitus planus.  
 
Tačiau reikia pažymėti, kad esami kitų kategorijų saugomų teritorijų (pvz., nacionalinių parkų ar 
gamtos parkų) tvarkymo planai ne visada yra pakankami "Natura 2000" teritorijoms tvarkyti ir todėl 
turi būti pritaikyti specifiniams apsaugos tikslams, susijusiems su Europos svarbos rūšimis ir 
buveinėmis šiose teritorijose, pasiekti.  
 
Nors Buveinių direktyva "Natura 2000" teritorijų tvarkymo planai yra tik siūlomi, atrodo, kad 
dauguma valstybių narių renkasi būtent juos, ir daugelyje šių valstybių narių jie net laikomi 
privalomais. 
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3.2 6 straipsnio 1 dalies įgyvendinimas, susijęs su ariamąja žeme tinkle "Natura 2000" 

Kitame skyriuje apžvelgiami etapai, būtini siekiant įgyvendinti 6 straipsnio 1 dalį "Natura 2000" 
teritorijų, kuriose yra dideli ariamosios žemės plotai, atžvilgiu. Kiekvieno iš šių etapų įgyvendinimo 
mastas, žinoma, skirsis priklausomai nuo ekologinių ES svarbos rūšių ir buveinių poreikių ir nuo 
kiekvienos teritorijos socialinių ir ekonominių aplinkybių bei fizinių ypatybių. Todėl toliau išvardyti 
etapai yra tik orientacinio pobūdžio, kad būtų parodyta, kaip valstybės narės galėtų įgyvendinti 6 
straipsnio 1 dalį. 
 
• "Natura 2000" ariamosios žemės ir ūkininkavimo sistemų nustatymas 

Siekiant nustatyti "Natura 2000" ariamąją žemę, pirmiausia reikia kartografavimo ar kitokių 
priemonių pagrindinių ariamosios žemės buveinių ir ariamosios žemės, kuriose įsikūrusios kertinės 
rūšys, buvimo vietoms nustatyti. Šiuo atžvilgiu yra svarbu įtraukti iš dalies ar neseniai apleistos 
ariamosios žemės buveines, kurias galima atkurti, net jei duomenų apie dabartinę ūkininkavimo 
veiklą yra mažai arba jų nėra. Reikėtų pažymėti, kad valstybių narių žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) 
registruose gali būti parodyta ne visa "Natura 2000" (ar GPDV) ariamoji žemė, ir kai kuriais atvejais 
didelės ūkininkų valdomos kertinių buveinių teritorijos nėra užregistruotos kaip ŽŪN. 

Antrame etape nustatomos ūkininkavimo sistemos, kurios yra arba, jeigu žemė apleista, buvo iki jos 
apleidimo naudojamos atitinkamoje ariamojoje žemėje. Dažnai ūkininkavimo sistemos yra 
kompleksinės, jose naudojami įvairūs, kartais net nesiribojantys žemės sklypai, turintys įvairias 
paskirtis, kurių kiekviena prisideda prie ūkio funkcionavimo. Tikėtina, kad priemonės (pavyzdžiui, 
sezoniškai ganomos pusiau natūralios buveinės, šienaujamos pievos ar pūdymui palikta žemė) 
konkrečioms buveinėms toje sistemoje valdyti bus nesėkmingos, jei nustatant tikslus ir planavimo 
valdymo priemones nebus atsižvelgta į ryšį su likusia ūkio dalimi.  

Kai ūkininkavimo sistema, kaip visuma, yra neekonomiška, parama tik vienos dalies valdymui gali 
nepadėti išvengti rizikos, kad bus apleista ar suintensyvinta visa sistema. Kai kurios gyvulininkystės 
sistemos yra labai gerai pritaikytos specifinėms buveinėms, pavyzdžiui, ganymo sistemos, pagal 
kurias naudojamas sezoninių galvijų pervarymas iš vienos ganyklos į kitą, bendra žemė ar 
trumpalaikis bežemių augintojų vykdomas gyvūnų bandų ganymas.  

Įgyvendinus abu etapus bus galima nustatyti visą ariamosios žemės mastą, visus ūkius ir ūkininkus, į 
kuriuos reikės atsižvelgti nusprendžiant, kokių apsaugos priemonių reikės teritorijos apsaugos 
tikslams pasiekti. Štai kodėl šiame etape taip pat svarbu surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos 
apie visus suinteresuotuosius subjektus, kurie turėtų būti įtraukti į valdymo planavimo procesą arba 
atitinkamai  konsultuojami. 

• Pagrindinių ariamosios žemės tikslų nustatymas buveinių ir rūšių atžvilgiu 

Paukščių ir Buveinių direktyvomis nustatyta aiški valstybių narių atsakomybė užtikrinti visų Bendrijos 
svarbos buveinių ir rūšių geros būklės išlaikymą ar atkūrimą (žr. 3.1 skirsnį pirmiau). Tačiau siekiant 
šio tikslo būtina praktiškai įvertinti, kurioms buveinėms ir rūšims reikalingos skubiausios ir 
ekstensyviausios apsaugos priemonės.  
 
Todėl, atsižvelgiant į šį ariamųjų žemių buveinėms ir rūšims skirtą rekomendacinį dokumentą, yra 
svarbu, kad valstybės narės peržiūrėtų savo kertinių buveinių ir rūšių būklę nacionaliniu, regioniniu ir 
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biogeografiniu pagrindu. Kertinės ariamosios žemės buveinės ir rūšys (kaip nustatyta 2 skyriuje) 
turėtų būti svarbiausias šio vertinimo objektas, nors kai kuriose šalyse ir kitos Bendrijos svarbos 
buveinės ir rūšys gali turėti svarbių ryšių su ūkininkavimu ir todėl būtų verta jas apsvarstyti. 
 
Rekomenduojama, kad, nustatant kiekvienos kertinės ariamosios žemės buveinės ir rūšies prioritetus 
ir tikslus, reikėtų atsižvelgti į šiuos svarbius specialios apsaugos veiksnius:  
• Buveinės ploto ir (arba) rūšies populiacijos dalis, kurios apsaugos būklė ES, biogeografiniu ir 

nacionaliniu lygmenimis yra bloga17 

• Viso ES ir (arba) biogeografinio buveinės ploto ar rūšies populiacijos dalis valstybėje narėje (žr. C 
priedą dėl turimų preliminarių įverčių kertinėms žemės ūkio buveinėms kiekvienoje valstybėje 
narėje)  

• Buveinės ploto ar rūšies populiacijos dalis valstybės narės "Natura 2000" teritorijose 

 
Įvertinus visų kertinių buveinių ir rūšių būklę, yra naudinga apsvarstyti galimybę nustatyti jų 
apsaugos tikslus kiekvienoje "Natura 2000" teritorijoje. Pavyzdžiui, gali būti nustatyti tikslai padidinti 
(t.y. atkurti) buveines arba rūšių populiacijas, kurios yra per mažos (ir (arba) išskaidytos), kad būtų 
gyvybingos ilgą laiką (Kettunen et al 2007 m.). Kitoms mažesnę grėsmės riziką turinčioms rūšims 
galėtų būti tinkama nustatyti tikslą išlaikyti tam tikrą jų procentą (pvz., siekti, kad 95% šių rūšių būtų 
geros apsaugos būklės).  

Svarbu pažymėti, kad nustatant tikslus reikėtų atsižvelgti į praktines aplinkybes, pavyzdžiui, į 
ekologines buveinių atkūrimo galimybes, taip pat ir į pridėtinę ekosistemos funkcijų naudą, kurią 
būtų galima gauti (pvz., didesnis anglies dvideginio surinkimas ir saugojimas, vandens išteklių ir 
potvynių valdymas bei nauda rekreacijai ir kraštovaizdžio apsaugai). Tokia pridėtinė nauda gali 
sustiprinti vietos bendruomenės paramą apsaugos priemonėms ir sukurti galimybes alternatyviems 
finansavimo šaltiniams. 

• Apkrovų ir galimo poveikio apsaugos būklei vertinimas 

Identifikavus ariamosios žemės teritorijas ir nustačius tikslus kertinėms ariamosios žemės buveinėms 
ir rūšims "Natura 2000" ribose, pereinama į kitą etapą nustatyti teigiamus ir neigiamus veiksnius, su 
kuriais susiduria įvairios ūkininkavimo sistemos, nuo kurių priklauso "Natura 2000" ariamosios žemės 
valdymas. Siekiant padėti įsikišti kol dar ne per vėlu, galima pasinaudot šia analize, kuri padeda 
nustatyti ir ūkininkavimo sistemas, ir žemę, kurioms ateityje gresia rizika būti apleistoms arba 
suintensyvintoms.  
 
Suderinusios informaciją apie kertinių buveinių ir rūšių tikslus ir prioritetus su šia analize, 
vadovaujančiosios institucijos galės sukurti tikslingus priemonių derinius, padedančius lengviau 
nustatyti strateginius praktinių priemonių, skirtų problemoms spręsti ir apsaugos tikslams pasiekti, 
prioritetus.  
 

                                                           
17This should be based on the most up to date Article 17 assessments, and give special attention to the 
proportion that is assessed as being in  ‘unfavourable – bad condition’ 
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Taip pat svarbu sukaupti geriausią turimą informaciją apie buveinių ir rūšių būklę dirbamojoje 
žemėje. Tam reikia prieigos prie patikimų, atnaujintų ir didelės apimties ekologinių duomenų (pvz., 
inventorizavimo duomenų, buveinių žemėlapių ir rūšių atlasų), todėl gali reikėti atlikti tyrimus ir 
sukaupti bei kartografuoti duomenis. Tokie veiksmai gali brangiai kainuoti, tačiau patirtis ir faktai 
rodo, kad gerai ištirtos, suplanuotos ir tikslingai nukreiptos priemonės atsiperka. Šia prasme 
naudinga pasinaudoti geriausia vietos, nacionaline ir tarptautine patirtimi bei esamomis 
paslaugomis18.  

• "Natura 2000" teritorijos apsaugos tikslų nustatymas teritorijos lygmeniu 

Kaip pirmiau paminėta, valstybės narės turi nustatyti kiekvienos "Natura 2000" teritorijos apsaugos 
tikslus. Nustačius apsaugos tikslus teritorijos lygmeniu, apibrėžiama siektina kiekvienos ES svarbos 
rūšies ir kiekvieno tipo buveinių būklė toje teritorijoje, kad būtų kiek įmanoma padidintas teritorijos 
indėlis pasiekiant bendrą gerą apsaugos būklę.  

Šiuo tikslu teritorijos lygmeniu reikės nustatyti reikiamą atitinkamos "Natura 2000" buveinės ar 
rūšies tam tikros būklės išlaikymo laipsnį arba, dažniau, atkūrimo iki pagerintos apsaugos būklės 
laipsnį (3.3 ir 3.4 teksto langai). Svarbu parengti aiškius ir priimtinus apsaugos tikslus, nes jie yra 
pagrindas, kuriuo remiantis turėtų būti apibrėžtos apsaugos priemonės. Apsaugos tikslai gali būti 
konkrečiai nustatomi priimant sprendimus paskirti teritoriją arba jie gali būti tobulinami atsižvelgiant 
į teritorijos tvarkymo planus ar kitas priemones.  

Apsaugos priemonės teritoriniu lygmeniu turėtų būti pagrįstos ekologiniais "Natura 2000" buveinių 
tipų ir rūšių poreikiais. Ekologiniai reikalavimai apima visus abiotinių ir biotinių veiksnių, būtinų 
buveinių tipų ir rūšių gerai apsaugos būklei užtikrinti, įskaitant jų ryšius su aplinka (oru, vandeniu, 
dirvožemiu, augalija ir t.t.) ekologinius poreikius.  

Šie reikalavimai pagrįsti mokslinėmis žiniomis ir gali būti nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju, nes 
įvairioms rūšims, o taip pat ir toms pačioms rūšims skirtingose buveinėse bus taikomi nevienodi 
reikalavimai. Jie turėtų atspindėti teritorijos svarbą tam tikrų tipų buveinių ir rūšių toje teritorijoje 
geros būklės išlaikymui ar atkūrimui arba "Natura 2000" tinklo vientisumui.  

Nustatant apsaugos tikslus taip pat turėtų būti sprendžiama teritorijoje esančių buveinių ar rūšių 
būklės suprastėjimo ar jų sunaikinimo grėsmė. Siekiant nustatyti teritorijai svarbius apsaugos tikslus 
reikia turėti tinkamą bazinę informaciją.  

3.3 teksto langas. Kaip gali būti nustatyti ariamosios žemės teritorijų apsaugos tikslai tinkle 
"Natura 2000"? 

Nustatant tikslus konkrečiai teritorijai gali būti naudinga atsižvelgti į duomenis, naudojamus ES 
svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklei įvertinti (kurie yra Buveinių direktyvos 17 straipsnyje 
numatyto informavimo proceso dalis). Pateikiama informacija apie arealą, tam tikro tipo buveinės 
tame areale padengiamą teritoriją, specifinę buveinės struktūrą ir funkcijas (įskaitant informaciją 
apie tipines rūšis). Kalbant apie rūšis atsižvelgiama į jų paplitimo arealą, populiaciją ir buveinės plotą. 
Toliau pateikta duomenų, į kuriuos galima atsižvelgti apibrėžiant apsaugos tikslus, pavyzdžių: 

                                                           
18  E.g. such as www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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• Buveinės plotas: tikslinių buveinių užimamas plotas turėtų būti stabilus arba didėti (gali būti 
nustatyti bendri tiksliniai plotai).  

• Buveinės struktūra ir funkcija: tikslinių buveinių bendrijos turėtų būti stabilaus pasiskirstymo ir 
sudėties. Yra išlaikomos buveinių funkcijos ir ekologiniai parametrai, nuo kurių priklauso 
buveinės išlikimas. 

• Rūšių gausa ir pasiskirstymas, populiacijos struktūra ir t.t.: rūšių populiacijos yra stabilios arba 
didėja (gali būti nustatyti tiksliniai skaičiai). Populiacijos būklė linkusi gerėti. Išlaikomas arba 
pagerinamas rūšių pasiskirstymas, įskaitant gyvybiškai svarbias teritorijas ir susietumą (pvz., 
pagerinus buveinę ir rekolonizuojant pagerintas teritorijas). Apsaugota populiacijos struktūra. 

• Informavimas apie "Natura 2000" tikslus 

Ūkininkai ir plačioji visuomenė nebus tikri, kad "Natura 2000" ariamajai žemei būtinas valdymas, 
jeigu jie negalės suprasti, kodėl reikia apsaugos priemonių ir kaip apsaugos tikslų nustatymas jų 
ariamosios žemės "Natura 2000" teritorijoje gali vaidinti svarbų vaidmenį įgyvendinant nacionalinius 
ir regioninius tikslus. 

Todėl valstybės narės turi įsitraukti į dialogą su suinteresuotaisiais subjektais, ypač su vietiniais 
žemės valdytojais, ir suteikti jiems galimybę lengvai gauti informaciją apie strateginius siekius ir 
apsaugos tikslus, susijusius su buveinėmis ir rūšimis ariamojoje žemėje. Jos taip pat turi užtikrinti, 
kad apsaugos tikslai būtų pristatyti tokiais būdais, kurie yra tinkami ir lengvai suprantami ūkininkams 
ir žemės valdytojams. Tai yra svarbu siekiant abipusių diskusijų su institucijomis dėl to, kaip 
ariamosios žemės valdymu galima prisidėti prie "Natura 2000" teritorijos apsaugos. Ūkininkai gali 
labai gerai išmanyti ankstesnės žemėvaldos praktiką, nulėmusią sėkmingus ir nesėkmingus apsaugos 
atvejus. 

3.4 teksto langas. Kai kurie konkretūs teritorijos apsaugos tikslai 

Tarp kitų yra šie konkretūs "Natura 2000" teritorijų, kuriose yra sausų ariamųjų žemių ir stepinių 
paukščių bendrijos, apsaugos tikslai Ispanijoje: 

.1. Išlaikyti ir atkurti tinkamos kokybės ir masto buveinę, tinkamą įvairioms Bendrijos svarbos 
stepinių paukščių bendrijoms, atsižvelgiant į jų specialius ekologinius poreikius.  

.2. Sumažinti grėsmę keliančius veiksnius ir neigiamą poveikį Bendrijos svarbos paukščių 
bendrijoms, susijusioms su žemės ūkio ir kitokia žmonių veiklą teritorijoje. 

.3. Sumažinti tam tikro, daugiausia su grūdinėmis kultūromis susijusio, mechaninio darbo poveikį 
paukščiams. 

.4. Padidinti pūdymų žemės kiekį ir kokybę ir užtikrinti jos tinkamą tvarkymą. 

.5. Apsaugoti ir atkurti gyvatvorių ir natūralios augalijos, susijusios su žemės ūkio sklypais, plotų 
kiekį ir kokybę. 

.6. Apsaugoti augaliją, susijusią su mažais sezoniniais upeliais. 

.7. Skatinti žemės ūkio kraštovaizdžio mozaikos išlaikymą taikant pasėlių sėjomainą, naudotą 
tradiciniame ekstensyviame žemės ūkyje. 
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.8. Sukurti efektyvesnę integruotos gamybos sistemą, užtikrinančią stabilesnį derlių ir mažesnes 
kainas. 

.9. Skatinti ekstensyvią gyvulininkystę, kad būtų išlaikomos natūralios pievos tam tikrose vietovėse. 

.10. Skatinti gerinti ganyklas sodinant tinkamą įvairių vietos rūšių mišinį. 

Tai nėra baigtinis tikslų, kurie gali būti nustatyti "Natura 2000" stepinėms ir sausoms ariamosios 
žemės teritorijoms, sąrašas. Čia pateikta formuluotė yra gana bendro pobūdžio, bet, nustatant 
tikslus konkrečioms teritorijoms, informacija apie buveines, rūšis, paviršiaus plotus, populiacijų 
skaičius ir kiti svarbūs duomenys yra aprašyti išsamiau. 

Šaltinis: keli valdymo planai "Natura 2000" teritorijoms, kuriose gyvena sausų ariamųjų žemių ir 
stepiniai paukščiai. 

• Būtinųjų apsaugos priemonių nustatymas  

Apsaugos priemonės yra praktiniai veiksmai, kurie turi būti įgyvendinti, kad būtų pasiekti teritorijos 
apsaugos tikslai. Jie turi atitikti buveinių ir rūšių, kurių apsaugai skirta teritorija, ekologinius poreikius 
ir juos įgyvendinant būtina atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir kultūrinius poreikius, taip pat į 
regionines ir vietos charakteristikas (2 straipsnio 3 dalis).  
 
Apsaugos priemonėmis gali būti ir konkrečiai teritorijai pritaikytos priemonės (t.y. valdymo 
priemonės ir (arba) valdymo apribojimai), ir horizontaliosios priemonės, kurios taikomos dideliems 
plotams daugelyje "Natura 2000" teritorijų (pvz., priemonės, sumažinančios nitratų taršą, 
reguliuojančios medžioklę ar išteklių naudojimą). Tarp tinkamų šių apsaugos įgyvendinimo priemonių 
gali būti valdymo planai, specialiai parengti teritorijoms arba integruoti į kitus plėtros planus, ir 
(arba) atitinkamos įstatymais nustatytos , administracinės ar sutartimis numatytos priemonės.  
Natura 2000" teritorijų valdymo planai " yra plačiai naudojami ES šalyse, bet sėkmingai taikomos ir 
kitos priemonės, ir daugelyje šalių naudojami įvairių galimybių deriniai "Natura 2000" teritorijoms 
valdyti. Daug valstybių narių naudoja konkrečioms vietoms pritaikytus valdymo planus, padedančius 
valdytojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams spręsti "Natura 2000" teritorijų apsaugos 
klausimus pasitelkiant įvairias priemones.  

Aplamai, bendrieji valdymo planai teritorijos lygmeniu yra naudojami tam, kad būtų suformuluoti 
tikslai ir nustatytos priemonės, būtinos šiems tikslams pasiekti. Valdymo planais taip pat galima 
nustatyti socialinių, ekonominių suinteresuotųjų subjektų, institucijų ir NVO atsakomybės sritis 
įgyvendinant valdymą, nustatant leidžiamas veiklas ir identifikuojant galimas grėsmes, kurias tam 
tikra veikla gali kelti teisėtais pripažintiems teritorijos interesams.  

Be to, nacionaliniai, regioniniai ar Europos tam tikrų rūšių arba buveinių apsaugos veiksmų planai 
(kartais jie vadinami rūšių veiksmų planais) taip pat gali būti panaudoti siekiant teisingai taikyti 
apsaugos priemones, kurios turi būti įgyvendintos kiekvienoje teritorijoje. Šiuose planuose gali būti 
pasiūlytos ir apibrėžtos apsaugos priemonės skirtingoms teritorijoms ir vietovėms ir jie gali 
pasitarnauti kaip įrankis šioms priemonėms įgyvendinti konkrečiose "Natura 2000" teritorijose. 
Sektoriniuose (pvz., miškininkystės, žemės ūkio, vandens) valdymo planuose taip pat gali būti 
nustatyti "Natura 2000" teritorijų apsaugos tikslai ir konkrečios priemonės jiems įgyvendinti. 
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Įstatymais nustatytos priemonės paprastai grindžiamos procedūrinėje teisėje nustatyta sistema ir 
jomis galima nustatyti konkrečius reikalavimus veiklai, kurią galima leisti, apriboti ar uždrausti 
"Natura 2000" teritorijose. Administracinėmis priemonėmis galima nustatyti nuostatas, susijusias su 
apsaugos priemonių įgyvendinimu arba kitos veiklos "Natura 2000" teritorijose patvirtinimu. 

Sutartimis numatytomis priemonėmis galima nustatyti susitarimus, kurie dažniausiai sudaromi tarp 
teritorijoje veikiančių vadovaujančiųjų institucijų ir žemės savininkų ar naudotojų. Agrarinės 
aplinkosaugos sutartys su ūkininkais pagal Kaimo plėtros reglamentą gali būti pavyzdžiu, kaip 
savanoriškomis sutartinėmis priemonėmis galima išlaikyti gerą tam tikrų tipų buveinių (pvz., pievų, 
ganyklų) ir rūšių apsaugos būklę. Dėl būtinųjų apsaugos priemonių kompleksiškumo gali reikėti ir 
kitokių rūšių sutarčių ir susitarimų bei kitų rūšių konkrečių priemonių, įskaitant savanorišką apsaugos 
valdymą, nesusijusį su jokiomis išmokomis ar paskatomis. 

Bet kuriuo atveju turi būti suplanuotos pakankamai išsamios būtinosios apsaugos priemonės, kad 
būtų užtikrintas jų efektyvus įgyvendinimas. Turėtų būti tiksliai nurodyta vieta ir pateiktas 
įgyvendinimo priemonių ir įrankių aprašymas. Taip pat turėtų būti pateiktas tinkamas darbo planas 
nurodant įgyvendinimo laiką ir apibrėžiant priemonių įgyvendinime dalyvaujančių subjektų 
vaidmenis ir atsakomybės sritis. Darbo planas turėtų būti pakankamai lankstus, kad prireikus būtų 
galima jį koreguoti ir pritaikyti, pvz., remiantis jau įgyvendintų priemonių faktiniais rezultatais. 

Taip pat svarbu numatyti laiką įgyvendintų priemonių tinkamumo ir apsaugos tikslų įgyvendinimo 
pažangos peržiūrai, kad būtų patikrintas jų tinkamumas, galimybė jas įvertinti ir įgyvendinti. 

Planuojant ariamosios žemės šiose teritorijose valdymą turėtų būti užtikrinta atitiktis valdymo 
planams ar "Natura 2000" teritorijoms nustatytoms apsaugos priemonėms. 

Skirtingomis žemės ūkio sąlygomis reikalingas skirtingas valdymo požiūris, pvz., esamos ūkininkavimo 
praktikos išlaikymas gali būti pakankamas ekstensyviose sistemose, tuo tarpu intensyvesnėje 
ūkininkavimo praktikoje gali būti reikalingi labai dideli pokyčiai.  

Horizontaliosios priemonės gali būti tinkamos tam tikrų tipų buveinėms ir (arba) rūšims visame 
regione ar šalyje arba spręsti pasklidosios taršos, pavyzdžiui, eutrofikacijos dėl žemės ūkio veiklos 
klausimus. Kai kuriose situacijose gali būti naudingi keli paprasti reikalavimai, kurie gali būti taikomi 
visame ariamosios žemės kraštovaizdyje. Be to, šios priemonės nebūtinai turi būti naujos, nes 
turimomis priemonėmis taip pat galima prisidėti prie apsaugos tikslų pasiekimo.  

Kita vertus, tam tikrose vietovėse gali reikėti konkretesnio požiūrio, t.y. labai pritaikytų ir tikslingų 
priemonių, kurios būtų tinkamiausios konkretiems tam tikros rūšies ar buveinės tam tikroje vietoje 
valdymo poreikiams. Projektuojant valdymo priemones konkrečioms rūšims, ypač svarbu suprasti 
rūšių gyvenimo ciklą ir ekologinius reikalavimus. Vietos sąlygos gali nulemti tam tikrą konkrečių 
buveinių ir rūšių poreikių pasikeitimą. 

Svarbu aiškiai nustatyti, kokios būtinosios apsaugos priemonės, jei reikia, turi būti taikomos pagal 
įstatymą ir kam bei kokiai žemei galioja šie įsipareigojimai. Tikėtina, kad ūkininkams privalomi žemės 
valdymo reikalavimai turės poveikį tam, koks bus siūlomų paskatinamųjų išmokų dydis, nes 
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įsipareigojimai turės įtakos atskaitos lygiui19, kuris nustatomas kai kurioms išmokoms (daugiau 
informacijos pateikta 5.3 skirsnyje). 

3.3 "Natura 2000" teritorijų valdymo išteklių nustatymas 

Lemiamas tinkamo "Natura 2000" teritorijų valdymo veiksnys yra tam reikalingų finansinių poreikių 
nustatymas, kad jie kiek įmanoma geriau atitiktų Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugą. Visų 
pirma būtina nustatyti būtinąsias apsaugos priemones (pvz., valdymo planuose ir kitose 
priemonėse).  
 
Kad būtų užtikrintas geresnis pasinaudojimas ES fondų siūlomomis "Natura 2000"valdymo 
galimybėmis, išskirtinis dėmesys turės bus skirtas labiau strateginiam daugiamečio planavimo 
požiūriui į "Natura 2000" finansavimą. Komisija paragino valstybes nares pateikti prioritetinių 
veiksmų programas "Natura 2000" finansuoti, kuriuose nustatomi strateginiai prioritetai ir 
priemonės, kurios turi būti įgyvendintos per laikotarpį nuo 2014 iki 2020 m., o taip pat ir finansavimo 
instrumentai, kurie gali būti naudojami šioms priemonėms įgyvendinti20 (3.5 teksto langas). 

Europos bendras finansavimas 

"Natura 2000" finansavimo galimybės įtrauktos į kiekvieną iš susijusių ES fondų 2014-2020 m. 
finansavimo laikotarpiui21. Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo ir toliau bus itin svarbus 
finansavimo šaltinis (žr. 5 skyrių). Nors pagrindinė atsakomybė už "Natura 2000" finansavimą tenka 
valstybėms narėms, Buveinių direktyvos 8 straipsnyje būtinųjų "Natura 2000" apsaugos priemonių 
įgyvendinimas aiškiai susiejamas su ES bendru finansavimu.  

Komisija nustatė savo požiūrį į Sąjungos skiriamo finansavimo biologinei įvairovei ir gamtos apsaugai 
naujoje daugiametėje finansavimo programoje svarbą ir pareiškė, kad tam reikalingas sustiprintas 
integruotas požiūris, užtikrinantis "Natura 2000" veiksmų programų integravimą į nacionalines ir 
regionines ES sektorinių fondų programas (Europos Komisija, 2011 m.)22. 

Integruotas požiūris buvo pasirinktas siekiant užtikrinti, kad teritorijų valdymas būtų platesnės 
žemėtvarkos ir vandentvarkos politikos dalis, kad valstybės narės galėtų nustatyti prioritetus ir 
parengtų politikos kryptis bei priemones, atspindinčias jų nacionalinę ir regioninę specifiką, ir 
išvengtų įvairių ES finansavimo priemonių dubliavimosi ir pasikartojimo bei sudėtingų 
administracinių procedūrų ir sandorių išlaidų, kurios galėtų būti susijusios su tokiu dubliavimusi.  

Komisija taip pat paskelbė apie savo ketinimą skatinti taikyti naują požiūrį ir rinka grindžiamas 
priemones, įskaitant privatųjį finansavimą, "Natura 2000" valdymui remti, nors ji pripažįsta, kad 
                                                           
19 The reference level defines the dividing line between the level of environmental provision that farmers are 
expected to deliver at their own expense, and an enhanceded level of environmental management for which 
farmers may be paid to deliver, for example through agri-environment schemes (Kristensen and Primdahl, 
2006) 
20SEC(2011) 1573 final 
21 Cohesion funding in COM (2011) 612 final, COM (2011) 614 final; Common Agricultural Policy in COM 
(2011) 625 final, COM (2011) 627 final; European maritime and fisheries policy in COM (2011) 804 final; LIFE 
finVKEGKial instrument for the environment and climate action in COM (2011) 874 final 
22Europos Komisija Communication on 'A budget for Europe 2020' COM(2011) 500 final, Part I (and the 
environment and climate policy fiches COM(2011) 500 final, Part II) 
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artimiausiu metu šie ištekliai gali sudaryti tik mažą viso finansavimo "Natura 2000" tinklui dalį, ir kad 
pagrindinis viešasis finansavimas, kurį skiria ES ir valstybės narės, ir toliau bus reikalingas siekiant 
gauti su tinklo apsauga susijusios naudos. 

Prioritetinių veiksmų programos naudojamos kaip strateginė planavimo priemonė, sustiprinanti 
"Natura 2000" finansavimo integravimą į susijusias ES finansines priemones, ypač į susijusias įvairių 
finansavimo priemonių veiklos programas naujame programavimo laikotarpyje 

Pakankamo finansavimo užtikrinimas įgyvendinimui 

Nors "Natura 2000" valdymas gali būti finansuojamas naudojant įvairias ES politikos priemones, bet 
iš tikrųjų valstybėms narėms skiriamas finansavimas yra nepakankamas arba jos neturi prieigos prie 
jo: apskaičiuota, kad šiuo metu faktiškai yra prieinamas tik penktadalis reikalingo finansavimo 
(Europos Komisija, 2011 m.; Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011 m.). Įvairūs apribojimai, kaip 
antai ribota "Natura 2000" integracija į nacionalinius finansavimo prioritetus ir sektorinio 
pripažinimo arba suinteresuotųjų subjektų gebėjimų stoka, kliudo pasinaudoti galimybėmis, kurios 
suteikiamos pagal ES bendro finansavimo programą (Kettunen et al, 2011 m.). 

3.5 teksto langas. Prioritetinių veiksmų programa, strateginė planavimo priemonė "Natura 2000" 
finansavimui  

Pagal Buveinių direktyvos 8 straipsnį reikalaujama, kad Komisija priimtų prioritetinių veiksmų 
priemonių programą numatant bendrą finansavimą "Natura 2000" teritorijoms, atsižvelgiant į pagal 
susijusias Bendrijos priemones prieinamus finansavimo išteklius ir remiantis susijusių priemonių 
nustatymu, jų kaina ir finansavimu, įskaitant bendrą finansavimą, reikalingą joms įgyvendinti. Tai bus 
įmanoma tik tuo atveju, jei valstybės narės parengs nacionalines ir (arba) regionines "Natura 2000" 
prioritetinių veiksmų programas (PVP) kitam finansavimo laikotarpiui (2014-2020 m.). Toks požiūris 
suteiks aiškesnį pagrindą tikslams ir prioritetams nustatyti, aprašyti finansuotinas "Natura 2000" 
priemones, nustatyti galimą kiekvieno ES fondo indėlį į nacionalinį ir (arba) regioninį "Natura 2000" 
tinklą kitoje finansinėje perspektyvoje ir nustatyti prioritetinius veiksmus, kurių reikia imtis, o taip 
pat ir vykdyti priemonių, kurioms buvo skirta parama, stebėseną ir vertinimą. Buveinių komitetas 
kartu su valstybėmis narėmis parengė bendrą prioritetinių veiksmų programos formatą. 

Planuojama, kad prioritetinėmis veiksmų priemonėmis bus siekiama nustatyti pagrindinius 
prioritetus ir suteikti integruotą požiūrį į tai, kaip juos įgyvendinti atsižvelgiant į skirtingas 
finansavimo priemones. Prioritetinių veiksmų programomis valstybės narės nustato savo strateginius 
"Natura 2000"apsaugos prioritetus 2014-2020 m. laikotarpiui. Taip pat reikia, kad valstybės narės 
tiksliai nustatytų savo finansavimo poreikius "Natura 2000" tinklui pagal susijusius planus ar 
programas. Kad tokios veiksmų programos turėtų kuo didesnį poveikį ir būtų kuo geresnės jų 
įsisavinimo galimybės remiantis integracijos požiūriu, jos turi būti parengtos iš anksto, prieš 
užbaigiant sudaryti sutartis dėl pagrindinių žemės ūkio, žuvininkystės ir regioninės plėtros programų 
2014-2020 m. finansavimo laikotarpyje. Siekiama užtikrinti strateginį dėmesį svarbiausiems 
prioritetams, kad informacija prioritetinėse veiksmų programose papildytų ir atitiktų informaciją 
kitose susijusiose programose. 

Daugiau informacijos paskelbta: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/finVKEGKing/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Valstybės narės turėtų nustatyti prioritetus ir nustatyti politikos kryptis bei priemones, atspindinčias 
jų nacionalines ir regionines ypatybes. Efektyvus "Natura 2000" teritorijų valdymas ir atkūrimas 
reikalauja strateginio planavimo, kuriame būtų pasinaudota ES sektorinėje politikoje siūlomomis 
galimybėmis ir susijusiais fondais, iš kurių gaunamas finansavimas. 

5 skyriuje aprašomos Europos bendro finansavimo galimybės. 6 skyriuje pateiktos rekomendacijos 
dėl finansavimo, kuris skiriamas ariamajai žemei "Natura 2000" tinkle, planavimo. 

Daugiau informacijos paskelbta šiuose dokumentuose: 

• Europos Komisijos rekomendacinis dokumentas dėl "Natura 2000" teritorijų valdymo: 
pranešimas dėl "Natura 2000" teritorijų apsaugos tikslų apibrėžties ir naujas rekomendacinis 
dokumentas dėl apsaugos priemonių apibrėžties pagal 6 straipsnio 1 dalį.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2
.pdf 

• Europos komisijos rekomendacinis dokumentas dėl "Natura 2000" finansavimo  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/finVKEGKing/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. "NATURA 2000" BUVEINIŲ IR RŪŠIŲ 
AGRARINIO VALDYMO REKOMENDACIJOS 

 
Apie ką rašoma šiame skyriuje? 
 
Šiame skyriuje apibendrinamos valdymo priemonės, reikalingos kertinių žemės ūkio buveinių ir rūšių 
gerai apsaugos būklei išlaikyti "Natura 2000" teritorijose. 

Jame pateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti įgyvendinant 
tinkamą žemės ūkio praktiką, kuria galima prisidėti prie "Natura 2000" buveinių ir rūšių apsaugos. 
 

4.1 Buveinių valdymas 

Mažo intensyvumo žemės ūkio valdymas yra būtinas šiame rekomendaciniame dokumente nustatytų 
pusiau natūralių buveinių tipų ir rūšių nenutrūkstamam egzistavimui išlaikyti ir kertinių buveinių ir 
rūšių, susijusių su žemės ūkio praktika "Natura 2000" teritorijose, gerai apsaugos būklei pasiekti. 
Dažnai prieš atnaujinant ilgalaikį valdymą reikalingos ir atkūrimo priemonės. 

Dažniausiai šias valdymo priemones įgyvendins ūkininkai, ir jiems turėtų būti skiriama tinkama 
parama. Kai kurie ūkininkai jau įgyvendina gero valdymo priemones ir yra svarbu pripažinti jų 
vaidmenį apsaugant ir valdant šias buveines. Kitiems reikės paramos, kad atnaujintų apleistos žemės 
valdymą arba susilaikytų nuo ariamosios žemės praktikos intensyvinimo. 

Šiame skirsnyje aprašoma pagrindinė žemės ūkio praktika, kuria galima prisidėti prie tinkamo 
"Natura 2000" buveinių ir rūšių valdymo. 

Ganymas 

Didžiausią šiame rekomendaciniame dokumente analizuojamų buveinių valdymo dalį sudaro 
ganymas, kuriuo užkertamas kelias sumedėjusių krūmų ir medžių sukcesijai bei kontroliuojamos 
svetimos invazinės rūšys. Tačiau buveinės gali būti pažeistos tiek dėl per intensyvaus ganymo, tiek 
dėl nepakankamako ganymo arba dėl netinkamų gyvulių rūšių ir ganymo režimo. Atsižvelgiama į šias 
pagrindines ganymo sąlygas: 

• Gyvulių skaičius ir (arba) ganymo intensyvumas. Beveik visų pagrindinių pusiau natūralių 
buveinių valdymo rekomendacijose reikalaujama, kad ganymo režimai būtų ekstensyvūs, o 
ganomų gyvulių skaičius būtų mažas arba vidutinis. Tačiau jeigu gyvulių skaičius bus mažas, jų 
ganymas turės būti intensyvesnis, kad būtų išlaikoma šių buveinių apsaugos vertė. Nustatant 
tikslų ganomų gyvulių skaičių tam tikro tipo buveinėje, būtina atsižvelgti į specifines vietos 
sąlygas, įskaitant: augalijos rūšį ir amžių; buveinės produktyvumą; dirvožemio rūšį; hidrologines 
sąlygas; laukinių žolėdžių gyvūnų ganymosi intensyvumą, teritorijos valdymo istoriją ir jos 
apsaugos tikslus. Turėtų būti visapusiškai įvertinta ganomų gyvulių skaičiaus ir ganymo 
laikotarpio pusiausvyra, kad būtų užtikrintas tinkamas ganymo poveikis. Taip pat svarbu 
atsižvelgti į gyvulių ganymo intensyvumą. 
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• Ganomų gyvulių rūšys, veislės ir parinkimas. Skirtingos gyvulių rūšys ganosi skirtingai ir nuo to 
priklauso jų tinkamumas ganyti konkrečiose buveinėse. Galvijai nėra išrankūs ir todėl 
ganydamiesi jie gali pažeisti daug žolės rūšių. Avys labiau tinka buveinėms, kurios yra jautrios 
maistinėms medžiagoms, ir buveinėms, kurioms yra būdinga erozija, yra sausesnės sąlygos ir 
mažesnis pievos produktyvumas. Rečiau ir paprastai kartu su avimis ar galvijais ganomi arkliai ir 
poniai. Kai kurių tipų buveinėms yra naudingos mišrios ožkų ir avių bandos, ypač kur įsigalėję 
krūmynai. Tačiau rekomenduojama, kad pažeidžiamų buveinių plotuose ožkas ganytų piemenys. 
Ganant suderintas gyvulių bandas galima sukurti įvairią žolynų struktūrą, naudingą daugybei 
rūšių. 

• Ganymo sezoniškumas, laikas ir rotacija. Kai kuriose alpinėse ir subalpinėse pievose vyrauja 
sezoniško galvijų pervarymo į naujas ganyklas režimas, vasarą ganant gyvūnus aukštumose, o 
žiemą parvarant juos atgal į slėnį. Ganymo sezoniškumas regionuose skiriasi ir, priklausomai nuo 
produktyvumo ir dirvožemio sąlygų, galvijai gali būti ganomi tam tikrų aukštumų ir platumų 
buveinėse apskritus metus. Nors nusistovėjusius sezoninius ganymo modelius apsprendžia 
ilgalaikės klimato sąlygos, ganymo režimai daugelyje pusiau natūralių buveinių kiekvienais metais 
turi būti pritaikomi atsižvelgiant į nepastovų klimatą, kuris nulemia didelius kasmetinius 
produktyvumo svyravimus. Rotacinis ganymas paprastai taikomas dažniau negu ištisinis 
ganymas, nes tokiu būdu yra sukuriama įvairių rūšių turtinga buveinė ir tuo pačiu išvengiama per 
didelės žalos dėl nutrypimo ir mėšlo susikaupimo pavieniuose plotuose. Tačiau toks ganymas yra 
brangus, imlus darbui (reikia piemenų arba aptvarų) ir gali apriboti praktines jo panaudojimo 
galimybes. Kaip pirmiau minėta, būtina rasti pusiausvyrą tarp santykinai mažo intensyvumo 
ilgalaikio ganymo ir didesnio intensyvumo trumpalaikio ganymo. 

Ganymas naudojant piemenis 

Daugelyje buveinių, ypač kalnuotuose regionuose, piemenavimas yra kultūrinė tradicija. Ganant 
patyrusiems piemenims ir keičiant ganymo laiką bei vietas užtikrinamas ekstensyvus ganymas 
atvirose buveinėse ir optimalus augalijos įvairovės išlaikymas, ir tai yra naudinga ir gyvūnams, ir 
biologinei įvairovei. Piemenys suskirsto dideles ganymo teritorijas į sektorius, kuriuose skatina 
subalansuotą gyvūnų maitinimąsi įvairaus skonio augalų rūšimis ir taip užtikrina tinkamą gyvūnų 
dietą ir minimalias energijos sąnaudas, tuo pačiu išsaugodami pievas ir neleisdami įsigalėti 
krūmynams. Piemenavimo nauda biologinei įvairovei pasiekiama šiomis priemonėmis: 

• Krūmynų ir viržynų kontrolė 

• Mozaikos ir pakraščio tipo buveinių išlaikymas 

• Stichinių gaisrų kontrolė 

• Erozijos ir dykumėjimo rizikos sumažinimas 

• Gyvūnų skerdienos tiekimas 

• Sėklų barstymas 

• Maistinių medžiagų perskirstymas ir koncentravimas 

Ganyklinės gyvulininkystės ir perganymo sistemos, kurios išlaiko ganymą atvirose pievose, visuotinai 
nyksta. Siekiant paremti tokias sistemas, Prancūzijoje ir Ispanijoje ėmė veikti piemenų rengimo 
mokyklos. 
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Avių ir galvijų laikymas aptvertose teritorijose, vandenvietės bei pastogės 

Kai kuriose Europos vietovėse, kur naudojami piemenys, siekiant naktimis apsaugoti avis ir galvijus 
nuo plėšrūnų, jie tradiciškai laikomi aptvertuose plotuose. Taikant šią aptvarų praktiką mažose 
teritorijose susidaro labai didelės ganymo apkrovos, pievos intensyviai skabomos ir trypiamos, 
atsiranda eutrofikacija ir dirvožemio sudėties pokyčiai, kurie gali nulemti rūšių požymių sumažėjimą 
ir dažną svetimų rūšių invaziją. Galvijams skirtos vandenvietės bei pastogės taip pat skatina tokį 
gyvūnų elgesį ir gali tapti pirmiau minėtų panašių problemų priežastimis. Aptvarai 
nerekomenduojami natūraliose pievose ar pusiau natūraliose sausose pievose. Tačiau tam tikrose 
vietose juos naudoti gali būti leidžiama, jeigu kiekvieną dieną jie yra nuimami arba jeigu ribojamas 
galvijų tankis ir ganymo laikotarpiai. 

Kontroliuojamas deginimas 

Kai kurioms ganomoms natūralioms ir pusiau natūralioms pievoms, krūmynams ir viržynams gali 
reikėti taikyti apdairų deginimo valdymą, siekiant apsisaugoti nuo medingųjų rūšių įsigalėjimo (ypač 
kai nėra tinkamo ganymo), sumažinti kraiko paklotę ir maistinių medžiagų kiekį. Deginimas gali 
padėti išlaikyti žemą maistinių medžiagų lygį, ypač kai atmosferinė tarša nulemia aukštesnį nei 
natūralų maistinių medžiagų lygį dėl lietaus. Aukštumų viržynuose, pavyzdžiui, JK viržynuose plačiai 
taikomas deginimas mažuose plotuose, kad būtų padidinta struktūrinė augalijos įvairovė išlaikant 
visus dominuojančių viržių rūšių augimo etapus ir taip paskatinant bestuburių gyvūnų ir paukščių 
rūšių įvairovę. Tačiau netinkama deginimo praktika (pvz., deginimas dideliuose plotuose ir pernelyg 
dažnas deginimas, netinkama augalų rūšis ar amžius, deginimas durpynuose) nulemia reikšmingą 
neigiamą poveikį. 

Todėl, jei deginimas būtinas, jis turi būti kruopščiai suplanuotas ir kontroliuojamas (ypač esant 
nekontroliuojamų gaisrų rizikai) ir vykdomas griežtai laikantis toliau šio skyriaus pabaigoje išvardytų 
nacionalinių teisės aktų ir rekomendacijų.  

Šienavimas/žolės pjovimas 

Daugelyje pusiau natūralių pievų žolė pjaunama siekiant apsirūpinti šieno atsargomis galvijų pašarui 
žiemą. Kai kurių mažai produktyvių tipų pievos, pavyzdžiui, Molina pievos, tradiciškai šienaujamos 
vėlai ir jų šienas naudojamas kaip paklotė gyvulių kraikui. Šienavimas nėra selektyvus ir todėl 
paskatinamas žemų žolės ir augalų rūšių augimas išstumiant aukštesnius žolynus ir sumedėjusius 
augalus. Pašalinant nupjautą žolę iš laukų išlaikomi žemi maistinių medžiagų lygiai, todėl 
susiformuoja pusiau natūralios pievos, kuriose yra labai didelė augalų įvairovė ir labai gera apsaugos 
būklė, ir tai yra naudinga ir augalams, ir su šiomis pievomis susijusių bestuburių gyvūnų bendrijoms. 

• Laikas ir dažnis. Apskritai, šienaujamų pievų buveinės turėtų būti šienaujamos išsiperėjus 
paukščių jaunikliams ir augalams išbarsčius sėklas, kai žolė pasiekia apie 50–120 cm aukštį. 
Turėtų būti keičiami šienavimo laikas ir vietos, kad būtų sukurta buveinių mozaika, paliekant 
nešienautus teritorijų plotus (10–20% buveinės) vieneriems metams, kasmet keičiant 
nešienautus plotus arba kasmet nušienaujant visus plotus, bet šienaujant skirtingus plotus 
skirtingu laiku. Taikant rotacinę pievų valdymo programą išlaikoma įvairių sukcesijos etapų ir 
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rūšių įvairovė. Skirtingų tipų ir potipių buveinėse ir atskirose teritorijose optimalus šienavimo 
dažnis skirsis, priklausomai nuo apsaugos tikslų. 

• Džiovinimas lauke ir nukirstos biomasės pašalinimas. Šienaujamose pievose nupjauta žolė turėtų 
būti paliekama lauke išdžiūti prieš ją surenkant ir sukraunant, kad sėklos galėtų nukristi ir 
užtikrinti žydinčių augalų reprodukciją. Daugelyje kitų šienaujamų buveinių nupjauta žolė gali 
būti nuimta kiek įmanoma greičiau, kad būtų išvengta prisotinimo maistinėmis medžiagomis ir 
nebūtų "uždusinta" pagrindinė augalija. 

• Šienavimo įranga/mechanizmai. Tradiciniai mažo intensyvumo šienavimo metodai, pvz., 
pjovimas dalgiu, tapo neekonomiški, tačiau sunkioji technika gali pažeisti buveines, ypač 
įmirkusiame ar biriame dirvožemyje, jautriame erozijai ir sutankinimui. Drėgname dirvožemyje 
žolę pjauti geriau rankiniu būdu arba naudojant tam specialiai skirtą techniką. Siekiant išvengti 
pievų faunos rūšių išmirimo dėl technikos naudojimo, pjauti reikėtų nuo lauko vidurio link išorės; 
žolę reikėtų pjauti iki ne mažesnio nei 10 cm aukščio; pjauti reikėtų po 10 valandos ryto; ir 
reikėtų naudoti mažesnio poveikio pjovimo blokus. Tačiau kai kuriuose regionuose naudojama 
tradicinė šienavimo praktika, kai žolė nupjaunama žemai, iš karto virš samanų sluoksnio, ir 
naudojamas įvairus šienavimo laikas. 

• Šienavimo ir ganymo derinimas. Daugelyje buveinių ganymas derinamas su šienavimu, paprastai 
nupjovus žolę, rudenį, arba, jei vyrauja sausas ir švelnus klimatas, - visą žiemą. Derinant 
šienavimą su ganymu, buveinių rūšių ir velėnos įvairovę galima padidinti labiau nei vien 
šienaujant, nes gyvūnai linkę ėsti maistingiausius žolynus ir sutrypia dirvožemį palikdami plikų 
plotų. Kai kuriais atvejais šienavimas naudojamas nepakankamam ganymui kompensuoti, ypač 
pirmą kartą išvalant buveines, apaugusias tankiais krūmynais. 

• Šienavimo pakeitimas ganymu. Tai nerekomenduojama, nes gali lemti ekologinės bendrijos 
sudėties pokyčius (Dover et al, 2011 m.). Tačiau labai mažo intensyvumo ganymas kai kurioms 
buveinėms ir daugeliui pievų drugelių rūšių gali būti tinkamas vietoje šienavimo.  

Apribotas trąšų naudojimas arba visiškas trąšų atsisakymas – mėšlo ir mineralinių medžiagų 
trąšos 

Beveik nė vieno tipo pievos netoleruoja tręšimo nei vietoje, nei gretimose teritorijose, ir daugelis jų 
jau yra nukentėjusios nuo eutrofikacijos. Valdant tokias buveines prioritetas turėtų būti skiriamas 
tręšimo poveikio, agrarinio nuotėkio ar užliejimo maistinių medžiagų turtingu paviršiaus vandeniu 
prevencijai bei besiganančių galvijų papildomo šėrimo prevencijai. 

Paprastai nerekomenduojamas ir pievų tręšimas, ypač anksčiau niekada netręštose teritorijose. Kai 
kurios pievos tradiciškai tręšiamos nedideliais mėšlo kiekiais, kad būtų kompensuotos nuimant šieną 
prarastos maistinės medžiagos, arba jos pasitręšia dėl periodinių potvynių, atnešančių maistinių 
medžiagų turtingų nuosėdų. Šiandien daugelyje pievų vyksta eutrofikacija, todėl tręšimas turėtų būti 
griežtai kontroliuojamas arba draudžiamas tiek pačioje buveinėje, tiek aplinkinėse teritorijose. 
Tačiau kai kurioms kalnų ar žemumų tipų šienaujamoms pievoms tręšimas nedideliais kiekiais ir tam 
tikromis sąlygomis gali būti naudingas išlaikant produktyvumą ir rūšių įvairovę. Prieš įgyvendinant 
bet kokio lygio tręšimą, reikia įvertinti jo poveikį rūšių įvairovės poreikiams, atsižvelgiant į 
eutrofikacijos pasekmes. Rekomenduojamas kompleksinis rūšių įvairove grindžiamas požiūris į 
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valdymą, siekiant nustatyti mažiausiai kenksmingą poveikį rūšių turtingumui ir įvairovei minėtose 
pievose. 

Intensyvesnės atkūrimo priemonės, įskaitant buveinių atkūrimą 

Teritorijose, kur dirbamos žemės buveinės patiria dideles apkrovas dėl intensyvaus žemės ūkio, gali 
reikėti taikyti esmines atkūrimo priemones, kad būtų pasiekta gera kertinių "Natura 2000" buveinių 
ir rūšių apsaugos būklė. Gali būti taikomos šios atkūrimo priemonės: 

• Dirvožemio prisotinimo maistinėmis medžiagomis proceso sustabdymas ir augalijos 
reintrodukcija. Ten, kur buveinės buvo pažeistos dėl žemės ūkio intensyvinimo, įskaitant 
sausinimą ir tręšimą, jos turi būti atkurtos sumažinant dirvožemio derlingumą nutraukus tręšimą 
ir kai kuriais atvejais - pašalinus maistines medžiagas. Tai gali būti padaryta pašalinant maistinių 
medžiagų turtingą dirvožemio paviršių ar kelerius metus kultivuojant žemę ir pašalinant 
maistinėms medžiagoms reiklius pasėlius. 

• Atsodinimas siekiant atkurti augalų rūšių įvairovę. Tai gali būti pasiekta paskleidus šieną (žalią ar 
išdžiovintą), gautą iš tam tinkamų pievų, arba galima įsigyti specialių augalų rūšių sėklų, vasarą 
išbarstyti jas ant plikos žemės, velenu įterpti jas į žemę arba pasodinti sėklas į velėną naudojant 
sėklų įterpimo kombainus. Kartais gali reikėti įrengti sėklų vagas išariant arba išakėjant dalį 
pievos velėnos. 

• Krūmynų kontrolė. Apleistas arba nepakankamai nuganytas pusiau natūralias buveines galima 
atkurti pirma pašalinus krūmus ir tik tada atnaujinus šienavimo ir (arba) ganymo valdymą. 

• Invazinių piktžolių ir svetimų rūšių kontrolė. Invaziniai svetimi krūmai ir medžiai turi būti nukirsti, 
kelmai pašalinti arba apdoroti taip, kad negalėtų ataugti. Piktžolės gali būti naikinamos 
grandininėmis akėčiomis, gali būti nupjaunamos arba nupjaunamos jų viršūnės prieš žydėjimą, 
bet ne tada, kai paukščiai suka lizdus. Ganymas nuo vėlyvo rudens iki ankstyvo pavasario gali 
padėti kontroliuoti kai kurias daugiametes piktžoles, o intensyvus galvijų trypimas gali padėti 
kontroliuoti didžialapį šakį (Pteridium aquilinum). 

• Medžių išlaikymas miško ganyklose: trumpinimas, kirtimas, atnaujinimas. Nepakankamai 
ganomose ar apaugusiose miško ganyklose, kitų augalų suvešėjimas gali turėti neigiamą poveikį 
seniems medžiams (t.y. dideliems, labai seniems ir tuščiaviduriams medžiams), todėl suvešėjusi 
augalija aplink tokius medžius turi būti išretinta. Kai kuriems medžiams galima leisti subręsti ir 
skilti taip padidinant struktūrinę buveinių įvairovę. Ispanijos dehesose ir Portugalijos Montados 
miškuose ąžuolai turi būti saugomi ir skatinami augti persodinant ir saugant jaunus medžius nuo 
ganymo ir ganymo rotacijos. 

Hidrologinio valdymo atnaujinimas 

Kai kurios kertinės pusiau natūralios buveinės aptinkamos šlapžemių regionuose, kuriems būdingas 
aukštas vandens lygis ir periodiški užtvindymai, ir jos priklauso nuo istorinių hidrologinių režimų 
tęstinumo. Šios buveinės buvo pakeistos dėl potvynių valdymo, leidimų pakeisti žemės paskirtį ar 
vykdyti plėtrą. Kai įmanoma, tarp kitų valdymo priemonių turėtų būti naudojamos ir priemonės 
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šiems pokyčiams panaikinti. Turėtų būti kuriama hidrologinio režimo atkūrimo strategija, atkartojanti 
natūralias hidrologines funkcijas, įskaitant to paties vandens šaltinio naudojimą. 

• Hidrologinių sistemų valdymas. Valdymas turėtų būti įgyvendinamas individualių hidrologinių 
sistemų lygmeniu, jei jos gali būti atskirtos, o taip pat ir visos hidrologinės sistemos lygmeniu. Tai 
reiškia, kad hidrologiniam valdymui būtinas geras sistemos išmanymas ir jį taikyti galima tik tuo 
atveju, jei galima išvengti neigiamo poveikio gretimoms buveinėms arba infrastruktūrai. 

• Drenažo sustabdymas. Esamus drenažo kanalus galima užblokuoti juos užtveriant mediniais, 
metaliniais ar plastikiniais lakštais, arba užpildant dirvožemio ir augalijos "kamščiais" vandeniui 
sulaikyti.  

• Gruntinio vandens lygio ir režimo atkūrimas. Kai kurios pusiau natūralios buveinės(ypač drėgnos 
pievos) yra labai jautrios požeminio vandens lygio pokyčiams. Vandens lygis turėtų būti 
padidintas sustabdant požeminio vandens gavybą arba, jei tai neįmanoma, apribojant išgaunamo 
vandens kiekį ir išgavimo laiką. Kai kuriose teritorijose požeminį vandenį galima papildyti 
sukonstruojant nutekėjimo užtvankas arba šliuzus vandeniui sulaikyti, nors esama tam tikros 
rizikos, kad vanduo užsistovės arba bus perpildyti kanalai dėl ribotos infiltracijos tokių tipų 
buveinėse, kur dirvožemis yra mažiau laidus. 

• Patvenkimas ir upės reguliavimas. Kai kurios svarbios buveinės (pvz., aliuvinės pievos) priklauso 
nuo reguliarių potvynių, kurių metu jos aprūpinamos maistinėmis medžiagomis ir substrato 
medžiaga. Žiemos potvyniai daugelyje užliejamų pievų taip pat yra labai svarbūs, nes sukuria 
tinkamas buveines žiemojantiems paukščiams (pvz., antims, žąsims ir gulbėms) ir ilgakojams balų 
paukščiams. Jei užtvankas statyti praktiška, galima naudoti šliuzus, kad būtų galima išlaikyti 
teritorijas užtvindytas žiemą. Jei tai yra neįmanoma, turėtų būti panaudoti kiti natūralesnio upės 
režimo atkūrimo būdai (Eriksson, 2008 m.). 

• Pakrančių hidrologija. Pakrančių buveinės, įskaitant pievas ir kopų sistemas, priklauso nuo 
reguliaraus trikdymo veikiant potvyniams, bangoms ir vėjui. Išsamiai analizuojama, kaip, pakeitus 
valdymą, t.y. pašalinus apsaugines krantų konstrukcijas, būtų galima atkurti atviras buveines ir 
natūralią krantų dinamiką su visomis galimomis pasekmėmis (pvz., nuosėdų režimais, erozijos 
greičiu išilgai krantų). Dažniausiai apsauginių sistemų visiškai pašalinti neįmanoma, bet jas galima 
modifikuoti taip, kad būtų atkurtas natūralesnis užliejimo režimas. Pavyzdžiui, siekiant 
reguliuojamos potvynių kaitos, kuri yra svarbi pakrančių pievoms ir ganykloms, prie jūros sienų 
galima papildomai pastatyti srauto reguliavimo kanalus ir šliuzo vartus.  

4.2 Rūšių valdymas 

Daugumos kertinių ariamosios žemės rūšių geros apsaugos išlaikymui ir atkūrimui būtinos priemonės 
bus tokios pat ar panašios, kaip ir kertinėms ariamosios žemės buveinėms skirtos priemonės, 
aprašytos ankstesniame skirsnyje. Svarbiausios tarp jų yra tinkamas ganymo intensyvumas ir tinkami 
sezonai, teisingai parinktas šienavimo laikas, vandens lygio ir potvynio režimo išlaikymas drėgnose 
pievose ir trąšų bei pesticidų vengimas arba griežta kontrolė. Jeigu deginimas yra būtina buveinės 
valdymo priemonė, turėtų būti užtikrintas visapusiškas jo suplanavimas ir kontrolė, kad deginimas 
nebūtų vykdomas tuo metų laiku, kai peri ant žemės lizdus sukantys paukščiai arba kai augalai yra 
itin jautrūs ugniai. 
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Šiame rekomendaciniame dokumente nesiekiama aprašyti visų papildomų priemonių, kurios gali būti 
būtinos visoms kertinėms ariamosios žemės rūšims. Tačiau tarp dažniau naudojamų ar svarbesnių 
bendrų rūšių apsaugos priemonių paminėtinos šios priemonės: 

• Visų su rūšių maitinimosi, veisimosi ir prieglobsčio poreikiais susijusių reikalavimų įgyvendinimas 
visais metų laikais ir visame rūšių natūralaus paplitimo areale, o tam gali reikėti įvairių buveinės 
modelių mozaikos. 

• Tam tikrų buveinės elementų, kaip antai gyvatvorės, medžiai, griovai ir t.t., išlaikymas, kaip 
aprašyta toliau. 

• Papildomo kai kurių rūšių maitinimosi poreikių, kurie yra specialūs ir negali būti lengvai 
pakeičiami, užtikrinimas (pvz., grifams reikia maitos). 

• Ūkininkavimo praktikos, pavyzdžiui, šienavimo ir ganymo intensyvumo ir laiko pakeitimas 
siekiant išvengti pažeidžiamų rūšių (pvz., ant žemės lizdus sukančių paukščių) žūčių ar sumažinti 
jų skaičių. 

• Svetimų rūšių, kurios konkuruoja ar nustelbia vietines apsaugos svarbos rūšis, kontrolė ar 
išnaikinimas.  

Norint taikyti apsaugos priemones, būtinos geros žinios rūšių ekologijos, gyvenimo ciklų, teritorijoms 
būdingų sąlygų ir poreikių srityje. Agrarinės aplinkosaugos priemonės turėtų apimti pritaikytas 
priemones, kurios turėtų būti teritoriniu požiūriu tikslingos, efektyvios ir veiksmingos (žr. 6 skyrių). 
Pažymėtina, kad daug Bendrijos svarbos rūšių taip pat priklauso ir nuo buveinių už "Natura 2000" 
teritorijų ribų. 

Pagrindinės ariamosios žemės rūšių apsaugos priemonės 

Kai kurios greičiausiai nykstančios Buveinių ir Paukščių direktyvose išvardytos rūšys yra priklausomos 
nuo ekstensyvaus ariamosios žemės valdymo. Kai kurios pagrindinės valdymo priemonės: 

• mažo intensyvumo žemės dirbimas: naudoti mažai trąšų, mažai ar visiškai nenaudoti 
drėkinimo ir naudoti tokias grūdinių kultūrų rūšis, kurios tinkamos mažo produktyvumo 
aplinkai; 

• nenaudoti pesticidų; 

• negiliai arti žemę smėlėtame dirvožemyje, kur aptinkama paprastoji česnakė (Pelobates 
fuscus), arba priemolio dirvožemyje, kur aptinkama žiurkėno rūšis Cricetus ar Mesocricetus 
newtoni); 

• auginti tokias vasarines grūdines kultūras, kurių ražienos išlieka laukuose ilgą laikotarpį, ir 
išlaikyti pūdymų žemę; 

• derinti ir kaitalioti ariamosios žemės ir pievų pasėlių teritorijas; 

• palikti pasėlių plotų ar ruožų, kuriuose gali prisiglausti ir (arba) likusiu žaliuoju pašaru ar 
sėklomis maitintis paukščiai; 
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• pritaikyti pasėlių derliaus nuėmimo metodus rūšių poreikiams, pvz., palikti nenupjautų ruožų 
ar plotų gyvūnams prisiglausti, naudoti šienapjoves su apsauginiais blokais ir priešakinėmis 
grandinėmis gyvūnams perspėti, vengti apdoroti šieną (smulkinti šviežiai nupjautą žolę, kad ji 
greičiau išdžiūtų); 

• statyti tvoras (naudojant šviesą atspindinčias formas), kad būtų išvengta susidūrimų su 
dideliais paukščiais, pvz., didžiaisiais einiais (Otis tarda); 

• suformuoti plotus lizdams ar prieglobsčio ruožus. 

Pagrindinės rūšių apsaugos priemonės intensyviai valdomoje žemės ūkio paskirties žemėje 

Kai kurios kertinės rūšys, ypač žąsys ir kiti vandens paukščiai bei žiurkėnas balėsas aptinkami 
intensyviai valdomoje žemės ūkio paskirties žemėje. Šių rūšių apsaugai dažniausiai taikomos įvairios 
ir rūšims pritaikytos priemonės, tarp jų: 

• ganymo žalos kompensavimas paliekant (dažniausiai žiemą) pasėlių ar grūdų liekanų žąsims ir 
kitiems vandens paukščiams netrikdomose teritorijose (skiriant kompensacijas ūkininkams);  

• perinčių paukščių apsauga nuo ūkinės veiklos operacijų pažymint lizdus; 

• pesticidų naudojimo apribojimas, kad būtų išlaikomos bestuburių gyvūnų populiacijos, ypač 
laukų pakraščiuose; 

• požeminio vandens lygio, žiemos potvynių ir (arba) dirvožemio struktūros išlaikymas, kad būtų 
užtikrintas geras dirvožemio pasiekiamumas pašaro ieškantiems paukščiams; 

• žiurkėno balėso (Cricetus cricetus) apsaugos priemonės – paliekamos vietos su žaliuoju 
pašaru, nenupjauti pasėlių ruožai, taikomas negilus arimas siekiant nepažeisti urvų (žr. 
Nyderlandų atvejo tyrimą E priede). 

Ariamosios žemės buveinių rūšių apsauga, išlaikymas ir atkūrimas 

Ariamosios žemės buveinės, kaip antai gyvatvorės, sausos akmenų tvoros, tvenkiniai ir žemės pylimai 
yra kertinės rūšių, susijusių su ekstensyviu žemės ūkiu, buveinės. Tradiciniu būdu valdomos 
daugiametės kultūros, įskaitant vynuogynus, sodus, alyvmedžių ir riešutmedžių giraites, yra svarbios 
daugelio įvairių Bendrijos svarbos paukščių, žinduolių, roplių, varliagyvių ir bestuburių gyvūnų 
buveinės. Auginami augalai (ypač seni medžiai), taip pat ekstensyviai valdomos pievos ir susijusios 
buveinės yra perėjimo ir maitinimosi vietos (žr. Italijos atvejo tyrimą E priede). 

Kai kurie saugotinų ir išlaikytinų kertinių ariamosios žemės buveinių ir jų charakteristikų pavyzdžiai: 

• gyvatvorės, giraitės ar miškeliai, pavieniai medžiai ir krūmai laukuose – gali reikėti juos 
apsaugoti nuo ganymo ir skabymo, nukarpyti ir genėti, taip pat atsodinti kad neišnyktų; 

• medžiai ir krūmai, kurie buvo tradiciškai apkarpomi ir genimi, turėtų būti išlaikomi naudojant 
tradicinius metodus ir, jei reikia, atsodinami, kad būtų užtikrintas buveinės tęstinumas; dideli 
ilgaamžiai medžiai žemės ūkio paskirties plotuose turi būti išsaugoti rūpestingai juos 
tvarkant, pašalinant konkuruojančią augaliją, arba juos atsodinant, jei reikia; 
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• tvenkiniai ir grioviai dirbamoje žemėje turėtų būti reguliariai gilinami, kontroliuojama jų 
augalija, jie turėtų būti saugomi nuo taršos ir perdžiūvimo, taip pat turi būti reguliariai 
sukuriami nauji tvenkiniai; 

• turi būti išsaugotos ir išlaikomos akmens sienos ir akmenų pylimai; 

• laukų pakraščiai ir apsauginiai ruožai turi būti išlaikomi šienaujant ir saugant juos nuo 
pesticidų bei herbicidų; 

• sodai, alyvmedžių ir riešutmedžių giraitės su senais subrendusiais medžiais turėtų būti 
išlaikomi, reguliariai genimi, atsodinami ir saugomi nuo pesticidų; 

• ūkių pastatai, rūsiai ir olos, kuriuose žiemos miegu miega, ilsisi ir veisiasi šikšnosparniai, 
paukščiai, ropliai ir kiti gyvūnai, turėtų būti apsaugoti nuo trikdymo. 

Gyvybingų ir meta populiacijų išlaikymas 

Buveinių plotai turi būti pakankamai dideli, kad išlaikytų gyvybingas populiacijas, arba pakankamai 
susieti, kad išlaikytų meta populiacijas23. Tai yra svarbu didelėms rūšims, kurioms reikia didelio 
ploto buveinių (daugumai plėšriųjų paukščių ir stambių mėsėdžių), ypač išskaidytuose 
kraštovaizdžiuose. Rūšims, kurios yra retos dėl joms tinkamų buveinių trūkumo, naudingiausia bus 
atkurti ir tinkamai valdyti tinkamas buveines, ir tuomet jos sugrįš į vietas, kuriose išnyko. Kita vertus, 
rūšys, kurios yra retos visų pirma dėl natūralių priežasčių, turėtų būti saugomos apsaugant 
teritorijas, kuriose jos jau gyvena, pavyzdžiui, botaniniuose labai mažuose draustiniuose. 

Jei populiacijų gyvybingumas nėra ilgalaikis, didžiausią dėmesį skiriant apsaugos priemones reikėtų 
skirti tikslinėms vietoms. Prieš padidinant tinkamos buveinės teritorijos susietumą, turėtų būti 
padidintas jos plotas ir (arba) kokybė. Ilgalaikiam esamų populiacijų išlaikymui gali reikėti taikyti 
buveinių atkūrimo priemones. Jei reikia susietumo, turėtų būti sukurtos jungiamąją funkciją 
sukuriančios priemonės, ir pagrindinės kliūtys, susijusios su keliais ir geležinkeliais, turėtų būti 
išspręstos įrengiant juose jungiančiuosius elementus. Miškai ir ariamosios žemės laukai taip pat gali 
tapti didelėmis kliūtimis pievų rūšims, ir atviri žolingi gyvatvorių kraštai, pakelės ir geležinkelių 
kraštai, jeigu tinkamai valdomi, gali pasitarnauti kaip svarbūs metapopuliacijas jungiantys koridoriai. 

4.3 Pagrindiniai elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti planuojant "Natura 2000" ariamosios 
žemės valdymą 

Siekiant efektyvaus ariamosios žemės buveinių valdymo, reikia atsižvelgti į šiuos pagrindinius 
veiksnius:  

• Aiškūs, vietos sąlygoms pritaikyti apsaugos tikslai - kad priemonės būtų efektyvios, 
kiekvienos teritorijos apsaugos tikslai turi būti aiškūs ir suprantami, kad valdymo priemonės 
galėtų būti aiškiai susietos su tikslais. Suformulavus aiškius tikslus, veikiausiai bus galima 

                                                           
23A meta-population is a set of populations of one species, which exists in a fragmented landscape, distributed 
over a number of habitat patches linked together by dispersing individuals. Dispersal depends on the 
distVKEGKe between patches and the quality of the intervening landscapes (barriers, corridors, etc.) and 
influences local extinction and recolonisation rates, which in turn determine the viability of the meta-
population. 
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nustatyti ir tinkamas valdymo priemones šiems tikslams pasiekti; dėl to tampa žymiai 
lengviau šias priemones įgyvendinti praktiškai (Poláková et al. 2011 m.). 

• Vietos sąlygoms pritaikytas valdymas - kad agrarinės priemonės būtų veiksmingos, jos turi 
būti pritaikytos ir tikslingos. Optimalus įvairių potipių buveinių ir kiekvienos teritorijos 
režimas gali labai skirtis, priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip dirvožemis, augalija, aukštis, 
klimatas ir valdymo istorija. Svarbu atsižvelgti į teritorijai būdingą valdymo istoriją, nes 
dažnai buveinės būna prisitaikiusios prie tradicinių režimų ir priklausomos nuo jų tęstinumo.  

• Geriausių turimų žinių panaudojimas - planuojant valdymą turėtų būti pasinaudota ir 
ekspertinėmis, ir vietos ūkininkavimo apsaugos srityje žiniomis. Mokymasis iš geriausios 
valdymo praktikos ir remiantis geriausiomis mokslinėmis žiniomis bei konsultuojantis tiek su 
nacionaliniais, tiek su tarptautiniais apsaugos srities ekspertais ir valdytojais yra lemiamas. 
Svarbu atsižvelgti į tradicines žinias ir praktiką, kurių efektyvumas išsaugant buveinės 
kokybę jau buvo įrodytas. 

• Dažnai prieš atkuriant tinkamą ilgalaikį valdymą būtina taikyti atkūrimo priemones. 

• Apsaugos nuoseklumas - būtina pusiausvyra tarp apsaugos priemonių ir aiškių apsaugos 
tikslų, nes tam tikros įvairios rūšys toje pačioje buveinėje skirtingai reaguos į valdymo 
priemones. Tinkamo valdymo strategija turėtų būti naudingiausia arba visoms rūšims arba ji 
turėtų orientuotis į jautrias ar prioritetines rūšis atsižvelgiant į apsaugos tikslus.  

• Pritaikomasis valdymas ir novatoriškumas - dažnai yra būtina nustatyti optimalią valdymo 
strategiją konkrečiai teritorijai, ypač tuo metu, kai atkuriama buveinė. Tam reikia kruopštaus 
tinkamų priemonių planavimo ir atidžios jų poveikio stebėsenos, kad ateityje būtų galima 
padaryti reikalingus pataisymus. 

• Buveinių įvairovė ir įvairiarūšiškumas - kompleksinė kai kurių kertinių buveinių struktūra 
nulemia rūšių turtingumą šiose buveinėse. Kad būtų išlaikoma rūšių įvairovė, turi skirtis šių 
rūšių valdymo rūšys ir intensyvumas, ir turi būti išlaikomos kraštinės buveinės. 

• Kraštovaizdis - intervencijų mastas - apsaugos priemonių įgyvendinimo mastas turės poveikį 
jų veiksmingumui. Jos turi būti skirtos pakankamai didelei teritorijai, kad būtų išlaikomos 
arba atkuriamos ekologiškai gyvybingos tinkamų buveinių teritorijos arba išlaikomos 
minimaliai gyvybingos rūšių populiacijos. 

Tolesnė informacija 

D priede tiksliau aprašytos pagrindinės valdymo priemonės, kurių reikia siekiant atkurti ir išlaikyti 
kiekvieną iš į I priedą įtrauktų buveinių, priklausomų nuo agrarinio valdymo. Pateikta ir daugiau 
literatūros apie buveinių valdymo rekomendacijas ir gaires. 

Valdymo rekomendacijos kai kurių tipų buveinėms, priklausomoms nuo žemės ūkio valdymo, 
pateiktos Komisijos puslapyje, skirtame "Natura 2000" valdymui, adresu 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
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Valdymo rekomendacijos tam tikroms "Natura 2000" rūšims pateiktos iniciatyvos "Laukiniai gyvūnai 
ir augalai ir tvarus ūkininkavimas 2007-2009 m." (angl. Wildlife and Sustainable Farming Initiative 
(2007-2009) ataskaitose, kuriose aprašyta, kaip galima remti tam tikrų laukinių gyvūnų ir augalų rūšių 
apsaugą pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas naudojant 2007-2013 m. kaimo plėtros programas). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
and 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf 
 
"Natura 2000" žinių bazė suteikia prieigą prie žinių apie buveinių ir rūšių valdymą, svarbių 
kontaktinių duomenų, diskusijų forumo, susijusių renginių, dokumentų ir naujienų adresu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Europos Komisijos pusiau natūralių pievų biblioteka yra augantis informacijos šaltinis 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. BŽŪP IR KITI ŠALTINIAI "NATURA 2000" 
ŪKININKAVIMO SISTEMOMS FINANSUOTI 
 

 

Ką galite rasti šiame skyriuje? 
 
Šiame skyriuje aprašytos labiausiai su ariamosios žemės valdymu "Natura 2000" tinkle susijusios 
priemonės pagal Bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Apžvalga parengta remiantis faktiniais 
pavyzdžiais, kaip valstybės narės panaudojo BŽŪP priemones 2007-2013 m. laikotarpiu, ir joje 
nurodytos finansavimo galimybės, kuriomis galima pasinaudoti nuo 2014 m., atsižvelgiant į 
pagrindinius neseniai BŽŪP reformos metu priimtus teisės aktų pakeitimus. 
 
Tarp kitų priemonių čia aprašytos politikos priemonės pagal abu BŽŪP ramsčius, taip pat kai kurie kiti 
svarbūs ES fondai, pavyzdžiui, struktūriniai fondai ir LIFE priemonė. Šiame skyriuje taip pat 
apžvelgiamas rinka grindžiamo požiūrio potencialas remti "Natura 2000" valdymą panaudojant, 
pavyzdžiui, išmokas už aplinkos paslaugas ir akreditavimo bei žymėjimo sistemas. 
 
 
5.1 ES finansavimas ariamajai žemei tinkle "Natura 2000" 

Šiame skirsnyje apibendrinamos pagrindinės politikos ir finansavimo priemonės, kurias gali 
panaudoti valstybės narės ūkininkavimo sistemoms ir agrariniam "Natura 2000" dirbamosios žemės 
teritorijų ir rūšių apsaugai reikalingam valdymui išlaikyti ar atkurti. Visų svarbiausi yra du Bendros 
žemės ūkio politikos fondai, Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF), iš kurio remiamas BŽŪP I 
ramstis), ir Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (ŽŪFKP), iš kurio remiama kaimo plėtra pagal II ramstį. 
BŽŪP reforma ir struktūriniais fondais siekiama pagerinti ES išlaidų papildomumą, suderinamumą ir 
pridėtinę vertę, o nuo 2014 m. valstybės narės turės parodyti, kaip jos planuoja tai pasiekti prieš 
patvirtinant išlaidų programas 2014-2020 m. laikotarpiui.  

Bendrųjų nuostatų reglamentu24 pirmą kartą įtvirtintas bendrųjų tikslų ir taisyklių rinkinys penkiems 
ES fondams, kurie iki šiol buvo valdomi atskirai, įskaitant ŽŪFKP ir struktūrinius fondus25. Nuo šiol, 
be konkrečių tikslų, kiekvienu iš šių fondų bus remiama vienuolika teminių tikslų, įskaitant tikslą 
"aplinkos išsaugojimas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas"26. Kiekviena 
valstybė narė turi parengti partnerystės sutartis (PS) su regioninėmis ir vietos institucijomis, 
ekonominėmis, socialinėmis ir aplinkosaugos institucijomis ir NVO ir tam tikru tikslumu parodyti, 
kaip jos planuoja panaudoti penkis fondus per 2014-2020 m. laikotarpį, ir pateikti partnerystės 
sutartį Komisijai patvirtinti. Praktiškai tai reiškia, kad jei parama "Natura 2000" pagal šiuos penkis 

                                                           
24 Regulation (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 
25 The five, which will be kno wn collectively as the European Structural and Investment (ESI) Funds are: the 
European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), the Cohesion Fund (CF), the 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the European Maritime and Fisheries Fund 
(EMFF). 
26Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 
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fondus partnerystės sutartyje nenustatyta, žymiai mažiau tikėtina, kad Komisija patvirtins kiekvieno 
fondo paramą susijusiose 2014-2020 metų programose. 5.1 lentelėje nustatyti pagrindiniai ES 
finansavimo šaltiniai "Natura 2000" ariamajai žemei ir pagrindiniai ES teisės aktai, kuriais šių fondų 
naudojimas kontroliuojamas valstybėse narėse. 

5.1. lentelė. ES fondai, iš kurių galima remti "Natura 2000" ariamosios žemės valdymą 

ES fondas Ryšys su "Natura 2000" ariamosios žemės valdymu  

BŽŪP II ramstis  

Europos žemės 
ūkio fondas kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) 

Pagrindinis finansavimo šaltinis, kuriuo gali pasinaudoti valstybės narės, kad paremtų 
"Natura 2000" ariamos žemės apsaugos valdymą ir tvarią socialinę ir ekonominę "Natura 
2000" ūkininkavimo sistemų bei susijusių vietos bendruomenių plėtrą.  

BŽŪP I ramstis 

Europos žemės 
ūkio garantijų 
fondas (EŽŪGF)  

Svarbus įvairių tiesioginių išmokų šaltinis, kuris gali padėti paremti ekonominį mažo 
intensyvumo ūkių ir ūkininkavimo sistemų gyvybingumą žemės ūkio intensyvinimo ar 
apleidimo dėl ekonominių sunkumų sąlygomis.                                                          

Europos regioninis 
plėtros fondas 
(ERPF) 

Europos socialinis 
fondas (ESF) 

Sanglaudos fondas 
(SF) 

Finansavimas privalo būti susijęs su platesniu socialinės ir ekonominės regioninės plėtros 
kontekstu. Tarp svarbių tikslų yra aplinkos išsaugojimas ir apsauga bei efektyvaus išteklių 
naudojimo skatinimas, mažų įmonių konkurencingumo ir novatoriškumo stiprinimas, darbų 
sukūrimas ir aplinkosauga grindžiamo augimo skatinimas, socialinės įtraukties, švietimo ir 
mokymo skatinimas.  

LIFE Svarbus finansavimas novatoriškiems ir pavyzdiniams žemės valdymo projektams, bet tai 
nėra finansavimo šaltinis tęstiniams valdymo projektams. LIFE programa yra labai selektyvi 
ir finansuoja tik tas priemones, kurios neatitinka reikalavimų finansavimui iš kitų Bendrijos 
fondų. 

Pagrindiniai ES reglamentai, kuriais reglamentuojamas šių fondų naudojimas: 

Tiesioginės išmokos: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, 
kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 73/2009. (2013) OJ L347/608, 20.12.2013. 
 

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos 
paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X 
priedas (2014) OJ L 181/1, 20.06.2014 

2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 641/2014, kuriuo nustatomos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos 
paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, taikymo taisyklės (2013) OJ L181/74, 
20.06.2014 
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Horizontaliosios priemonės: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami 
Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) 
Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2013) OJ L347/549, 20.12.2013. 

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms 
išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (2014) OJ L 181, 20.6.2014, 
 
Bendrosios nuostatos: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir 
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 
(2013) OJ L 347, 20.12.2013 
 
EŽŪFKP: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos 
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (2013) OJ L 347, 20.12.2013 
 
Pereinamosios nuostatos: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1305/2013nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) 
Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m.  
 
ERPF: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių 
Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (2013) OJ L 
347, 20.12.2013. 
 

LIFE: 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir 
klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (2013) OJ L 
347, 20.12.2013. 
 

Svarbi pastaba: kitos išsamios taisyklės pagal šiuos reglamentus bus nustatytos deleguotuosiuose teisės 
aktuose ir įgyvendinimo teisės aktuose, kurie bus paskelbti vėliau 2014 m. 

 
Dabartinio finansavimo lygio padidinimas ir turimų lėšų įsisavinimas siekiant padengti "Natura 2000" 
paramos nepakankamumą (aprašytą 3.3 skirsnyje) beveik visiškai priklauso nuo sprendimų, kuriuos 
valstybės narės 2014 m. priėmė dėl joms pagal BŽŪP abu ramsčius prieinamų finansinių išteklių 
prioritetų nustatymo ir skyrimo. 

Naujomis programavimo priemonėmis valstybėms narėms siūloma galimybė užsitikrinti padidintą 
paramą "Natura 2000" ariamosios žemės valdymui pagal pagrindines finansavimo programas, ypač 
BŽŪP, bet, žinoma, tai turi būti padaryta atsižvelgiant į labai daug kitų į ES finansavimą 
pretenduojančių prioritetų. Pirma užduotis yra strategiškai suplanuoti "Natura 2000" finansavimo 
poreikius ir suderinti priemones įvairiuose finansavimo srautuose ir tarp jų. Valstybių narių 



 

 57 

prioritetinėmis nustatytose veiksmų programose nustatyti strateginiai "Natura 2000" apsaugos 
prioritetai 2014-2020 m. laikotarpiui ir suteiktas pagrindas apskaičiuoti finansavimo rūšį, mastą ir 
šaltinius, reikalingus šiems prioritetams įgyvendinti (žr. 3.3 skirsnį). "Natura 2000" institucijos taip 
pat nori užsitikrinti, kad jų interesai būtų atstovaujami tiek Komisijai patvirtinti pateiktoje 
partnerystės sutartyje, tiek vėliau įgyvendinant šią sutartį. 

5.2 Įvadas į reformuotą BŽŪP, kaip pagrindinį ariamosios žemės tinkle "Natura 2000" 
finansavimo šaltinį nuo 2014 m. 

Abu BŽŪP ramsčiai skiriasi savo finansavimu, veikimu ir struktūra. I ramsčio priemonės visiškai 
finansuojamos iš EŽŪGF skiriant tiesiogines išmokas ūkininkams (ir kitoms priemonėms, pavyzdžiui, 
rinkos intervencijoms ir eksporto mokesčių grąžinimui). II ramsčio priemonės yra bendrai 
finansuojamos iš EŽŪFKP prisidedant valstybėms narėms, ir tai yra įvairios paramos priemonės, 
skiriamos ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams bei kaimo bendruomenėms pagal daugiametes 
nacionalinių ir regioninių administracijų parengtas kaimo plėtros programas (KPP). Naujuose 
reglamentuose padaryti reikšmingi pakeitimai, susiję su parama "Natura 2000" ūkininkavimui pagal 
abu ramsčius. 

Pakeitimai, susiję su paramos ūkininkų pajamoms pagal I ramstį išmokomis 

Atsietosios paramos išmokų ūkininkams mokėjimas ir toliau lieka pagrindiniu I ramsčio prioritetu, bet 
su "Natura 2000" susijusių išmokų struktūra ir apimtis labai pasikeitė.  

Pagal naujus teisės aktus27 reikalaujama, kad valstybės narės pradėtų mokėti už plotą skiriamos 
pagalbos išmokas: 

• bazinės išmokos sistema (BIS), pakeičianti bendrosios išmokos sistemą (BIS) nuo 2015 m. (nors 
valstybės narės, naudojančios vienkartinės išmokos už plotus sistemą (VIUPS), gali ir toliau ją 
naudoti iki 2020 m.); 

• išmokos ūkininkams, kurie laikosi klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos (žalinimo 
išmokos); 

• papildomos išmokos jauniesiems ūkininkams. 

 

Valstybės narės turi galimybę pasiūlyti ūkininkams kitų trijų rūšių išmokas:  

• papildomos išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių; ir 

• papildomos susietosios išmokos tik tiems valstybės narės sektoriams arba tiems regionams, 
"kuriuose taikant konkrečius ūkininkavimo būdus arba kurių konkrečiuose žemės ūkio 
sektoriuose, kurie yra ypač svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba aplinkosaugos priežasčių, 
patiriama tam tikrų sunkumų"; arba 

• supaprastintos išmokos smulkiesiems ūkininkams vietoj kitų pagal I ramstį skiriamų išmokų. 

                                                           
27Regulation (EU) No 1307/2013of 17 December 2013 
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Visos šios išmokos bus už plotą skiriamos paramos išmokos, išskyrus susietąsias išmokas, kurios gali 
priklausyti nuo nustatytų plotų, derliaus ar gyvulių skaičiaus. Valstybės narės, šiuo metu 
naudojančios BIS, turės pereiti nuo istoriškai susiklosčiusių atskiriems ūkiams skiriamų išmokų, kurios 
buvo pagrįstos konkrečiais ataskaitiniais metais gaunamomis subsidijomis, prie fiksuoto ar beveik 
fiksuoto dydžio bazinių išmokų už hektarą sistemos iki 2019. Tai turės poveikį daugumai iš 15 
valstybių narių, kurios šiuo metu taiko BIS, ir neišvengiamai lems išmokų perskirstymą tarp ūkininkų. 
Išmokų lygiai gali būti nustatyti nacionaliniu ar regionų lygiu lanksčiai apibrėžiant regionus pagal 
įvairius kriterijus, įskaitant "agronomines ir socialines bei ekonomines savybes, regioninį žemės ūkio 
potencialą arba jų institucinę ir administracinę struktūrą"28. Išmokas pagal I ramstį galės gauti tik 
"aktyvūs ūkininkai", užsiimantys "žemės ūkio veikla", ir jeigu jie ūkininkauja žemės ūkio paskirties 
žemėje, kurią sudaro daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos būklės natūraliai laikomi plotai", kaip 
tai gali daryti "Natura 2000" ūkininkai, jų atitikimas reikalavimams priklausys nuo to, kaip tiksliai 
valstybės narės pasirinks apibrėžti "minimalią veiklą" ir "daugiametes ganyklas" remiantis sistema, 
kurią nustatys Komisija29.  

II ramsčio pakeitimai - nauja teminė regioninių plėtros programų struktūra 2014-2020 m.  

II ramsčio pakeitimai teisės aktuose daugiausiai susiję su Reglamento architektūra, taigi ir su 2014-
2020 m. regioninės plėtros programų (RPP) struktūra. Trys buvusią plėtros politiką apibūdinančios 
kryptys yra pašalintos ir valstybės narės gali naudoti priemonių derinius, kad įgyvendintų šešis 
EŽŪFKP prioritetus, atspindinčius bendruosius ESI fonduose nustatytus teminius tikslus, įskaitant 
EŽŪFKP. Tai yra šie prioritetai: 

• "Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; 

• Didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose, 
taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; 

• Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir 
rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą; 

• Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; 

• Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; ir 

• Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse". 

Kiekvienas prioritetas yra toliau apibrėžiamas keliomis tikslinėmis sritimis, ir reglamente siūlomas 
preliminarus susijusių KPP priemonių šešiems prioritetams sąrašas. Yra trys tikslinės žemės ūkio ir 
miškininkystės ekosistemų prioriteto sritys, viena iš kurių yra "Biologinės įvairovės atkūrimas, 
išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama 
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose 
teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei"30. Be to, kiekviena programa turi prisidėti 
siekiant kompleksinių tikslų, susijusių su inovacijomis, aplinkos ir klimato kaitos švelninimu bei 
prisitaikymu prie jos".  
                                                           
28Article 23 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
29Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
30Article 5 and Annex VI of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 



 

 59 

Valstybės narės gali sukurti temines paprogrames, skirtas specifiniams poreikiams patenkinti 
atsižvelgiant į jų nacionalinį ar regioninį kontekstą, parengdamos efektyvius "mini regioninės plėtros 
planus" pagrindinėje programoje. Temines paprogrames gali įgyvendinti vietos institucijos, 
regioninės plėtros institucijos arba NVO, kurios gali pasiūlyti paramos gavėjams didesnius išmokų 
lygius. Poreikiai, susiję su jaunaisiais ūkininkais, smulkiais ūkiais, kalnų vietovėmis, trumpomis 
tiekimo grandinėmis ir klimato kaitos mažinimu ir prisitaikymu prie jos bei biologine įvairove, yra 
nustatyti kaip galimos teminių paprogramių temos31. 

Kiti "Natura 2000" ūkininkams svarbūs pokyčiai apima dėl bendradarbiavimo veiklos ir 
bendradarbiavimo tiekimo grandinėje veiklos gaunamos naudos aplinkai ir klimatui, ypač 
kraštovaizdžiui, pripažinimą. Taip pat labai pabrėžiamos inovacijos, aplinka, įskaitant "specifinius 
"Natura 2000" teritorijų poreikius"32 ir klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos. "Natura 
2000" kompensacinės priemonės apimtis išplėsta siekiant apimti ariamąją žemę ir miško žemę kitose 
gamtos apsaugos teritorijose, kuriose aplinkos apsaugos apribojimai prisideda prie buveinių 
susietumo pagerinimo (Buveinių direktyvos 10 straipsnis). 

Galima tarpusavio sąveika tarp paramos, teikiamos "Natura 2000" ūkininkams pagal I ramstį, 
ir paramos, teikiamos pagal II ramstį  

Abiejų BŽŪP ramsčių priemonės yra skirtingos ir galima sinergija tarp ūkių gali būti panaudota tiek 
"Natura 2000" ūkininkavimo sistemoms, tiek apsaugos valdymo praktikai paremti; naujuoju teisės 
aktu pabrėžiamas poreikis pasinaudoti tokios sinergijos privalumais33. Dažnai kartu su agrarinės 
aplinkosaugos valdymo išmokomis pagal II ramstį reikia ir išmokų pagal I ramstį, jeigu norima išlaikyti 
ūkininkavimą teritorijose, kuriose vykdomas ekstensyvus pusiau natūralių buveinių valdymas (Oñate 
et al, 2007; Poláková et al, 2011 m.).  

Žinoma, II ramstis yra pagrindinis ES finansavimo šaltinis specifiniam ariamosios žemės gamtos 
apsaugos valdymui, bet paramos "Natura 2000" ariamajai žemei apimtis ir sritys valstybėse narėse 
labai skiriasi. 2014-2020 m. laikotarpiu toks finansavimas vis labiau turės konkuruoti su daugeliu kitų 
kaimo plėtros prioritetų valstybių nariu lygmeniu arba regioniniu lygmeniu, ir dabar, labiau negu bet 
kada anksčiau, yra svarbu sukurti nuoseklius paramos "Natura 2000" ariamajai žemei paketus 
naudojant lėšas pagal abu BŽŪP ramsčius siekiant užtikrinti, kad mažo intensyvumo "Natura 2000" ir 
GPDV ūkininkavimo sistemoms būtų skiriama pakankama parama. 

5.3 Išmokų už aplinkosaugą pagal BŽŪP referencinis lygis 

Kompleksinės paramos ir kiti reikalavimai 

"Referencinio lygio " sąvoka, kaip ji taikoma ūkių išmokoms pagal abu BŽŪP ramsčius, yra išlaidų 
paskirstymo mechanizmas siekiant nubrėžti skiriamąją liniją tarp tam tikro lygio aplinkosaugos 
paslaugų, kurias, tikimasi, ūkininkai įgyvendins savo sąskaita, ir padidinto lygio aplinkosaugos 
valdymo, už kurį ūkininkams gali būti sumokėta, pavyzdžiui taikant agrarinės aplinkosaugos sistemas. 

                                                           
31Articles 7, 8 and 66 and Annex IV of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
32Article 8 (1) c (iv) of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
33Common Strategic Framework paragraph 4.2 (1) Annex I of Regulation (EU) No 1303/2013 of 17 December 
2013 
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Referencinis aplinkosaugos lygis visoms už plotą pagal BŽŪP skiriamos pagalbos išmokoms apima: 
• susijusius teisės aktais nustatytus valdymo reikalavimus (TANVR), pavyzdžiui, Buveinių ir 

Paukščių direktyvų elementus, kurie susiję su "Natura 2000" buveinių ir rūšių apsauga ūkių 
lygmeniu; 

• geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartus, kaip juos apibrėžia valstybės narės 
pagal bendrą ES sistemą; 
• kitus ūkių lygmeniu taikomus nacionalinius ar regioninius teisės aktus, nepriklausomai nuo 

to, ar ūkininkas gauna BŽŪP išmokas. 

Be to, agrarinių aplinkosaugos ir klimato bei kitų už plotą pagal BŽŪP skiriamos pagalbos išmokų 
referencinis lygis apima:  

• susijusius kriterijus, nustatytus pagal "žemės ūkio veiklą" (Reglamento Nr. 1307/2013 (ES) 4 
straipsnio 1 dalies c punktas ir 4 straipsnio 2 dalis); 

• reikalavimus dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo, kuriuos valstybės narės turi 
apibrėžti regioninės plėtros programoje (tik agrarinės aplinkosaugos ir klimato bei ekologinio 
ūkininkavimo išmokų atžvilgiu).  

Žalinimo reikalavimai, taikomi tiesioginėms išmokoms pagal I ramstį, yra svarbūs apskaičiuojant 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokas, nes būtina atsisakyti dvigubo finansavimo agrarinei 
aplinkosaugai ir klimato įsipareigojimams, kurie remiami pagal agrarinės aplinkosaugos išmokas ir 
savo pobūdžiu atitinka Reglamento Nr. 1307/2013 (ES) 4 straipsnyje nurodytą praktiką (klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką), kuriai taikomos žalinimo išmokos pagal I ramstį. 

Valstybės narės, taikydamos naują bendrą sistemą, turi nustatyti savo pačių galimus GAAB 
standartus ariamajai žemei, kuriuos būtų galima tikrinti ir, tai darydamos, jos turi atsižvelgti į 
"konkrečias atitinkamų teritorijų charakteristikas, įskaitant dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sistemas, žemės panaudojimą, sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūrą"34. 

BŽŪP reformos teisės aktais buvo peržiūrėta kompleksinės paramos susiejimo sistema, kaip parodyta 
5.2. lentelėje. Dabar GAAB standartai yra organizuoti į tris grupes, apimančias aplinką, klimato kaitą, 
gerą agrarinę žemės būklę; visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatą; ir gyvūnų gerovę. Buveinių ir 
Paukščių direktyva grįsti TANVR lieka iš esmės tokie patys, tačiau GAAB sistema labai pasikeitė. 
Pasirinktiniai GAAB standartai buvo pašalinti, įskaitant "minimalų gyvulių tankumą ir (arba) 
atitinkamą režimą" bei probleminį reikalavimą "išvengti nepageidaujamos augalijos plitimo", kurį kai 
kurios valstybės narės įgyvendino taip, kad pakenkė "Natura 2000" buveinėms. Pastarasis 
reikalavimas buvo pakeistas valstybių narių nustatytais susijusiais priežiūros ir minimalios veiklos 
kriterijais (pagal Reglamento Nr. 1307/2013 (ES) 4 straipsnio c punkto ii ir iii papunkčius). Be to, 
valstybėms narėms suteikta nauja GAAB 7 galimybė įdiegti, jei reikia, "priemones išvengti invazinių 
augalų rūšių plitimo". Kad būtų užtikrintas perėjimo prie žalinimo išmokos pagal I ramstį 
įgyvendinimas 2015-2016 m., esamos daugiamečių ganyklų teritorijos priežiūros taisyklės35 vis dar 
išliks kompleksinio paramos susiejimo dalimi. 

5.2 lentelė. Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai, taikomi aplinkai, klimato kaitai, gerai 
agrarinei žemės būklei nuo 2015 m. 

                                                           
34 Article 94 of Regulation (EU) No 1306/2013 of 17 December 2013 
35Under Regulation (EC) 1120/2009 
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Šaltinis: 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 II priedas (OJ L347, 20.12.2013) 

Sritis Pagrindinis 
klausimas 

Reikalavimai ir standartai 

Aplinka, 
klimato kaita, 
gera agrarinė 
žemės būklė 

Vanduo 
TANVR 1 

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl 
vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OJ L375, 31.12.1991, p.1) 

4 ir 5 
straipsniai 

GAAB 1 Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas (1)  

GAAB 2 
Tais atvejais, kai, norint naudoti vandenį, reikia gauti 
leidimą,- leidimų išdavimų tvarkos laikymasis 

 

GAAB 3 

Požeminio vandens apsauga nuo taršos: tiesioginio 
nuotekų išleidimo į požeminį vandenį draudimas ir 
priemonės, kuriomis užkertamas kelias netiesioginei 
požeminio vandens taršai, kai dėl žemės ūkio veiklos ant 
žemės patenka ir per dirvožemį persisunkia pavojingos 
medžiagos, išvardytos Direktyvos 80/68/EEB paskutinę jos 
galiojimo dieną galiojusios versijos priede 

 

Dirvožemis ir 
anglies 
sankaupos 

GAAB 4 Minimali dirvožemio danga  

GAAB 5 
Minimalus žemės valdymas, atsižvelgiant į konkrečiai 
teritorijai būdingas sąlygas, siekiant apriboti eroziją 

 

GAAB 6 

Dirvožemio organinių medžiagų lygio išsaugojimas, 
įskaitant draudimą deginti ariamosios žemės ražienas, 
išskyrus atvejus, kai to reikia dėl priežasčių, susijusių su 
augalų sveikata (2) 

 

Biologinė 
įvairovė 

TANVR 2 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OJ 
L20, 26.1.2010, p.7) 

3 
straipsnio
1 dalis ir 2 
dalies 2 
punkto b 
papunktis, 
4 
straipsnio 
1, 2 ir 4 
dalys 

TANVR 3 
1992 m. gegužės 2 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės floros bei faunos apsaugos 
(OJ L206, 22.7.1992, p.7) 

6 
straipsnio 
1 ir2 dalys 

Kraštovaizdis, 
minimalus 
priežiūros 
lygis  

GAAB 7 

Kraštovaizdžio elementų, įskaitant, pagal aplinkybes, 
gyvatvores, tvenkinius, griovius, medžių eiles grupėmis ar 
atskirai, laukų ribas ir žemės pylimus, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir medžius paukščių 
jauniklių perėjimo ir augimo sezonu, ir galimybė panaudoti  
apsaugos nuo invazinių augalų rūšių priemones 
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• Įrengiant apsauginius GAAB ruožus, pagal Tarybos direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį įsteigtose 
pažeidžiamose zonose ar už jų ribų privaloma laikytis bent jau reikalavimų, susijusių su netoli 
vandentakių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, nurodytų Tarybos direktyvos 91/676/EEB II priedo A 
dalies 4 punkte ir taikytinų pagal valstybių narių veiksmų programas, nustatytas pagal Tarybos 
direktyvos 91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį. 

• Reikalavimas gali būti apribotas bendru draudimu deginti ariamąsias ražienas, bet valstybė narė gali 
nuspręsti nustatyti kitus reikalavimus. 

 

Žalinimo išmokų pagal I ramstį poveikis 

Valstybės narės (arba regionai) pagal I ramstį turi skirti 30 procentų iš savo biudžeto tiesioginėms 
išmokoms klimatui ir aplinkai naudingai naujai žemės ūkio žalinimo praktikai36. Beveik visi ūkininkai, 
turintys teisę į išmoką pagal bazinės išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą, 
turi taikyti tris žalinimo priemones (ar nustatytą lygiavertę praktiką). Taikomos šios išimtys: 
sertifikuoti ekologinės žemdirbystės ūkininkai, kurie gaus išmokas automatiškai; ūkininkai, kurių visos 
valdos ar jų dalis yra "Natura 2000" teritorijose ir kurie turi laikytis reikalavimų tik tokia apimtimi, 
kokia žalinimo praktika yra suderinama su "Natura 2000" direktyvų tikslais; ir smulkiųjų ūkininkų 
išmokų gavėjai, atleisti nuo žalinimo reikalavimų. 

Didžiausias poveikis žemės valdymui tikriausiai bus padarytas ūkiams, turintiems didelius ariamosios 
žemės pasėlių plotus ir pūdymus, bet palyginti mažus žolės ar žolinių pašarų pasėlius. Žalinimo 
reikalavimai suteikia valstybėms narėms galimybę sustiprinti vertingų ganyklinių buveinių apsaugą 
nuo suarimo arba pertvarkymo. 

Taikomi šie trys žalinimo reikalavimai: 

• Pasėlių įvairinimas37: ūkiuose, kuriuose ariamoji žemė užima daugiau kaip 10 ha (įskaitant 
pūdymus), turi būti auginami bent dviejų skirtingų rūšių pasėliai. Pagrindiniams pasėliams 
turi būti skirta ne daugiau kaip 75 procentai ariamosios žemės ploto; jeigu ūkininko ariamoji 
žemė užima daugiau kaip 30 hektarų, toje ariamojoje žemėje turi būti auginami bent trijų 
skirtingų rūšių pasėliai (įskaitant pūdymus, bet neįskaitant žolės ir žolinių pašarinių pasėlių). 
Taip pat numatytos ir kitos išimtys. 

• Daugiamečiai žolynai38: 

.1. Valstybės narės užtikrina, kad daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės 
ūkio paskirties žemės ploto santykis nesumažėtų daugiau kaip 5 procentais (palyginti 
su nustatyta ankstesnių ataskaitinių metų santykine dalimi), ir jos gali pasirinkti taikyti 
šį reikalavimą nacionaliniu arba regionų lygiu. Jos taip pat gali nustatyti šią pareigą 
individualiems ūkiams. Mišku apsodinti daugiamečiai žolynai iš šio skaičiavimo 
neatimami.  

                                                           
36Articles 43 to 47 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013  
37Article 44 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
38Article 45 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
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.2. Valstybės narės turi nustatyti "Natura 2000" teritorijose daugiamečius žolynus, kurie 
yra "aplinkosaugos požiūriu pažeidžiami", (žr. toliau pateiktą naują "daugiamečių 
žolynų" apibrėžtį), "įskaitant tose vietovėse esančius durpynus ir šlapynes", kuriems 
būtina griežta apsauga, kad būtų pasiekti "Natura 2000" tikslai. Žalinimo reikalavimas 
šiose vietovėse ūkininkaujantiems ūkininkams reiškia draudimą suarti ar pertvarkyti šią 
aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamą žemę. 

.3. Už "Natura 2000" teritorijų ribų valstybės narės gali nuspręsti nustatyti "aplinkos 
požiūriu" vertingų "daugiamečių žolynų "papildomas pažeidžiamas vietoves", įskaitant 
daug anglies turinčiuose dirvožemiuose augančius daugiamečius žolynus, kuriems 
pagal žalinimo reikalavimus galiotų toks pats apsaugos lygis. 

• Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės39; ūkininkai, turintys daugiau nei 15 hektarų ploto 
ariamosios žemės (su kai kuriomis išimtimis), turi užtikrinti, kad plotas, atitinkantis 5 % tos 
ariamosios žemės, būtų "ekologiniu požiūriu svarbi vietovė". Šios vietovės gali būti pūdymai, 
žemės pylimai, kraštovaizdžio elementai, apsauginės juostos, žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemos, miškų pakraščiai, trumpos rotacijos želdiniai ir plotai, kuriuose įveistas miškas 
naudojant RPP ar lygiavertę paramą; taip pat tarpiniai pasėliai arba žaliosios dangos plotai ir 
plotai, užsodinti azotą fiksuojančiais pasėliais. Kai ūkininkai turi sukurti ekologiniu požiūriu 
svarbias vietoves, tai gali reikšti, kad "Natura 2000" rūšims bus prieinama daugiau buveinės 
ariamojoje žemėje už "Natura 2000" teritorijų ribų ir kad padidės buveinės vertė bei pagerės 
intensyvios žemdirbystės vietovių pralaidumas (Dänhardt et al, 2010 m.; Gilbert-Norton et al, 
2010 m.; Smith et al, 2010 m.). Tačiau kiek papildomos geros kokybės buveinės bus faktiškai 
prieinama, priklausys nuo to, kokią ekologiniu požiūriu svarbios vietovės dalį sudarys 
trumpalaikiai pūdymai, kokių kitų rūšių vietovės ir elementai bus saugomi, ar jie valdomi 
biologinės įvairovės tikslams ir kaip jie pasiskirstę vietos ir kraštovaizdžio mastu (Allen et al, 
2012a).  

Didžiausią žalinimo išmokos pagal I ramstį poveikį "Natura 2000" ir GPDV ariamajai žemei turės 
bazinės ribos padidinimas apskaičiuojant agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokas, siekiant 
užtikrinti, kad jos nesidubliuotų su žalinimo reikalavimais pagal I ramstį, ir papildomas bazinės 
apsaugos lygis ganyklinėms buveinėms už "Natura 2000" teritorijų ribų, jeigu valstybės narės 
nuspręstų pasinaudoti savo naujaisiais nustatymo įgaliojimais. 

5.4  Naujoji daugiamečių žolynų ir daugiamečių ganyklų apibrėžtis 

Esamuose teisės aktuose daugiametė ganykla apibrėžiama kaip "žemė, kurioje natūraliai (savaime) 
auga arba specialiai auginama (pasėta) žolė ar kiti žoliniai pašarai ir kuri penkerius metus ar ilgiau 
neįtraukta į valdos sėjomainą". Tai sukėlė tam tikrą sumaištį dėl žemės atitikimo reikalavimams gauti 
išmokas gamtosaugos valdymui pagal I ramstį, ir šią atitiktį 2010 m. patikrino Europos Teisingumo 
Teismas40. Nauji teisės aktai suteikia galimybę reikšmingai išplėsti daugiamečio žolyno apibrėžtį, 
kuri naudojama siekiant atitikti reikalavimus išmokoms pagal BŽŪP gauti, bet pagrindinius 
sprendimus dėl to, kokios tiksliai ganyklinės buveinės ir žemė bus įtraukti į šią apibrėžtį, priims tik 
valstybės narės, kurios gali nuspręsti išplėstos apibrėžties netaikyti.  
                                                           
39Article 46 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
40 European Court of Justice Decision in Case (C-61/09). 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
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Nuo 2015 m. pagrindinė daugiamečio žolyno (įskaitant daugiametę ganyklą) apibrėžtis išlieka: "žemė, 
kurioje natūraliai (savaime) auga arba specialiai auginama (pasėta) žolė ar kiti žoliniai pašarai ir kuri 
penkerius metus ar ilgiau neįtraukta į valdos sėjomainą", bet dabar šioje žemėje "gali augti ir kitos 
augalų rūšys, pavyzdžiui, krūmokšniai ir (arba) medžiai, kurie gali būti panaudoti ganymui, su sąlyga, 
kad joje tebevyrauja žolė ir kiti žoliniai pašarai". Be to, valstybės narės gali nuspręsti naudoti išplėstą 
apibrėžtį ir taip pat įtraukti "žemę, kurią galima panaudoti ganymui ir kuri sudaro dalį nusistovėjusios 
vietos praktikos, kai žolė ir kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose tradiciškai nevyrauja". Komisija 
nustatys žolės ir kitų žolinių pašarų apibrėžimo kriterijus bei "nusistovėjusios vietos praktikos" 
kriterijus". 

Biologinės įvairovės atžvilgiu dauguma ganyklų yra vertingiausios, jei jas sudaro atviri ganomi žolynai 
su pavieniais krūmais ir (arba) medžiais ar kitais kraštovaizdžio elementais, pavyzdžiui, nenupjautos 
žolės plotais, sienomis, uolomis, meldynais ar šlapiomis vietovėmis, arba jeigu jos sudaro miškingųjų 
ganyklų sistemas (Bergmeier et al, 2012 m.). Valstybės narės galėtų naudoti naujas daugiamečių 
žolynų apibrėžtis kartu su sprendimais dėl teisės į išmokas pagal I ramstį paskirstymo, kad būtų 
užtikrinta parama reikalavimus pagal BŽŪP atitinkančioms buveinėms. Išplėsta apibrėžtis taip pat 
suteikia galimybę apsaugoti svarbias buveines pagal žalinimo išmokas.  

Esama daug potencialiai labai reikšmingų ir sveikintinų pagerinimų, bet reali jų nauda priklausys nuo 
valstybių narių pasirengimo priimti išplėstą apibrėžtį, kuri kai kuriais atvejais galėtų reikšmingai 
padidinti reikalavimus atitinkančios žemės plotą, kuriam būtų skirtos išmokos iš joms skirto 
tiesioginių išmokų biudžeto.  

5.5  Reikalavimus išmokoms pagal BŽŪP atitinkanti ariamoji žemė tinkle "Natura 
2000" 

"Natura 2000" ariamoji žemė gali atitikti reikalavimus išmokoms pagal BŽŪP pagal I ramstį ir pagal II 
ramstį, bet daugelyje valstybių narių didelės "Natura 2000" ariamosios žemės buveinių teritorijos 
buvo nustatytos kaip neatitinkančios reikalavimų gauti tiesiogines išmokas pagal I ramstį 2007-2013 
m. laikotarpiu. Neatitikimo reikalavimams problemos buvo susijusios su ganyklose esančiais 
medžiais, krūmokšniais ir krūmais, ūkio ar sklypo dydžiu, žemėvalda, pasenusiais žemės įregistravimo 
įrašais ir sunkumais laikantis GAAB standartų, kuriuos valstybės narės sukūrė intensyvesnėms 
ūkininkavimo sistemoms. Šios problemos dažnai susijusios su būdingais "Natura 2000" ariamosios 
žemės elementais, kurie yra esminė jų biologinės įvairovės vertingumo dalis, tačiau neatitinka ES 
paramos skyrimo taisyklių ar šių taisyklių įgyvendinimo reikalavimų valstybėse narėse. 

Komisijos gairėse rekomenduojama taikyti bendrą taisyklę laikyti, kad žemė, kurioje yra daugiau kaip 
50 medžių viename hektare41, neatitinka reikalavimų. Nors valstybės narės taip pat galėtų, kaip 
alternatyvą, taikyti pro rata sistemą, kai kuriose vietovėse ši taisyklė sukėlė sunkumų. Naujos 
taisyklės ir gairės bus paskelbtos kaip BŽŪP reformos teisės aktų dalis42. 

Daugelyje valstybių narių dideli ekstensyvaus ganymo žemės plotai klasifikuojami veikiau kaip 
miškininkystei skirta žemė nei kaip žemės ūkio paskirties žemė. Pavyzdžiui, Ispanijoje daugiametės 

                                                           
41 Commission recommendation that a parcel with more than 50 trees per hectare should be considered 
ineligible ‘as a general rule’ 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikiBŽŪP/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
42Article 76 (2) (c) of Regulation (EU) No 1306/2013 of 17 December 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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ganyklos daugiausia klasifikuojamos kaip “monte” ar miško žemė; virš 19 milijonų hektarų žemės 
daugiausia naudojama galvijams ganyti kaip paprasta žemė (Beaufoy et al, 2011a).  

5.1 teksto lange pateikti pavyzdžiai parodo, kaip praeityje kai kurios valstybės narės prarado 
galimybes įtraukti kertines "Natura 2000" ariamosios žemės teritorijas į paramos pagal BŽŪP sistemą 
ir kaip kitos valstybės narės pasinaudojo ES taisyklių galimybėmis, kad užtikrintų "Natura 2000" 
buveinių ir ūkininkų atitiktį reikalavimams. 

Nepaisant to, dauguma elementų ir teritorijų, kuriuos kai kurios valstybės narės pašalino iš teritorijų, 
atitinkančių reikalavimus tiesioginėms išmokoms pagal I ramstį gauti, buvo laikomi atitinkančiais 
reikalavimus agrarinės aplinkosaugos išmokoms pagal II ramstį gauti. Kai kurios agrarinės 
aplinkosaugos sistemos buvo įdiegtos daugiausia kaip atsakas į tokių buveinių neatitikimą 
reikalavimams gauti tiesiogines išmokas pagal I ramstį. Pavyzdžiu gali būti Estijoje ir Švedijoje 
sukurtos sistemos pusiau natūralioms miškingoms buveinėms, kad jos galėtų tapti "Natura 2000" 
teritorijomis (King, 2010 m.). Pageidautina, kad šie atitikimo reikalavimams klausimai būtų išspręsti. 
Kai kuriais atvejais tai gali būti įmanoma ateityje išplėtus "daugiamečių žolynų" apibrėžtis ir įvedus 
taisykles dėl kraštovaizdžio elementų atitikimo reikalavimams" 43. 

Kai kuriais atvejais "Natura 2000" ūkiai buvo pašalinti iš paramos sistemos tik dėl to, kad jie buvo 
mažesnio nei nacionalinių institucijų nustatyto minimalaus ploto. Teisės aktais nustatytos 
orientacinės minimalaus dydžio ribos tiesioginėms išmokoms pagal I ramstį gauti (išmokos turi būti 
mažesnės negu 100 eurų per metus arba žemės plotas turi būti mažesnio negu vieno hektaro ploto), 
bet valstybės narės gali nuspręsti šią ribą pakoreguoti nustatytose ribose, "siekdamos atsižvelgti į 
savo žemės ūkio ekonomikos struktūrą". Pavyzdžiui, mažiausias finansuoti tinkamas vienos valdos 
plotas galėtų būti net ir toks mažas kaip 0.1 ha Maltoje; 0.3 ha - Kipre, Vengrijoje, Portugalijoje, 
Rumunijoje ir Slovėnijoje; 0.4 ha - Graikijoje bei 0.5 ha - Bulgarijoje, Italijoje ir Lenkijoje44. 

Valstybės narės gali pasinaudoti galimybe nustatyti mažesnes ribas, kad užtikrintų, jog maži "Natura 
2000" ūkiai atitiktų reikalavimus paramai pagal I ramstį gauti.  

 

5.1 TEKSTO LANGAS. Paramos skyrimo pagal BŽŪP I ramstį taisyklių įgyvendinimas valstybėse 
narėse 2007-2013 m. 

2007-2013 metų programavimo laikotarpiu valstybės narės labai skirtingai suprato Komisijos gaires 
dėl žemės atitikties išmokų skyrimui pagal BŽŪP, taip pat labai skirtingai apibrėžė GAAB standartus, 
ypač skirtus ganykloms su krūmokšniais ir medžiais. Kai kurios valstybės narės taikė platų požiūrį, 
naudingą GPDV ir "Natura 2000" ariamajai žemei, įtraukdamos didelius ganyklų su krūmokšniais ir 
medžiais plotus, atitinkančius reikalavimus išmokoms pagal I ramstį gauti. JK įtraukė daugumą savo 
viržynų plotų į savo žemės sklypų informacinę sistemą (LPIS) ir laikė juos atitinkančiais reikalavimus 
išmokoms pagal I ramstį gauti, jeigu augalija netampa per tanki ir į šiuos viržynus gali patekti ganomi 
gyvūnai (DVL and NABU, 2009 m.). Prancūzija nustatė mažo produktyvumo plotus kaip tinkamus 
pašarui, jeigu juose aptinkama žolės, krūmų ar vaisių (kaštonų, gilių), kuriuos gyvūnai gali ėsti ir 

                                                           
43Article 76 (2) (c) of Regulation (EU) No 1306/2013 of 17 December 2013 
44 Article 10 and Annex IV of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
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pasiekti, ir jeigu juose tikrai ganosi ir (arba) pašaro ieško bandos, įskaitant ekstensyvų ir neintensyvų 
ganymąsi, ganymąsi viržynėse ir miškuose (taip pat ir tuose plotuose, kuriuose viename hektare auga 
daugiau kaip 50 medžių) (Beaufoy et al, 2011b). Ispanija sukūrė specifines ŽSIS kategorijas ganykloms 
su krūmokšniais ir ganykloms su medžiais; pavyzdžiui, apie 40% visos Castilla y Leon regiono 
ariamosios žemės, atitinkančios reikalavimus paramai pagal I ramstį gauti, yra vienos iš minėtų dviejų 
kategorijų (Beaufoy et al, 2011a). Kitose valstybėse narėse padėtis yra visiškai priešinga, nes jos 
nepasinaudojo visomis teisinės sistemos galimybėmis įtraukti į ŽSIS didelius ekstensyvių ganyklų 
plotus ir gauti išmokas pagal I ramstį, taip prarasdamos galimybę padaryti teigiamą poveikį biologinei 
įvairovei ir paskatinti šių svarbių ūkininkavimo sistemų gyvybingumą. 

Kai kuriose vietovėse GAAB standartas užkirsti kelią "nepageidaujamos augalijos plitimui" buvo 
apibrėžtas taip, kad paskatino sunaikinti krūmokšnius ir krūmus ganyklų plotuose (Birdlife 
International, 2009 m.; Cumulus Consultants, 2011 m.; Hart ir Baldock, 2011 m.; King, 2010 m.). 2009 
m. Bulgarijos valdančioji organizacija atskleidė, kad 400,836 ha daugiamečių žolynų, kurie buvo 
anksčiau nustatyti kaip GPDV žolynai, nepavyko patenkinti reikalavimų išmokoms pagal I ramstį 
gauti, ir pagrindinė priežastis buvo tai, kad pagal jų daugiamečių ganyklų apsaugos GAAB standartą 
buvo reikalaujama, kad "daugiametės ganyklos ar pievos būtų išvalytos nuo nepageidaujamų 
krūmų". Ūkininkai pradėjo šalinti krūmokšnius ir krūmus taip sunaikindami kai kurias vertingas ir 
saugomas buveines.  

Šis GAAB reikalavimas, kartu su apleistos žemės (daugiausia daugiamečių ganyklų, bet taip pat ir 
ariamosios žemės) problema lėmė tai, kad didelės teritorijos neteko teisės tiek į VIUPS išmokas, tiek į 
išmokas už plotus pagal II kryptį (Keenleyside et al, 2012 m.).  

Vokietijoje įvairūs žolynų ir viržynų plotai, kuriems taikomas gamtos apsaugos valdymas, neatitiko 
reikalavimų išmokoms pagal I ramstį gauti, nes nelaikoma, kad jiems yra taikomas (produktyvus) 
žemės ūkio valdymas (DVL & NABU, 2009 m.), nors tai gali pasikeisti priklausomai nuo to, kokį 
sprendimą priims Europos Teisingumo Teismas. Rumunijoje apskaičiuota, kad 1,9 milijono smulkiųjų 
ūkininkų (45% visų valdų) atimta teisė į VIUPS išmokas, nes jų ūkiai yra mažesni nei 1 hektaro ploto 
(Redman, 2010 m.). Dideli neaptvertos ganomos žemės (paprastai bendros žemės) plotai nebuvo 
registruoti tiesioginėms išmokoms gauti (Nori ir Gemini, 2011 m.).  

Valstybės narės taip pat skirtingai įgyvendino taisykles dėl kraštovaizdžio elementų, pavyzdžiui, 
krūmokšnių, medžių ar gyvatvorių įtraukimo į plotus, atitinkančius reikalavimus tiesioginėms 
išmokoms gauti (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009 m.). Pavyzdžiui, didesni nei 4 m pločio 
elementai (ar daugiau nei 2 m pločio elementai sklypo viduje) dažniausiai buvo pašalinti iš tinkamos 
finansuoti žemės45, nors valstybės narės turėjo galimybę leisti įskaičiuoti tokius kraštovaizdžio 
elementus, kaip bet kokio pločio gyvatvorės, į reikalavimus atitinkantį plotą, jeigu jos informuoja 
Komisiją, kad šie elementai yra aiškiai apibrėžti kaip "kraštovaizdžio elementai", kuriuos pagal GAAB 
standartus turi išlaikyti ūkininkai. Tai padarė Airija, bet daug kitų valstybių narių to nepadarė 
(Beaufoy et al, 2011b), pavyzdžiui, JK pašalino tokius aplinkos elementus kaip gyvatvorės iš 
reikalavimus atitinkančio ploto. Jeigu daugiau nei 0.1 ha ploto užimantys kraštovaizdžio elementai 
būtų tinkamo finansuoti ploto dalimi, jie turėtų būti pažymėti žemėlapyje ir skaitmenizuoti Žemės 
sklypų informacinėje sistemoje (ŽSIS) kontrolės tikslams46. Tai padaryti labai sunku dėl tokių 

                                                           
45  Article 34 of Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
46http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikiBŽŪP/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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dinamiškų elementų kaip krūmokšniai ekstensyviai ganomose ganyklose (DVL & NABU, 2009). Net jei 
ūkininkai ir piemenys didelėmis pastangomis pažymėtų juos žemėlapyje, jų vieta ir (arba) plotas 
audito metu gali būti pasikeitę.  

5.6 Paramos svarba ne tik žemės valdymui, bet ir ūkininkavimo sistemai 

Daug "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų patiria grėsmę. Ūkininkai, kurie įgyvendina esminį kertinių 
buveinių ir rūšių valdymą, dažnai ūkininkauja sunkiomis sąlygomis naudodami darbui imlias sistemas 
neproduktyvioje žemėje. Jie yra itin pažeidžiami, nes patiria ekonominį spaudimą apleisti savo 
tradicines ūkininkavimo sistemas ir kai kuriais atvejais iš viso atsisakyti gamybos.  

Ekstensyvios galvijų sistemos patiria itin didelį spaudimą, kai kurie žolynai dabar yra daugiau 
šienaujami nei ganomi, ir tai gali turėti žalingą poveikį buveinių, kurios tradiciškai buvo ganomos, 
biologinei įvairovei. Pavyzdžiui, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Čekijos Respublikoje ūkininkai 
pjauna ar smulkina žolę ir palieka ją kaip mulčių, dėl to žolė nebegali ataugti ir sumažėja augalų rūšių 
įvairovė (King, 2010 m.). Ūkininkai taip pat gali pjauti žolę žydėjimo laikotarpiu. Alternatyvus 
sprendimas pereiti prie intensyvesnių gamybos sistemų gali būti lygiai taip pat kenksmingas, jei 
patalpose laikomi gyvūnai nebegali ganytis vasaros ganyklose ir šienaujamos pievos naudojamos 
siloso gamybai.  

Jei "Natura 2000" ūkininkavimo sistema yra neekonomiška kaip visuma, vien pagalbos konkrečių 
buveinių ir elementų valdymui gali nepakakti, kad būtų užtikrintas tokios praktikos tęstinumas. Tais 
atvejais, kai "Natura 2000" žemė yra tik ūkio valdos dalis (pavyzdžiui, pienininkystės ūkis su vasarine 
alpių ganykla), bus būtina laikyti, kad šis ūkis yra visuma, įskaitant bet kokią žemę už "Natura 2000" 
ribų. 

Todėl svarbu sukurti kompleksinį paramos paketą "Natura 2000" ūkininkams remti, kuris, pirma, 
užtikrina ekonominį ekstensyvios ūkininkavimo sistemos gyvybingumą, nuo kurio priklauso 
naudingas valdymas, ir, antra, įgyvendina specifinę praktiką , reikalingą kertinių buveinių ir rūšių 
apsaugai.  

Pirmas prioritetas yra spręsti pagrindines žemės apleidimo ir intensyvinimo problemas užtikrinant, 
kad ūkininkas galėtų ir toliau ūkininkauti savo žemėje (arba pradėtų ūkininkauti iš naujo) ir kad išliktų 
ekstensyvus ūkininkavimas. Tuomet ekonominis ir socialinis gyvybingumas gali būti pagerintas 
taikant tikslinę paramą gebėjimų stiprinimui ir ūkio produktų pridėtinei vertei sukurti. Kai pagrindinė 
parama ūkininkavimo sistemai yra įgyvendinta, tuomet parama specifinių "Natura 2000" buveinių ir 
rūšių valdymo praktiškai užbaigs visą paketą, kaip parodyta 5.1. paveiksle. Šį kompleksinį paramos 
paketą galima sukurti naudojant įvairias priemones pagal abu BŽŪP ramsčius, kaip paaiškinta 
skirsniuose nuo 5.7 iki 5.12. 
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5.1. paveikslas. Kompleksinio paramos paketo "Natura 2000"ūkininkavimo sistemoms sudarymas 

 

5.7  Parama pagal BŽŪP ekonominiam ekstensyvių "Natura 2000" ūkininkavimo 
sistemų gyvybingumui užtikrinti 

Mažų ir vidutinių ganyklų sistemų ekonominis gyvybingumas ES yra labai priklausomas nuo pagal I 
ramstį skiriamų tiesioginių išmokų pajamoms remti (Osterburg et al, 2010 m.). Daugelyje valstybių 
narių šios išmokos vaidina svarbų vaidmenį išlaikant žemės ūkį žemėje, kuri kitu atveju būtų apleista. 
Išvengti apleidimo šiose vietovėse yra ypač svarbu , nes šie ūkininkai vis dar turi išsaugoję tradiciniu 
ūkininkavimu iš kartos į kartą perduodamas žinias ir įgūdžius, kurie yra pritaikyti vietos 
ekosistemoms. Esant tokioms aplinkybėms nutraukti ūkininkavimo veiklą reikštų riziką šiuos 
ūkininkavimo įgūdžius prarasti negrįžtamai 

Pirmas kritinės svarbos žingsnis užtikrinant, kad ūkininkavimas "Natura 2000"teritorijose būtų 
tęsiamas, yra atitiktis reikalavimams gauti išmokas pagal I ramstį. Reikėtų atsižvelgti į ypatingas 
"Natura 2000" ūkininkavimo sistemų charakteristikas, pavyzdžiui, naudojant išplėstą "daugiamečių 
žolynų" apibrėžtį, kai nustatomi kriterijai ir minimali veikla, kurie yra būtini pagal Reglamento (ES) 
1307/2013 4 straipsnio 1 dalies c punkto ii) ir ii) papunkčius, ir kai nustatomos taisyklės dėl 
kraštovaizdžio elementų ir minimalaus ūkio dydžio. Lygiai taip pat svarbu užtikrinti, kad "Natura 
2000" ūkininkai turėtų "teises į išmokas", ypač jei jie niekada anksčiau tiesioginių išmokų prašyti 
negalėjo. Valstybės narės gali nuspręsti (iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.) nustatyti naujas teises į išmokas 
aktyviems ūkininkams, kurie negalėjo prašyti išmokų pagal I ramstį (pavyzdžiui, valstybėse narėse, 
kurios taiko VIUPS, nes jos turėjo tik žemę, kuri nepatenkino "geros agrarinės būklės" reikalavimo" 
tuo metu, kai teisės į išmokas už dabartines sistemas buvo nustatytos 2003 m.). Valstybės narės, 
kurios šiuo metu taiko BIS, gali suteikti teises ūkininkams, kurie tokių teisių anksčiau neturėjo ir kurie 
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pateikia įrodymų, kad jie yra tikri ūkininkai47. Tai yra svarbi galimybė grąžinti šiuo metu neremiamą 
"Natura 2000" ariamąją žemę į tiesioginių išmokų pagal BŽŪP sistemą. 

Kai žemės ir ūkininko atitiktis reikalavimams yra užtikrinta, galima pasinaudoti keliomis išmokomis 
pagal abu, dažnai derinamus, BŽŪP ramsčius, siekiant remti šių ūkių ekonominį gyvybingumą, 
pavyzdžiui: 

• Bazinės išmokos sistema ir vienkartinės išmokos už plotus sistema bei susiję žalinimo 
reikalavimai (I ramstis) ARBA 

• Smulkiųjų ūkininkų sistema (I ramstis) 

• Išmokos vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių (I ramstis ir II ramstis) 

• Savanoriška atsietoji parama (I ramstis) 

• Išmokos už ekologinį ūkininkavimą (I ramstis) 

Bazinės išmokos sistema ir vienkartinės išmokos už plotus sistema (pagal I ramstį) 

Bazinės išmokos sistema (BIS) yra paramos ūkio pajamoms išmoka, atsieta nuo žemės ūkio 
produkcijos, ir 2015 m. ji pakeis dabartinę vienkartinės išmokos už plotus sistemą (VIUPS), bet 
valstybės narės, naudojančios vienkartinės išmokos už plotus sistemą (VIUPS), gali ir toliau tai daryti 
iki 2020 m. BIS bus mokama kaip standartinė suma už hektarą vėliausiai nuo 2019 m., bet valstybėms 
narėms suteikta laisvė atsižvelgti į istorinius veiksnius su sąlyga, jei sumos už hektarą vertė nėra 
mažesnė kaip 60% vidurkio. Be to, jos gali nustatyti skirtingas sumas skirtingiems regionams, jeigu jie 
yra objektyviai nustatyti, pavyzdžiui, remiantis "agronominėmis ir socialinėmis bei ekonominėmis 
savybėmis, regioniniu žemės ūkio potencialu arba jų institucine ir administracine struktūra"48. 

Smulkiųjų ūkininkų sistema (I ramstis) 

Valstybės narės gali nuspręsti pasinaudoti alternatyva nustatyti smulkiųjų ūkininkų sistemą, kuria 
siūloma supaprastinta tiesioginė išmoka skiriant nuo 500 eurų49 iki 1250 eurų ūkiui per metus, ir 
ūkininkai gali ją pasirinkti vietoj visų kitų išmokų pagal I ramstį50. Siekiama supaprastinti 
administracinę paramos už pajamas mokėjimo naštą dideliam skaičiui labai smulkių ūkių ES, ir, jei tai 
būtų padaryta, būtų padėta smulkiems pusiau natūriniams "Natura 2000" ūkiams gauti paramą 
pirmą kartą. Pažymėtina, kad ūkininkams bus suteikta tik viena galimybė pasirinkti šią išmoką greitai 
po to, kai įsigalios teisės aktai, bet valstybės narės gali automatiškai perkelti į sistemą ūkininkus, 
kurie jau gauna mažas tiesiogines išmokas. 

Žalinimo išmokos (I ramstis) 

Ūkininkai "Natura 2000" teritorijose turės laikytis tik tų žalinimo reikalavimų, kurie atitinka "Natura 
2000" tikslus, o smulkiųjų ūkininkų sistemos gavėjai bus atleisti nuo žalinimo įsipareigojimų. Panašu, 

                                                           
47 Article 24(1)Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
48 Article 22(5) of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
49The lower limit can be  €200 in Cyrpus, Croatia, and Slovenia, and €50 in Malta 
50Article 61 to 65 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 



 

 70 

kad tikrovėje dauguma "Natura 2000" ūkių jau atitinka reikalavimus (daugiau informacijos pateikta 
5.3 skirsnyje), bet iš esmės svarbu, kad prieš pradedant mokėti išmokas valstybės narės tiksliai 
nustatytų reikalavimus (jei tokių bus) "Natura 2000" ariamojoje žemėje ūkininkaujantiems 
ūkininkams. Lygiai taip pat svarbus yra poreikis įsitikinti, kad ūkininkai tai supranta, kad būtų išvengta 
bet kokios galimybės, kad jie pažeis "Natura 2000" buveines (pavyzdžiui, paversdami ekstensyviai 
valdomą ariamąją žemę ekologiniu požiūriu svarbia vietove dėl to, kad jie manė, jog tai buvo išmokos 
sąlyga). 

Priėmus naujus reikalavimais valstybėms narėms nustatyti vertingas ganomų buveinių vietoves 
"Natura 2000" teritorijų ribose, atsiranda galimybė taikyti papildomą žemės, kurios ūkininkai negalės 
arti ar pertvarkyti, apsaugą (nebent jie norėtų rizikuoti netekti kai kurių ar visų savo tiesioginių 
išmokų). Jeigu valstybės narės norėtų, panašūs nustatymai galėtų būti naudojami ir už "Natura 2000" 
teritorijų ribų.  

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių (I ramstis ir II ramstis) 

Išmokomis už taip vadinamas mažiau palankias ūkininkauti vietoves (arba natūralų 
kraštovaizdį) ilgą laiką buvo teikiama kritiškai svarbi parama siekiant išlaikyti dideles ganyklų 
sistemas, nuo kurių iš esmės priklauso daugelis kertinių buveinių ir rūšių. Pavyzdžiui, Italijoje 
dauguma mažo produktyvumo alpinių ganyklų priklauso valstybei, ir vietinės savivaldybės 
naudoja MPŪV išmokas tradicinėms ekstensyvaus ganymo sistemoms, kai gyvuliai yra 
sezoniškai pervaromi į naujas ganyklas. Šia priemone taip pat suteikiama svarbi socialinė ir 
ekonominė parama nepalankioje padėtyje esančioms kaimo vietovėms ir todėl nemažai 
valstybių narių (įskaitant Austriją, Suomiją, Prancūziją, Airiją, Italiją, Liuksemburgą, Slovakiją 
ir Slovėniją) skiria didelę savo RPP biudžeto dalį šiai priemonei (Cooper et al, 2006 m.). 
Daugiau kaip pusė Lenkijos ūkių gauna MPŪV išmokas, o visoje ES daugiau kaip pusė 
ariamosios žemės buvo klasifikuota kaip MPŪV. Manoma, kad šios priemonės naudojimas 
parodo svarbų požiūrį į socialinę ūkininkavimo vertę šiose vietovėse ir pabrėžia visuomenės 
įsipareigojimą ekonominiam savo vietovių gyvybingumui (Poláková et al, 2011 m.). 
Daugumai šių išmokų netaikomi specifiniai valdymo reikalavimai, ir ūkininkai pradėjo vertinti 
MPŪV išmokas pagal II ramstį kaip BŽŪP paramą pajamoms, nors 2007-2013 m. laikotarpiu 
kai kurios valstybės narės (pavyzdžiui, Anglija ir Velsas) pakeitė MPŪV priemonę 
tikslingesnėmis agrarinės aplinkosaugos sistemomis.  

Pagal naująjį reglamentą vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių (VKEGK), bus nustatytos 
naudojant naujus biofizinius kriterijus51, ir tai nulems kai kuriuos dabartinių MPŪV ribų 
nustatymo pokyčius (pereinamojo laikotarpio II ramsčio išmokos bus prieinamos MPŪV 
žemei, kuri nevertinama kaip VKEGK). Valstybės narės turės galimybę pasiūlyti ūkininkams 
dvi atskiras VKEGK išmokas: be BIS ir žalinimo išmokų, papildomą paramos pajamoms 
išmoką pagal I ramstį ir atnaujintą geriau pažįstamos kompensacinės išmokos pagal II ramstį 
versiją (kuri iš pradžių buvo susijusi su galvijų skaičiais arba pasėlių plotu, bet dabar išmokos 
bus mokamos atsižvelgiant į hektarus).  

                                                           
51Annex III of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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Valstybės narės galės nustatyti trijų skirtingų rūšių VKEGK vietoves52: 

• kalnų vietovės, kuriose augimo sezonas labai sutrumpėja dėl itin nepalankių 
klimato sąlygų, susidarančių dėl aukščio ir šlaitų, kurie yra pernelyg statūs, kad 
didžiojoje vietovės dalyje būtų galima naudoti įprastą techniką, arba dėl to, kad 
šios vietovės yra į šiaurę nuo 62-osios lygiagretės; 

• kitos vietovės, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, gali būti nustatytos, jei 
bent 66% žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) atitinka vieną ar daugiau sąraše išvardytų 
klimato, dirvožemio ir vietovės kriterijų, apribojančių gamybą, tačiau valstybės 
narės privalo išbraukti žemę vietovėse, kuriose šios kliūtys buvo įveiktos skiriant 
investicijas į žemės ūkį arba vykdant ekonominę veiklą ; 

• kitos vietovės, kuriose esama specifinių kliūčių, jei jose turėtų būti tęsiamas 
žemės valdymas, kad būtų išsaugota arba pagerinta aplinkos būklė, išlaikytas 
kaimo kraštovaizdis ir išsaugotas vietovės turizmo potencialas arba apsaugota 
pakrantė. 

Reikės stengtis užtikrinti, kad naujas svarbus reikalavimas pašalinti agrariškai pagerintą žemę 
iš b) tipo žemės nebūtų panaudotas taip, kad būtų pašalinta tam tikra "Natura 2000" 
ariamoji žemė (pavyzdžiui, šienaujamos pievos).  

Valstybėms narėms nenustatyta pareiga nustatyti VKEGK išmokas pagal bet kurį ramstį, bet 
jei jos tai daro, "Natura 2000" ūkininkai, valdantys žemę naujose VKEGK teritorijose, galės 
prašyti kompensacinių VKEGK išmokų pagal II ramstį ir taip pat tiesioginių VKEGK išmokų 
pagal I ramstį (nebent jie pasirinks smulkiųjų ūkininkų sistemą). VKEGK išmokos pagal I 
ramstį gali sudaryti ne daugiau kaip 5 procentus nacionalinio biudžeto viršutinės ribos,ir jos 
neprivalo būti skiriamos visose valstybių narių VKEGK teritorijose53. 

VKEGK išmokos pagal II ramstį svyruos nuo 25 eurų iki 250 eurų (arba 450 eurų už kalnų 
vietoves) už hektarą per metus remiantis negautomis pajamomis ir išlaidomis, susijusiomis 
su žeme, kurioje esama kliūčių, palyginti su ariamąja žeme, kurioje šių kliūčių nėra. Šis 
palyginimo reikalavimas yra svarbus išmokos apskaičiavimo pokytis, kuris gali lemti 
padidėjusius išmokų lygius už kai kurias "Natura 2000" žemes ir kitas GPDV žemes, palyginti 
su dabartiniu laikotarpiu, bet tai labai priklausys nuo to, kaip bus atliekamas palyginimas ir į 
kokias išlaidas bus atsižvelgta. Tais atvejais, kai yra rizika, kad ariamoji žemė "Natura 2000" 
teritorijose bus apleista, yra svarbu atsižvelgti į visą žemės dirbimo kainą (Barnes et al, 2011 
m.). Šios VKEGK išmokos būtų proporcingai mažinamos ūkiams, viršijantiems tam tikrą 
dydį54. 

 

                                                           
52 Article 32 and Annex III of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
53 Articles 48 and 49 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
54 Article 31 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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Savanoriška susietoji parama (I ramstis) 

Naujosios tiesioginės išmokos pagal I ramstį apima priemonę (panašią į ankstesnę specifinę 
paramą pagal Reglamento 73/2009 68 straipsnio 1 dalies b punktą), kuri leidžia valstybėms 
narėms naudoti 8% (arba kai kuriais atvejais daugiau) jų nacionalinio biudžeto metinės 
viršutinės ribos tiesioginėms išmokoms, kad būtų suteikta susietoji parama ribotam sektorių 
ir gamybos rūšių skaičiui, "sektoriams ar regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, kurie yra ypač svarbūs 
dėl ekonominių, socialinių arba aplinkosaugos priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų"55. 
Valstybės narės turi informuoti Komisiją apie paramos priemones, kurios bus įgyvendintos. 

Tokios rūšies išmoka gali būti naudinga ir tikslinga parama ekonomiškai jautrioms 
gyvulininkystės rūšims, ypač aukštumų ir kalnų vietovėse, nors praeityje valstybės narės 
nenustatė jokių aplinkosaugos kriterijų ūkininkams, gaunantiems lėšas pagal 68 straipsnį ar 
vertinamiems pagal tai, ar buvo pasiekta naudos aplinkai (IEEP & Alterra, 2010 m.). 
Valstybės narės daugiausia naudojosi galimybe remti jautienos sektorių ir šiek tiek avienos, 
ožkienos, ir pienininkystės sektorius, ypač ekonomiškai ar aplinkosaugos požiūriu 
pažeidžiamose vietovėse (Pitts et al, 2010 m.). Išmokų gamtosaugai pagal 68 straipsnį 
pavyzdžiais gali būti ekstensyvios gyvulininkystės sistema "Natura 2000" Burren teritorijoje 
Airijoje (žr. atvejo tyrimą E priede); vietinės veislės ir ekstensyvi gyvulininkystė Portugalijoje, 
ypač GPDV pievose ir dehesose; ir ekstensyvi gyvulininkystė ir daugiametė ganykla Danijoje 
(Hart et al, 2010 m.).  

Išmokos už ekologinį ūkininkavimą (žalinimas pagal I ir II ramsčius) 

Daugeliui ekstensyvių "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų reikėtų santykinai nedaug 
pokyčių, kad patenkintų ekologinės gamybos standartus. Sertifikuoti ekologiniai ūkiai 
automatiškai atitinka žalinimo išmokų reikalavimus pagal I ramstį. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dideIi daugiamečių ganyklų plotai, kuriuose ūkininkaujama pagal beveik 
ekologines sistemas, parama pagal II ramstį perėjimui prie ekologinės ūkininkavimo 
praktikos ar jos išlaikymui galėtų būti svarbus papildomas pajamų šaltinis "Natura 2000" 
ūkininkams56, ekstensyvioms avių ir ožkų ganymo sistemoms Viduržemio jūros regiono 
šalyse, pavyzdžiui, Graikijoje, Italijoje ir Portugalijoje, ir ekstensyvioms ariamosioms 
sistemoms neproduktyvioje žemėje (pvz., žr. grūdų gamybos atvejo tyrimą Ispanijoje).  

Naujuose teisės aktuose parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo sistemų arba jų 
išlaikymui yra atskirta nuo agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės, bet jos struktūra 
yra panaši, kai skiriamos metinės išmokos penkerių-septynerių metų laikotarpį57. Yra 
                                                           
55 Articles 52 – 55 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013. The 8% may be increased by 
derogation up to 13%, plus 2% for support for protein crops, and under certain conditions may be more than 
13% with Commission approval 
56 These include the Czech Republic (over 25%), Greece, Latvia and Slovakia (all over 15-16%), and Austria and 
Portugal (over 10%) (European Commision, 2010a) 
57 Article 29 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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nuostata mokėti už ūkininkų sandorio išlaidas pridedant 20% prie pradinio išmokos 
skaičiavimo (jeigu įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupės, didžiausia dengiama dalis yra 
30% ). Didžiausios išmokos sumos svyruoja nuo 450 eurų iki 600 eurų už hektarą, 
priklausomai nuo ūkininkavimo sistemos. 

5.8 Parama pagal BŽŪP "Natura 2000" ūkių gebėjimams stiprinti 

Be paramos daug "Natura 2000" ūkių paprasčiausiai neišgyvens, ir ilgalaikis "Natura 2000" 
ūkininkavimo sistemų ekonominis ir aplinkosaugos gyvybingumas priklauso nuo administracinių ir 
aplinkosauginių ūkininko gebėjimų stiprinimo bei ekonominio ūkio pajėgumo:  

• kad galėtų pasinaudoti viešai finansuojamos paramos galimybėmis, ūkininkas, pirma, turi 
suprasti "Natura 2000" tikslus ir gyvybiškai svarbų savo ūkininkavimo vaidmenį šių tikslų 
įgyvendinime; ir, antra, ūkininkas turi turėti žinių ir administracinių gebėjimų teikti paraišką 
šioms išmokoms ir paslaugoms gauti, suprasti, kas yra reikalaujama, ir pildyti būtinus 
dokumentus. Ypač svarbu, kad ūkininkai suprastų, jog paramos tikslai yra susiję ne su žemės ūkio 
intensyvinimu, bet su aplinkos apsauga. 

• daug "Natura 2000" ūkininkų galėtų sumažinti išlaidas ir padidinti pajamas, jeigu jie galėtų 
naudoti darbui neimlias technologijas, rastų rinkų "Natura 2000" ūkio produktams ir patenkintų 
kokybės standartus. Ūkio verslumo ir ūkio darbuotojų gebėjimų stiprinimas tokiu būdu leistų 
užsitikrinti ūkio ir šeimos pajamas nesumažinant paslaugų aplinkai.  

 

Viešoji parama gebėjimų stiprinimui skiriama pagal abu BŽŪP ramsčius, bet iš esmės svarbu, kad 
patenkinant aplinkos apsaugos tikslus ši parama būtų pritaikyta konkretiems "Natura 2000" ūkininkų 
ir ūkininkavimo sistemų poreikiams. Parama gebėjimams kurti apima tokias paramos rūšis: 

• ūkių konsultavimo paslaugos (I ir II ramsčiai) 

• žinių perdavimas ir informavimas (II ramstis) 

• investicijos į paramą (II ramstis) 

• ūkių ir verslo plėtra (II ramstis) 

• parama pajamoms ir kitos išmokos jauniesiems ūkininkams (I ir II ramsčiai) 

• "Natura 2000" žemės ūkininkų informuotumo aplinkosaugos srityje didinimas (II ramstis) 

Ūkių konsultavimo paslaugos (I ir II ramsčiai) 

Konsultavimo, paramos ir mokymo teikimas ūkininkams yra lemiami "Natura 2000" ūkininkavimo 
sistemų išlikimo ir sėkmingo kertinių buveinių ir rūšių valdymo veiksniai.  

Vis dar išlieka nepatenkintas esminis poreikis ūkininkų konsultavimui ir paramai ES - 2008 m. tik apie 
5% tiesiogines išmokas gaunančių ūkininkų buvo individualiai konsultuota (Europos Komisija, 2010a). 
Konsultavimo paslaugos tinkamai nepasiekia smulkiųjų ūkininkų, ir kompleksinės paramos 
konsultantai dažnai nepakankamai parengti buveinių ir rūšių apsaugos ariamojoje žemėje klausimais. 
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Taip pat reikalingi veiksmingi ryšiai tarp tyrimo ir kompleksinės paramos įgyvendinimo (Angileri, 
2011 m.). Kai kurie ūkininkai yra pasakę, kad baimė pažeisti kompleksinės paramos reikalavimus 
sustabdo juos nuo apsaugos priemonių įgyvendinimo (Goßler, 2009 m.). Tai parodo informacijos apie 
biologinės įvairovės klausimus sklaidos ir perdavimo ūkininkams svarbą atsižvelgiant į jų ūkių, kaip 
visumos, valdymą, vertinant konkrečią ūkininko situaciją ir dėl jos konsultuojant, o ne vien tik 
pateikiant bendro pobūdžio informaciją. 

Valstybės narės yra įpareigotos įdiegti Ūkių konsultavimo sistemą, pagal kurią nuo 2015 m. 
ūkininkams turi būti teikiamos konsultacijas dėl: kompleksinės paramos (TANVR ir GAAB); žalinimo 
reikalavimų; reikalavimų ūkiams pagal ES vandens ir pesticidų teisės aktus; ir RPP priemonių, skirtų 
ūkių modernizavimui, konkurencingumo skatinimui, sektorių integracijai, inovacijoms, orientavimui į 
rinką ir verslumo skatinimui58. Valstybės narės gali nuspręsti pasiūlyti daug platesnę konsultacijų 
įvairovę pasinaudodamos ūkių konsultavimo sistema, ypač dėl: ūkių pertvarkymo ir įvairinimo; 
rizikos valdymo ir prevencinių veiksmų; bazinių reikalavimų agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokoms; ir konsultacijų su klimato kaitos mažinimu ir prisitaikymu, biologinę įvairove ir vandeniu 
susijusiais klausimais59.  

Praeityje pagrindiniai paramos gavėjai pagal ūkių konsultavimo sistemą buvo stambūs ūkiai, ir kai 
kurių valstybių narių institucijos susidūrė su sunkumais teikiant konsultacijas smulkiesiems 
ūkininkams.  

Nuo 2015 m. valstybės narės gali, jei pageidauja, suteikti tam tikrų kategorijų ūkininkams pirmenybę 
naudotis ūkių konsultavimo sistema, bet ta pirmenybė turi būti suteikta nors tiems ūkininkams, kurie 
turi mažiausias galimybes pasinaudoti kitomis konsultavimo paslaugomis, ir užtikrinti, kad ūkininkai 
"turėtų galimybę gauti konsultacijas, susijusias su konkrečia jų valdos padėtimi"60.  

Ūkių konsultavimo sistemos apimtis ir reikalavimai nuo 2015 m. suteikia valstybėms narėms 
galimybę teikti labai specifines konsultavimo paslaugas, pritaikytas "Natura 2000" ūkininkų aplinkos 
apsaugos ir ekonominiams poreikiams. Tačiau garantijos, kad jos taip padarys arba kad pirmenybė 
bus suteikta "Natura 2000" ir GPDV ūkių ūkininkams, o ne intensyviau ūkininkaujantiems 
ūkininkams, nėra. 

Ūkių konsultavimo sistema turi būti įgyvendinta pagal I ramstį, bet konsultacinių paslaugų 
įgyvendinimo finansavimas valstybėms narėms numatytas iš bendro finansavimo RPP priemonės61 
pagal II ramstį. Išmokos pagal šią priemonę mokamos konsultavimo paslaugų teikėjams, finansinė 
parama taip pat skiriama konsultantų mokymui. Ūkių konsultavimo sistemos veiksmingumas 
priklausys nuo konsultacijų teikėjų kvalifikacijos ir patirties ir nuo to, kaip jiems seksis sudominti 
žemės valdytojus ir su jais bendrauti. Konsultantai taip pat vaidina kertinį vaidmenį kaip tarpininkai 
tarp tyrėjų ir ūkininkų, nustatantys ūkininkų poreikius, sukaupdami praktinę patirtį ir taikydami 
mokslines žinias vietose. Reikia stengtis užtikrinti, kad konsultacijų teikėjai turėtų techninius 
gebėjimus ir patirtį, būtinus šiai veiklai vykdyti, ypač "Natura 2000" ariamojoje žemėje, taigi tai 
galėtų būti svarbus finansavimo šaltinis ir mokymo konsultantams, ir paslaugų ūkininkams teikėjams. 
Valstybės narės dažnai teikė ūkininkams konsultavimo paslaugas agrarinių aplinkosaugos sistemų 
                                                           
58 Articles 12 – 15 of Regulation (EU) No 1306/2013 of 17 December 2013 
59 Annex I of Regulation (EU) No 1306/2013 of 17 December 2013 
60 Article 14 of Regulation (EU) No 1306/2013 of 17 December 2013 
61 Article 15 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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klausimais pasamdydamos atskiras organizacijas ar privačius rangovus, bet šias paslaugas taip pat 
gali teikti vietoje įsikūrusios organizacijos, pavyzdžiui, NVO, ir jos dažnai vaidina patį svarbiausią 
vaidmenį užpildant spragą dėl konsultavimo paslaugų neatitikimo smulkiųjų ūkininkų poreikiams, 
kaip parodyta pavyzdžiuose, pateiktuose 5.2 teksto lange. 

5.2 teksto langas. Ūkių konsultavimo paslaugų ūkininkams, kurie valdo "Natura 2000" buveines 
ir rūšis, pavyzdžiai 

Austrijoje ir Vokietijos Reino krašto-Pfalco federalinėje žemėje pradėta teikti integruotas apsaugos ir 
agronomines ūkių konsultavimo paslaugas siekiant įgyvendinti geresnę rūšių ir buveinių apsaugą 
ūkiuose, ypač konkretiems ūkiams pritaikytas agrarinės aplinkosaugos sistemas ir naujoviškas 
savanoriškas iniciatyvas. 

Rumunijos Târnava Mare vietovėj NVO "Fundaţia ADEPT Transilvania" įdiegė ūkių konsultavimo 
paslaugą, kad padėtų susieti įsipareigojimus biologinei įvairovei, "Natura 2000" buveinių ir rūšių 
apsaugai ir kaimo pajamas bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir Rumunijos žemės ūkio ir 
kaimo plėtros (MARD) bei aplinkos apsaugos ir miškų (MEF) ministerijomis.  Šios organizacijos vizija - 
pasiekti biologinės įvairovės apsaugą kraštovaizdžio lygmeniu dirbant su smulkiaisiais ūkininkais, kad jie 
būtų paskatinti apsaugoti savo sukurtus pusiau natūralius kraštovaizdžius. Paslauga padėjo 
smulkiesiems ūkininkams atitikti reikalavimus tiesioginėms išmokoms pagal BŽŪP gauti, parengti ir 
skatinti tikslingas agrarinės aplinkosaugos sistemas ir atverti ūkininkams rinkos galimybes. 

Škotijoje (JK) buvo pradėta įgyvendinti Strathspey šlapžemių ir pelkinių paukščių iniciatyva siekiant 
išspręsti staigų vietinių bendrijų populiacijų, pavyzdžiui, pelkinio paukščio didžiosios kuolingos 
(Numenius arquata) ir raudonkojo tuliko (Tringa tetanus) populiacijų mažėjimą pusiau natūralioje 
Spėjaus upės užliejamojoje pievoje, kur perinčių paukščių skaičiai 2000 - 2010 metų laikotarpiu 
sumažėjo 42 procentais. Buvo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą tarp gamtos apsaugos ir žemės 
ūkio atstovų bei žemės valdytojų, kad būtų sukurti aukštos kokybės kraštovaizdžio buveinių valdymo 
planai ir paskatintas agrarinių aplinkosaugos išmokų įsisavinimas. Žemės valdytojams ir žemę 
nuomojantiems ūkininkams pasiūlytos labai konkrečios praktiškos konsultacijos apie perinčių paukščių 
buveines, pavyzdžiui, jų maitinimuisi reikalingą žolės aukštį, taip pat ganyklų, kuriose leidžiama augti 
vikšriams (Juncus), ir reikalingų seklių tvenkinių skaičiaus santykį. Taip pat yra ir kitų gebėjimų 
stiprinimo formų, pavyzdžiui, mokymas, tyrimas ir tinklų kūrimas. Technines konsultacijas teikia įvairūs 
subjektai, įskaitant Škotijos žemės ūkio koledžą, Cairngorm nacionalinio parko instituciją, 
nepriklausomus žemės ūkio agentus ir nevyriausybinę gamtos apsaugos organizaciją Karališkąją 
paukščių apsaugos draugiją (KPAD). 2012 m. vasario mėnesį palyginti rezultatai parodė, kad šiai 
iniciatyvai buvo užregistruota 2,250 hektarų žemės, ir yra tikimasi, kad bėgant laikui šis pozityvus 
šlapžemių įsisavinimas ir pagerintas valdymas sustabdys pelkinių paukščių populiacijos mažėjimą. 

 

Žinių perdavimas ir informacija (II ramstis) 

Be konsultacijų teikimo, valstybės narės gali naudoti šią priemonę pagal II ramstį profesiniam 
mokymui ir įgūdžių įgijimo veiklai, praktiniams seminarams ir ugdomajam konsultavimui, 
demonstracinei veiklai ir apsilankymams ūkiuose bei trumpalaikiams informacijos mainams ūkių 
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valdymo klausimais62. Finansavimas taip pat gali būti teikiamas paslaugas teikiančių darbuotojų 
mokymui ir ūkininkų apsilankymo šiuose renginiuose išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo, dienpinigių 
ir ūkininkų pavadavimo jiems išvykus išlaidoms) padengti. Mokymas ir keitimasis informacija gali būti 
pritaikytas siekiant paremti bet kokį bet kokio detalumo priemonių derinį, skirtą pagerinti žemės 
valdytojų gebėjimus įgyvendinti "Natura 2000" tikslus. 

Praktiniais seminarais ir parodomąją veikla būtų galima padėti paskatinti žemės valdytojus teikti 
naudos, kurią sunku pasiekti ūkio mastu ir kuri reikalauja kraštovaizdžio masto intervencijų; 
pavyzdžiui, tai gali būti buveinių tinklų kūrimas arba kertinių buveinių didelių plotų valdymas. 
Apsilankymai ūkiuose ir keitimasis informacija tarp ūkininkų turi itin svarbią reikšmę paskatinant 
ūkininkus prisijungti prie agrarinių aplinkosaugos sistemų, padidinant jų motyvaciją ir paskatinant 
kūrybingumą bei inovacinio valdymo praktiką gamtos apsaugai (žr. Vokietijos, Čekijos Respublikos, 
Rumunijos, Austrijos, Nyderlandų ir kitų šalių praktinius pavyzdžius, kaip buvo įgyvendintos 
veiksmingos konsultavimo sistemos ir reguliarus bendravimas su ūkininkais).  
 
Ši priemonė turi didžiausią potencialą, kai naudojama kartu su žemės valdymo priemonėmis 
pritaikant žinių perdavimą ir informavimą konkrečios sistemos ar projekto poreikiams. Tai gali apimti 
RPP finansavimo panaudojimą siekiant paremti gamtos apsaugos organizacijas, kitas NVO ir esamus 
ūkininkus, kurie galimai jau teikia konsultacijas savanoriškai. Informuotumo aplinkosaugos srityje 
priemonių finansavimas, susijęs su gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijomis, taip pat yra 
prieinamas pagal pagrindinių paslaugų ir kaimų atnaujinimo kaimo vietovėse priemonę63. 
 

Investicijos į materialųjį turtą (II ramstis) 

Naujuose teisės aktuose vienoje priemonėje sugrupuojama labai įvairi investicinė parama64, 
įskaitant bendrų ūkio rezultatų gerinimą, produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą, infrastruktūros 
pagerinimus ir ne pelno investicijas į aplinkos apsaugą (pastarosios aptariamos atskirai 5.10 skirsnyje 
toliau). Paramos lygiai gali būti padidinti jauniesiems ūkininkams, grupinėms investicijoms, 
integruotiems projektams, kai kurioms vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių (VKEGK), ir 
investicijoms, susijusioms su agrarinės aplinkosaugos, klimato ir "Natura 2000" išmokomis. 

Daugelis šių investicijų galėtų pagerinti ekonominį ekstensyvaus valdymo "Natura 2000" 
ūkininkavimo sistemų gyvybingumą. Pavyzdžiui, mažos pienininkystės įmonės galėtų būti išsaugotos 
skiriant finansavimą vietoje ar netoli esančioms pieno perdirbimo įmonėms, kurios gauna pajamų iš 
pridėtinės vertės produktų vietos gamintojams. Investicijos į mėšlo saugojimo pagerinimą ir 
efektyvesnį vandens panaudojimą ūkių valdose gali sumažinti sąnaudas ir duoti netiesioginės naudos 
biologinei įvairovei ir buveinėms pagerinus vandens kokybę ar prieinamumą ir sumažinus taršą azotu 
bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (Boccaccio et al, 2009 m.; Europos Komisija, 2010c). Pagal 
ankstesnę Kipro regioninės plėtros programą buvo remiamos investicijos į "žemės plėtrą 
gyvulininkystei", įskaitant planavimą, kraštovaizdžio tvarkymą ir infrastruktūrą (vanduo, elektra) 
ganymo vietovėse. Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Čekijos Respublikoje parama investicijoms yra 

                                                           
62Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
63Article 20 (1)f of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
64 Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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aiškiai susijusi su kalnų vietovėmis ir ūkininkavimo veikla kalnuose. Tačiau EŽŪFKP ištekliai taip pat 
buvo išleisti investicijoms, galinčioms kelti riziką aplinkai (Boccaccio et al, 2009 m.).  

Šia priemone galima teikti svarbią paramą esamų mažo intensyvumo "Natura 2000" ūkininkavimo 
sistemų išlaikymui, ypač kai ši priemonė naudojama derinyje su pritaikytomis įvairinimo ar verslo 
plėtros priemonėmis, pavyzdžiui, pagerinant prieigą prie rinkų. Tačiau smulkūs ir pusiau natūriniai 
smulkūs ūkiai gali nebūti investicinės paramos prioritetu, ir šios priemonės naudojimas reikalauja 
įveikti didelius iššūkius, įskaitant šiuos sunkumus: sunku pasiekti individualius smulkesnius 
gamintojus, kurie nėra užregistruoti; brangiai kainuoja pasiekti daug ir labai mažų ūkių; ūkininkai 
nenoriai bendradarbiauja ir dauguma pusiau natūrinių ūkių ūkininkų yra vyresnio amžiaus ir žemo 
išsilavinimo lygio (Redman, 2010 m.). 

Ypač reikėtų stengtis užtikrinti, kad visa pagal šią priemonę "Natura 2000" ūkiams teikiama parama 
investicijoms nepadarytų tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio aplinkai. 

Ūkių ir verslo plėtra (II ramstis) 

Ūkių ir verslo plėtra gali turėti esminę reikšmę mažoms valdoms ir pusiau natūriniams 
ūkiams, ir ši pasiūlyta priemonė suteikia paramą jauniesiems ūkininkams verslui pradėti ir 
smulkiesiems ūkininkams, kurie įvairina vykdomą veiklą imdamiesi ne žemės ūkio veiklos, 
kuri gali padėti padidinti šeimos ūkio verslą. Ši priemonė65 (aprašyta 5.7 skirsnyje) taip pat 
gali būti panaudota pasiūlyti smulkiųjų ūkininkų išmokų gavėjams skirti papildomą metinę 
išmoką iki 2020 m., jeigu jie perduoda visą savo valdą ir atitinkamas teises į išmokas kitam 
ūkininkui.  

Nors aplinkos apsaugos prioritetai teisės aktuose konkrečiai nepaminėti, ši parama galėtų, 
jei būtų pasirinkta kaip priemonių paketo dalis, padėti išlaikyti ekonominį "Natura 2000" 
ūkių ir bendruomenių pažeidžiamose vietovėse gyvybingumą. 

Išmokos jauniesiems ūkininkams (I ramstis ir II ramstis) 

Viena iš ilgalaikio "Natura 2000" ir kitų GPDV ariamosios žemės valdymo problemų yra artėjantis 
pensijinis amžius ir įpėdinių neturėjimas. Svarbi daugelio ūkių gebėjimų stiprinimo dalis yra garantija, 
kad jauni žmonės, kaip ūkininkai ir kaip darbuotojai susijusiame perdirbimo sektoriuje, turės darbus 
ir kad jaunieji ūkininkai turės galimybę gauti naudos pagal kelias teisės aktuose nurodytas 
priemones. 

Pagal naująją I ramsčio tiesioginių išmokų struktūrą reikalaujama, kad valstybės narės mokėtų 
jauniesiems ūkininkams papildomą metinę išmoką ne ilgiau kaip penkerius metus kartu su 
išmokomis pagal BIS ar VIUPS66. Jos vertę sudarys apie 25 procentai jiems pagal bazinę išmokos 
sistemą skirtos išmokos ir ją galės gauti jaunieji ūkininkai, kurie yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus 
ir kurie kuria savo nuosavą ūkį pirmą kartą (arba kurie tokį ūkį jau įkūrė per penkerių metų laikotarpį 
prieš jiems pateikiant pirmąją paraišką pagal bazinės išmokos sistemą). Valstybės narės taip pat turi 
galimybę nukreipti kai kurias RPP priemones jauniesiems ūkininkams, įskaitant paramą investicijoms 

                                                           
65Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
66 Article 50 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
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ir konkrečią paramą verslui pradėti, ir jauniesiems ūkininkams būtų lengviau įsigyti papildomos 
žemės, jeigu valstybės narės nuspręstų pasiūlyti smulkiesiems ūkininkams skatinamąją išmoką, kad 
jie perduotų savo žemę ir teises, kaip nurodyta pirmiau. 

5.9  Parama pagal BŽŪP ir kita parama pridėtinei "Natura 2000"produktų vertei 
sukurti  

Daug ūkininkų "Natura 2000" ir GPDV pievose patiria sunkumų parduoti savo produktus, nes dažnai 
jie yra smulkūs gamintojai atokiose vietovėse, kur yra nedaug pirkėjų, galinčių pirkti už didesnes 
kainas. Kita vertus, kai kuriems gerai sekasi pasinaudoti tiesiogine ekologinio turizmo ir tokių turizmo 
paslaugų kaip viešbučiai ir restoranai rinkodara. Kai kuriuose regionuose "Natura 2000" ūkininkai 
sukūrė sėkmingus tiesioginės rinkodaros ryšius su prekybos centrais.  

Paramos ūkininkams, siekiantiems padidinti savo produkcijos pridėtinę vertę , galimybės: 

• Gamintojų grupių įsisteigimas (II ramstis) 

• Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (II ramstis) 

• Ženklinimas ir saugoma kilmės vietos nuoroda 

Gamintojų grupių įsisteigimas (II ramstis) 

Parama pagal šią priemonę įsisteigti ūkio (ar miško) produktų gamintojų grupėms gali padėti "Natura 
2000" ūkininkams pasiekti naudos iš masto ekonomikos prekiaujant aplinkosaugos požiūriu tvaria 
produkcija. Ši priemonė skirta specialiai SMĮ ir pagal ją67 finansavimas skiriamas penkerius metus 
gamintojų grupių įsisteigimui siekiant pritaikyti produkciją rinkos poreikiams, sukurti bendrą 
rinkodarą, nustatyti taisykles produkto informacijai, plėtoti verslo gebėjimus ir inovacijas.  

Žemės ūkio produktų kokybės sistemos (II ramstis) 

Sukūrus vietos ir regionų rinkas geros kokybės natūraliems produktams, gaminamiems 
"Natura 2000" teritorijose, galima padidinti ūkių pajamas ir padėti išlaikyti tradicines 
ekstensyvias ūkininkavimo sistemas. Pavyzdžiui, šios sistemos gali pasiūlyti tokių pridėtinės 
vertės produktų kaip "žalia" jautiena, sūriai, vynai, vaisiai ir medus, produktai, pagaminti iš 
nykstančių vietinių veislių galvijų ar įvairių pasėlių rūšių, laukiniai vaisiai, grybai ir vaistažolės. 
Kokybiški vietiniai produktai taip pat skatina turizmą ir tokiu būdu vietos bendruomenės gali 
gauti daugiau pajamų. Pagal šią priemonę68 ūkininkams kompensuojamos išlaidos, kurias jie 
patiria dalyvaudami kokybiškų produktų, įskaitant produktų, kuriems suteikiama garantija, 
sertifikavimo sistemose, patvirtinančiose, kad jie pagaminti taikant specialius ūkininkavimo 
arba gamybos metodus. Parama skiriama ne ilgiau kaip penkerius metus. 

Ženklinimas ir saugoma kilmės vietos nuoroda 

Ženklinimas sėkmingai naudojamas kartu su tiesiogine rinkodara, kad būtų išlaikomas ekstensyvus 
ūkininkavimo "Natura 2000" teritorijose valdymas naudojant tradicines galvijų veisles, kaip parodyta 
                                                           
67COM(2011) 627 final/3 Article 28 
68COM(2011) 627 final/3 Article 17 
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pavyzdžiuose 5.3 teksto lange. Siekiant išlaikyti ekstensyvų ūkininkavimą ir gamybos praktiką, taip 
pat ir kultūrinės regiono tapatybės vertę, dažnai reikia, kad tikslinės rinkos būtų organizuotos vietos 
ar regiono lygiu. Pasitikėjimo ir tiesioginių ryšių tarp gamintojų ir vartotojų kūrimas yra lemiami 
sėkmingų ženklinimo sistemų veiksniai. Taip pat egzistuoja daug vietinių ženklinimo sistemų, 
įskaitant su konkrečiomis "Natura 2000" teritorijomis susijusias ženklinimo sistemas. 

Ekologinių produktų sertifikavimas taip pat gali pagerinti ekstensyviose gyvulininkystės sistemose 
pagaminamų žemės ūkio produktų pelningumą. Tarp ekologinių ženklų yra ES lapo ženklas ir įvairios 
nacionalinės ar su nepriklausoma Tarptautine ekologinės žemdirbystės judėjimo Europos Sąjungoje 
federacija (IFOAM) susijusios akreditavimo sistemos ir ženklai69. Šiuo metu neįmanoma pasakyti, 
kiek ekologinių produktų pagaminama "Natura 2000" teritorijose, bet ekologinis ūkininkavimas 
vaidina svarbų vaidmenį remiant dideles avių ir ožkų ganyklų sistemas Viduržemio jūros regiono 
šalyse, įskaitant tokių regioninių sūrių kaip Feta, Capprino, Casu Marzu ar Halloumi gamybą. Kita 
pagal BŽŪP ekologiniam ūkininkavimui teikiama parama aprašyta 5.7 skirsnyje pirmiau. 

Visoje Europoje taikoma ženklinimo sistema - saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), kuria saugomi 
žemės ūkio produktų iš nustatytų vietovių pavadinimai (yra ir kitų mažiau reiklių sistemų, kaip antai 
saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir garantuoto tradicinio gaminio nuorodos (GTGN) ženklai70). 
Kad atitiktų SKVN ženklą, produktas turi turėti tokias savybes ir charakteristikas, kurios yra iš esmės 
privalomos regionui, kuriame jis gaminamas, ir šis produktas turi būti pagamintas, perdirbtas ir 
paruoštas išimtinai tame regione. SKVN pavyzdžiai: Prosciutto Toscano (kumpis iš Italijos Toskanos 
regiono) ir Bryndza Podhalańska (Lenkijos avių pieno sūris).  

Keli sėkmingi SKVN ženklo panaudojimo pavyzdžiai, susiję su "Natura 2000" buveinėse pagamintų 
produktų rinkodara, pateikti 5.4 teksto lange. Tačiau svarbu pažymėti, kad SKVN ženklas nesuteikia 
garantijos, kad produktas kurioje nors vietovėje, nekalbant apie "Natura 2000" teritorijas, duos 
naudos biologinei įvairovei, nes ženklo kriterijais buveinės valdymo priemonės paprastai 
nenurodomos. Vietinės ‘"Natura 2000" ženklinimo sistemos gali daryti didesnį teigiamą tiesioginį 
poveikį ariamosios žemės valdymui "Natura 2000" teritorijoje. 

 

                                                           
69 International Federation of Organic Agriculture Movements http://www.ifoam.org/; http://www.organic-
bio.com/en/labels/ 
70 [The requirements for the Protected Geographical Indication (PGI) label only require a good reputation of a 
product from a given region (rather than objectively different characteristics) so long as any of the steps of 
production, processing and preparation take place within the region. Examples of PGIs are Scotch Beef and 
Lamb from Scotland, Stilton Cheese from three counties in England, Oscypek (smoked cheese made from 
salted sheep’s milk) from the Tatra mountains in Poland (or wherever Tatran natives have emigrated). The 
Traditional Speciality Guaranteed (TSG) label can be used for products which are manufactured using 
traditional ingredients or that have properties characteristic of a traditional type of manufacturing or 
processing, but the product does not have to be manufactured in a particular area. This system works in 
parallel with systems used in particular Member States, such as the Appellation d'origine contrôlée (AOC) used 
in FrVKEGKe, the Denominazione di origine controllata (DOC) used in Italy, the Denominação de Origem 
Controlada (DOC) used in Portugal, and the Denominación de Origen (DO) system used in Spain. For some 
products, the national label is shown instead of the EU label, for example for wine and cheese in FrVKEGKe ] 

http://www.ifoam.org/
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5.3 teksto langas. Sėkmingų vietinių ženklinimo sistemų, kuriomis remiamas "Natura 
2000" ariamosios žemės valdymas, pavyzdžiai 
(Žr. taip pat Liuksemburgo, Estijos ir Ispanijos atvejo tyrimus E priede) 

Estija – pakrančių pievose užauginama mėsa. Borealinių 
pakrantės pievų valdymo atkūrimo projektai paskatino vietinės 
aukštos kokybės ekologinės mėsos rinkos augimą. Naujai 
įsisteigusi galvijų veisėjų draugija organizuoja mokomąsias 
išvykas savo atstovams ir ūkininkams iš gretimų vietovių. Atgimus 
tradiciniams amatams, kai naudojamos vietinės žaliavos, atsirado 
tradicija rengti vietinių produktų muges Hiiumaa saloje ir ėmė 
augti vietinės turizmo verslo įmonės. 

 

Vokietija – Rhönschaf. Rhön biosferos rezervatui buvo 
panaudotos LIFE lėšos reklamuoti kooperatyvo "Natur- und 
Lebensraum Rhön e.V." gaminamą tausojant aplinką avieną iš 
"Natura 2000" pievose ganomų avių. Vietinis piemuo vienoje iš 
atkurtų teritorijų iki 2002 metų už gerą kainą pardavinėjo 70% 
savo metinio avienos pertekliaus tiesiogiai vietiniams 
restoranams ir viešbučiams. Vietiniai tinklo viešbučiai ir 
restoranai įsipareigojo ne tik naudoti Rhön avienos produktus 
savo meniu, bet ir pasakoti savo lankytojams, kaip avienos 
patiekalų vartojimas padeda išsaugoti kraštovaizdį, į kurį jie 
atvyko maloniai praleisti laiko.  

 

 

Vokietija – Altmuehltaler Lamm. Altmuehltal regionas Bavarijoje 
pasižymi kalkingose pievose augančiais kadagių krūmais (I priedo 
buveinės tipas 5130). Čia avių bandas gano piemenys ir čia 
gaminama aukštos kokybės avių mėsa ir vilna. Regiono 
kooperatyvo piemenys ir žemės savininkai sutiko ganyti bent 
pusę savo avių Altmuehltal draustinyje, šerti jas tik vietoje 
pagamintu papildomu pašaru, laikytis gyvūnų gerovės gairių, tam 
tikro ganymo dažnumo ir draudimo nenaudoti pesticidų ir trąšų. 
Piemenims garantuota teisinga kaina, ir aviena yra parduodama 
vietiniuose restoranuose ir mėsinėse. 

 

Ispanija - Riet Vell. SEO/BirdLife įsteigė Riet Vell ekologinių 
produktų gamybos ir rinkodaros bendrovę, susijusią su gamtos 
apsauga. Bendrovė sėkmingai parduoda ryžius, pagamintus Ebro 
upės deltoje (SAT), ir ekologinius kietuosius kviečius, užaugintus 
Belchite ir Monegros stepėse ("Natura 2000" teritorijose), iš 
kurių gaminami aukštos kokybės makaronai ir spagečiai. Nuo 
2003 m. Riet Vell bendrovė pardavė apie 180,000 kg pagamintos 
produkcijos (žr. daugiau informacijos Ispanijos avejo tyrime). 

Šaltiniai: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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5.4 teksto langas. Pagal ES saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) ženklą registruoti 
produktai, kurie naudingi "Natura 2000" buveinėms. Pavyzdžiai: 

Vokietija: viržynių avių mėsos SKVN sistema ("Diepholzer Moorschnucke") padėjo sukurti pelningą 
pusiau natūralių viržynių ir į Ramsaro konvenciją įrašytų saugomų šlapžemių buveinių, kurios 
priešingu atveju būtų sunykusios, valdymą Dypholco mieste Vokietijoje. Šioje sistemoje naudojama 
vietinė avių veislė, kuri buvo tradiciškai naudojama ganymui viržynėse ir šlapžemėse. Valdymo 
priemonėmis buvo prisidėta prie daugiau kaip 5,000 ha viržynių atkūrimo. Nemažai nykstančių rūšių, 
įskaitant saulašarę ir ligutę, grįžo į šią vietovę, o tradicinės avių veislės išsaugojimas paskatino 
agrarinę biologinę įvairovę.  

Prancūzija: SKVN Pays d’auge sidras ir kalvadosas iš tradicinių obuolių sodų, kurie yra svarbios 
ertmėse perinčių paukščių ir šikšnosparnių buveinės. 

Ispanija: SKVN sistemoje, sėkmingai pritaikytoje avių pieno sūrio (‘Idiazabal’) gamybai ekstensyviai 
ganomose kalnų buveinėse Ispanijos Baskų ir Navaros regionuose, naudojami mažų ganyklų sistemų 
metodai ir tradicinių veislių avys Laxta ir Carranzana. Produkto rinka padeda išlaikyti pervarymo iš 
vienos ganyklos į kitą ir piemenavimo tradiciją, dėl kurios susiformavo pusiau natūralios buveinės.  

Ispanija: tradicinių rūšių ryžiai, užauginami taikant SKVN sistemą "Arroz de Valencia" ir kultivuojami 
saugomose Valensijos regiono Albuferos nacionalinio parko šlapžemėse, yra svarbūs migruojantiems 
ir vandens paukščiams, taip pat ir varliagyviams, žuvims ir daugeliui kitų rūšių. Gamybos metodai yra 
pritaikyti buveinei pasinaudojant kintančių lygių potvyniais, kurių dėka išlaikomos tinkamos 
šlapžemės dirvožemio sąlygos ir sumažinamas žemės ūkyje naudojamų cheminių medžiagų poveikis.  

Ispanija: tradiciniais metodais valdomose dehesose rudenį ir žiemą kiaulės maitinasi gilėmis, o 
pavasarį jos ganomos, dažnai derinat jų ganymą su avių ar galvijų ganymu. SKVN ženklo Iberijos 
kumpis, gaminamas iš dehesose ganomų kiaulių, gali būti ženklinamas ženklu “maitinta gilėmis" (de 
bellota), jeigu kiaulės buvo maitintos tik gilėmis bent jau 60 dienų iki skerdimo ir jeigu inspektoriaus 
patikrinimo išvadoje bandos skaičius atitiko dehesos pajėgumą jas išmaitinti (buvo pakankamas gilių 
derlius). Todėl kiaulės turi ganytis dehesoje bent jau metų dalį, kad patenkintų SKVN reikalavimą ir 
taip išlaikytų šios buveinės tvarų naudojimą. 

Šaltiniai: (Ecologic, 2006b; Oppermann ir Spaar, 2003 m.; Verhulst et al, 2007 m.) 
 

5.10 Parama pagal BŽŪP "Natura 2000" ariamosios žemės buveinių ir rūšių valdymui 

Ankstesniuose šio skyriaus skirsniuose buvo aprašyti galimi BŽŪP paramos šaltiniai siekiant užtikrinti 
mažo intensyvumo "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų tęstinumą ir stiprinti šių ūkių gebėjimus bei 
didinti jų pajamas. Šiame skirsnyje aprašomos išmokos, skiriamos iš šių šaltinių už buveinių ir rūšių 
valdymą, kad būtų galima užtikrinti "Natura 2000" teritorijų apsaugą. Pirmiausiai tai yra finansavimo 
šaltiniai, skirti padėti parengti "Natura 2000" valdymo planus, nes šie planai (ar panašios iniciatyvos) 
pagrindžia pagrindines paramos priemones, įskaitant agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokas ir 
ne pelno investicijas. Tarp šios paramos rūšių yra: 
• Parama kaimo paveldui ir "Natura 2000" valdymo planams (II ramstis) 

• Agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos (II ramstis) 
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• Ne pelno investicijos, susijusios su agrarine aplinkosauga ir klimatu bei "Natura 2000" (II ramstis) 

• "Natura 2000" kompensacinės išmokos (II ramstis) 

• Gyvūnų gerovės išmokos (II ramstis) 

• Miškų gaisrų prevencija ir žemės ūkio potencialo atkūrimas (II ramstis) 

Kaimo paveldas ir "Natura 2000" valdymo planai (II ramstis) 

Priemonė 71 "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" apima galimybę 
finansuoti " su "Natura 2000" teritorijomis ir kitomis gamtiniu požiūriu didelės vertės vietovėmis 
susijusių apsaugos ir valdymo planų" parengimą ir atnaujinimą. Lėšos taip pat prieinamos mažos 
apimties infrastruktūrai, tiriamosioms studijoms ir investicijoms, susijusioms su "kaimų, kaimo 
kraštovaizdžių ir gamtiniu požiūriu didelės vertės vietovių kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant susijusius socialinius bei ekonominius aspektus, taip pat 
informuotumo aplinkosaugos srityje didinimo veiklai". Dauguma ES subsidijų negali būti panaudota 
čia siūlomam finansavimui, kuris galėtų būti skirtas dalyvavimu grindžiamiems procesams palengvinti 
ar paremti, kad būtų parengti plėtros planai, o ši priemonė galėtų būti žymiai didesniu mastu 
panaudota, kad būtų padėta parengti gerus "Natura 2000" teritorijų valdymo planus panaudojant 
dalyvavimu grindžiamą požiūrį, kurio reikia norint užsitikrinti suinteresuotųjų subjektų paramą 
valdymo tikslams (Boccaccio et al, 2009 m.), ir kad būtų padėta išvengti konfliktų, kuriuos yra 
patyrusios nemažai valstybių narių (Apostolopoulou ir Pantis, 2009 m.; Grodzinska-Jurczak ir Cent, 
2011 m.; Keulartz, 2009 m.; Rauschmayer et al, 2009 m.). 
 
Nemažai kitų valstybių narių panaudojo lygiavertę priemonę savo 2007-2013 metų regioniniuose 
plėtros planuose. Ši priemonė buvo plačiai panaudota Vokietijoje plėtojant "Natura 2000" 
planavimą, buveinių išlaikymą ir (arba) atkūrimą, rūšių apsaugos programų įgyvendinimą, Vandens 
pagrindų direktyvos projektus ir gamtos apsaugos konsultavimo paslaugas. Prancūzijoje šia priemone 
buvo finansuoti "Natura 2000" valdymo planai, "Natura 2000" sutartys su subjektais, kurie nėra 
ūkininkai ar miškų savininkai, ir informuotumo didinimo veikla; naudojant šią priemonę Prancūzijoje 
buvo įgyvendintos priemonės, kuriomis buvo sumažinti konfliktai dėl plėšriųjų žinduolių populiacijų. 
Dabar Suomijos nevyriausybinės gamtos apsaugos organizacijos pagal šią priemonę gali siekti 
finansavimo, kad galėtų parengti valdymo planus privatiems "Natura 2000" miškams ir, pavyzdžiui, 
reklamuotų juos kaip ekologinio turizmo vietoves (Figeczky et al, 2010 m.). Velse ši priemonė buvo 
panaudota siekiant atkurti ganomų užliejamų pievų pelkes ir druskingas pelkes Ynys-hir draustinyje, 
pagerinti teritorijos pasiekiamumą lankytojams ir infrastruktūrą, visuomenės supratimą apie 
teritoriją ir jos tikslus ir paskatinti veiksmingą partnerystę turizmo sektoriuje (Allen at al. 2012b). 
 

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos (II ramstis) 

Kaip matyti iš naujo pavadinimo, šios išmokos apimtis buvo išplėsta, ir ji išlieka vienintelė privaloma 
priemonė, kurią (neskaitant Leader) turi įgyvendinti valstybės narės savo RPP72. Pakeistas šių 

                                                           
71 Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
72 Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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išmokų tikslas ir šia priemone siekiama išsaugoti ir skatinti būtinus žemės ūkio praktikos pakeitimus, 
kurie daro teigiamą poveikį aplinkai ir klimatui.  

Klimato įtraukimas į agrarinės aplinkosaugos priemonę rodo įsipareigojimą remti žemės ūkio 
valdymo praktiką ir prisidėti prie klimato kaitos sušvelninimo ir prisitaikymo prie jos, ir tai gali tapti 
dar svarbiau, jei ES priims taisykles dėl atsiskaitymo už žemės naudojimą, žemės naudojimo 
paskirties pakeitimą ir miškininkystės veikloje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Kiti 
pokyčiai susiję su tuo, kad naujai pabrėžiama ūkininkų ir kitų žemės valdytojų bendrai pateikiamų 
paraiškų svarba sutaupant sandorio išlaidas, kas galėtų padėti užsitikrinti didesnės apimties "Natura 
2000" buveinių ir rūšių valdymą, jeigu valstybės narės nuspręstu teikti šias bendras paraiškas. 
Pastebėta, kad veiksmingas bendradarbiavimu grindžiamas požiūris į agrarinės aplinkosaugos 
sistemas jau naudojamas Nyderlanduose (Franks ir McGloin 2006 m.). 

Šia priemone ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams siūlomos metinės išmokos mainais už 
aplinkosaugos valdymo paslaugą laikantis aiškiai apibrėžtos valdymo praktikos daugiamečių 
įsipareigojimų forma. Šia praktika sukuriama konkreti nauda aplinkosaugai, viršijanti 
aplinkosaugos ir kompleksinės paramos teisės aktais jau nustatytą bazinį apsaugos lygį 
(daugiau informacijos apie bazinį apsaugos lygį pateikta 5.3 skirsnyje). Dalyvavimas yra 
savanoriškas ir kad gautų išmoką, ūkininkai turi pasirašyti su vadovaujančiąja institucija 
sutartį dėl valdymo, kuri paprastai galioja nuo penkerių iki septynerių metų. Sutartyje 
nustatomi konkretūs, dažnai pakankamai išsamūs valdymo reikalavimai (pavyzdžiui, susiję su 
maistinių medžiagų naudojimu ir apyvarta sandėliuose), kuriuos gali reikėti planuoti ir 
aprašyti dokumentuose73. 

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės gali būti suplanuotos, skirtos ir įgyvendintos 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu. Tai yra viena iš lanksčiausių BŽŪP paramos 
priemonių, atitinkančių teisės aktuose nustatytas taisykles, ir ji suteikia valstybėms narėms 
laisvę priimti sprendimus dėl aplinkosaugos prioritetų taip, kad būtų atspindėta didelė 
biofizinių, klimato, aplinkos ir agronominių sąlygų įvairovė skirtinguose vietos ir Europos 
regionų ūkiuose. Valstybės narės parengė daug įvairių agrarinės aplinkosaugos sistemų, 
atsižvelgdamos ne vien tik į įvairius aplinkosaugos prioritetus ir poveikį aplinkai, bet ir į 
visuomenės pageidavimus, institucinius susitarimus ir finansinį bei politinį poveikį (Europos 
aplinkos apsaugos institutas, 2011 m.).  

Nemažai valstybių narių pritaikė konkrečias agrarinės aplinkosaugos sistemas "Natura 2000" 
teritorijų arba ariamosios žemės, kurioje yra "Natura 2000" buveinės ir rūšys, valdymo poreikiams 
(žr. 5.5 ir 5.6 teksto langus). Pavyzdžiui, Ispanija parėmė savo tradicinę ariamosios žemės ir 
avininkystės sistemą panaudodama agrarinės aplinkosaugos sistemą (Caballero ir Fernández-Santos, 
2009 m.). Tačiau kai kurios valstybės (pavyzdžiui, Graikija, Prancūzija ir didžioji Ispanijos dalis) 
agrarinei aplinkosaugai išleido mažą savo EŽŪFKP biudžeto dalį (Boccaccio et al, 2009 m.). Apskritai, 
valstybių narių agrarinės aplinkosaugos ir klimato sistemos turi būti subalansuotos, kad reaguotų tiek 

                                                           
73 Recipients of agri-environment payments must also comply with requirements on the use of fertilisers and 
plant protection products which Member States must define (as required by Article 39(3) of Regulation 
1698/2005) 



 

 84 

į biologinės įvairovės poreikius visame ūkininkavimo kraštovaizdyje, tiek į retesnių Bendrijos svarbos 
buveinių ir rūšių poreikius.  

Žemės valdytojai, kuriems ūkininkavimas nėra pagrindinė profesija, pavyzdžiui, privačios gamtos 
apsaugos institucijos, turi didelius biologinei įvairovei svarbius žemės plotus. Parama agrarinei 
aplinkosaugai ir klimatui gali būti skiriama ne tik ūkininkams, bet ir kitiems individualiems žemės 
valdytojams ar jų grupėms. Rengiant RPP reikėtų stengtis užtikrinti, kad paramą galėtų gauti tie 
asmenys, kurie gali geriausiai įvykdyti aplinkosaugos valdymą, būtiną aplinkosaugos prioritetams 
įgyvendinti. Kasmetinės išmokos paprastai mokamos penkerius - septynerius metus (arba ilgiau, 
jeigu tai būtina, kad būtų gauta ir išlaikyta nauda aplinkosaugai), bet gali būti mokamos ir fiksuoto 
dydžio arba vienkartinės išmokos, susietos su įsipareigojimais "atsisakyti naudoti teritorijas 
komerciniais tikslais". Apskaičiuojant išmoką įskaitoma 20 procentų sandorio išlaidų (30 procentų, 
jeigu išlaidas patiria grupės). 

Paveldas ir vietinės gyvulių veislės, ypač galvijai ir avys, yra svarbūs pusiau natūralių pievų valdymui, 
ir ši jų apsaugai ir naudojimui skirta priemonė yra svarbus papildomas išteklius "Natura 2000" 
ariamosios žemės valdymui. Agrarinės aplinkosaugos sistemos genetinių išteklių apsaugai buvo 
panaudotos ankstesnės RPP, pavyzdžiui, Italijoje, Portugalijoje, Vokietijoje ir Austrijoje siekiant 
išlaikyti reikšmingą dalį tokių nacionalinių veislių galvijų (Nitsch, 2006 m.) kaip Vengrijos pilkieji ir 
dėmėtieji galvijai, Mangalicos kiaulės ir Racka avys, kurios ganosi Panonijos druskingose stepėse ir 
pelkėse; Estijos vietinės veislės arklys ir Estijos veislės galvijai pakrančių pievose; ir Slovėnijos 14 
veislių gyvulių sistema, įskaitant Cika galvijus, Carniolan medunešes bites ir alpių pievose 
besiganančias Jezersko-Solčava avis. Bulgarijoje Karakachan aviganiams skirtas finansavimas buvo 
svarbi parama ekstensyviam ganymui I priede išvardytose buveinėse. 

Agrarinių aplinkosaugos sistemų sėkmė priklauso nuo kelių veiksnių. Tarp jų svarbiausią vietą užima 
konsultacijų teikimas ūkininkams aplinkosauginės žemėvaldos klausimais ir ūkininkų mokymas bei 
pakankami techniniai ir instituciniai gebėjimai parengti sistemas ir stebėti rezultatus. Sistemos bus 
sėkmingesnės, jeigu jos bus kuriamos dalyvaujant ūkininkams ir panaudojant ūkininkų žinias 
(Vokietijos, Čekijos Respublikos, Rumunijos ir Estijos atvejų tyrimo pavyzdžiai E priede).  

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato sutartys yra neprivalomos ūkininkui, ir sėkmingas lėšų 
įsisavinimas priklauso nuo išmokų koeficientų, atspindinčių tikras ūkininko išlaidas ir suteikiančių 
pakankamą paramą ekonomiškai neperspektyvių ūkininkavimo sistemų išlaikymui. Agrarinės 
aplinkosaugos išmokos apskaičiuojamos kaip papildomos išlaidos ir parastos pajamos, patirtos 
įgyvendinant valdymo reikalavimus, bet tai, kaip ši formulė buvo naudojama, neišsprendžia 
problemos, susijusios su labai mažas pajamas iš ūkinės veiklos gaunančiais ūkiais, ypač kalbant apie 
GPDV aukštumų gyvulininkystės ūkius, kurie jau įgyvendina aukšto lygio aplinkosaugos valdymą, bet 
neturi pajamų, kurios apibrėžiamos kaip prarastos pajamos, ir kuriuose gali nereikėti keisti 
ūkininkavimo sistemos taip patiriant papildomų išlaidų. Be agrarinės aplinkosaugos išmokų lygių, 
kuriuose taip pat būtų atsižvelgiama į darbo sąnaudas ir fiksuotas ūkininkavimo sistemos sąnaudas, 
ekonomiškai realus ūkininkų pasirinkimas būtų atsisakymas ūkininkauti. Valstybės narės galėtų 
aktyviau pasinaudoti šią formulę pagrindžiančių prekybos taisyklių lankstumu, kad atspindėtų visas 
išlaidas, patiriamas tęsiant ūkininkavimą GPDV vietovėse, kuriose, kaip įrodyta, egzistuoja rizika, kad 
ūkininkavimo bus atsisakyta arba jis bus intensyvinamas (Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife 
International, 2011 m.). Pagrindinis, tačiau valstybių narių dažnai ignoruojamas išmokos 
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apskaičiavimo elementas yra papildoma išmoka už ūkininko sandorio išlaidas (laiką ir darbą, skirtą 
sutarties sudarymui ir administravimui). Atsižvelgiant į tai prie apskaičiuotos išmokos sumos gali būti 
pridėta dar 20 procentų (30 procentų esant grupinėms sutartims) ir tai turėtų lemiamą reikšmę 
ūkininko sprendimui, bet daug vadovaujančiųjų institucijų šiuo metu neprideda sandorio išlaidų prie 
apskaičiuojamos agrarinės aplinkosaugos išmokos, nepaisant to, kad akivaizdu, jog tai gali turėti 
įtakos geresniam paramos įsisavinimui (Keenleyside et al, 2012 m.). 
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5.5. teksto langas. Agrarinės aplinkosaugos sistemos, parengtos "Natura 2000" 
buveinėms 2007-2013 metais 

Rumunija – GPDV pievų valdymas. Sistema apima reikalavimus naudoti tradicinį mėšlą, 
nenaudoti cheminių trąšų, surinkti nupjautą žolę per 2 savaites po šienavimo, apriboti ganymą 
užliejamose pievose; galima gauti papildomą išmoką už "tradicinės praktikos išlaikymą" (įskaitant 
nurodymą naudoti tik rankinį šienavimą) (ENRD, 2010; Güthler ir Oppermann, 2005 m.; Riccheri, 
2006 m.). Pagal šią sistemą galima išlaikyti tradicinį šienaujamų pievų modelį su mozaikiniu 
kraštovaizdžio valdymu ir šienavimo datų įvairove, idealia įvairių gyvūnų ir augalų bendrijoms 
klestėti. 

Slovakija – pusiau natūralių ganyklų ir pievų valdymas. Taikant agrarinės aplinkosaugos sistemą 
pusiau natūralių ir natūralių žolynų apsaugai numatomas valdymas, pritaikytas septynių tipų 
pievoms (sausoms pievoms, vidutinio drėgnumo pievoms, šienaujamoms kalnų pievos, šlapioms 
mažesnių aukštumų pievoms, aliuvinėms guostynų (Cnidion) pievoms, didesnių aukštumų 
šlapioms pievoms, liūnų ir melvenių (Molinia) pievoms, kalnų aukštumų pievoms), įtrauktoms į 
Nacionalinį pievų aprašą kaip pusiau natūralios pievos (remiantis diagnostinėmis rūšimis). Tarp 
valdymo nurodymų yra šienavimas nustatytomis datomis, piemenavimas nenaudojant tvorų, 
drenažo ir mulčiavimo draudimas. Draudžiamas ganymas linų ir melvenių (Molinia) pievose. 
Aliuvinėse žemumų pievose ir šienaujamose kalnų pievose ganyti galima nupjovus žolę pirmą 
kartą. Šiuo metu iš agrarinės aplinkosaugos priemonių finansavimas skiriamas daugiau kaip 
102,000 ha pusiau natūralių pievų valdymui (skiriant po 17 milijonų eurų per metus). 

Ispanija –"dehesų" išlaikymas. Ekstremadūros, Kastilijos ir La Mančos bei Andalūzijos 
regionuose(taip pat Kastilijos ir Leono regione pagal "miškų aplinkosaugos" priemonę) 
įgyvendintų agrarinės aplinkosaugos sistemų valdymo reikalavimai: kad nebūtų javų ir (arba) 
ankštinių ir (arba) pašarinių kultūrų pasėlių (jie yra įprasti intensyviau valdomose "dehesų" 
srityse) arba jie turėtų būti riboti; laikomų galvijų kiekis - 0.1 - 1.0 sutartinių galvijų (LU)/ha ir kiti 
apribojimai, kad būtų išvengta per didelio ganymo, užtikrintas kraštovaizdžio elementų (pvz., 
akmens sienų) išlaikymas; išlaikyti arba padidinti medžių (Quercus, Olea) tankį; reikalavimai 
medžių genėjimui ir regeneracijai; taip pat krūmynų tvarkymas bei kai kurie savanoriški 
įsipareigojimai, pavyzdžiui, turėti teritorijų, kuriose neganoma, arba turėti ekologinių pasėlių. Šią 
priemonę galima derinti su kita vietinių veislių kiaulių, galvijų, avių ir kitų veislių apsaugai skirta 
agrarinės aplinkosaugos sistema, kuria tradiciškai palaikomos dehesos buveinės ir ekologinis 
gyvulių auginimas (Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO ir Birdlife International, 2011 
m.). 

Švedija – "Natura 2000" ganyklų valdymas. Švedija siūlo priemones ganykloms, kuriose yra 
specifinių vertybių, pavyzdžiui, pievų ant klinčių substrato, kalnų pievų, šienaujamų pievų ir 
šlapžemių, priskiriamų kelių tipų "Natura 2000" buveinėms. Kitos sistemos buvo sukurtos 
miškingosioms ganykloms. Šiomis sistemomis skatinamas šioms buveinėms tinkamas mažo 
intensyvumo valdymas, įskaitant reikalavimus ganymui ir derliaus valdymui, draudimą naudoti 
pesticidus ir nurodymą riboti rotacijos principu grindžiamą arimą.  

JK – bendras ganymas šlapiuose viržynuose. Įtraukti bendrą žemę į agrarinės aplinkosaugos 
sistemą dažniausiai yra sunku, bet Velse (JK) 16 žemės valdytojų, ganančių avis bendruose 800 ha 
ploto "Natura 2000" teritorijos viržynuose sudarė 5 metų agrarinės aplinkosaugos sutartį , pagal 
kurią numatyta padidinti galvijų ganymo intensyvumą pavasarį ir vasarą, kad būtų susilpnintas 
didžialapio šakio plitimas ir nuganyta šiurkšti augalija, pradėjusi dominuoti šlapiame viržyne. ne 
pelno investicijos priemonė didžialapiam šakiui ir krūmams pašalinti, kad būtų atkurta 
buveinė.Žiemą avių skaičius ribojamas, kad būtų išvengta per intensyvaus ganymo, ir buvo 
panaudota  

Sources: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB and Birdlife International, 2011)and 
Natura 2000 farmland management case studies (see Annex E) 
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Kelios agrarinės gamtosaugos sistemos, skirtos išlaikyti buveines su turtinga biologine 
įvairove ar tam tikromis rūšimis, buvo grindžiamos "išmokomis pagal rezultatus", paliekant 
ūkininkams lanksčią galimybę pasirinkti reikalingą valdymo rūšį (žr. Airijos atvejo tyrimo 
pavyzdį E priede). Ši taktika gali būti naudinga tam tikrų tipų buveinėms ir rūšims tais 
atvejais, kai lengvai stebimas rezultatas yra tiesiogiai susijęs su bendra buveinės būkle, bet ji 
gali būti rizikingesnė ūkininkams, nes aplinkosaugos rezultatai gali priklausyti nuo išorinių 
veiksnių (pavyzdžiui, oro ir migravimo), kurių kontroliuoti jie negali. Dėl to kyla sunkumų 
nacionalinėms institucijoms tikrinant atitiktį ir gali pasitaikyti daugiau klaidų bei sumažėti 
išmokos. Kad sistemos būtų sėkmingos, jas reikia gerai parengti ir nesiūlyti ūkininkui per 
daug rizikuoti.  

 

5.6 teksto langas. Sėkmingi agrarinės aplinkosaugos priemonių pritaikymo "Natura 2000" 
rūšims pavyzdžiai 

Prancūzija – pašariniai pasėliai mažajam einiui (Tetrax tetrax). Kadangi tikslinga agrarinės 
aplinkosaugos sistema buvo įgyvendinta Poitou Charentes regione 2004 m., šioje vietovėje jau 
stebimi sugrįžtantys mažieji einiai. Šia sistema siekiama išspręsti dvi pagrindines paukščių 
sumažėjimo priežastis: dėl lizdų naikinimo ir badavimo. Svarstytos tokios galimybės kaip metinių 
pasėlių pakeitimas pašariniais pasėliais ir pievomis; liucernos laukų pjovimo ribojimas; ir 
insecticidų bei herbicidų draudimas. 

Portugalija – didelė pseudo stepė didžiajam einiui (Otis tarda) ir kitiems stepių paukščiams. 
Pagal Castro Verde zonos programos agrarinės aplinkosaugos sistemą teikiama parama 
ūkininkams už ūkininkavimo praktikos su tradicine javų sėjomaina išlaikymą, skatinamas mažesnis 
insekticidų ir herbicidų naudojimas bei neintensyvūs ganymo lygiai. Dėl to didžiojo einio (Otis 
tarda) populiacija šioje vietovėje padvigubėjo. Mažesnės didžiojo pelėsakalio (Falco naumanni) ir 
mažojo einio (Tetrax tetrax) populiacijos taip pat pagausėjo, bet išmokų sumos, skirtos ūkininkų 
kompensacijoms už valdymo veiklos apribojimus, yra nepakankamos. 

Slovėnija -pievų vaismedžių sodai ir jų paukščiai. Pagal sistemą remiamas medžių genėjimas ir 
persodinimas (1 hektaro plote turi būti ne mažiau kaip 50 ir ne daugiau kaip 200 medžių); 
nustatyti medžių genėjimo datų apribojimai; riboto skaičiaus gyvulių ganymas rūšių turtingose 
ganyklose po medžiais; ir augalų apsaugos produktų bei trąšų naudojimo apribojimai. I priedo 
rūšims priklauso rūšys, įskaitant pelėdikę Athene noctua, kukutį Upupa epops ir gražiagalvę Jynx 
torquilla, kurioms yra naudingi tradiciniai sodai. 

Jungtinė Karalystė (Anglija) – pievų valdymas auksuotosios šaškytės (Euphydryas aurinia) 
apsaugai. Auksuotosios šaškytės populiacijos, kurios daug kur Europoje beveik išnyko dėl to, kad 
išnyko drėgnos ir kreidingos pievos, stabilizavosi arba didėja įgyvendinus tikslingą agrarinės 
gamtosaugos sistemą. Šia sistema finansuojami valdymo metodai, kuriuos taikant susiformuoja 
margas žemos ir aukštos augalijos kraštovaizdis drėgnose kreidingose pievose naudojant 
ekstensyvų galvijų ar tradicinių veislių arklių ganymą ir selektyvų šienavimą ir krūmų pašalinimą.  

Šaltiniai: (Poláková et al, 2011 m.; RSPB & Birdlife International, 2011 m.), Liga para a protecção 
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Ne pelno investicijos, susijusios su agrarine aplinkosauga ir "Natura 2000" (II ramstis) 

Ši priemonė iš esmės papildo agrarinės aplinkosaugos ir klimato bei "Natura 2000" priemones, pagal 
kurias metinės išmokos skiriamos už tam tikrą specifinį žemės valdymą, bet nesiūloma investicinė 
parama. Ne pelno aplinkosaugos investicijos, kurių dažnai reikia iš anksto, prasidėjus galioti penkerių 
metų sutarčiai, gali būti gyvybiškai svarbios galimybei įgyvendinti žemės valdymo reikalavimus, ypač 
pagal sistemas, skirtas ūkininkavimui GPDV teritorijose ir "Natura 2000" buveinėms bei rūšims. 

Ankstesnės EŽŪKF priemonės, kuri šiuo metu pateikiama kaip platesnės investicinės priemonės 
dalis74, apimtis buvo išplėsta įtraukiant su "rūšių ir buveinių biologinės įvairovės apsaugos būkle" 
susijusias investicijas, taip pat ir geriau pažįstamą "agrarinės aplinkosaugos tikslų įvykdymą" bei 
"„Natura 2000“ tinklo arba kitų gamtiniu požiūriu didelės vertės sistemų visuomeninės vertės 
didinimą". 

Ši priemonė taip pat gali būti naudojama "Natura 2000" buveinių valdymui reikalingos 
infrastruktūros finansavimui, pavyzdžiui, šlapžemių valymui, vandentvarkos sistemų atkūrimui, kad 
būtų atkurta šlapžemės hidrologija, privažiavimo keliams, tvoroms ir įrenginiams. Pagal ją galima 
padengti iki 100 procentų aplinkosaugos investicijų, skiriamų atstatyti ar pastatyti gyvatvores, tvoras, 
sienas ir kitas struktūras, kurios naudingos aplinkai, bet yra mažai ar visiškai nepelningos ir todėl 
ekonomiškai nepatrauklios ūkininkams. Ši priemonė buvo plačiai naudojama kartu su agrarinės 
aplinkosaugos priemone ir daug 2007-2013 m. agrarinės aplinkosaugos sistemos veiksmų buvo 
finansuojama pagal abi priemones.  

Pagal šią priemonę skiriamas svarbus finansavimas buveinių atkūrimo darbui "Natura 2000" žemėje, 
ir investicijos gali apimti, pavyzdžiui, krūmų tvarkymą ir pašalinimą; tradicinių tokių ariamosios 
žemės struktūrų kaip žemės pylimai, akmens sienos ir avių aptvarai atkūrimą; šlapžemių, pavyzdžiui, 
tvenkinių, meldų eilių, pelkių ir griovų atkūrimą; ir tradicinių sodų, alyvmedžių giraičių ir miško 
ganyklų atkūrimą. Kalbant apie "Natura 2000" valdymą, svarbu pažymėti, kad aptvarų, vandens 
tiekimo ir kitos būtinos gyvulių valdymo infrastruktūros įrengimas gali sudaryti reikšmingas aplinkai 
naudingų ganymo režimų sąnaudas, ypač kai ši infrastruktūra yra atkuriama. Investicijos taip pat gali 
būti skiriamos pėsčiųjų takams, paukščių stebėjimo slėptuvėms įrengti ir lankytojų informavimui 
"Natura 2000" teritorijose, kitose gamtos apsaugos teritorijose bei GPDV žemėje. 

"Natura 2000" kompensacinės išmokos (II ramstis) 

Naujuose II ramsčio teisės aktuose numatyti tam tikri šios priemonės pakeitimai75 siekiant 
ją supaprastinti ir paskatinti ją naudoti. Žemės valdytojai, kurie nėra ūkininkai, turės teisę 
gauti išmokas, jei jos bus pagrįstos. Išmokas taip pat bus galima gauti už "kitas nustatytas 
gamtos apsaugos teritorijas, kuriose esantiems ūkiams ir miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie Buveinių direktyvos 10’ įgyvendinimo". Tokių teritorijų 
plotai negali viršyti 5% kiekvienos kaimo plėtros programos teritorinei taikymo sričiai 
priklausančių „Natura 2000“ vietovių plotų. 

                                                           
74 Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
75 Article 30 RD 
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Ši priemonė gerokai skiriasi nuo kitų RPP priemonių tuo, kad pagal ją skiriamos 
kompensacinės išmokos už apribojimus, kurie taikomi pagal nacionalinius teisės aktus 
įgyvendinant Buveinių direktyvą (taip pat Vandens pagrindų direktyvą) ariamosios žemės ir 
miško valdymo tikslu. Išmokos ūkininkams, miškininkams ar kitiems žemės "Natura 2000" 
teritorijose valdytojams yra priklausomos nuo oficialaus "Natura 2000" teritorijos paskyrimo 
ir nuo to, ar yra valdymo planas ar lygiavertis teisinis dokumentas, kuriuo nustatomi 
valdymo veiksmai, kuriuos žemės valdytojai turi teisiškai įgyvendinti, kad prisidėtų prie tos 
teritorijos geros ekologinės būklės atkūrimo.  

Išmoka - tai standartinė fiksuoto dydžio suma už hektarą, nustatoma atsižvelgiant į prarastas 
pajamas ir (arba) išlaidas, patirtas dėl "Natura 2000" teisės aktais nustatytų apribojimų, 
viršijančių GAAB kompleksinės paramos reikalavimus ir minimalią veiklą, nustatytus 
atsižvelgiant į I ramstį. Pavyzdžiui, tai gali būti apribojimai laikomų gyvulių skaičiui, ganymui 
ir šienavimo datoms arba atsisakymas vykdyti sausinimo ir apsodinimo mišku veiklą.  

Ši priemonė gali būti labai svarbi RPP priemonių dalis, skirta kertinių ES ariamosios žemės 
buveinių apsaugos būklei pagerinti. Ji gali būti išmokėta skiriant standartines sumas 
reikalavimus atitinkantiems ūkininkams ir miškininkams, jos sandorio išlaidos yra santykinai 
mažos ir ji suteikia pagrindą tikslingesnėms agrarinės aplinkosaugos ir klimato bei ne pelno 
investicinėms išmokoms, pavyzdžiui, tais atvejais, kai reikalaujamas 1 priede išvardytų rūšių 
buveinių atkūrimas ar specialus valdymas. Atitikties sąlygos išplėtimas įtraukiant kitas 
gamtos apsaugos teritorijas galėtų padėti pagerinti buveinių susietumą ir biologinės 
įvairovės prisitaikymą prie klimato kaitos, bet gali būti apribotas dėl reikalavimo įgyvendinti 
"aplinkosaugos apribojimus". 

Nepaisant santykinio šios "Natura 2000" priemonės paprastumo, jos naudojimas 2007-2020 
metais daugelyje valstybių narių yra ribotas ir sudarė tik 0.5% RPP išlaidų visoje ES. Tik kelios 
valstybės narės skyrė šiai priemonei reikšmingą finansavimą iš savo RPP biudžetų 2007-2013 
metais, ir iki 2009 m. savo tikslus pasiekė tik Vokietija, Čekijos Respublika, Estija, Lietuva ir 
Latvija76. Airija taip pat skyrė lėšų, bet nepasiekė savo tikslo. Taip buvo iš dalies dėl to, kad 
dar neapibrėžti daugelio "Natura 2000" teritorijų valdymo reikalavimai, kas reiškia, kad 
valstybės narės nesugebėjo skirti jokių išmokų pagal šią priemonę (Europos Komisija, 
2010c). Pavyzdžiui, į Lenkijos 2007-2013 m. RPP buvo įtraukta tiesioginių "Natura 2000" 
išmokų galimybė, bet jos įgyvendinimas buvo atidėtas iki tol, kol bus parengti valdymo 
planai ir bus galima apskaičiuoti realias ekonomines sąnaudas ir apribojimus valdymui. 
(CEEweb, 2011 m.) (ir parama "Natura 2000" teritorijoms buvo pasiūlyta savanoriškos 
agrarinės aplinkosaugos kontekste). 

Nemažai valstybių narių nusprendė panaudoti savanorišką agrarinės aplinkosaugos 

                                                           
76 European Network for Rural Development (2011) Rural Development Programmes 2007-2013 Output 
Indicators realised 2007-2009. Measure 213: Natura 2000 payments and payments linked to Directive 
2000/60/EC (WFD) (updated June 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-
in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
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priemonę "Natura 2000" teritorijų valdymui finansuoti, nes šios sistemos buvo jau 
nustatytos, jos buvo nepriklausomos nuo teritorijos valdymo plano ir pagal jas buvo 
siūlomas lankstesnis finansavimas. 

Gyvūnų gerovės išmokos (II ramstis) 

Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią priemonę77 gali būti skiriamos remti ūkininkus, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus, viršijančius privalomus įsipareigojimus, įskaitant 
galimybę gyvūnams gauti vandens ir pašaro arčiau vietų, kuriose turi būti patenkinti jų 
natūralūs poreikiai, taip pat pagerintas gyvenimo sąlygos, pavyzdžiui, erdvės, paklotės, 
natūralaus apšvietimo, išėjimo į lauką ir kitas sąlygos. 

Kai kurios valstybės narės panaudojo šią priemonę, kad paremtų laisvo gyvūnų ganymo 
sistemas, įskaitant ganymą "Natura 2000" teritorijose. Pavyzdžiui, Vokietijoje buvo skirta 
parama galvijų ganymui vasaros ganyklose, alpių pievose, ir galvijų bei kiaulių laikymui 
neužtvertose dengtose daržinėse. Italijos Emilijos-Romanijos teritorijose regiono parama 
buvo skirta Parmezano sūrio gamintojams, ganantiems galvijus kalnų vietovėse, o 
Katalonijoje (Ispanija) buvo skirta papildoma parama ekologine gyvulininkyste 
užsiimantiems ūkininkams (Zemekis et al, 2007 m.). Pagal gyvūnų gerovės priemonę taip pat 
galima remti kraiko paklotės naudojimą, taip sukuriant rinką kraikui, gaminamam iš "Natura 
2000" pievose nupjautos žolės liekanų. 

Žalos dėl miškų gaisrų prevencija ir žemės ūkio produkcijos potencialo atkūrimas (II ramstis) 

Kai "Natura 2000" ariamoji žemė (arba ariamoji žemė, įregistruota kaip miškas) yra netoli miškų, 
galima pasinaudoti dviem priemonėmis, kurios gali būti panaudotos paremti ganymą ganyklų žemėje 
arba atkurti ganymą ganyklose, kurios, būdamos tarp miškų, arba kartu su miškais sudaro 
priešgaisrines juostas, labai reikalingas gaisrų prevencijai.  

Pagal šią miškams skirtą priemonę78 teikiama parama žemės valdymo veiklai, kuria išlaikoma tokia 
apsauginė infrastruktūra kaip priešgaisrinės juostos. Ši priemonė, pagal kurią remiamas žemės ūkio 
potencialo atkūrimas po gaivalinių nelaimių ar katastrofinių įvykių79, galėtų būti potencialiai 
panaudota buveinių atkūrimo darbams finansuoti po gaisro, pavyzdžiui ganymo sąlygų atkūrimui 
krūmynuose, kuriems būdingi nekontroliuojami gaisrai. 

5.11  BŽŪP išmokos bendradarbiavimo projektams ir vietos partnerystėms 

Vietos partnerystės vaidina lemiamą vaidmenį įgyvendinant praktinį "Natura 2000" 
apsaugos valdymą. EŽŪFKP siūlo įvairių galimybių finansuoti ūkininkų veiklos grupes arba 
partnerystes tarp ūkininkų grupių ir kitų vietos organizacijų, pavyzdžiui, vietos institucijų ar 
NVO, įskaitant Leader programą, gamintojų grupes ir bendradarbiavimo projektus. Tokiai 
paramai priskiriama: 

                                                           
77 Article 33 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
78 Article 24 RD 
79Article 18 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013  
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• Bendradarbiavimas (II ramstis) 

• Vietos partnerystės - Leader programa (II ramstis) 

Bendradarbiavimas(II ramstis) 

Reformavus BŽŪP valstybėms narėms siūloma išplėsta ir lankstesnė priemonė 
bendradarbiavimo projektams80, skirtiems trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų kūrimui 
skatinti bei stiprinti kolektyvinį požiūrį į aplinkosaugos projektus ir praktiką vietos ir 
transnacionaliniu lygmeniu. Šis finansavimas gali būti derinamas su finansavimu iš kitų ES 
šaltinių. Parama padengiamos išlaidos preliminariems tyrimams, valdymo planų parengimui 
ir projektų parengimui bei įgyvendinimui, ir pradinis septynerių metų laikotarpis gali būti 
pratęstas, jeigu rengiami ir įgyvendinami kolektyviniai aplinkosaugos projektai. 

Atsižvelgiant į daugelį aplinkosaugos prioritetų, paramos ir valdymo priemonės turėtų būti 
skirtos žymiai didesnėms nei individualūs ūkiai kraštovaizdžio teritorijoms. Efektyviam 
"Natura 2000" teritorijų ir kitų teritorijų valdymui reikia, kad įvairių rūšių žemės valdytojai 
(ūkininkai, miškų savininkai, valstybinę žemę valdančios viešosios institucijos) veiktų 
bendrai, labai padėdami paskatinti aplinkosaugos valdymą aplinkosaugos požiūriu svarbiose 
vietovėse, kurioms gresia ekonominio nuosmukio rizika, ir jų ekonominį atsigavimą. 

Galimybės panaudoti agrarinės aplinkosaugos sistemas kraštovaizdžio mastu gali būti labai 
padidintos regionų asociacijų pastangomis ir įtraukiant į veiklą ne ūkininkų grupes, kaip tai 
padarė Nyderlandų aplinkosaugos kooperatyvai (Franks and Mc Gloin, 2007 m.) ir Vokietijos 
žemės apsaugos asociacija (angl. the German Land Care Associations). Tokie kooperatyvai ir 
asociacijos suburia viso regiono gamtos apsaugos grupes ir vietos ūkininkus bei 
bendruomenes ir dažnai suartina priešingas interesų grupes bendram darbui rūpinantis 
"Natura 2000" teritorijomis. Suvienydamos interesus ir vietines pajėgas Bavarijos žemės 
apsaugos asociacijos įgyvendina integruoto ir tvaraus žemės valdymo praktiką, kad 
apsaugotų nustatytas augalų ir gyvūnų rūšis ir remtų tvarią plėtrą. Vietos koordinatoriai 
plėtoja projektus, skirtus konkrečioms kraštovaizdžio rūšims, įskaitant mokslines programas, 
finansines sąmatas ir agrarinės aplinkosaugos sistemų įgyvendinimą. Jie teikia paraiškas 
gauti lėšų iš valstybės lygmeniu prieinamų fondų ir prižiūri vietos ūkininkų vykdomą veiklą 
bei stebi projektų rezultatus. Projektų sėkmės pagrindas - glaudus bendradarbiavimas su 
ūkininkais, vietos bendruomenėmis, apsaugos grupėmis ir vyriausybės institucijomis. 5.7 
teksto lange pateikti keli "Natura 2000" bendradarbiavimo iniciatyvų pavyzdžiai. 

5.7 teksto langas. Sėkmingo bendradarbiavimo iniciatyvos, reklamuojančios "Natura 2000" 
produktus ir agrarinį turizmą panaudojant Leader programą ir kompleksinį BŽŪP 
finansavimą 

Austrijos “Almo Genussregion” – Almenland regiono restoranai ir jautienos rinkodara 

                                                           
80 Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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Štirijos Leader+ regione "Almenland Teichalm – Sommeralm" iš 3,600 ha ploto alpių pievose 
besiganančių galvijų gaminama puikios kokybės jautiena. Jautiena, gaminama iš Almo veislės jaučių, 
kurie ganosi šiose alpių ganyklose, žymima registruotu prekės ženklu, ir šiuo metu produktas yra 
sertifikuojamas. Vietos veiklos grupė reklamuoja Almo regioną kaip kulinarinį turistų, geros kokybės 
restoranų ir parduotuvių, kuriose siūloma vietinė Almo jautiena, regioną. Pagrindinis sėkmės 
veiksnys - nuolatinis atviras bendravimas su vietos gyventojais ir glaudus bendradarbiavimas tarp 
savivaldybių, ūkininkų, turizmo paslaugų teikėjų, regiono skerdyklos ir gamybos bendrovės. Dabar 
jautiena taip pat parduodama ant prekystalių, kuriuos valdo apie 250 nacionalinės prekybos centrų 
tinklas. 

Italijos Grosseto provincija – integruota kaimo plėtra 

Grosseto provincija Toskanos kaimo regione priėmė integruotą požiūrį į kaimo plėtros finansavimą. 
2000 - 2007 laikotarpiu agrarinis turizmas Grosseto provincijoje padvigubėjo. Kaimo turizmas 
vertinamas kaip kanalas vietos žemės ūkio produktams reklamuoti ir taip pat kaip natūralus ir 
istorinis paveldas. Pridėtinė žemės ūkio vertė išaugo apie 2% per metus. Tuo pačiu metu regioninių 
saugomų teritorijų, įskaitant 3 regioninius parkus ir 35 nacionalinius draustinius, plotas padidėjo apie 
10%. Teritorija taip pat garsėja turtinga gėlių įvairove. 

Šaltiniai: (Beaufoy et al, 2011b; Europos Komisija, 2009 m.; Keenleyside et al, 2012 m.; Poláková et 
al, 2011 m.); and http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf 

 
Bendradarbiavimo nacionaliniu lygmeniu pavyzdžiu gali būti Nyderlandai, kur buvo 
įgyvendintos kolektyvinės sutartys dėl paramos agrarinei aplinkosaugai. Šių kolektyvinių 
sutarčių tikslas buvo pagerinti ūkininkų tarpusavio bendravimą ir informuotumą 
aplinkosaugos srityje, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai teikti naudos aplinkosaugai keičiantis 
geriausios praktikos žiniomis. Taip pat buvo laikoma, kad šis požiūris yra pigesnė ir 
veiksmingesnė agrarinės aplinkosaugos tikslų pasiekimo priemonė. Šios kolektyvinės 
sutartys davė daug naudos biologinei įvairovei, ypač vietinėms rūšims, pavyzdžiui, 
žiurkėnams ir pievų paukščiams, taip pat kraštovaizdžio elementams (Allen et al, 2012b).  

Vietinės partnerystės – požiūris pagal Leader programą (II ramstis) 

Taikant Leader požiūrį sukuriamas stiprus potencialas panaudoti vietos veiklos grupes, kad 
būtų įgyvendinti novatoriški ūkininkų mokymo projektai, įgyvendintas visam kraštovaizdžiui 
naudingas žemės valdymas, parengti ir įgyvendinti "Natura 2000" valdymo planai ir 
finansuoti transnacionaliniai projektai, skirti mokymuisi apie saugomas buveines, kurios 
peržengia sienas (Cooper et al, 2006 m.). Leader programa papildomos agrarinės 
aplinkosaugos sistemos ir kitas gamtos apsaugos finansavimas, nes šioje programoje 
didžiausias dėmesys skiriamas vietos teritorijose nuo seno vykdomai veiklai, partnerysčių 
sukūrimui įtraukiant į procesą vietos subjektus ir mokymo bei inovacijų finansavimui. 

Valstybės narės nenaudoja Leader programos kaip svarbaus finansavimo šaltinio "Natura 
2000" valdymo priemonėms, bet ši programa gali būti labai naudinga skatinant 

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf


 

 93 

bendradarbiavimą tarp vietos subjektų ir rengiant integruotus projektus, kuriuose tvariai 
suderinama gamtos apsauga ir žemės naudojimas. Pavyzdžiui, Suomija pasiūlė Leader 
finansavimą NVO už "Natura 2000" pievų ir šlapžemių, kurios nepriklauso profesionaliems 
ūkininkams, valdymą (Figeczky et al, 2010 m.). Kai kurie Leader projektai padidino "Natura 
2000" teritorijų vertę įgyvendinus ekologinio turizmo plėtros sistemas arba programas, 
skirtas vietinių aukštos kokybės žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, jautienos, gamybai ir 
rinkodarai, taip paremiant tradicines ūkininkavimo sistemas ir su jomis susijusias pusiau 
natūralias buveines. Tačiau kol kas nepakanka įrodymų siekiant įsitikinti realiais pasiekimais 
biologinės įvairovės srityje (Beaufoy & Marsden, 2010; Cooper et al, 2006 m.; Redman, 2010 
m.), ir šios sistemos buvo kritikuotos dėl nepakankamo jų procedūrų ir įgyvendinimo 
skaidrumo (Europos Audito Rūmai, 2010 m.) ir dėl nepakankamo patirties, kurią vietos 
veiklos grupės sukaupė aplinkosaugos srityje, panaudojimo (Birdlife International, 2009a; 
Boccaccio et al, 2009 m.) 

Taikant Leader požiūrį atsižvelgiama į suinteresuotąsias viešąsias-privačiąsias partnerystes, 
gebėjimų stiprinimą ir tikslingą valdymą taip sukuriant itin didelį potencialą duoti naudos 
biologinei įvairovei. Ši priemonė81 sudaro sąlygas vietos veiklos grupėms (VVG) vykdyti 
užduotis, kurias joms paskiria vadovaujančiosios institucijos, taip sudarant galimybes vietose 
įgyvendinti tikslines, galimai su teminėmis paprogramėmis susijusias aplinkosaugos 
priemones. Dabartiniame programavimo laikotarpyje pripažinta, kad gebėjimų stiprinimas 
yra lemiamas Leader požiūrio veiksnys, ir dabar šia priemone padengiamos Leader pradžios 
priemonių rinkinio, mokymo ir bendradarbiavimo tinkle sąnaudos. 

Taikant Leader požiūrį siūloma didesnio laipsnio vietos autonomija ir lankstumas tiek 
aplinkosaugos, tiek socialiniams ir ekonominiams klausimams spręsti nei galima naudojant 
įprastinį EŽŪFKP paramos įgyvendinimą "iš viršaus į apačią". Leader fondais gali pasinaudoti 
platus suinteresuotųjų kaimo subjektų ratas ir todėl atsiranda daugiau galimybių. Ateityje 
Leader projektai galėtų būti tikslingiau nukreipti į "Natura 2000" teritorijų tikslų pasiekimą, 
ypač kai Leader naudojama kartu su kitomis žemėvaldos priemonėmis, skirtomis 
aplinkosaugos prioritetams įgyvendinti. Nauja teminė EŽŪFKP struktūra suteikia didesnį 
paskatinimą Leader grupėms dalyvauti žemė valdymo veikloje palyginti su laikotarpiu 
praeityje, kuomet Leader veikla kartais apsiribodavo tik 3-ios krypties priemonių 
įgyvendinimu. Šios priemonės gali būti naudojamos socialiniam ir ekonominiam 
ūkininkavimo "Natura 2000" teritorijose gyvybingumui paremti ir pagerinti taikant didelės 
vertės žemės ūkio produktų rinkodarą, agrarinį ekologinį turizmą ar kitas iniciatyvas, 
pavyzdžiui, švietimo ar kultūros paslaugas. Atsakingai organizuojamas turizmas "Natura 
2000" ariamojoje žemėje gali būti kertine varomąja vietos ekonomikos jėga ir veiksniu, 
skatinančiu vietinių aukštos kokybės "Natura 2000" žemės ūkio produktų plėtrą bei kitų 
socialinių ir kultūrinių iniciatyvų atgimimą. Pagrindinė priemonė šiam tikslui pasiekti yra 
"Natura 2000" teritorijų valdymo planavimo procesas, kuriame integruojami vartotojų 
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grupių poreikiai, įskaitant rekreaciją ir turizmą bei vietos verslo įmones, įgyvendinant 
tinkamas rūšių ir buveinių apsaugos priemones.  

Galima pateikti du pavyzdžius, kaip Leader ir vietos veiklos grupės (VVG) gali padėti 
įgyvendinti čia aptartus kompleksinius aplinkosaugos prioritetus parodant Lenkijos patirtį, 
įgyvendintą 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu. Kraina Łęgów Odrzańskich VVG 
parėmė mažus vietos projektus, ypač tuos, kurie susiję su "Natura 2000" teritorijomis. 
Vietos piliečiai dalyvavo planavimo ir valdymo procese. Wrzosowa Kraina VVG išlaikė ir 
išsaugojo vietinę aplinkosaugos požiūriu svarbią viržyno teritoriją. Ši VVG pasirūpino 
mokymu, pamokomis mokykloje ir informacijos apie teritorijos apsaugą sklaida. Ji taip pat 
parėmė vietos turizmą įrengdama pėsčiųjų takus iki saugomos teritorijos. Nors abi 
iniciatyvos buvo įvairiapusiškai naudingos vietos gamtai, daugumos Lenkijos vietos veiklos 
grupių dėmesys gamtos apsaugai nėra pirmaeilis. Pamoka, kurią Lenkija išmoko šiame 
programavimo laikotarpyje , parodė, kad Leader programa turi būti plačiau naudojama 
gamtos apsaugai. 

5.12  Kiti ES fondai "Naturai 2000" 

LIFE programa 

LIFE yra pagrindinė ES finansavimo priemonė, skirta aplinkos apsaugai skatinti, ir ją 
administruoja Europos Komisija. Nors fondas yra mažas, juo skatinamas finansavimas 
geriausiai praktikai arba projektams, kurie, tikimasi, padės gauti tolesnį ilgalaikį finansavimą 
iš kitų šaltinių. 2014-2020 m. LIFE programa bus suskirstyta į dvi paprogrames: Aplinkos 
paprogramę ir Klimato politikos paprogramę82. Aplinkos programa toliau skirstoma į tris 
pagrindines prioritetines sritis: aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas; gamta ir 
biologinė įvairovė; aplinkos valdymas ir informavimas. Pagal LIFE programą didžiausios 
veiklos dotacijos skiriamos finansuoti projektus, susijusius su kasmetiniais kvietimais teikti 
paraiškas, bet taip pat gali būti skiriamos veiklos dotacijos ne pelno subjektams, 
veikiantiems aplinkos ar klimato srityse. 

LIFE programa vaidina lemiamą vaidmenį finansuojant "Natura 2000" tinklo įsteigimą ir 
inicijuojant jo valdymą (COWI, 2009 m.). LIFE programa turi strateginę reikšmę "Natura 
2000", nes pagal ją finansuojamos iš kitų ES šaltinių sunkiau finansuojamos labai specifinės, 
tikslinės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, stebėsena ir priežiūra, valdymo technikos 
nustatymas ir įgyvendinimas bei rizikos, kurią patiria "Natura 2000" teritorijos, valdymas 
(Gantioler et al, 2010 m.; Kettunen et al, 2011 m.). Finansavimas pagal LIFE programą yra 
ypač svarbus teritorijoms, kuriose atsisakyta žemės ūkio valdymo ir kuriose "Natura 2000" 
valdymo planavimas dar nėra pakankamas, kad būtų galima kreiptis dėl finansavimo iš kitų 
šaltinių (Kettunen et al, 2011 m.).  
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Pagrindinis LIFE programos tikslas - suteikti geriausios praktikos pavyzdžių, kuriais remiantis būtų 
galima nebefinansuoti tokios valdymo veiklos, kuri negalėtų būti laikoma "geriausia praktika". 
Teigiamas projekto poveikis bus prarastas, jeigu pasibaigus projektui tinkamas valdymas nebus 
remiamas iš kitų šaltinių, ypač agrarinės aplinkosaugos sistemų (COWI, 2009 m.). Todėl agrarinės 
aplinkosaugos sistemų plėtra "Natura 2000" valdymui yra LIFE biudžeto prioritetas (Europos 
Komisija, 2003 m.). Daugelyje "Natura 2000" atkūrimo projektų LIFE finansavimas sėkmingai 
suderintas su agrarinės aplinkosaugos finansavimo plėtra, kad užtikrintų ilgalaikę finansinę paramą 
(WWF & IEEP, 2009 m.).  

Skiriant LIFE fondus reikalaujama, kad bendras finansavimas sudarytų 60%, bet 75% yra prieinami 
projektams, skirtiems prioritetinėms "Natura 2000" buveinėms ir rūšims. Todėl turi būti rastas 
finansavimas iš kitų šaltinių, ir naujuose LIFE teisės aktuose akcentuojama būtinybė panaudoti 
tarpusavio sąveiką su kitomis politikos kryptimis ir fondais ir naujoviškas finansavimo priemones. Tai 
gali apimti prisidėjimą prie indėlių į bendrai finansuojamus integruotus didelės teritorinės aprėpties 
projektus. Tokie projektai yra skirti aplinkosaugos ir klimato politikos įgyvendinimui ir geresniam 
tokios politikos tikslų integravimui į kitas politikos sritis. Bus vis labiau svarbu parodyti pridėtinę LIFE 
projekto naudą: 2017 m. birželio mėn. Europos Komisija atliks išorinį ir vidutinės trukmės LIFE 
projekto vertinimą, ir nuo 2018 m. nacionalinių asignavimų bus laipsniškai atsisakyta ir projektai 
visoje ES bus atrenkami atsižvelgiant į jų rezultatus.  

Europos struktūriniai fondai: Regioninis plėtros fondas, Sanglaudos fondas ir Socialinis 
fondas 

Europos regioninis plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF) ir Europos sanglaudos 
fondas sudaro daugiau kaip pusę ES centrinio biudžeto. Bendrasis šių fondų tikslas yra skatinti 
ekonominę ir socialinę nepalankioje padėtyje esančių regionų plėtrą, sektorius ir socialines grupes ES 
ribose sumažinant regioninius skirtumus ir skiriant paramą struktūrinei plėtrai bei regioninės 
ekonomikos koregavimui (Farmer, 2011 m.). 2014-2020 m. laikotarpiu fondai yra orientuoti 
atsižvelgiant į strategiją "Europa 2020", 7-ąją Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programą ir kitas 
susijusias ES aplinkosaugos ir klimato strategijas bei planus, kaip apibrėžta vienuolikoje teminių 
tikslų, nustatytų Bendrųjų nuostatų reglamente (žr. 5.1 skirsnį).  

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, tampa būtina parodyti platesnę investicijų į "Natura 2000" 
finansavimą naudą susiejant biologinės įvairovės apsaugos veiklą su nauda, kurią duoda darbo vietų 
sukūrimas (ypač mažose įmonėse), kitą socialinę naudą, mažo anglies dioksido kiekio ekonomiką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ar išteklių naudojimo efektyvumą (įgyvendinant ekosistemines 
paslaugas ir žaliąją infrastruktūrą). Pavyzdžiui, Europos socialinio fondo prioritetai skatinti verslumą 
ir verslo kūrimą, institucinius gebėjimus ir efektyvų viešąjį administravimą yra susiję su "Natura 
2000" ariamąja žeme. Egzistuoja daugybė duomenų ir gairių šiai naudai "Natura 2000" teritorijoms 
parodyti (daugiau informacijos pateikta toliau). 

Pagal Europos regioninį plėtros fondą (ERPF) galima skirti lėšas biologinei įvairovei, ypač 
atsižvelgiant į tikslą išsaugoti ir apsaugoti aplinką ir skatinti efektyvų išteklių naudojimą, 
įskaitant gamtos paveldą, "Natura 2000" ir žaliąją infrastruktūrą83. Iš Europos socialinio 
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fondo (ESF) galima remti gebėjimų stiprinimą siekiant sukurti naujų darbo vietų, susijusių su 
"Natura 2000" ir smulkiuoju verslu. 

Iš šių fondų galima skirti finansavimą transnacionaliniam, tarptautiniam ir tarpregioniniam 
bendradarbiavimui, kuris gali būti naudingas "Natura 2000" teritorijų ir rūšių apsaugai, pavyzdžiui, 
ekologinio turizmo regionų plėtrai, upių baseinų apsaugai, atkūrimui ir valdymui, pakrančių zonoms, 
jūrų ištekliams ir šlapžemėms. Iš Europos struktūrinių fondų galima skirti reikšmingą finansavimą 
"Natura 2000" atkūrimo, apsaugos, valdymo ir stebėsenos veiksmams (Europos Komisija, 2011 m.) 
(žr. 5.8 teksto langą). Finansavimas taip pat galėtų būti naudojamas remti ekologinį turizmą, 
informuotumo didinimą ir komunikaciją, mokymo ir švietimo veiklą "Natura 2000" teritorijose. 

Svarbu pažymėti, kad ES lygmeniu nustatytos galimybės (t.y. galimybės pagal įvairius teisės 
aktus ir straipsnius) yra tik orientacinės. Kiekvieno struktūrinio fondo finansavimo prioritetai 
yra apibrėžti nacionalinio ir regioninio lygmens veiklos programose, ir yra gyvybiškai svarbu, 
kad "Natura 2000" finansavimo prioritetai būtų tinkamai nustatyti šiose programose, kad 
būtų užtikrinta galimybė gauti pinigų. Kiekviena veiklos programa turi būti susieta su tos 
valstybės narės prioritetinių veiksmų programa, skirta "Natura 2000". Galima pasinaudoti 
rekomendacijomis, kaip užtikrinti, kad "Natura 2000" prioritetai būtų tinkamai įtraukti į 
veiklos programas (daugiau informacijos pateikta toliau).  

2007-2020 m. dauguma regionų ir valstybių narių įtraukė biologinę įvairovę į savo veiklos 
programas kaip prioritetą ir dauguma jų skyrė tam tikras lėšas iš ERPF gamtos apsaugai ir 
tinklui "Natura 2000" (INTERREG IVC SURF gamtos projektas, 2011 m.). Tačiau 2007-2013 m. 
finansavimo laikotarpio analizė rodo, kad buvo įsisavintos ne visos biologinės įvairovės 
finansavimo galimybės, kurias suteikė struktūriniai fondai (Kettunen et al, 2011 m.). 
Apskritai, yra sunku kiekybiškai išreikšti, kiek buvo išleista tinklui "Natura 2000" ir kokį tai 
turėjo poveikį biologinei įvairovei (Kettunen et al, 2011 m.).  

ES struktūrinių ir regioninių fondų "Natura 2000" valdymui panaudojimą apriboja didelės 
investicijos, kurių reikia teikiant paraiškas fondams gauti, ir ilgas laikas, kol jie yra paskiriami. 
Apskritai, fondus galima gauti tik didelio masto projektams.  
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5.13 Rinka grindžiamos priemonės ir naujoviškos priemonės 

Šiame skirsnyje apžvelgiamos priemonės, kuriomis galima daryti poveikį privačiojo "Natura 2000" 
finansavimo valdymui ir (arba) padidinti ekonominį "Natura 2000" valdymo gyvybingumą. 
Įgyvendinant šias iniciatyvas ES fondais dažnai pasinaudojama pagal vieną ar daugiau anksčiau 
aprašytų priemonių siekiant parengti sistemą. Galima pasinaudoti ir įvairiomis kitomis galimomis 
priemonėmis, kuriomis viešasis finansavimas ir (arba) politikos veiksmai gali paskatinti didesnį 
privačiojo sektoriaus skiriamą biologinės įvairovės finansavimą, dažnai derinamą su viešuoju 
finansavimu, kuris gaunamas, pavyzdžiui, iš ne pelno organizacijų (NVO, fondų), bendrovių, kurios 
aukoja filantropiniais tikslais, arba kaimo bendruomenių (Kettunen et al, 2011 m.). Egzistuoja ir 
svarbus mikrofinansavimo, pavyzdžiui, tiesioginių rinkodaros iniciatyvų, potencialas, kuriuo gali 
pasinaudoti biologine įvairove suinteresuotos vietos įmonės ir kooperatyvai. Efektyviau galėtų būti 
panaudojama ir "Natura 2000" teritorijų lankytojų ir turistų sukuriama pridėtinė vertė įgyvendinant 
integruotus vietos plėtros ir apsaugos projektus. Svarbu atsižvelgti į tai, kad šios priemonės paprastai 
gali būti paremtos pagrindine politine sistema nustatytais pagrindais ir kertinėmis viešojo 
finansavimo priemonėmis ankstesniame skyriuje aprašytam "Natura 2000" ariamosios žemės 
valdymui, ir jos gali nebūti laikomos tik alternatyviomis priemonėmis. 

 

 

5.8 teksto langas - ERPF lėšos "Natura 2000" pakrančių buveinėms 2007-2013 m. 
laikotarpiu 

Naujoviško ERPF panaudojimo "Natura 2000" valdymui pavyzdžiu buvo projektas įgyvendinti 
integruotą Vėzerio valdymo planą, skirtą Vėzerio upės žiotims, įskaitant 3 specialias saugomas 
teritorijas ir 3 paukščių apsaugai svarbias teritorijas bei Bremeno ir Bremerhaveno miestus prie 
upės žiočių. Projekto eigoje, gavus didelę viešąją paramą, buvo parengtas integruotas valdymo 
planas ir atkurta nemažai įvairių upės žiotims būdingų buveinių ir rūšių. ERPF lėšos pagal 2-ą 
prioritetą “Pagerinti miestų ekonomiką ir jų gyventojų gyvenimo kokybę" buvo skirtos natūralių 
upės krantų atkūrimui ir rekreacijos galimybių pagerinimui bei upės baseino atkūrimui ir valdymui.  

Įgyvendinant 2009-2013 m. pagal ERPF Interreg programą finansuotą projektą "Natureship" 
(kuriame dalyvavo Suomija, Švedija, Estija ir Latvija) buvo pabrėžtas naujoviškas požiūris į 
tradicinio kaimo kraštovaizdžio palei Baltijos jūros pakrantę planavimą ir valdymą. Remiantis 
tvariu pakrantės planavimu ir skiriant specialų dėmėsį "Natura 2000" teritorijoms, šiuo projektu 
buvo siekta rasti sprendimus, naudingus gamtai, vandens apsaugai, vietos ūkininkams ir 
verslininkams.  

TIDE (Patvinstančios upės plėtros) projektas (2010-2013m.) buvo ERPF Interreg IV B Šiaurės jūros 
programos projektas, skirtas Elbės upės (Vokietija), Hamberio upės (Anglija), Šeldės upės (Belgija ir 
Nyderlandai) ir Vėzerio upės (Vokietija) žiotims. TIDE projektu buvo siekta sukurti priemones 
integruoti planavimą į vietos politiką taip užtikrinant, kad būtų laikomasi "Natura 2000" ir Vandens 
pagrindų direktyvos reikalavimų nustatant svarbiausias visų žiočių ekosistemos funkcijas ir 
susijusią naudą. Šiuo projektu buvo įgyvendintos įvairios valdymo ir atkūrimo priemonės žiočių 
buveinėse, taip pat ganomose pakrantės pelkėse.  
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Išmokų už ekosistemų funkcijas sistemos 

Išmokų už ekosistemines paslaugas sistemos yra susitarimas, pagal kurį ekosisteminių 
paslaugų gavėjai moka šių paslaugų teikėjams, kad jie jas išlaikytų (ten Brink, 2011 m.). 
Todėl šiomis išmokomis gali būti suteikta paskata biologinės įvairovės ir buveinių apsaugai ir 
atkūrimui, kad būtų užtikrintas (arba galimai net padidintas) ekosistemų funkcijų teikimas. 
Tipinės ekosistemų funkcijos, kurios remiamos pagal tam sukurtas išmokų už ekosistemų 
funkcijas sistemas (IEPS), yra požeminio vandens kokybė, upių vandens kokybė (maistinių 
medžiagų nuotėkio ir dirvožemio erozijos apribojimas) ir anglies dioksido sekvestracija. IEF 
sistemos gali veikti tarp žemės valdytojų ar ūkininkų ir viešųjų organizacijų (pavyzdžiui, 
savivaldybių vandens įmonių) ar privataus verslo įmonių (pavyzdžiui, alaus daryklų) vietos, 
regioniniu, upės baseino ar nacionaliniu lygmeniu. IEF sistemomis yra vadinama daug įvairių 
finansavimo ir išmokų mechanizmų, įskaitant mokesčių paskatas, savanoriškas rinkas ir 
tokias plačias viešąsias priemones kaip agrarinės aplinkosaugos sistemos, bet šiame 
skirsnyje mes remiamės tik tiesioginėmis išmokomis grindžiamomis IEF sistemomis, 
veikiančiomis tarp paramos gavėjų ir paramos teikėjų. 

IEF sistemos kartais kritikuojamos už tai, kad jos yra subsidijos, užmaskuotos siekiant 
paskatinti atitiktį esamiems standartams ir įstatymams, kurių žemės valdytojai ir ūkininkai 
turėtų laikytis ir be papildomų išmokų, pavyzdžiui, jie turėtų taikyti valdymo priemones 
nitratų emisijoms apriboti. Todėl kritiniai IEF sistemų sėkmės veiksniai Europoje apima 
užtikrinimą, kad: 

• sistemos būtų sudaromos remiantis patikima informacija apie bazinę žemės 
naudojimo būklę ir ekosistemos funkcijas, kad būtų išvengta per didelės grėsmės 
aplinkai nustatymo; 

• sistemoje dalyvautų visi pagrindiniai suinteresuotieji subjektai; 

• išmokos būtų susijusios su reguliaria ir skaidria rodiklių, kuriais tinkamai nustatomas 
ekosistemos funkcijos ar funkcijų pagerėjimas, stebėsena; 

• sistema nebūtų naudojama išmokoms už valdymo praktiką, kuri ir taip turėtų būti 
įgyvendinama vykdant teisines prievoles; 

• sistema būtų koreguojama visada, kai tik sugriežtinami esami teisės aktai ir normos; 

• sistemai nepakenktų viena kitai prieštaraujančios politikos kryptys ir teisės aktai, nes dėl 
to nyksta ekosistemų funkcijos. 

Kad sistemos būtų sėkmingos, jos turi būti skaidrios, patikimos (pvz., išmokos turi būti 
patikimos), paremtos aplinkos apsaugos vertybėmis, pasitikėjimu ir stipriu visų 
suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimu. Panaudojant IEF sistemas bus galima praktiškai 
sustabdyti ekosistemos funkcijų ir biologinės įvairovės blogėjimą ir nykimą, bet tik su sąlyga, 
jei šios sistemos įsitvirtins platesniame politikos priemonių rinkinyje, apimančiame visas 
teritorijos ekosistemos funkcijas (ten Brink, 2011 m.). 
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Išmokų už ekosistemines paslaugas sistemos, išskyrus plataus viešojo finansavimo sistemas, 
santykinai vis dar yra neįprastos, bet kai kurių sistemų sėkmė rodo jų potencialą remti ir 
gerinti "Natura 2000" ariamosios žemės valdymą. Pavyzdžiui, Tvaraus baseinų valdymo 
programa (angl. Sustainable Management Catchment Programme (SCaMP)84, kurią kartu su 
Karališkąja paukščių apsaugos draugija (KPAD) parengė JK vandens bendrovė, taiko išmokų 
už ekosistemines paslaugas sistemą, kad išlaikytų ganymą aukštumų viržynuose. Durpingo 
dirvožemio erozijos dėl deginimo ir per intensyvaus ganymo sumažinimas (žr. atvejo tyrimą 
E priede) buvo naudingas vandens bendrovei, nes pagerėjo vandens kokybė. 

Išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimas ir buveinių, kuriose yra daug anglies 
dioksido, apsauga 

Šiuo metu visoje Europoje naudojamos savanoriškos ir reglamentuojamos prekybos anglies dioksido 
taršos leidimais sistemos, kurios reiškia, kad sukauptas ir patvirtintas anglies dioksidas gali turėti 
ekonominę ir prekybinę vertę (Worrall et al, 2009 m.). Tai reiškia, kad žemės valdytojams gali tapti 
prieinami nauji pajamų srautai. Dabar ES valstybės narės turi atsiskaityti už išmetamus teršalus ir 
(arba) jų pašalinimą iš žemės valdymo, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės 
veiklų (LULUCF) savo nacionaliniuose anglies dioksido biudžetuose, ir tai yra galima paskata 
sustiprinti buveinių, kuriose yra daug anglies dioksido, apsaugą. Tuo pačiu metu šias buveines labai 
veikia tiek žemės naudojimo keitimas, tiek klimato kaita (Holden et al, 2007 m.; Reed et al, 2009 m.).  

Anglies dioksido kompensavimo finansavimas galėtų būti naudingas liūnams ir viržynams, kurie yra 
nenaudojamuose durpinguose dirvožemiuose. JK atliktas tyrimas, kurio metu buvo modeliuojama 
tikslingų valdymo intervencijų į aukštumų durpynus nauda, susijusi su anglies dioksidu, ir buvo 
apskaičiuota, kad atsižvelgiant į tuometines durpynų atkūrimo kainas ir anglies dioksido 
kompensavimo vertę, tikėtina, jog 51% šių aukštumų vietovių, kurios buvo ištirtos siekiant įvertinti 
su anglies dioksidu susijusią naudą, taptų pelningos per 30 metų (Worrall et al, 2009 m.). Tačiau šis 
procentas labai priklauso nuo sunaudojamos anglies kainos. 

Daugiau informacijos pateikta: 

• "Natura 2000" finansavimas. Rekomendacijų vadovas 2007-2013 m. (greitai bus paskelbta 
2014-2020 m. versija toliau nurodytu adresu 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/finVKEGKing/index_en.htm#guidVKE
GKehandbook 

• Daugiau informacijos pateikta://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

• "SURF Nature" (2012 m.) vadovas "Biologinės įvairovės finansavimas atsižvelgiant į Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF)" (angl. Handbook on FinVKEGKing biodiversity in the context 
of the European Fund for Regional Development (EFRD). http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf 

• Europos kaimo plėtros duomenų bazės tinklas "Kaimo plėtros programų ir priemonių 
geriausia praktika" (angl. European Network for Rural Development database of ‘best 
practice’ rural development programmes and measures) 

                                                           
84http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-
services_en.cfm 

• Kettunen & ten Brink (eds) (2013 m.). Socialinė ir ekonominė saugomų teritorijų nauda: 
vertinimo vadovas (angl. Social and Economic Benefits of Protected Areas: An Assessment 
Guide). Routledge. 

• Biologinės įvairovės ir buveinių išsaugojimas taikant priemones pagal Bendrą žemės ūkio 
politiką (BŽŪP). Ataskaita Europos Komisijai, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam 
direktoratui (angl. Addressing biodiversity and habitat preservation through measures 
applied under the Common Agricultural Policy BŽŪP and biodiversity. Report prepared for 
the Europos Komisija, DG Agriculture and Rural Development). Europos aplinkos apsaugos 
institutas (EAAI), Londonas, 2011m. 
m.:http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6.  PARAMOS PRIEMONIŲ ARIAMOSIOS ŽEMĖS 
VALDYMUI TINKLE "NATURA 2000" 
PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 
Apie ką yra šis skyrius? 
 
Šiame skyriuje pateiktos rekomendacijos, kaip planuoti, finansuoti ir įgyvendinti paramos 
ūkininkavimo sistemoms ir bendruomenėms, nuo kurių priklauso kertinių "Natura 2000" buveinių ir 
rūšių apsauga, procesą. Didžiausias dėmesys skirtas pagrindiniam finansavimo pagal BŽŪP I ir II 
ramsčius šaltiniui ir pateiktos kiekvieno proceso etapo rekomendacijas.  
 
 

6.1 Strateginis apsaugos tikslų planavimas, prioritetų nustatymas ir finansavimas  

Rekomendacijos: 

• Užtikrinti bendradarbiavimą tarp gamtos apsaugos institucijų ir susijusių žemės ūkio 
institucijų bei suinteresuotųjų subjektų parengiant strateginį tinklo "Natura 2000" apsaugos 
planą  

• Nustatyti aiškius strateginius kertinių buveinių ir rūšių, kurios yra priklausomos nuo 
ariamosios žemės tinkle "Natura 2000", apsaugos tikslus ir prioritetus 

• Naudoti Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą, kaip pagrindą integruoti tinklo 
"Natura 2000" finansavimo prioritetus į EŽŪFKP ir kitas finansavimo programas.  

•   Imtis savalaikių priemonių siekiant užtikrinti, kad tinklo "Natura 2000" 2014-2020 m. tikslai ir 
poreikiai finansavimui iš EŽŪFKP ir kitų ES fondų būtų įtvirtinti Partnerystės sutartyje, kurią 
valstybės narės pateikia tvirtinti Europos Komisijai. 

 

Užtikrinti integruotą strateginį "Natura 2000" planavimą 

Strateginis planavimas yra svarbus nustatant "Natura 2000" ariamosios žemės apsaugos prioritetus ir 
finansavimo poreikius prieš prasidedant 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui. Tai yra svarbu, 
nes finansavimo ištekliai yra riboti, biologinės įvairovės apsauga turi konkuruoti su daug kitų tikslų ir 
nacionaliniai bei ES finansavimo prioritetai yra nustatomi anksti programavimo procese. Strateginis 
veiklos "Natura 2000" ariamojoje žemėje planavimas turėtų būti bendradarbiavimu grindžiamas 
procesas, kuriame dalyvautų aplinkosaugos ir žemės ūkio institucijos bei pagrindiniai suinteresuotieji 
subjektai. 

Toliau aprašyti esminiai strateginio planavimo ir programavimo bei finansavimo užtikrinimo etapai. 
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Nustatyti aiškius "Natura 2000" ariamosios žemės apsaugos prioritetus 

Atliekant strateginį planavimą turi būti nustatyti aiškūs apsaugos tikslai ir prioritetai nacionaliniu ir 
(arba) regioniniu lygmeniu, atsižvelgiant į kertinių žemės ūkio buveinių ir rūšių apsaugos būklę, jų 
svarbą šalyje ar regione ir kitus svarbius aspektus. Svarbu remti ne tik "Natura 2000" ariamosios 
žemės teritorijas, kurioms artimiausiu metu gresia veiklos intensyvinimo ar apleidimo rizika, bet ir 
esamas ūkininkavimo sistemas, kuriomis išsaugoma buveinių kokybė. Tai gali būti padaryta 
atsižvelgiant į buveinių ir rūšių apsaugos būklės vertinimą, kuris pateiktas pagal 17 straipsnį 
parengtoje ataskaitoje, ir tokius poveikio rodiklių duomenis, kurie susiję su apleidimo rizika. 

Apsaugos rodikliai gali būti nustatyti regioniniu ar nacionaliniu lygmenimis ir vėliau jie gali būti 
panaudoti vietos lygmeniu, t.y. "Natura 2000" teritorijose, kur yra nustatytos buveinės ir rūšys (žr. 
3.1 skirsnį dėl apsaugos tikslų nustatymo). Požiūris į valdymą, pradedant esamų ūkininkavimo 
sistemų ir praktikos išlaikymu ir baigiant buveinių valdymo atkūrimu apleistoje žemėje, turėtų būti 
įvairus, priklausomai nuo skirtingų žemės ūkio ir apsaugos būklės sąlygų.  

Valdymo planų reikės ne visoms teritorijoms (ir požiūris į "Natura 2000" valdymo planavimą 
skirtingose valstybėse narėse skiriasi), bet visada reikia nustatyti būtinąsias visų specialių saugomų 
teritorijų apsaugos priemones atsižvelgiant į Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 dalį (žr. 3.2 skirsnį). 
Svarbu nustatyti ariamosios žemės buveinių ir rūšių būklę bei apsaugos tikslus ir pateikti 
rekomendacijas dėl tinkamo valdymo galimybių. Galima naudoti RPP finansavimą siekiant padėti 
"Natura 2000" valdymo planų parengimo ir atnaujinimo procesams (žr. 5.8 skirsnį). 

Siekiant išsaugoti ir sustiprinti buveines, pakankamai vientisas, kad būtų išlaikomos arba sukuriamos 
gyvybingos rūšių populiacijos, būtina, kad priemonės būtų nukreiptos į tas teritorijas, kurioms to 
reikia, ir kad teritorijų, kuriose jos bus taikomos, plotas būtų pakankamas (Whittingham, 2007 m.). 
Todėl, siekiant užtikrinti ilgalaikę sėkmingą apsaugą, gali nepakakti atrinkti tik tas teritorijas, kuriose 
šiuo metu aptinkamos populiacijos (KPAD ir "Birdlife International", 2011 m.).  

Integruoti "Natura 2000" ariamosios žemės apsaugos tikslus į susijusias strategines politikos 
kryptis ir programas bei užtikrinti pakankamą finansavimą 

Iš esmės svarbu nustatyti finansinius išteklius "Natura 2000" ariamosios žemės valdymui 
remti ir užtikrinti ilgalaikį ekonominį ūkininkavimo sistemų išlikimą. Būtinų apsaugos 
priemonių nustatymas valdymo planuose ir kitose priemonėse yra tik proceso pradžia.  

Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programose, skirtose "Natura 2000" finansavimui, turėtų 
būti nustatomi strateginiai prioritetai, 2014-2020 programavimo laikotarpiui reikalingos priemonės ir 
finansavimo priemonės, kurios gali būti panaudotos šioms priemonėms įgyvendinti (žr. 3.3 skirsnį). 
Siekiant užsitikrinti finansavimą 2014-2020 metams, reikia laiku įgyvendinti veiksmus prieš 
parengiant susijusias veiklos programas. 2014-2020 m. kaimo plėtros programų programavimo ciklas 
parodytas 6.1 paveiksle. Kai kurios šalys jau suformavo įdomius požiūrius į "Natura 2000" finansinių 
poreikių integravimą į susijusias bendrai finansuojamas ES programas, įskaitant kaimo plėtrą (žr.6.1 
teksto langą). 
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6.2 paveikslas. Tipinis kaimo plėtros programavimo ciklas 

 

 

 

Yra svarbu įtvirtinti "Natura 2000" politikos tikslus regioninėse plėtros strategijose. "Natura 2000" 
ariamosios žemės bendruomenės taip pat gali gauti naudos iš tokių iniciatyvų kaip ekologinis 
turizmas, žemės ūkio produktų, pagaminamų "Natura 2000" ariamojoje žemėje, pridėtinės vertės 
sukūrimas, kokybės ženklai ir parama tiesioginės rinkodaros struktūroms. Kai kuriais atvejais rinka 
grindžiamos sistemos, pagal kurias mokamos išmokos už ekosistemines paslaugas, parodė savo 
potencialą remti apsaugos valdymą. Ilgalaikei "Natura 2000" biologinės įvairovės apsaugai gali reikėti 
atkurti kultūrinį ir socialinį kapitalą pasinaudojant aplinkos vertybėmis, ūkininkaujančių 
bendruomenių žiniomis, įgūdžiais ir inovacijų potencialu. Taip pat reikėtų rasti būdų pripažinti žemės 

6.1 teksto langas. "Natura 2000" integravimas į ES finansavimo programas  

Slovėnijos 2007-2013 metų “Natura 2000" teritorijų valdymo programa yra ryškus integruoto 
nacionalinio lygmens požiūrio į "Natura" apsaugos planavimą pavyzdys. Rengiant programą buvo 
nustatyti išsamūs visų Slovėnijos "Natura 2000" buveinių, rūšių ir teritorijų apsaugos tikslai, 
priemonės šiems tikslams pasiekti ir pasiūlymai stebėsenai ir tyrimams. Visa tai buvo parengta 
bendradarbiaujant su suinteresuotomis viešosiomis tarnybomis, ministerijomis ir kitais subjektais 
remiantis žiniomis apie teisinę sistemą, žemės naudojimo registru ir ekspertų praktiniu darbu bei 
mokslinėmis žiniomis. Tuo pačiu metu priemonės buvo įtrauktos į 2007-2013 m. kaimo plėtros 
programą. Šioje programoje buvo išsamiai išanalizuoti "Natura 2000" valdymo poreikiai ir tiek ES, 
tiek nacionalinių fondų naudojimas.  

Šaltinis: (Slovėnijos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija ir teritorinio planavimo 
dokumentai, 2007 m.). 
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valdytojų ekologinę patirtį skiriant apdovanojimus ir viešai juos pagerbiant bei paskatinant ūkininkų 
kooperatyvus arba asociacijas padėti įgyvendinti "Natura 2000" valdymą ir gauti pridėtinės naudos. 
6.1 paveiksle parodyta visos bendruomenės požiūrio į "Natura 2000" apsaugą nauda. 

6.1 paveikslas. Pozityvūs tarpusavio ryšiai ir nauda, kurią galima gauti įgyvendinant "Natura 
2000" ariamosios žemės apsaugą. (Pasiremta Mantino, 2011 m. 

 

 

6.2 Ariamosios žemės ir ūkininkavimo sistemų tinkle "Natura 2000" nustatymas ir 
bendradarbiavimas su ūkininkais 

Rekomendacijos: 

• Nustatyti "Natura 2000" ariamosios žemės dydį ir vietą, įskaitant žemę, kurią naudoja 
ūkininkai, bet dėl kurios žemės ūkio institucijos nepateikė reikalavimų ir kurios neįtraukė į 
Žemės sklypų informacinę sistemą kaip naudojamų žemės ūkio naudmenų; nustatyti 
neseniai apleistą ariamąją žemę; ir žemę už "Natura 2000" teritorijos ribų, kuri yra 
neatsiejama ūkininkavimo sistemos, išlaikančios "Natura 2000", dalis.  

• Įvertinti dabartinę "Natura 2000" ariamosios žemės padėtį, ekonominį "Natura 2000" 
ūkininkavimo sistemų gyvybingumą ir pagrindinį poveikį bei žemės valdymo ar žemės 
naudojimo pakeitimo priežastis.  

•  Įtraukti ūkininkus ir vietos bendruomenes į šį informacijos rinkimo procesą ir įdiegti 
partnerystės požiūrį siekiant visapusiškai juos įtraukti į paramos priemonių, skirtų jų 
ūkininkavimo sistemoms ir kaimo ekonomikai, planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną. 

Nustatyti "Natura 2000" ariamosios žemės plotą ir vietą 
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Daugumoje valstybių narių esamose žemės ūkio duomenų bazėse (tokiose kaip IAKS ir ŽSIS), kuriose 
registruojama žemė ir ūkininkai, turintys teisę gauti paramą pagal BŽŪP, pažymėta ne visa "Natura 
2000" ariamoji žemė. Todėl labai svarbu dirbti su vietos ekspertais, pačiais ūkininkais ir 
aplinkosaugos bei žemės ūkio institucijomis, kad būtų nustatytas faktiškas "Natura 2000" ariamosios 
žemės dydis ir vieta. Tokia informacija kaip buveinių ir rūšių registrai bei žemės dangos vaizdai gali 
padėti, bet vietos žinios yra svarbiausios. 

Tikėtina, kad į "Natura 2000" ariamąją žemę bus įtraukta ūkininkų naudojama žemė, kurios žemės 
ūkio institucijos dar nebus įregistravusios kaip žemės ūkio naudmenų (dėl įvairiausių priežasčių); 
neseniai apleista ariamoji žemė; ir žemė už "Natura 2000" teritorijos ribų, kuri yra neatsiejama 
ūkininkavimo sistemos, išlaikančios "Natura 2000", dalis (pavyzdžiui, šienaujamos žemumų pievos 
arba ganyklos, iš kurių gaunamas žiemos pašaras gyvuliams, kurie vasaromis ganosi "Natura 2000" 
buveinėse).  

Taip pat svarbu nustatyti tokią kitiems subjektams priklausančią, bet ūkininkų naudojamą žemę kaip 
bendra žemė, ariamoji ar ganyklų žemė, kurioje tam tikrą metų laiką gyvulius gano bežemiai 
ganytojai. Kai kuriose valstybėse narėse kadastriniai žemės naudojimo įrašai gali būti pasenę arba 
žemės ūkio paskirties žemė gali būti įregistruota kaip miškas. Su "Natura 2000" teritorijomis 
susijusios ariamosios žemės ploto ir vietos užregistravimas yra pirmas, esminis žingsnis užsitikrinant 
paramos išmokas, ir informacija turėtų būti sukaupta GIS formate, kurį galima lengvai atnaujinti ir 
kuris yra suderinamas su žemės ūkio institucijų naudojama žemės sklypų informacijos sistema (žr. 
6.2 teksto langą). Svarbus klausimas atsižvelgiant į galimybes apibrėžti atitikties taisykles tam, kad 
"Natura 2000" ariamoji žemė būtų įtraukta į BŽŪP išmokų sistemą, aptartas 6.4 skirsnyje toliau. 

6.2 teksto langas - "Natura 2000" ariamosios žemės buveinių integravimas į BŽŪP administracines 
sistemas 

Nacionalinis pusiau natūralių pievų aprašas Slovakijoje: Slovakija parengė nacionalinį pusiau 
natūralių pievų buveinių tipų žemėlapį, kuris integruotas į žemės ūkio paskirties žemės sklypų 
valdymo sistemą. Todėl Slovakijos pievų aprašas yra ne tik vienas iš geriausių Europoje, bet ir 
geriausiai integruotas į agrarinės aplinkosaugos paramos sistemą, nors reikia, kad jis būtų 
atnaujinamas. Žemėlapis naudojamas siekiant panaudoti nacionalinės agrarinės aplinkosaugos 
programos priemones ekstensyviam ūkininkavimui pusiau natūraliose pievose visoje šalyje remti, 
nusitaikant į tas teritorijas(gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijos), kuriose nustatyta minimali 
biologinė įvairovė, įskaitant "Natura 2000" teritorijas. Programoje apibrėžiama tam tikra žemės ūkio 
praktika, skirta specifiniams buveinių tipams, sugrupuotiems į septynias aprašo kategorijas (sausos 
pievos, mezozoinės pievos, šienaujamos kalnų pievos, drėgnosios mažesnių aukščių pievos, aliuvinės 
guostynų pievos, drėgnosios didesnių aukščių pievos, liūnai ir melvenių pievos bei aukštikalnių 
pievos).  

Šaltinis: Seffer et al 2002 m., Slovakijos atvejo tyrimas E priede 
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Įvertinti dabartinę "Natura 2000" ūkininkavimo padėtį ir ekonominį gyvybingumą bei 
nustatyti pagrindines pokyčių priežastis 

Kad galėtų nustatyti tinkamus tikslus, veiksmų prioritetus ir parengti programas, kuriomis būtų 
pagerinta kertinių žemės ūkio buveinių ir rūšių apsaugos būklė, valstybės narės turi atlikti savo pačių 
nacionalines ir (arba) regionines dabartinės "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų padėties analizes. 
Jose turėtų būti atsižvelgta į ekstensyvių ūkininkavimo sistemų ekonominį gyvybingumą ir priežastis 
bei poveikį, dėl kurių šios sistemos patiria pokyčius dabar ir ateityje. Neekonomiški ūkiai yra itin 
pažeidžiami net dėl gana mažų pokyčių jų aplinkoje, kurie gali paskatinti didesnius žemės naudojimo 
ir valdymo pokyčius. Atliekant analizę turėtų būti nustatytos teritorijos, kurios patiria riziką dėl 
neigiamų intensyvinimo arba apleidimo veiksnių, bet ne mažiau svarbu nustatyti ir esamas 
ūkininkavimo sistemas, kuriomis išsaugomos rūšys ir buveinės, pavyzdžiui, gamtiniu požiūriu didelės 
vertės ūkininkavimo vietoves (žr. 2.4 ir 2.5 skirsnius). 

Bendradarbiauti su ūkininkais ir vietos bendruomenėmis ir sukurti partneryste grindžiamą 
požiūrį į paramos priemonių planavimą, parengimą ir įgyvendinimą 

Integruotam ariamosios žemės "Natura 2000" teritorijose valdymui reikia aktyvaus žemės ūkio ir 
aplinkosaugos institucijų bendradarbiavimo nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, kad būtų nustatyti 
strateginiai prioritetai ir tinkamų priemonių planas, taip pat reikia ir bendradarbiavimo vietos 
lygmeniu, kad šios priemonės būtų parengtos ir įgyvendintos. Į tinkamų instrumentų ir priemonių 
sistemai sukurti ir įgyvendinti parengimo procesą būtina įtraukti ūkininkus ir žemės valdytojus. Tai 
yra iš esmės svarbu siekiant užtikrinti, kad paramos mechanizmai būtų tinkami tikslams pasiekti ir 
kad juos priimtų ir naudotų vietos bendruomenės. Vis labiau akivaizdu, kad ūkininkai nori, kad, 
rengiant paramos priemones, būtų atsižvelgta į jų nuomonę ir kad būtų pasiekti sėkmingi rezultatai 
(Poláková et al, 2011 m.). 

Dažnai neatsižvelgiama į galimybes pasitelkti žmones formuojant politiką ir finansavimo priemones, 
taigi jie lieka nepripažinti ir nepakankamai panaudojamos jų galimybės. Dėl to kai kurios 
bendruomenės ir toliau labai nepasitiki "Natura 2000". Tai gali būti įveikta tik užtikrinant nuoseklesnį 
požiūrį į dialogą ir bendradarbiavimą vietos lygmeniu ir sukuriant bei panaudojant vietos 
organizacijas arba partnerystes, kai įvairios šalys pakviečiamos kartu ir praktiškai aptarti, kaip 
integruoti visus interesus (kaip sistemingai daroma Prancūzijoje pasitelkiant vietos komitetus (local 
comités)). Šiam procesui paremti galima panaudoti RPP fondus (žr. 5.9 skirsnį). 

Partnerystės principas jau įdiegtas į kaimo plėtros politiką (kaip ir į susijusius ES fondus) nustačius 
valstybėms narėms ir regionams reikalavimą įtraukti suinteresuotąsias socialines, ekonomines ir kitas 
atitinkamas institucijas (įskaitant aplinkosaugos organizacijas) į visus RPP parengimo, įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo aspektus. Pagal 2014-2020 m. teisės aktus būtina, kad partneriai dalyvautų 
kiekviename programavimo ciklo etape ir būtų stebėsenos komitetų nariais. 

Vietos partnerystės praktiškai įgyvendinant "Natura 2000" tikslus gali lemti skirtumą tarp santykinai 
žemo sėkmės lygio ir realių geros apsaugos būklės ir ekonomiškai gyvybingo ūkininkavimo rezultatų. 
Žemės ūkio ir gamtosaugos institucijos, NVO ir kiti suinteresuotieji subjektai vis daugiau 
bendradarbiauja rengiant žemės valdymo sistemas "Natura 2000" teritorijose, ir kolektyvinės 
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atsakomybės bei nuosavybės jausmas yra vienas iš svarbiausių sėkmingo teritorijos valdymo veiksnių 
(žr. 6.3 teksto langą). 

"Natura 2000" teritorijų nustatymas dažnai lydimas baimės ir nesusipratimų, bet yra nemažai gerų 
pavyzdžių, kaip konfliktai dėl žemės naudojimo buvo sėkmingai išspręsti taikant partnerystės požiūrį 
vietos lygmeniu ir kai įvairios priemonės buvo sėkmingai suderintos taip, kad ūkininkavimas "Natura 
2000" buveinėse tapo socialiai ir ekonomiškai perspektyvus.  

6.3 teksto langas - priemonių pritaikymas vietos sąlygoms dalyvaujant ūkininkams ir žemės 
valdytojams  

Ūkininkavimas ir apsauga Burrene (Airija) 

"Natura 2000" teritorijos Burreno vietovėje garsėja kaip geras pavyzdys, parodantis, kaip žemės ūkio 
priemonės puikiai pritaikomos tam tikrų buveinių išsaugojimui ir kaip taikoma tradicinė galvijų 
ganymo žiemą praktika, kuri jau ilgą laiką vertinama dėl gebėjimo išlaikyti turtingą rūšių ir buveinių 
įvairovę šioje vietovėje. Pagal Burreno ūkininkavimo ir apsaugos programą (BFCP) ūkininkai gauna 
patarimų, kaip dirbant savo žemę kuo labiau padidinti naudą aplinkai (organizuojamos išvykos į 
teritorijas, rengiami ūkių plėtros planai ir teikiamos geriausios praktikos rekomendacijos). Tikimasi, 
kad ūkininkai savo iniciatyva sukurs rūšių turtingas pievas ir pasiūlys veiksmus ir prioritetus. Patyręs 
BFCP patarėjas parengia veiklų planą ir nustato sąnaudas (kurias padengia nacionaliniai parkai ir 
Laukinių gyvūnų bei augalų tarnyba). Naujoviškas sistemos kompensavimo mechanizmas laikomas 
lemiamu veiksniu siekiant pageidaujamų rezultatų. Dabar ūkių planai yra gana paprasti ir aiškūs, 
išdėstyti abiejose vieno lapo pusėse; vienoje pusėje yra ūkio žemėlapis, kuriame nustatytos svarbios 
buveinės, kultūros elementai ir pasiūlyti veiksmai, o kitoje pusėje pateiktas veiksmų ir jiems 
reikalingų išteklių sąrašas.  
Šaltinis: Airijos atvejo tyrimas E priede ir Airijos kaimo plėtros programos pasiūlymas (žr. 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
 
Pievų valdymas Krkonoše nacionaliniame parke (Čekijos Respublika)  

Nuo 2010 m. Krkonoše nacionalinio parko pievų buveinės ir Bendrijos svarbos teritorijos valdomos 
atsižvelgiant į apsaugos prioritetus ir žemės ūkio praktiką, apibrėžtą dešimties metų trukmės 
valdymo plane. Parkas parengė bandomąjį “aplinkai draugiško valdymo modelį” ūkio lygmeniu, kad 
būtų išlaikoma ir gerinama buveinių būklė taikant ekonomiškai perspektyvų ir vietos sąlygoms gerai 
pritaikytą ūkininkavimą. Taip pat siekiama suderinti priemones įvairių rūšių ir buveinių apsaugai ūkio 
lygmeniu ir išvengti biologinės įvairovės nykimo dėl netinkamos ūkininkavimo praktikos (pvz., krūmų 
šalinimas gali būti kenksmingas tam tikroms drugelių rūšims). Priemonės apibrėžtos ūkių planuose ir 
jos yra skirtos rūšių turtingoms pievoms ir atrinktoms nacionalinės ir Europos svarbos rūšims (pvz., 
Crex crex). Ūkio plane aprašomos ūkyje nustatytos gamtos vertybės ir apibrėžti išsamūs valdymo 
nurodymai kiekvienam ariamosios žemės laukui. Jame išvardijamos priemonės, kuriomis galima 
pasinaudoti pagal esamas agrarinės aplinkosaugos sistemas, ir tam tikros specialios priemonės, 
pavyzdžiui, lankstesnis vėlyvas šienavimas, įvairūs ganymo režimai, dalinis (juostinis ar mozaikinis) 
šienavimas bei viename hektare ganomų gyvulių skaičiaus sumažinimas. Plane gali būti numatytos ir 
gamtos apsaugos institucijų patvirtintos išimtys iš bendrų taisyklių, taip pat specialūs nurodymai dėl 
tam tikrų vabzdžių rūšių apsaugos (pvz., sklypai, kuriems negalima taikyti valdymo), pievų paukščių 
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apsaugos (pvz., šienavimas nuo centro) arba ariamosios žemės paukščių apsaugos (pvz., sumažintas 
trąšų naudojimas). Lemiamą reikšmę didinant informuotumą aplinkosaugos srityje turi veiksminga 
konsultavimo sistema ir reguliarus bendravimas su ūkininkais. 
Šaltinis: Čekijos Respublikos atvejo tyrimas E priede 

 
6.3 Atitikties užtikrinimas paramai pagal BŽŪP gauti ir referencinio lygio nustatymas 

Rekomendacijos: 

Bendrai dirbant ir glaudžiai bendradarbiaujant su aplinkosaugos ir žemės ūkio institucijomis:  

• užtikrinti, kad būtų apsvarstytos visos galimybės, jog nustatyta "Natura 2000" ariamoji žemė 
būtų klasifikuojama kaip "žemės ūkio paskirties plotas", apibrėžtas naujuosiuose teisės 
aktuose, įskaitant bet kokias žemės ūkio paskirties žemes, natūraliai laikomas tokios būklės, 
kuri tinkama ganymui ar kultivavimui; ir užtikrinti, kad ši žemė būtų įregistruota ŽSIS ir (arba) 
IAKS; 

• kiek įmanoma lanksčiau taikyti BŽŪP teisės aktus, kad vadovaujančiosios žemės ūkio 
institucijos galėtų užtikrinti, jog šią žemę naudojantys "Natura 2000" ūkininkai atitiktų 
sąlygas paramai tiek pagal I ramstį, tiek pagal II ramstį (pagal kuriuos gali būti numatytos 
skirtingos atitikties taisyklės) gauti; 

• teisės aktų ribose apibrėžti kitas BŽŪP atitikties taisykles taip, kad jos atitiktų gamtiniu 
požiūriu didelės vertės ir (arba) "Natura 2000" ariamosios žemės charakteristikas  

• užtikrinti, kad ūkininkai aiškiai suprastų skirtumą tarp a) teisinių pareigų, kurios nustatytos 
nacionaliniais arba regioniniais teisės aktais, susijusiais su "Natura 2000" įgyvendinimu, ir 
kurios, jei skiriama kompleksinė parama, turėtų sudaryti Sąjungos teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus (TANVR), susijusius ir su Paukščių direktyva, ir su Buveinių direktyva; b) 
kitų nacionalinių ar regioninių tesės aktų; ir c) jei reikia, reikalavimų pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1307/2009 4 straipsnio 1 dalies c punkto ii) ir iii) papunkčius. 

Užtikrinti atitiktį paramai pagal BŽŪP pasinaudojant BŽŪP teisės aktų suteikiama laisve 

Svarbu, kad "Natura 2000" ariamoji žemė būtų klasifikuojama kaip "žemės ūkio paskirties plotas", ne 
tik dėl atitikties išmokoms pagal BŽŪP, ypač atitikties paramai pajamoms pagal I ramstį, bet ir todėl, 
kad rodikliai, kurie bus apibrėžti siekiant įvertinti valstybių narių EŽŪFKP fondų naudojimo poveikį, 
veikiausiai bus apskaičiuojami pagal žemės ūkio paskirties plotą. Jeigu žemė nebus pripažinta kaip 
žemės ūkio paskirties plotas, jai nebus taikomas EŽŪFKP finansavimo veiksmingumo vertinimas, ir tai 
apsunkins finansavimo pateisinimą kitame programavimo laikotarpyje. 

Žemės ūkio institucijos, administruojančios BŽŪP ir EŽŪFKP finansavimą valstybių narių ar regionų 
lygmeniu yra atsakingos už tai, kad žemei ir išmokų gavėjams būtų nustatytos ir taikomos atitikimo 
reikalavimams taisyklės išmokoms pagal BŽŪP gauti, taip pat dokumentų pildymo ir stebėsenos 
išlaidų taisyklės. Absoliučiai esminę reikšmę užtikrinant, kad atitikties klausimai būtų patenkinamai 
išspręsti prieš užbaigiant ir Komisijos patvirtinimui pateikiant pasiūlymus kitam programavimo 
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laikotarpiui, turi glaudus ir savalaikis bendradarbiavimas tarp "Natura 2000" institucijų ir žemės ūkio 
institucijų. BŽŪP teisės aktams būdingas didelis lankstumas pagrindžiant konkrečius "Natura 2000" 
ūkininkų poreikius, tačiau institucijos neprivalo taikyti to lankstumo minėtam tikslui (be to, dažnai 
jaučiamas kitų žemės ūkio sektorių spaudimas nustatyti taisykles, kurios geriausiai atitinka didesnių 
ir didesnio intensyvumo ūkininkavimo sistemų poreikius). 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas: tiems atvejams, kai vieni ūkininkai neoficialiai naudoja kitų 
ūkininkų žemę arba naudoja ją tik tam tikrą metų laiką; ariamajai žemei su tokiomis sudėtingomis 
žemės valdymo sistemomis kaip bendro naudojimo žemės; ir daugeliui "Natura 2000" ganomų 
buveinių, kurių didelę dalį sudaro medžiai ir krūmai, padidinantys biologinės įvairovės vertę, bet 
kurios praeityje buvo pašalintos iš išmokų sistemų, dažnai dėl to, kaip valstybės narės aiškino 
taisykles, susijusias su medžiais buveinėse. 

6.4 teksto langas. Siekimas padėti smulkiesiems "Natura 2000" ūkininkams gauti paramos išmokas 
pagal BŽŪP 

Konsultavimo paslaugos Transilvanijoje (Rumunija) 

Nevyriausybinė organizacija "The NGO Fundaţia ADEPT Transilvania", veikianti Târnava Mare 
vietovėje Rumunijoje, įsteigė Ūkių konsultavimo tarnybą, veikiančią tokiose srityse kaip biologinės 
įvairovės apsauga, įsipareigojimai "Natura 2000" buveinių ir rūšių apsaugai ir parama kaimo 
pajamoms bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir Rumunijos žemės ūkio ir Kaimo plėtros 
(MARD) bei Aplinkos apsaugos ir Miškų (MEF) ministerijomis. Šios tarnybos vizija - įgyvendinti 
biologinės įvairovės apsaugą kraštovaizdžio mastu bendradarbiaujant su smulkiaisiais ūkininkais, kad 
būtų sukurtos paskatos išsaugoti pusiau natūralius kraštovaizdžius, kuriuos jie sukūrė. Tarnyba 
padėjo smulkiesiems ūkininkams patenkinti atitikties sąlygas tiesioginėms išmokoms pagal BŽŪP 
gauti. Apie 60% valdų šioje vietovėje yra žemiau nustatyto minimalaus dydžio (t.y. iš viso 1 ha, kurį 
sudaro ne mažesni kaip 0.3 ha ploto sklypai), kuris Rumunijoje reikalaujamas norint gauti tiesiogines 
išmokas pagal pirmą BŽŪP ramstį. Tačiau NVO padėjo sudaryti sutartis, pagal kurias aktyvūs ūkininkai 
galėjo nuomoti žemę iš kaimynų ir tokiu būdu patenkinti sąlygas išmokoms gauti pagal jų valdomos 
žemės plotą. Be to, savivaldybės, kurioms priklauso bendra ganoma žemė ir kurios neatitinka išmokų 
sąlygų, sudarė ilgalaikės nuomos sutartis su ganymo asociacijomis, kad galėtų teikti paraiškas dėl 
agrarinės aplinkosaugos sutarčių. Dėl to dideli žemės plotai pateko į BŽŪP finansuojamas valdymo 
sistemas ir išvengė rizikos, kad jie bus apleisti. 

Šaltinis: Rumunijos atvejo tyrimas E priede 

Kontrolinio išmokų lygio nustatymas 

Paramos, kuri pagal BŽŪP skiriama pajamoms, agrarinės aplinkosaugos ir klimato, bei kitų su plotu 
susijusių išmokų kontrolinis lygis 2014-2020 m. planavimo laikotarpiu pasikeitė įvedus žalinimo 
išmokas ir peržiūrėjus reikalavimus gerai agrarinei ir aplinkosaugos būklei bei teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus kompleksinės paramos sistemoje (ir atitinkamuose nacionalinio arba 
regioninio lygmens standartuose). 

Kaip ir atitikties reikalavimų išmokoms pagal BŽŪP gauti atveju, suteikta tam tikra laisvė dėl to, kaip 
apibrėžti GAAB standartus ir "daugiamečius žolynus", ir reikalaujama, kad valstybės narės atsižvelgtų 
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į vietos sąlygas ir nustatytų vietos praktiką, ir tai reiškia, kad turėtų būti sudaryta galimybė priimti 
apibrėžtis, kuriomis būtų galima įtraukti daugiau GPDV ir "Natura 2000" žemės į paramos pagal I ir 
ramsčius sistemas. Ir šiuo atveju reikės glaudaus ir savalaikio bendradarbiavimo tarp žemės ūkio ir 
aplinkosaugos institucijų tiek apibrėžiant daugiamečius žolynus, tiek naujuosius kompleksinės 
paramos standartus. Taip pat reikėtų atsižvelgti į valstybėms narėms suteiktas galimybes nustatyti 
viršutines įvairių sistemų biudžeto ribas ir pagal šias sistemas už vieną hektarą mokamas sumas. 
Nustatant teisės aktais nustatytas ūkininkų pareigas valdyti "Natura 2000" žemę, svarbu pripažinti, 
kad į jas taip pat atsižvelgiama apskaičiuojant agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokas. Nors 
ūkininkams gali būti kompensuota už teisės aktais nustatytų reikalavimų vykdymą, šiomis "Natura 
2000" išmokomis negalima remti pozityviojo valdymo atkūrimo tokia pačia apimtimi, kaip agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato išmokomis, jos negali būti skiriamos atsižvelgiant į individualių ūkių arba 
buveinių poreikius ir taip pat jos negali būti skiriamos ūkininkų sandorių išlaidoms padengti. Teisiniai 
reikalavimai pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas ir šias dvi RPP priemones turėtų būti parengti kaip 
integruotas "Natura 2000" paramos paketas, kuriuo veiksmingai kompensuojamos ūkininkų 
sąnaudos gamtos apsaugai ir pozityviajam valdymui. 

6.4 Nuoseklių ir tikslingų BŽŪP paramos paketų "Natura 2000" ūkiams parengimas  

Rekomendacijos: 

• Priimti įtraukios partnerystės požiūrį parengiant "Natura 2000" paramos priemones, visapusiškai 
įtraukiant suinteresuotuosius ūkininkus ir pasinaudojant jų, kaip ekspertų, žiniomis apie ūkių ir 
buveinių valdymą. 

• Parengti nuoseklios integruotos paramos pagal abu BŽŪP ramsčius paketus, kad būtų 
patenkinami specifiniai "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų ir jomis valdomų kertinių buveinių 
bei rūšių poreikiai. Šie paketai turėtų atitikti vietos poreikius šiai paramai: 

• ūkininkavimo tęsimas 

• ekstensyvios ūkininkavimo sistemos 

• gebėjimų stiprinimas ir pridėtinės ūkių produkcijos vertės sukūrimas 

• agrarinis "Natura 2000" buveinių ir rūšių valdymas 

• Atsižvelgti į galimybes užtikrinti, kad smulkieji ūkininkai galėtų lengvai gauti tinkamą paramą 
pagal abu BŽŪP ramsčius. 

• Pasinaudoti naujų teminių paprogramių galimybėmis parengti specialiai kalnų ūkiams ir 
smulkiems ūkiams pritaikytas "Natura 2000" sistemas ir gauti didesnes paramos sumos. 

• Užtikrinti, kad į mokėjimo sumas už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių (VKEGK), taip pat į 
"Natura 2000" ir agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemones būtų įtrauktos visos valdymo 
išlaidos, ypač kai prarandamų pajamų yra mažai arba jų visai nėra, ir pasinaudoti galimybe 
pridėti, kai galima, sandorio išlaidas prie šių skaičiavimų. 

• Ekonomiškai efektyviai panaudoti skiriamą finansavimą suplanuojant ir panaudojant paramą 
taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitiktų ūkio ir buveinės reikalavimus ir būtų tinkamos teritorinės 
aprėpties. 
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• Išnaudoti visas galimybes sutelkti paramos gavėjų grupes ir taikyti bendradarbiavimu grindžiamą 
požiūrį, ypač kai kalbama apie daug smulkių ūkių, ir skatinti įgyvendinimą iš "apačios į viršų" 
pagal Leader programą. 

Nuoseklių, integruotų paramos paketų rengimas  

Nustačius tinkamos apimties uždavinius ir apsaugos tikslus bei poreikius, bus būtina parengti ir 
atrinkti tinkamus instrumentus ir valdymo priemones šiems tikslams pasiekti. Tikslų aiškumas turi 
lemiamą reikšmę rengiant politikos nuostatas, kuriomis sprendžiami probleminiai klausimai ir 
užtikrinamas įvairių priemonių suderinamumas, ypač atitikties kriterijų ir valdymo reikalavimų 
atžvilgiu. 

"Natura 2000" ūkininkavimo sistemoms ir nuo jų priklausomoms kertinėms buveinėms bei rūšims 
reikia nuoseklių, integruotų paramos pagal abu BŽŪP ramsčius paketų. Kelių rūšių paramos 
pajamoms išmokos siūlomos pagal I ramstį, ir nauja EŽŪFKP struktūra labai padeda parengti 
nuoseklius RPP paramos paketus 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui (priešingai ankstesnėms 
RPP, kuriose parama ekonominiams, aplinkosaugos ir socialiniams tikslams galėjo būti derinama tik 
pagal Leader programą). 

Šiuo metu daugelio "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų santykis su BŽŪP sistema yra blogas, 
paramos šaltiniai yra išskaidyti ir sunkiai prieinami, išmokos yra mažos. Ekstensyvios ūkininkavimo 
sistemos, aprūpinančios "Natura 2000" buveines, turi būti ekonomiškai ir socialiai perspektyvios, ir 
tai priklauso nuo ūkių, gaunančių pakankamas ir patikimas bazines BŽŪP paramos pajamoms 
išmokas ir paramą gebėjimų stiprinimui, taip pat ir išmokas, kuriomis galima patenkinti specifinius 
tam tikrų buveinių ir rūšių valdymo poreikius. Planavimo procese turėtų būti atsižvelgiama į šių ūkių 
poreikių visumą, kad būtų sukurtas nuoseklus keturių susijusių paramos rūšių paketas: 

• užtikrinti, kad "Natura 2000" žemėje ir toliau būtų ūkininkaujama 

• remti ekstensyvias ūkininkavimo sistemas, susijusias su kertinėmis rūšimis ir buveinėmis 

• stiprinti gebėjimus ir sukurti didesnę pridėtinę ūkio produkcijos vertę, pagerinti ekonominį 
tvarumą 

• remti specifinį "Natura 2000" buveinių ir rūšių apsaugos valdymą 

Logiška šios nuoseklios paramos hierarchijos struktūra visų pirma turėtų būti skirta išsaugoti 
ūkininkavimo sistemą ir užtikrinti jos ekonominį perspektyvumą ir vėliau suteikti paskatas įgyvendinti 
labai kruopštų buveinių ir rūšių valdymą. Įvairios galimos priemonės šiems poreikiams patenkinti 
parodytos 6.1 lentelėje toliau ir kiekviena paramos rūšis aprašyta 5 skyriuje. Priemonių pasirinkimas 
yra gana platus ir priklausys nuo strateginių tikslų, "Natura 2000" ūkininkavimo sistemų ypatybių, jų 
patiriamų grėsmių ir kaimo ekonomikos galimybių. 

Svarbu, kad, rengiant "Natura 2000" paramos priemones, būtų priimtas įtraukios partnerystės 
požiūris. Sėkmingos sistemos yra tokios sistemos, kuriose tam tikras strateginis planavimas "iš 
viršaus į apačią" būtų derinamas su tinkamų praktinių valdymo priemonių plėtra "iš apačios į viršų". 
Taip pat yra svarbu, kad rengiant apsaugos priemones būtų panaudotos vietos žinios visiškai 
įtraukiant suinteresuotuosius ūkininkus ir pasinaudojant jų žiniomis ūkių ir buveinių valdymo srityje. 

Ypač svarbu atsižvelgti į galimybes, kurios siūlomos valstybėms narėms siekiant užtikrinti, kad 
smulkieji ūkininkai galėtų gauti išmokas pagal abu BŽŪP ramsčius. Atitikties klausimas buvo aptartas 
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pirmiau, bet kai kurie ūkininkai gali būti visiškai nesusipažinę su administracine sistema. Labai 
svarbu, kad jie galėtų gauti pagalbą iš patikimo šaltinio jiems patogiu būdu ir patogioje vietoje, 
pavyzdžiui, organizuojant individualias konsultacijas vietos įstaigose. 

Valstybėms narėms teminėje RPP paprogramėje pasiūlytos naujos galimybės pirmiausia skirtos kalnų 
ūkiams ir smulkiems ūkiams, numatant integruotas paramos programas ir didesnes išmokų sumas. 
Šiose paprogramėse suteikta galimybė parengti "Natura 2000" ir kitoms GPDV ūkininkavimo 
sistemoms skirtas specifines priemones, kurias būtų galima parodyti partnerystės sutartyse su 
Europos Komisija ir iki galo parengti regioninės plėtros programoje. 

6.1 lentelė. BŽŪP paramos priemonės "Natura 2000" ūkininkavimo sistemoms ir valdymui 
(paryškintos priemonės yra privalomos valstybėms narėms) 

Tikslas  I ramstis I ramstis 

Užtikrinti, kad ūkininkavimas būtų 
tęsiamas 

• Bazinės išmokos sistema, 
vienkartinės išmokos už plotus 
sistema 

• Žalinimo išmoka  

• Išmoka už teritorijas, kuriose 
esama gamtinių kliūčių (VKEGK) 

• Savanoriška susietoji parama  

• Arba kaip visų tiesioginių išmokų 
pagal I ramstį alternatyva - 
smulkiųjų ūkininkų sistema  

• VKEGK kompensacinė išmoka 

Remti ekstensyvaus ūkininkavimo 
sistemas  

• VKEGK išmoka 

• Susietoji išmoka 

• VKEGK kompensacinė išmoka 

• Ekologinis ūkininkavimas 

Stiprinti gebėjimus ir sukurti 
pridėtinę vertę  

• Jaunųjų ūkininkų sistema • Informavimo paslaugos 

• Žinių perdavimo ir informavimo 
veikla 

• Investicijos į materialųjį turtą 

• Ūkio ir verslo plėtra 

• Gamintojų grupių ir organizacijų 
įsisteigimas 

• Žemės ūkio produktų kokybės 
sistemos 

• Pagrindinės paslaugos ("Natura 
2000" ir (arba) gamtiniu požiūriu 
didelės vertės teritorijų valdymo 
planų parengimas) 

Specifinis "Natura 2000" buveinių 
ir rūšių apsaugos valdymas 

 • Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 

• Ne pelno investicijos 

• "Natura 2000" išmokos 

• Gyvūnų gerovės išmokos 

• Miškų gaisrų prevencija ir žemės 
ūkio potencialo atkūrimas 
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 Išmokų už VKEGK, agrarinę aplinkosaugą ir klimatą apskaičiavimas 

Kad pagal regioninės plėtros programą už aplinkai naudingą žemės valdymą skiriamos išmokos būtų 
sėkmingai įsisavintos, būtina nustatyti šių išmokų normas, nes ūkininkai nepateiks paraiškų paramai, 
jeigu jie supras, kad mokėjimo normos yra per mažos. Kad būtų užtikrintas ūkininkų, apsaugos 
organizacijų ir plačiosios visuomenės pasitikėjimas, reikia, kad išmokų sistema būtų skaidri ir 
atskaitinga. 

Išmokos apskaičiavimo formulė (prarastos pajamos + patirtos išlaidos + paramos gavėjo sandorio 
išlaidos85) ir naudojami duomenys turėtų atitikti dabartinės ūkininkavimo praktikos ir apsaugos 
veiklos išlaidas vietovėje, kurioje įgyvendinama sistema. Tai reiškia, kad išmokos už tokios pačios 
rūšies priemonę gali labai skirtis, priklausomai nuo aplinkybių įvairiose vietovėse. Labai svarbu 
užtikrinti, kad mokėjimo normos už VKEGK, "Natura 2000" ir agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemones atspindėtų visą valdymo kainą, ypač kai prarastų pajamų yra mažai arba jų iš viso nėra. 
Prie šių skaičiavimų turėtų būti pridedamos sandorio išlaidos, nes sandoriai pagal itin tikslingai 
nukreiptas sistemas, pavyzdžiui, skirtas "Natura 2000" teritorijoms, gali pareikalauti iš ūkininkų daug 
laiko, ir šios sąnaudos turėtų būti kompensuojamos ūkininkams, kurie negauna administracinės 
paramos. Valstybės narės turėtų laikytis didžiausių reglamente nustatytų išmokų normų, nebent jos 
gali pagrįsti dar didesnes normas, kurios atskirais atvejais gali būti taikomos kai kurioms "Natura 
2000" teritorijoms, ypač jei joms gresia rizika būti apleistoms. 

Tikslingas nukreipimas ir apimtis 

Svarbu, kad turimas finansavimas būtų panaudotas ekonomiškai efektyviai, kad, projektuojant ir 
nukreipiant paramą, būtų kiek įmanoma labiau atsižvelgta į ūkių ir buveinių poreikius ir būtų 
užtikrinta tinkama teritorinė aprėptis. 

Tam tikromis aplinkybėmis tam tikroms buveinėms ir rūšims gali būti naudingos horizontaliosios 
priemonės, kai keli paprasti reikalavimai gali būti taikomi visame regiono ar šalies kraštovaizdyje, 
kuriame ūkininkaujama, kaip rodo pavyzdžiai, susiję su pievų apsauga Slovakijoje ar Baltijos jūros 
pakrančių pievų apsauga Estijoje (žr. 6.5 teksto langą ir atvejų tyrimus E priede).  

6.5 teksto langas. Strateginis požiūris į tam tikrų buveinių plataus masto apsaugą  

Bendradarbiavimas tarp Estijos aplinkos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų kertinių buveinių 
srityje 

2001 m. Estijos aplinkos apsaugos ministerija pristatė Baltijos jūros pakrančių pievų atkūrimo ir 
valdymo sistemą. Pirmiausia, šios pievos buvo atkurtos iki tokio lygio, kad jose būtų galima vėl 
reguliariai ganyti gyvulius ir jas šienauti. Pagrindinį atkūrimo darbą atliko vietos žemės valdytojai ir 
ūkininkai, kurie su Aplinkos apsaugos ministerija sudarė sutartis dėl valdymo. Toliau, remdamasi 
Estijos regioninės plėtros programa (2007- 2013 m.), Žemės ūkio ministerija parengė agrarinės 
aplinkosaugos sistemą, skirtą pusiau natūralioms buveinėms. Daug ūkininkų, kurie pradėjo 
įgyvendinti Aplinkos apsaugos ministerijos sistemą, vėliau prisijungė prie RPP sistemos. Agrarinės 
aplinkosaugos sistema buvo skirta daug didesnei teritorijai, taip pat kitų tipų pusiau natūralioms 
buveinėms, kaip antai drėgnosios pievos, miškapievės, alvarų buveinės, užliejamos pievos ir 

                                                           
85 this is an additional amount of up to 20 or 30 per cent, depending on the scheme  
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žemapelkių pievos, kadagynų krūmynai, viržynai ir pievos dirvožemyje, kuriame yra mineralinių 
medžiagų – visa tai yra gamtiniu požiūriu didelės vertės buveinės, saugomos pagal Buveinių 
direktyvą.  
Šią sistemą valdo Žemės ūkio ministerija bendradarbiaujant su Valstybiniu gamtos apsaugos centru, 
kuris teikia savo pastabas ir tvirtina kiekvieną paraišką dėl agrarinės aplinkosaugos sistemos. Glaudus 
ministerijų bendradarbiavimas yra pagrindinis sėkmės elementas. Iki šiol į agrarinės aplinkosaugos 
sistemą buvo įtraukta apie pusė Estijos pakrančių pievų. 

Šaltinis: Estijos atvejų tyrimai E priede  
 

Daugeliu atvejų tam tikrose vietovėse gali reikėti taikyti labiau specifinius metodus, pavyzdžiui, labai 
pritaikytas ir tikslingas priemones, geriausiai tinkančias specifiniams tam tikros rūšies ar buveinės 
tam tikroje vietoje valdymo poreikiams. Tikslingumas turėtų būti labai svarbus daugelio "Natura 
2000" buveinių ir rūšių apsaugos veiksnys, nes plataus masto (pvz., nacionalinės) agrarinės 
aplinkosaugos tipo priemonės ne visada yra veiksmingos ir jomis visų pirma siekiama bendro 
buveinės išlaikymo. Pavyzdžiui, taikant pusiau natūralių pievų sistemas Slovakijoje, buvo nustatyta, 
kad horizontaliosios priemonės nebuvo labai veiksmingos, nes dažnai įvairių rūšių ir buveinių 
apsaugos poreikiai lokaliai skiriasi. Todėl siekiama pagerinti sistemos veiksmingumą parengiant 
labiau specifines priemones, kurios būtų specialiai skirtos prioritetinėms teritorijoms (pvz., "Natura 
2000" teritorijoms), taip pat vietos lygiu suderintas (ir kontroliuojamas) valdymo instrukcijas, kai 
būtina. Todėl norint pasiekti šį tikslą, būtina, kad, rengiant priemones, būtų taikomas požiūris "iš 
apačios į viršų" bendradarbiaujant bei derinant šias priemones su ūkininkais (6.6 teksto langas). 

Kad agrarinės aplinkosaugos priemonės būtų tinkamai nukreiptos, neabejotinai reikės patikimų, 
atnaujintų ir didelio kiekio ekologinių duomenų (pvz., aprašų, buveinių žemėlapių ir rūšių atlasų).Tam 
tikslui reikės atlikti tyrimus, kaupti ir kartografuoti medžiagą. Tokie veiksmai gali brangiai kainuoti ir 
pareikalauti didelių investicijų gamtos apsaugos organizacijų gebėjimams stiprinti. Tačiau šie 
veiksmai gali būti ekonomiškai efektyvūs, nes jų dėka galima sumažinti teritoriją, kurios atžvilgiu 
reikia taikyti priemones pageidaujamam apsaugos rezultatui pasiekti. 

6.6 teksto langas. Plataus masto ar vietos masto?  

Gali būti labai sudėtinga pasiekti pusiausvyrą tarp įvairių valdymo reikalavimų įvairioms rūšims ir 
buveinėms "Natura 2000" teritorijoje, bet galima pasinaudoti tradicinio žemės ūkio valdymo praktika 
tose teritorijose, kuriose rūšys ir buveinės išgyvena, ir rasti tinkamus sprendimus. Pavyzdžiui, 
Slovakijoje užliejamose pievose įsikūrė kelios į Buveinių direktyvą įrašytos drugelių rūšys kaip 
Maculinea teleius, M. nausithous ir Lycaena dispar, kurios yra artimai susijusios su tradiciškai 
naudojamomis aliuvinėmis pievomis. Šios rūšys prisitaikė prie tradicinio mozaikinio šienavimo, nes 
anksčiau šioje teritorijoje žolė niekada nebuvo pjaunama vienu metu. Mozaikinis valdymas taip pat 
svarbus griežlei (Crex crex), ypač trumpesnių potvynių metais. Kitoms Europos svarbos paukščių 
rūšims kaip paprastoji medšarkė (Lanius collurio) arba juodasis gandras (Ciconia nigra) didelių plotų 
šienavimas gali būti naudingas, nes šviežiai nupjauta žolė joms yra labai patrauklus maisto šaltinis.  

Šaltinis: KPAD ir tarptautinė paukščių apsaugos organizacija "BirdLife International", 2011 m.). 
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Grupės ir požiūris, grindžiamas bendradarbiavimu 

Kad žemės valdymo sistemos būtų veiksmingos, reikia, kad būtų įsisavinta parama didesnio masto 
kraštovaizdžiui, bendrai veikiant įvairių rūšių žemės valdytojams (ūkininkams, miškų savininkams, 
viešosioms institucijoms, valdančioms viešąją žemę). Todėl, rengdamos savo regioninės plėtros 
planą, vadovaujančiosios institucijos turėtų bendradarbiauti su įvairiais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant ūkininkų ir miškininkų bendruomenes, ir geriausiai išnaudoti reglamento 
galimybes padėti lengviau įsisavinti paramą kraštovaizdžio mastu. Kartais gali būti veiksmingiau 
skatinti ūkininkus jungtis į kooperatyvus ar asociacijas ir pasirašyti kolektyvines agrarinės 
aplinkosaugos sutartis vietoj sutarčių su individualiais ūkininkais. 

Kolektyvinis ir bendradarbiavimu grindžiamas požiūris į RPP priemonių įgyvendinimą gali būti itin 
naudingas "Natura 2000" tinklui, ypač kai veikia daug smulkiųjų ūkininkų. Pavyzdžiui, Rumunijoje 
organizacija "Fundaţia ADEPT" bendradarbiauja su smulkiaisiais ūkininkais, vykdančiais veiklą 
Târnava Mare "Natura 2000" teritorijoje, kad šie ūkininkai patektų į paramos sistemas tuo 
paskatinant geresnį sistemų parengimą ir užtikrinat paramos galimybes smulkiesiems ūkininkams (žr. 
6.4 teksto langą ir Rumunijos atvejo tyrimą E priede). Sudarant kolektyvines sutartis ypač svarbus yra 
konsultantų ar koordinuojančiųjų institucijų vaidmuo, kuris galėtų būti remiamas pagal RPP.  

Kitų nei ūkininkų grupių įtraukimas ir požiūris "iš apačios į viršų" į vietoms skirtų sistemų 
įgyvendinimą gali būti remiami pagal Leader programą. Tai labai gerai parodo Nyderlandų 
aplinkos apsaugos kooperatyvų ir Vokietijos žemės apsaugos asociacijų pavyzdžiai (Franks ir 
Mc Gloin, 2007 m.) (žr. 6.6 teksto langą). Šios kooperatyvų asociacijos suvienija gamtos 
apsaugos grupes su vietos ūkininkais ir bendruomenėmis visame regione ir dažnai gali 
suartinti priešingas interesų grupes bendram darbui rūpintis "Natura 2000" teritorijomis. 
Sėkmingo projekto pagrindas yra glaudus bendradarbiavimas su ūkininkais, vietos 
bendruomenėmis, apsaugos grupėmis ir vyriausybės institucijomis. 

6.6 teksto langas. Bendradarbiavimu grindžiamos partnerystės su ūkininkais ir vietos 
bendruomenėmis 

Vokietijos žemės apsaugos asociacijos siekia įgyvendinti tinkamas žemės ūkio priemones "Natura 
2000" tinkle bendradarbiaudamos su ūkininkais ir vietos bendruomenėmis. Šios regioninės 
nevyriausybinės asociacijos vienija gamtos apsaugos grupes ir vietos ūkininkus bei vietos 
bendruomenes. 155 žemės apsaugos asociacijos (bent po vieną kiekvienoje federalinėje žemėje) 
veikia apskrities lygmeniu kartu su 20,000 ūkininkų, daugiau kaip 3000 vietos institucijų ir 1000 NVO. 
Šios dažnai nesutariančios interesų grupės bendradarbiauja, kad įgyvendintų integruoto ir tvaraus 
žemės valdymo praktiką daugelyje "Natura 2000" teritorijų. Pavyzdžiui, Altmühltal "Natura 2000" 
sausų pievų regione Bavarijoje, Vokietija, žemės apsaugos asociacijos suvaidino lemiamą vaidmenį 
skiriant paramą avių augintojams, kurie tarpusavyje derina ekstensyvų beveik 25,000 avių ganymą ir 
gamina Altmühl slėnio ėrieną. Taip pat būtina, kad savo veiksmus derintų ir ūkininkai, kad tokios 
valdymo priemonės kaip šienavimas nebūtų vykdomos vienu metu visose teritorijose ir kad 
buveinėje būtų pakankama sąlygų įvairovė. Vietos žemės apsaugos koordinatoriai rengia specifinių 
tipų kraštovaizdžių projektą, įskaitant mokslines priemones, finansinius skaičiavimus ir tinkamas 
agrarinės aplinkosaugos sistemas. Jie teikia paraiškas turimiems fondams gauti ir atlieka veiksmų, 
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kuriuos dažniausiai įgyvendina vietos ūkininkai, įgyvendinimo priežiūrą bei projekto rezultatų 
stebėseną. Sėkmingo projekto pagrindas yra glaudus bendradarbiavimas su ūkininkais, vietos 
bendruomenėmis, apsaugos grupėmis ir vyriausybės institucijomis. "Natura 2000" valdymas 
grindžiamas trijų pagrindinių finansavimo elementų deriniu: 1) tiesioginėmis išmokomis, 2) agrarinės 
aplinkosaugos programomis, 3)žemės valdymo programomis, kurios finansuojamos natūralaus 
paveldo priemone pagal EŽŪFKP. 

Šaltiniai: www.altmuehltaler-lamm.de and www.lpv.de 
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6.5 Finansinių, techninių, konsultavimo ir administracinių išteklių užtikrinimas 
įgyvendinimui  

Rekomendacijos: 

• Užtikrinti, kad būtų skiriami pakankami finansiniai ir kiti ištekliai ilgalaikei paramai, įskaitant 
paramą už paslaugas, kurią teikia tinkamos kvalifikacijos konsultavimo ir mokėjimo agentūrų 
darbuotojai, turintys "Natura 2000"žemės valdymui reikalingos techninės patirties. 

• Konsultacijos ir informacija turėtų būti teikiami tik iš šaltinių, kuriais pasitiki ūkininkai. 

Užtikrinti pakankamų finansinių ir kitų išteklių skyrimą ilgalaikei paramai 

Finansavimas, jei jau skiriamas pagal KPP, turi būti ilgalaikis, nes finansavimo pertrūkiai susilpnina 
ūkininkų ir žemės valdytojų pasitikėjimą ir atgraso juos nuo įsipareigojimo ilgalaikėms (pavyzdžiui, 
buveinių atkūrimo) priemonėms. Jeigu ūkininkai negalės gauti ilgalaikio finansavimo, jie bus linkę 
naudoti priemones, kurių galima lengvai atsisakyti, ir kai kuriais atvejais dėl to gali būti prarastas 
naudos efektas, pasiektas sistemos įgyvendinimo eigoje. Tai sumažintų ilgalaikę viešųjų išlaidų 
naudą. 

Iš esmės svarbu užtikrinti finansavimą ne tik ūkininkų išmokoms, bet ir visų institucinių įgyvendinimo 
ir paramos sąnaudų padengimui. Tam tikra šių išlaidų dalis finansuojama pagal EŽŪFKP, pavyzdžiui, 
išlaidos už konsultavimo paslaugas, mokymą ir įgūdžių įgijimą (įskaitant išlaidas už konsultantų ir 
mokytojų parengimą), "Natura 2000" ir GPDV valdymo planų parengimą, diskusijų organizavimą 
grupėse ir priemonių įgyvendinimą pagal Leader programą. Daugeliu atvejų šias paslaugas 
įgyvendina sutartys su vyriausybe sudarę rangovai, įskaitant NVO ir ūkininkų organizacijas 
(išsamesnė informacija pateikta 5 skyriuje).  

Skiriant išteklius "Natura 2000" paramai svarbu pripažinti proporcingai didesnę institucinių sandorių 
išlaidų naštą, tenkančią dideliam skaičiui smulkiųjų ūkininkų ir už įgyvendinimą atsakingų darbuotojų, 
kurie paramos sistemose dalyvauja pirmą kartą. Specialaus mokymo "Natura 2000" valdymo ir 
ūkininkavimo sistemų srityje reikės už įgyvendinimą atsakingiems darbuotojams ir ypač už atitikties 
kompleksinei paramai klausimus atsakingiems mokėjimo agentūrų darbuotojams, kurie spręs, ar 
ūkininkai atitinka reikalavimus kompleksinei paramai gauti ir savo agrarinės aplinkosaugos sutarčių 
reikalavimus, kad gautų išmokas. 

Finansavimas turėtų būti skirtas valdymo veiklos poveikio ūkių lygmenyje stebėsenai. 

Integruoto konsultavimo ir informavimo įgyvendinimas  

Konsultacijos ir informacija turėtų būti teikiamos iš šaltinių, kuriais pasitiki ūkininkas (priešingu 
atveju tikėtina, kad šios konsultacijos ir informacija bus ignoruojama). Konsultavimas apsaugos 
klausimais visada turėtų būti derinamas su konsultavimu, kaip tai galėtų būti pritaikoma 
ūkininkavimo sistemai (žr. 6.7 teksto langą). Konsultantai taip pat vaidina lemiamą tarpininkavimo 
tarp mokslininkų ir ūkininkų vaidmenį nustatant ūkininkų poreikius, surenkant praktinės patirties 
atvejus ir pritaikant mokslo žinias vietos aplinkybėms. Būtina siekti, kad konsultacijas teikiantys 
asmenys turėtų būtinus techninius gebėjimus ir tokios veiklos patirtį, ypač "Natura 2000" ariamosios 
žemės valdymo srityje. Konsultavimo paslaugas taip pat gali teikti vietose įsikūrusios organizacijos, 
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pavyzdžiui, NVO ir ūkininkų asociacijos. Galimybė kreiptis dėl pagalbos gaunant konsultavimo ir 
informavimo paslaugas pagal BŽŪP aprašyta 5.6 skirsnyje. Taip pat svarbu pasinaudoti galimybėmis 
finansuoti profesinio mokymo bei įgūdžių plėtrą, seminarus ir instruktažus, parodomąsias veiklas, 
išvykas į ūkius ir trumpalaikį keitimąsi informacija ūkių valdymo klausimais. Išvykos į ūkius ir 
susitikimai tarp ūkininkų turi itin svarbią reikšmę skatinant ūkininkus pradėti dalyvauti agrarinės 
aplinkosaugos sistemose, didinti savo motyvaciją ir skatinti kūrybingumą bei novatoriškumą 
apsaugos valdymo praktikoje (žr. Airijos, Vokietijos, Čekijos Respublikos, Rumunijos, Austrijos, 
Nyderlandų ir kitų šalių atvejų tyrimus, pateiktus E priede, kuriame taip pat aprašytos šiose šalyse 
sukurtos veiksmingos konsultavimo sistemos ir reguliari komunikacija su ūkininkais).  
 

6.7 teksto langas. Integruotas ūkininkų konsultavimas žemės ūkio ir apsaugos srityse  

“Partnerbetrieb Naturschutz” programa, Vokietijos Reino kraštas-Pfalcas 

Taikant iniciatyvą “Partnerbetrieb Naturschutz” ūkininkams siūlomas integruotas konsultavimas 
žemės ūkio ir apsaugos srityse, skirtas visam ūkiui ir dialogu grindžiamam planavimui. Konsultantų 
grupes sudaro aplinkosaugos ir agronomijos specialistai. Ūkininkas ir konsultantų grupė dalyvauja 
dialoge ir išanalizuoja viso ūkio ir aplinkinio kraštovaizdžio padėtį. Naudojant žemėlapius ir iš oro 
padarytas nuotraukas bei žemės paskirties dokumentus parengiamas viso ūkio apsaugos planas, 
įskaitant ūkio apsaugos potencialo analizę ir konkrečiai ūkiui nustatytus apsaugos tikslus, didžiausią 
dėmesį skiriant "Natura 2000" buveinėms ir rūšims bei apsaugos tikslams pagal Vandens pagrindų 
direktyvą. Toliau ūkininkas ir konsultantų grupė parengia ir suderina specialiai ūkiui skirtą apsaugos 
planą. Grupės konsultantai pasiūlo pastoviai teikiamas individualias konsultavimo, vertinimo ir 
grįžtamojo ryšio paslaugas. Ūkininkas ir grupė kartu vertina kiekvienų metų rezultatus. Ūkininkai 
tikisi atsakymų, susijusių su jų ūkiais, pavyzdžiui, kokį poveikį ekstensyvus ganyklos valdymas turės 
pieno gamybai ūkyje? Koks yra tam tikros valdymo priemonės tikslas? Koks yra kokios nors veiklos 
atsisakymo poveikis? Kokius aplinkos, buveinių ar rūšių išteklius galima apsaugoti savo ūkyje? 
Įtikinamų atsakymų pateikimas yra kertinis pasitikėjimo pasiūlytomis apsaugos priemonėmis 
elementas. 

Šaltinis: Vokietijos atvejo tyrimas E priede 

6.6 Stebėsena, vertinimas ir peržiūra 

Rekomendacijos: 

• Stebėti kiekvienai "Natura 2000" buveinei ir rūšiai skirtų priemonių įsisavinimą ir aprėptį, tikrinti 
jų atitikimą tikslams ir, jei tikslai nepasiekiami, peržiūrėti sistemos turinį ir įgyvendinimą. 

• Užtikrinti, kad duomenų rinkimo sistemos iš pat pradžių būtų integruotos į sistemos 
įgyvendinimo procesus. 

• Užtikrinti pakankamus stebėsenos ir rezultatų vertinimo gebėjimus. 

• Tiksliai nustatyti pageidaujamus rezultatus arba orientyrus ir apibrėžti stebėsenos procedūras 
bei lengvai taikomus ir ūkininkams suprantamus rodiklius. 
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• Įtraukti ūkininkus į stebėseną ir supažindinti juos su atitinkamų vertinimų rezultatais ir 
išvadomis. 

Užtikrinti veiksmingą stebėseną ir vertinimą 

Veiksminga stebėsena ir vertinimas turi kritinę reikšmę įvertinant priemonių tikslams pasiekti 
veiksmingumą ir rezultatyvumą, kad po kiek laiko būtų galima sistemas ir valdymo praktiką koreguoti 
bei tobulinti. 

Stebėsena ir vertinimas turi būti atliekami skirtingais lygmenimis. Nuolatinė stebėsena turėtų būti 
neatsiejama kiekvienos paramos, kuri skiriama"Natura 2000", programos dalis. Stebėsena turėtų 
padėti įvertinti priemonių įsisavinimą ir aprėptį, bet kokius galimus šių priemonių įgyvendinimo 
sunkumus ir apribojimus, taip pat jų poveikį siekiamų apsaugos tikslų atžvilgiu. Taip pat svarbu 
integruoti mokslinius stebėsenos ir tyrimų rezultatus į valdymo rekomendacijų pagerinimą (žr.6.9 
teksto langą ir 4.3 skirsnį). 

Svarbu rengti tokias stebėsenos sistemas, kurias būtų galima taikyti ir ūkio lygmeniu naudojant 
tinkamus ir lengvai patikrinamus rodiklius. Ūkininkų įtraukimas į reguliarią rezultatų, pasiektų 
įgyvendinus reikalingas priemones, stebėseną pasiteisino kaip labai veiksmingas būdas pagerinti jų 
dalyvavimą įgyvendinimo procese. Platesnė viešoji komunikacija taip pat labai svarbi kuriant 
teigiamą tikslinių rūšių ir priemonių įvaizdį ir pripažįstant tuos, kurie deda pastangas šioms rūšims 
apsaugoti. 

Valstybės narės turėtų integruoti reguliarios "Natura 2000" stebėsenos ataskaitų rezultatus į 
finansavimo mechanizmus ir atitinkamai pakeisti politikos priemonių kryptį. Būtent tam reikia 
integruoti "Natura 2000" stebėsenos rezultatus į žemės ūkio politikos priemones, kurios turi 
tiesioginį poveikį kertinėms ariamosios žemės rūšims ir buveinėms "Natura 2000" teritorijoje. 
Siekiant veiksmingai įgyvendinti suderintų priemonių integruotą programą, nepaprastai svarbu 
sukurti bendrą duomenų informacijos sistemą, kurioje būtų sukaupti visi su "Natura 2000" 
teritorijomis susiję duomenys apie žemės ūkį, augalus ir gyvūnus bei žemės naudotojus. 

RPP stebėsena bus vykdoma naudojant rodiklius, kurie bus apibrėžti (vėliau 2014 m., priėmus 
įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus) naujoje stebėsenos ir vertinimo programoje. Šie 
rodikliai turi būti taikomi visose valstybėse narėse, įskaitant rodiklius, kuriais įvertinama bendra 
"Natura 2000" teritorijų padėtis, žemės ūkio buveinių apsaugos būklė ir ūkininkavimas gamtiniu 
požiūriu didelės vertės teritorijose. Valstybės narės taip pat gali nustatyti papildomus rodiklius, 
susijusius su jų nacionaline ir (arba) regionine padėtimi. Be šių oficialių vertinimo reikalavimų, labai 
veiksmingi gali būti paspartinti vidaus peržiūros procesai, kuriuos vadovaujančiosios institucijos 
įgyvendina per pirmus dvejus sistemos įgyvendinimo metus, kad nustatytų ir išspręstų problemas 
prieš joms padarant poveikį įgyvendinimui, aplinkosaugos veiksmingumui ar ūkininkų požiūriui.  

Pagrindinis stebėsenos ir vertinimo tikslas nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu yra teikti grįžtamąjį 
ryšį sistemos valdytojams ir politikos rengėjams dėl to, kaip funkcionuoja "Natura 2000" sistema ir ar 
pasiekiami jos tikslai. Iš esmės tai yra dalis aktyvaus mokymosi proceso, kuris padeda 
vadovaujančiajai institucijai peržiūrėti ir pataisyti esamas sistemas ir priemones bei pagerinti būsimų 
sistemų ir priemonių turinį. Tais atvejais, kai "Natura 2000" valdymo sistemos įdiegiamos pirmą 
kartą, nedidelės apimties bandomasis tikrinimas ir vertinimas gali padėti padidinti sistemų 
veiksmingumą, jų priėmimą ir galimybes jas įgyvendinti. 
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6.8 teksto langas. Ūkininkai ir tyrėjai bendradarbiauja siekdami įgyvendinti optimalią rūšių 
apsaugą  

Olandijoje buvo įgyvendintas žiurkėnams naudingas valdymas veiksmingai bendradarbiaujant 
ūkininkams ir tyrėjams. Tyrimo rezultatai ir lankstus valdymo reglamentavimas leido panaudoti 
pritaikomąjį valdymą. Projekto metu, Nijmegeno miesto Wageningeno ir Radboudo universiteto 
Alteros institutui atlikus žiurkėno stebėsenos tyrimą ir gavus daugiau informacijos, valdymo 
rekomendacijos buvo labai pakeistos. Taikyti lankstų valdymą buvo įmanoma, nes pagal ES teises 
aktus projektas oficialiai buvo eksperimentinis ir dalyvaujančiosios šalys galėjo panaudoti kitus teisės 
aktus ir nurodymus valdymui pakeisti. Pavyzdžiui, buvo sudaryta sutartis, pagal kurią įsipareigota 
suformuoti 20 m ilgio "išgyvenimo" juostas, kad tyrėjai kasmet galėtų atvykti į ūkius, kuriuose 
įsteigtos optimalios žiurkėnams naudingos vietos. 

Tiesioginės ir nuolatinės konsultacijos bei individuali pagalba ūkininkams taip pat reikšmingai 
prisidėjo prie projekto sėkmės. Projekto metu tyrėjai patarinėjo ir padėjo ūkininkams pasėlių 
valdymo ir kitais žiurkėnų apsaugos aspektais, atsakydami į tokius klausimus kaip “Ar galima nuimti 
derlių?” arba “Aš radau urvą, ką turėčiau daryti?”. Žiurkėnų apsaugos koordinatorius atlieka 
stebėseną, patikrina paraiškas naujoms valdymo sutartims sudaryti ir atitiktį pasėlių valdymo 
reikalavimams. 

Šaltinis: Nyderlandų atvejo tyrimas E priede. 
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
SANTRUMPOS VISAS TEKSTAS 

VKEGK Vietovė, kurioje esama gamtinių kliūčių (anksčiau MPŪV) 

BIS Bazinės išmokos sistema 

BŽŪP Bendra žemės ūkio politika 

CŽD CORINE žemės danga 

BSVS Bendra stebėsenos ir vertinimo sistema 

EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 

EŽŪGF Europos žemės ūkio garantijų fondas 

EPSV Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės 

ERPF Europos regoninis plėtros fondas 

ESF Europos socialinis fondas 

ESI fondai Europos struktūriniai ir investiciniai fondai 

ŪKS Ūkių konsultavimo sistema 

GAB Gera apsaugos būklė 

GAAB Gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė 

ŪGPDVT Ūkininkavimas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijose 

IAKS Integruota administravimo ir kontrolės sistema 

VVG Vietos veiklos grupės (pagal Leader programą) 

MPŪV Mažiau palankios ūkininkauti teritorijos (dabar - VKEGK) 

LIFE ES finansinė priemonė aplinkai 

ŽSIS Žemės sklypų informacinė sistema 

LULUCF Žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė 

NVO Nevyriausybinė organizacija 

PVP Prioritetinių veiksmų programa 

SKVN Saugoma kilmės vietos nuoroda 

IEPS Išmokų už ekosistemines paslaugas sistemos 

KPP Kaimo plėtros progama 

SST Specialios saugomos teritorijos  

VIUPS Vienkartinės išmokos už plotus sistema 

SAST Specialios apsaugos svarbos teritorijos 

SPAV Strateginis poveikio aplinkai vertinimas 

MVĮ Mažos ir vidutinės įmonės 

TANVR Teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai 

PAST Paukščių apsaugai svarbi teritorija 

BIS Bendrosios išmokos sistema 

ŽŪN Žemės ūkio naudmenos 
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