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SANTRAUKA 

6210 tipo buveinės – pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos (Festuco-Brometalia) 
ant kalkingų substratų (*svarbios gegužraibinių šeimos augalų buveinės) – yra saugomos 
pagal Buveinių direktyvą (92/43/EEB) ir apima labai įvairias, Festuco-Brometea 
fitosociologinei klasei paprastai priskiriamas pievų bendrijas. Tokia buveinė laikoma 
prioritetine, jeigu ji yra svarbi gegužraibinių šeimos augalų buveinė. 

Šiame veiksmų plane siekiama pateikti gairių dėl veiksmų, reikalingų siekiant palaikyti ir 
atkurti gerą šių buveinių apsaugos būklę ES visame jų paplitimo areale. Jis skirtas visiems, 
kurie yra suinteresuoti ir užsiima šio tipo buveinių apsauga ir tvarkymu, įskaitant 
vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes ir suinteresuotuosius 
subjektus, buveinių specialistus ir kt. 

Pusiau natūralių sausų pievų ir krūmų facijų ant kalkingų substratų yra beveik visame 
Europos žemyne, nuo žemumų iki kalnų. Tai vienos iš didžiausia rūšių gausa pasižyminčių 
augalų bendrijų Europoje, taip pat jos yra daugelio saugomų rūšių (augalų, paukščių, 
vabzdžių ir kitų bestuburių, roplių ir žinduolių) pagrindinės buveinės. Šios pievos laikomos 
prioritetinėmis siekiant išsaugoti laukinių apdulkintojų (tokių kaip drugiai, laukinės bitės ar 
žiedmusės) rūšis, taip pat kitas retas arba saugomas rūšis. Jos teikia daug įvairios naudos ir 
ekosisteminių paslaugų, įskaitant anglies saugojimą ir dirvožemio erozijos prevenciją. 

Dauguma sąžalynų yra antrinės kilmės, pakeitę anksčiau toje vietoje augusius termofilinius 
miškus ir susiformavę dėl ankstesnių ekstensyvaus ganymo ir (arba) šienavimo režimų. 
Nedideli natūralūs šių pievų sąžalynai, kurie, atrodo, yra nuolatiniai ir be ganymo, 
aptinkami ten, kur miškas negali augti dėl dirvožemio veiksnių, pavyzdžiui, labai negiliame 
dirvožemyje aplink uolienų atodangas arba nestabiliame stačių šlaitų dirvožemyje, dažnai 
sauso mikroklimato sąlygomis. Vidurio Europoje kai kurios iš šių pievų yra ankstyvojo 
holoceno stepių liekanos. 

Šios klasės sausų pievų paprastai aptinkama ten, kur yra sausas, vandeniui laidus ir skurdus 
nuo neutralios iki šarminės reakcijos dirvožemis.  

Valstybių narių pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį 2013 m. pateiktose ataskaitose 
nurodytas bendras šio tipo buveinių plotas Europos Sąjungoje 2013 m.1 buvo apie 
17 000 km²; jų apsaugos būklė visuose biogeografiniuose regionuose yra nepalanki, taip 
pat nustatyta jų ploto mažėjimo beveik visame jų paplitimo areale tendencija. Apskritai 
šios buveinės yra degradavusios, o ateities perspektyvų vertinimai rodo, kad jų būklė toliau 
blogės. 

Daugiau kaip pusė (57 proc.) šių buveinių ploto yra tinkle „Natura 2000“, 4 437 šio tinklo 
teritorijose, kurios užima iš viso apie 9 700 km² plotą. Atrodo, kad šių buveinių apsaugos 
būklė šiame tinkle yra geresnė negu už „Natura 2000“ teritorijų ribų. 

Pagrindiniai grėsmės ir apkrovos veiksniai, lemiantys šių pievų regresiją ir būklės 
blogėjimą, yra: 

 pievų tvarkymo nutraukimas. Didelėse šių buveinių arealo dalyse vyksta vis 
spartėjantis jų ploto mažėjimo procesas, kurio priežastis yra ganymo veiklos 

                                                 
1 2013 m. valstybių narių pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį pateiktų ataskaitų duomenimis. 
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nutraukimas – ši veikla dažnai yra ekonomiškai neperspektyvi, todėl ganyklos 
apleidžiamos ir jose prasideda ekologinė sukcesija;  

 per didelis nuganymas kai kuriose teritorijose taip pat gali kelti problemų, darydamas 
neigiamą poveikį prie mažo maisto medžiagų kiekio prisitaikiusioms šio tipo 
buveinėms;  

 atmosferinės azoto iškritos kelia grėsmę šioms buveinėms kai kuriose jų paplitimo 
arealo dalyse; 

 invazinių augalų rūšių introdukcija ir plitimas taip pat gali kelti grėsmę ir dažnai tai 
lemia kiti veiksniai, tokie kaip teritorijos apleidimas ar eutrofikacija;  

 buveinės gali būti prarastos ir suskaidytos dėl žemės naudojimo keitimo, pavyzdžiui, 
pavertimo ariamąja žeme arba infrastruktūros ir karjerų plėtros. Taip pat nurodoma 
šio tipo buveinių nykimo priežastis yra urbanizacija arti gyvenviečių aglomeracijų, 
pavyzdžiui, kaimų ir miestų apylinkėse;  

 buveinių suskaidymas ir buveinių ekologinių ryšių silpnėjimas laikomi grėsmėmis šio 
tipo buveinėms kai kuriose valstybėse, o kartais dėl to prarandama daug tipinių 
vabzdžių rūšių, tokių kaip sausų pievų drugiai. 

Apskritai šios pievos turi būti prižiūrimos atliekant reguliarius jų tvarkymo darbus – 
ekstensyviai ganant arba šienaujant.  

Reikiamos apsaugos priemonės apima pievos priežiūrą, atkūrimą arba sukūrimą, 
priklausomai nuo pievos būklės konkrečioje teritorijoje. 

Kai kuriose šio tipo pievų paplitimo arealo dalyse būtina imtis atkūrimo priemonių siekiant 
tose vietose, kuriose šios pievos yra degradavusios arba regresavusios, atkurti tinkamą jų 
plotą, struktūrą ir funkcijas.  

Kadangi pusiau natūralių pievų apsaugai užtikrinti reikalingas reguliarus šienavimas arba 
ganymas, šių buveinių apsauga ir tvarkymas gali būti finansuojami daugiausia ES bendros 
žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšomis. Pievų tvarkymas gali būti remiamas tiek pagal BŽŪP I 
ramstį (tiesioginės išmokos ūkininkavimo veiklai palaikyti, ekologinės sistemos ir susijusios 
taisyklės siekiant užtikrinti daugiamečių pievų išsaugojimą), tiek pagal II ramstį (kaimo 
plėtros priemonės).  

Ypač Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai yra svarbiausias pievų tvarkymo, vykdomo 
biologinės įvairovės tikslais, finansavimo šaltinis daugumoje ES šalių; jo parama apima 
agrarinės aplinkosaugos priemones, ūkininkų mokymą įgyvendinti priemones ir investicijas 
į atkuriamąją veiklą. Pievų atkūrimui ir tvarkymui keliose ES šalyse naudojamos struktūrinių 
fondų, daugiausia ERPF, lėšos.  

Vis dėlto reikia pripažinti, kad pagrindinis šio tipo buveinių atkūrimo finansavimo šaltinis 
iki šiol yra programa LIFE. 

Šio veiksmų plano bendrasis tikslas yra užtikrinti šių buveinių geros apsaugos būklės 
palaikymą ir atkūrimą vidutinės trukmės ir ilgesniu laikotarpiu. 

Tolesniuose puslapiuose pateikiamoje veiksmų programoje išdėstyti konkretūs tikslai ir 
pagrindiniai veiksmai, kuriais šis bendrasis tikslas turėtų būti pasiektas. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_lt
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Tolesniuose šio dokumento skirsniuose pateikiama išsamesnės informacijos apie šio tipo 
buveinių būklę ir jų apsaugos valdymą, įskaitant svarbiausias rekomendacijas, kuriomis 
grindžiama pateiktoji veiksmų programa.   
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VEIKSMŲ PROGRAMA 
 
Šioje veiksmų programoje apibūdinami šio ES veiksmų plano tikslai ir pagrindiniai veiksmai. 
Ji pagrįsta šio tipo buveinių diagnostikos ir ekologiniais reikalavimais bei charakteristikų 
apibūdinimu, jų apsaugos būkle, apie kurią praneša valstybės narės, grėsmėmis ir apkrovos 
veiksniais, apsaugos valdymo patirtimi ir kita svarbia informacija, kuri išsamiau pateikiama 
atitinkamuose šio dokumento skirsniuose. 
 
Veiksmų plano bendrasis tikslas  

Užtikrinti šių buveinių geros apsaugos būklės palaikymą ir atkūrimą vidutinės trukmės ir 
ilgesniu laikotarpiu (atitinkamai iki 2030 ir 2050 m.) ir kartu užtikrinti geras ateities 
perspektyvas atsižvelgiant į apkrovos veiksnius ir grėsmes. 
 
Konkretūs tikslai užtikrinti buveinių apsaugą vidutinės trukmės ir ilgesniu laikotarpiu 

1. Sustabdyti tolesnį 6210 tipo buveinių ploto mažėjimą ir išvengti jų būklės blogėjimo 
užtikrinant tinkamą išlikusių šių buveinių plotų tvarkymą. 

2. Biogeografinio regiono ir nacionaliniu lygmenimis nustatyti 6210 tipo buveinių 
apsaugos tikslus, kad per ilgesnį laikotarpį būtų pasiekta gera jų apsaugos būklė, ir 
užtikrinti, kad vietos lygmens apsaugos tikslai specialiose saugomose teritorijose 
atitiktų tuos aukštesniais lygmenimis nustatytus tikslus. 

3. Nustatyti ir įgyvendinti 6210 tipo buveinių apsaugos priemones, įskaitant buveinių 
atkūrimą, kad būtų pasiekti biogeografinio regiono, nacionaliniu ir vietos lygmenimis 
nustatyti apsaugos tikslai.  

4. Užtikrinti 6210 tipo buveinių ekologinius ryšius visame šių buveinių paplitimo areale, 
be kita ko, atkuriant į tinklą „Natura 2000“ neįtrauktus jų plotus, pagal biogeografinio 
regiono ir nacionaliniu lygmenimis nustatytus apsaugos tikslus. 

5. Gerinti žinias apie 6210 tipo buveines, jų apsaugos būklės vertinimą ir stebėsenos 
sistemas. 

6. Skatinti buveinių veiksmų plano įgyvendinimą, skleisti žinias ir dalytis žiniomis bei 
patirtimi, susijusiomis su 6210 tipo buveinių apsauga ir tvarkymu. 

 
Tolesnėje lentelėje nurodyti pagrindiniai veiksmai siekiant šių tikslų, taip pat reikiamos 
priemonės ir indėlis, geografinė taikymo sritis, atsakomybė ir siūlomi įgyvendinimo 
terminai. 
 
Daugiau rekomendacijų ir išsamios informacijos dėl veiksmų įgyvendinimo pateikiama 
įvairiuose šio veiksmų plano skirsniuose (kaip nurodyta veiksmų programoje). 
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VEIKSMŲ PROGRAMA pagal ES BUVEINIŲ VEIKSMŲ PLANĄ siekiant 6210 tipo buveinių – pusiau natūralių sausų pievų ir krūmų facijų (Festuco-
Brometalia) ant kalkingų substratų (*svarbių gegužraibinių šeimos augalų buveinių) – geros apsaugos būklės 

Santrumpos: GAB – gera apsaugos būklė, BŽŪP – bendra žemės ūkio politika, VN – valstybė narė, N – azotas. 

1 tikslas –  sustabdyti tolesnį 6210 tipo buveinių ploto mažėjimą ir išvengti jų būklės blogėjimo užtikrinant tinkamą išlikusių šių buveinių plotų 
tvarkymą 
Pagrindiniai veiksmai  Reikiama veikla, priemonės ir indėlis Geografinė taikymo 

sritis  
Atsakomybė Terminai  

1.1 Remti ekstensyviojo ūkininkavimo 
sistemas ir praktiką, kuriomis 
užtikrinamas tinkamas šių buveinių 
tvarkymas ir priežiūra (tinkami 
ganymo arba šienavimo režimai), 
skiriant tam pakankamą 
finansavimą (žr. šio dokumento 5.1, 
5.2 ir 7.2 skirsnius) 

– Įvertinti buveinių nykimo riziką ir pranešti apie 
prognozuojamą potencialaus jų sunykimo mastą ir kaip 
reikėtų spręsti šią problemą. Nurodyti buveinių plotus, 
kuriems kyla grėsmė dėl apleidimo, naudojimo 
suintensyvinimo arba šio tipo buveinei netinkamo 
tvarkymo. 

– Nustatyti ir paskirti prioritetines intervencijos zonas 
šių buveinių apsaugai tiek „Natura 2000“ teritorijose, 
tiek kitur. 

– Nustatyti galimus atkurti plotus siekiant kompensuoti 
šių buveinių ploto sumažėjimą nuo Buveinių direktyvos 
įsigaliojimo. 

– Užtikrinti, kad pagal BŽŪP strateginį planą būtų 
finansuojamos atitinkamos priemonės, nurodytos 
Buveinių veiksmų plane, ypač nustatytose prioritetinėse 
intervencijos zonose.  

- Rengti nacionalines ir regionines agrarinės 
aplinkosaugos schemas siekiant palaikyti gerą šių 
buveinių būklę ir skatinti aktyvų dalyvavimą. 

- Remti priemones, kuriomis didinamos pajamos iš 
ūkininkavimo veiklos. 

- Padėti avių ganytojams ir piemenims išvengti 
didelių plėšriųjų gyvūnų išpuolių ir kompensuoti 
jų padarytus nuostolius. 

Visos teritorijos, 
kuriose šiuo metu yra 
šių buveinių arba 
galima jas atkurti 
siekiant GAB, visų 
pirma tuose regionuose 
ar teritorijose, kur 
grėsmė šioms 
buveinėms kyla dėl jų 
apleidimo arba 
ūkininkavimo praktikos 
ir žemės naudojimo 
keitimo. 

Konkrečiai taikoma 
teritorijoms, kuriose 
pagrindinės grėsmės 
yra susijusios su 
nepakankamu ganymu 
ir apleidimu (pvz., 
Ispanijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, 
Vokietijoje). 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos ir 
žemės ūkio 
institucijos. Pagal 
BŽŪP strateginius 
planus 
vadovaujančiosios 
institucijos, kaimo 
plėtros agentūros. 

Ūkininkų 
asociacijos, vietos 
veiklos grupės. 

Artimiausio ir 
vidutinės 
trukmės 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 2–5 
metus) ir kartu 
numatomi 
papildomi 
ilgalaikiai 
atkūrimo 
veiksmai (gali 
apimti išnykusių 
rūšių 
reintrodukavimą 
toje vietoje). 
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- Teikti konsultavimo paslaugas, kuriomis skatinama 
imtis tinkamų priemonių. 

– Palengvinti gyvulių savininkų susisiekimą su 
teritorijomis, kuriose reikia ganyti gyvulius, tuo tikslu 
sudarant vietos tinklus arba naudojantis kitais ryšio 
kanalais, taip pat prireikus teikiant paramą gyvuliams 
įsigyti. 

1.2 Sukurti reikiamus mechanizmus 
ir (arba) priemones, kad būtų 
išvengta žemės naudojimo pokyčių, 
kurie padarytų poveikį šioms 
buveinėms „Natura 2000“ 
teritorijose ir kitur (žr. 3.4.1 skirsnį). 

– Nustatyti tinkamas taisykles nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu pagal BŽŪP (dėl paramos sąlygų, 
daugiamečių pievų, ekologinių sistemų ir kt.), kad būtų 
užtikrinta, jog šios buveinės neišnyktų dabartiniuose jų 
plotuose. 

– Skatinti valstybes nares plėsti pievų plotus, kuriems 
suteiktas aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamų 
daugiamečių pievų statusas pagal BŽŪP, kad jie apimtų 
100 proc. šio tipo buveinių ploto ir taip jos būtų 
apsaugotos nuo arimo ir pavertimo ariamąja žeme. 

– Skleisti informaciją apie šių buveinių svarbą, jų 
paplitimą ir jų apsaugai bei ekologiniams ryšiams 
svarbiausias zonas ir užtikrinti, kad bet koks galimas 
žemės naudojimo keitimo poveikis šioms buveinėms 
būtų tinkamai įvertintas. 

– Į BŽŪP strateginį planą įtraukti taisykles dėl atsargumo 
priemonių (žr. 7.2.1 skirsnį) siekiant užtikrinti, kad šių 
buveinių teritorijose nebūtų BŽŪP lėšomis 
finansuojamos jokios šioms buveinėms žalą darančios 
priemonės, kaip antai ekstensyvių ganyklų paskirties 
keitimas ar intensyvaus žemės naudojimo praktikos 
skatinimas. 

– Užtikrinti, kad nebūtų vykdomas miško atkūrimas šių 
buveinių apsaugai svarbiose teritorijose. 

– Užtikrinti, kad atkurti šias buveines netrukdytų jokios 
praktinės ar teisinės kliūtys, tokios kaip, pavyzdžiui, 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos 
institucijos. Pagal 
BŽŪP strateginius 
planus 
vadovaujančiosios 
institucijos.  
 

Neatidėliotini 
veiksmai (kitais 
metais) 
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miškų išsaugojimo ar kompensavimo už juos taisyklės 
ten, kur miškai užaugo po ekologinės sukcesijos, 
nustojus tvarkyti sausas pievas. 

1.3 Sukurti priemones, skirtas užtikrinti, 
kad būtų tinkamai įvertintas 
neigiamas poveikis šioms 
buveinėms, įskaitant kaupiamąjį 
poveikį dėl kelių rūšių veiklos ir 
nuolatinės veiklos, tokios kaip 
turizmas ir rekreacinė veikla. 

 

– Skleisti ir padaryti prieinamą informaciją apie šių 
buveinių svarbą, jų būklę ir svarbiausias jų zonas ir 
užtikrinti, kad atliekant planų ir projektų poveikio 
vertinimą ir tinkamą įvertinimą būtų deramai 
atsižvelgiama į nustatytus šių buveinių apsaugos tikslus 
„Natura 2000“ teritorijose ir šioms buveinėms svarbiose 
teritorijose už tinklo „Natura 2000“ ribų (žr. 2.2 
veiksmą). 

– Skatinti kurti naujas (arba pritaikyti esamas) poveikio 
biologinei įvairovei švelninimo ir kompensavimo 
priemones, kad būtų išvengta 6210 tipo buveinių nykimo 
arba būtų sumažintas jų nykimas dėl plėtros priežasčių 
(tiek infrastruktūros plėtros kaimo vietovėse, tiek miestų 
driekos) ir būtų užtikrintas šių buveinių grynojo ploto 
didėjimas. 

Valstybių narių 
kompetentingos 
institucijos, 
atsakingos už 
poveikio vertinimą 
(SPAV ir PAV) ir 
tinkamą įvertinimą 
(Buveinių 
direktyvos 6 
straipsnio 3 dalis). 

Neatidėliotini 
veiksmai (kitais 
metais) 

1.4. Įgyvendinti priemones, kuriomis 
užtikrinamas reikšmingas azoto 
iškritų sumažinimas tose 
teritorijose, kuriose yra šių 
buveinių (žr. 3.4.1 skirsnį). 

– Nustatyti šioms buveinėms svarbiausias zonas, su 
kuriomis susiję azoto iškritų ir eutrofikacijos reiškiniai. 

– Įgyvendinti priemones, kuriomis mažinami išmetami 
NH3 ir NOx kiekiai iš žemės ūkio ir kitų taršos šaltinių. 

– Laikytis NOx ir NH3 kiekių ribų, nustatytų Direktyvoje 
(ES) 2016/2284 dėl valstybėse narėse išmetamų teršalų 
kiekio mažinimo. 

– Peržiūrėti regioninius ir nacionalinius oro kokybės 
teisės aktus. 

– Mažinti ir reguliuoti oro taršą siekiant ilgalaikio tikslo 
neviršyti kritinių apkrovų ir (arba) lygių, reiškiančių 
ekosistemos atsparumo ribas.  

Visos teritorijos, 
kuriose yra šių buveinių 
ir kurios gali būti 
paveiktos azoto iškritų 
ir eutrofikacijos, ypač 
kai kuriose valstybėse, 
kaip antai Belgijoje, 
Čekijoje, Liuksemburge, 
Nyderlanduose, 
Jungtinėje Karalystėje ir 
Vokietijoje. 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos, 
žemės ūkio ir 
taršos kontrolės 
kompetentingos 
institucijos. 

Vidutinės 
trukmės veiksmai 
(per ateinančius 5 
metus) 
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1.5. Apsaugoti buveinių plotus nuo 
poveikio iš gretimų teritorijų, 
kurios intensyviai naudojamos. 

– Kurti buferines apsaugos zonas tarp šios buveinės ir 
intensyviau naudojamų pievų ar ariamosios žemės 
sklypų, kad būtų išvengta pesticidų ir herbicidų dreifo 
arba jis būtų sumažintas, mažiau plistų piktžolės ar 
invazinės rūšys ir kt. 

Buveinių teritorijos, 
kurias gali paveikti iš 
aplinkinių žemės sklypų 
patenkantys cheminiai 
produktai ir trąšos. 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos ir 
žemės ūkio 
kompetentingos 
institucijos. 

Vidutinės 
trukmės veiksmai 
(per ateinančius 
5 metus) 

 

2 tikslas –  biogeografinio regiono ir nacionaliniu lygmenimis nustatyti 6210 tipo buveinių apsaugos tikslus, kad per ilgesnį laikotarpį būtų 
pasiekta gera jų apsaugos būklė, ir užtikrinti, kad vietos lygmens apsaugos tikslai specialiose saugomose teritorijose atitiktų tuos aukštesniais 
lygmenimis nustatytus tikslus  
Pagrindiniai veiksmai (žr. 4.3 skirsnį) Reikiama veikla, priemonės, indėlis ir ištekliai Geografinė taikymo 

sritis  
Atsakomybė Terminai  

2.1. Nustatyti apsaugos tikslus ir 
strateginį požiūrį siekiant gerinti 
šių buveinių apsaugos būklę 
biogeografinio regiono ir 
nacionaliniu lygmenimis (žr. 4.3 
skirsnį).  

– Apsvarstyti palankias pamatines vertes (5.1 veiksmo 
rezultatas). 

– Analizuoti šios buveinės ekologinę įvairovę, nustatyti 
tipines bendrijas ir buveinių įvairovės išsaugojimui ES 
mastu svarbias teritorijas. 

– Analizuoti ir peržiūrėti apsaugos būklės vertinimus 
(visų parametrų) biogeografinio regiono ir nacionaliniu 
lygmenimis. 

– Svarstyti pievų apsaugos metodikas, požiūrius ir 
strategijas biogeografiniuose seminaruose, sudarant 
darbo grupes, kuriose dalyvautų visų susijusių valstybių 
ekspertai ir vadovai. 

Visi ES biogeografiniai 
regionai. 

Visos ES valstybės 
narės, kuriose yra šių 
buveinių. 

Visos šio tipo buveinių 
apsaugai skirtos 
„Natura 2000“ 
teritorijos. 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos ir 
žemės ūkio 
institucijos. 

Biogeografinio 
regiono lygmens 
darbo grupės. 

Nacionaliniai 
ekspertai. 

Artimiausio 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 
dvejus metus) 

2.2. Rengti nacionalines apsaugos 
strategijas ar planus dėl šio tipo 
buveinių apsaugos ir atkūrimo 
(pvz., pagal pievų apsaugos 
strategijas).  

– Nustatyti atkūrimo poreikius siekiant ten, kur reikia, 
gerinti šių buveinių plotą, struktūrą ir funkcijas, ir 
nustatyti pagrindinių grėsmių bei apkrovos problemų 
sprendimo būdus. 

– Regioniniu ir (arba) nacionaliniu lygmeniu nustatyti 
prioritetines veiksmų zonas, apimančias prioritetines 
teritorijas ir atkuriamus plotus ten, kur šių buveinių 
plotai yra prarasti ar sumažėję arba blogėja jų būklė, taip 
padedant pasiekti gerą jų apsaugos būklę tame 

Visi ES biogeografiniai 
regionai. 

Visos ES valstybės 
narės, kuriose yra šių 
buveinių. 

Visos šio tipo buveinių 
apsaugai skirtos 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos ir 
žemės ūkio 
institucijos. 

Nacionaliniai 
ekspertai. 

Artimiausio 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 
dvejus metus) 
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biogeografiniame regione tiek „Natura 2000“ tinkle, tiek 
už jo ribų (žr. 4.4 ir 5.5 skirsnius). 

– Parengti technines specifikacijas, skirtas agrarinės 
aplinkosaugos priemonių rinkiniams ir kitoms paramos 
sistemoms, pagal kurias bus remiama 6210 tipo buveinių 
apsauga. 

„Natura 2000“ 
teritorijos. 

2.3. Peržiūrėti ir (arba) nustatyti 
apsaugos tikslus teritorijos 
lygmeniu „Natura 2000“ 
teritorijose, kad būtų kuo labiau 
padidintas jų indėlis siekiant geros 
šių buveinių apsaugos būklės 
nacionaliniu, biogeografinio regiono 
ir ES lygmenimis (žr. 4.4 skirsnį). 

– Analizuoti tinklo „Natura 2000“ vaidmenį siekiant 
biogeografinio regiono ir nacionaliniu lygmenimis 
nustatytų šių buveinių apsaugos tikslų. 

– Analizuoti kiekvienos „Natura 2000“ teritorijos 
santykinę svarbą šių buveinių apsaugai. 

– Kur reikia arba tikslinga, peržiūrėti arba atnaujinti šio 
tipo buveinių apsaugos tikslus „Natura 2000“ 
teritorijose. 

Visi ES biogeografiniai 
regionai. 

Visos ES valstybės 
narės, kuriose yra šių 
buveinių. 

Visos šio tipo buveinių 
apsaugai skirtos 
„Natura 2000“ 
teritorijos. 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos ir 
žemės ūkio 
institucijos. 

„Natura 2000“ 
teritorijų 
valdytojai. 
Pagal BŽŪP 
strateginius planus 
vadovaujančiosios 
institucijos, kaimo 
plėtros agentūros. 

Ūkininkų 
asociacijos, vietos 
veiklos grupės. 

Nacionaliniai 
ekspertai. 

Artimiausio ir 
vidutinės trukmės 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 2–5 
metus). 

2.4. Nustatyti strateginius veiksmus už 
tinklo „Natura 2000“ ribų 
atsižvelgiant į šių buveinių aprėptį 
šiame tinkle ir ekologinių ryšių 
aspektus (žr. 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 ir 
6.3 skirsnius). 

– Analizuoti šio tipo buveinių suskaidymo ir ekologinių 
ryšių visame jų paplitimo areale klausimus 
(biogeografinio regiono ir nacionaliniu lygmenimis). 

– Nustatyti ir inventorizuoti šioms buveinėms svarbias 
teritorijas, kurios nėra „Natura 2000“ teritorijose, tačiau 
prisideda prie šio tinklo vientisumo. 

3 tikslas – nustatyti ir įgyvendinti 6210 tipo buveinių apsaugos priemones, įskaitant buveinių atkūrimą, kad būtų pasiekti biogeografinio regiono, 
nacionaliniu ir vietos lygmenimis nustatyti apsaugos tikslai 
Pagrindiniai veiksmai Reikiama veikla, priemonės, indėlis ir ištekliai Geografinė taikymo 

sritis  
Atsakomybė Terminai  

3.1 Atsižvelgiant į biogeografinio 
regiono, nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis nustatytus apsaugos 
tikslus, nustatyti ir įgyvendinti 
konkrečias apsaugos priemones, 
įskaitant buveinių atkūrimą tose 

– Nustatyti pagrindinius veiksmus „Natura 2000“ 
teritorijose ir už tinklo Natura 2000“ ribų. 
– Parengti, išbandyti ir įgyvendinti šių buveinių tvarkymo 
gaires, prireikus atsižvelgiant į regioninius skirtumus. 
– Skatinti nacionaliniu ar biogeografinio regiono 
(valstybėse narėse) lygmeniu nustatyti tinkamas 

Apsaugos priemonės: 
visos teritorijos, kuriose 
yra šių buveinių. 

Buveinių atkūrimas: 
nustatytos prioritetinės 
veiksmų zonos 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos ir 
žemės ūkio 
institucijos. 

Artimiausio ir 
vidutinės 
trukmės 
laikotarpio 
veiksmai (per 
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teritorijose, kuriose 6210 tipo 
buveinės yra degradavusios arba 
išnykusios (žr. 5.2 skirsnį). 

buveinių apsaugos priemones „Natura 2000“ teritorijų 
valdymo planuose arba pagal kitas valdymo priemones ir 
sukurti jų įgyvendinimo mechanizmus. 
– Nustatyti buveinių apsaugai svarbiausias teritorijas ir 
įgyvendinti pagal poreikius pritaikytas tvarkymo 
priemones tose teritorijose. 
– Nustatyti prioritetines buveinių atkūrimo teritorijas ir 
įvertinti jų atkūrimo perspektyvas.  
– Sudaryti ir įgyvendinti pievų atkūrimo planus. 
– Remti atkūrimo ir apsaugos priemones – agrarinės 
aplinkosaugos ir kitas paramos sistemas, įskaitant 
investicijoms skirtas išmokas ir paramą kolektyvinių 
veiksmų priemonėms, kuriomis didinamos ūkininkavimo 
pajamos (BŽŪP I ir II ramsčiai ir kiti fondai). 
– Skatinti vietos lygmeniu remiamus nedidelio masto 
projektus, kuriais siekiama šių buveinių atkūrimo arba 
išsaugojimo visame jų paplitimo areale. 

– Vykdyti stebėseną ir rezultatų vertinimą. 

regioniniu ir (arba) 
nacionaliniu lygmeniu 
(istoriniame areale). 
Teritorijos, kuriose šios 
buveinės buvo neseniai 
prarastos ar 
degradavusios; ypač 
tose valstybėse ir 
regionuose, kur jau 
prarasta didelė šių 
buveinių istorinio ploto 
dalis. 

Pagal BŽŪP 
strateginius planus 
vadovaujančiosios 
institucijos, kaimo 
plėtros agentūros. 

Ūkininkai, vietos 
veiklos grupės. 

ateinančius 2–5 
metus) 

3.2 Sukurti šias buveines tinkamose 
teritorijose (žr. 5.3 skirsnį). 

– Įvertinti buveinės sukūrimo perspektyvas. 
– Sudaryti ir įgyvendinti pievos sukūrimo planą, kai 
reikalinga. Selektyviai introdukuoti pievų rūšis naudojant 
velėnos įsodus, pasėjant, persodinant augalus ar 
paskleidžiant žalią šieną. Užtikrinti, kad pievai sukurti 
būtų naudojamos savo regiono sėklos ir vegetatyvinio 
dauginimo medžiaga. 
– Teikti techninę paramą (dirvožemio ir augmenijos 
ekspertų, ekologų ir kt.) buveinės sukūrimui. 
– Skirti finansavimą buveinių sukūrimui (nacionalinėmis 
ir ES lėšomis). 

Valstybės ir regionai, 
kuriuose jau prarasta 
didelė šių buveinių 
istorinio ploto dalis 
ir (arba) reikia mažinti 
suskaidymą, kad būtų 
pasiekta GAB. 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos ir 
žemės ūkio 
institucijos. 

Ūkininkai, vietos 
veiklos grupės. 

Artimiausio ir 
vidutinės trukmės 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 2–5 
metus) 

 

4 tikslas – užtikrinti ekologinius ryšius visame 6210 tipo buveinių paplitimo areale, be kita ko, atkuriant į tinklą „Natura 2000“ neįtrauktus jų 
plotus, pagal biogeografinio regiono ir nacionaliniu lygmenimis nustatytus apsaugos tikslus 
Pagrindiniai veiksmai Reikiama veikla, priemonės, indėlis ir ištekliai Geografinė taikymo 

sritis  
Atsakomybė Terminai  
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4.1. Atsižvelgiant į biogeografinio 
regiono, nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis nustatytus apsaugos 
tikslus, parengti tinklui 
„Natura 2000“ nepriklausančių 
teritorijų žaliosios infrastruktūros 
apsaugos programą, apimančią 
buveinių atkūrimą degradavusiuose 
ir prarastuose jų plotuose, kurie yra 
svarbūs ekologiniams ryšiams, 
reikalingiems tai buveinei ir 
susijusioms rūšims (žr. 5.4 skirsnį). 

– Analizuoti buveinių suskaidymą ir nustatyti 
ekologiniams ryšiams svarbiausias zonas.  

– 2.4 veiksmo rezultatai. Analizuoti tinklui 
„Natura 2000“ nepriklausančios teritorijos svarbą 
siekiant mažinti šio tipo buveinių suskaidymą ir gerinti 
jų ekologinius ryšius. 

– Parengti ir įgyvendinti strategiją, planą arba 
programą siekiant gerinti ekologinius ryšius tarp 
buveinių plotų ir svarbių susijusių rūšių populiacijų. 

Nustatytos ekologiniams 
ryšiams svarbios 
teritorijos visame šių 
buveinių areale ir 
paplitimo teritorijoje 
visuose 
biogeografiniuose 
regionuose. 
 
 
 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos 
institucijos, 
EŽŪFKP ir ERPF 
vadovaujančiosios 
institucijos. 

Ūkininkai, vietos 
veiklos grupės, 
susiję  
suinteresuotieji 
subjektai. 

Nacionaliniai 
ekspertai. 

Artimiausio ir 
vidutinės trukmės 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 2–5 
metus) 

4.2. Įgyvendinti tolesnio buveinių 
suskaidymo prevencijos priemones, 
prižiūrint arba atkuriant tinkamus jų 
plotus. 

– Įgyvendinti tinkamas priežiūros ir atkūrimo 
priemones pagal 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 ir 3.2 veiksmus. 

– Nacionalinėmis ir ES lėšomis finansuoti ir remti 
buveinių suskaidymo prevencijai ir ekologinių ryšių 
gerinimui reikalingas priemones. 

 

5 tikslas – gerinti žinias apie 6210 tipo buveines, jų apsaugos būklės vertinimą ir stebėsenos sistemas  
 
Pagrindiniai veiksmai  Reikiama veikla, priemonės, indėlis ir ištekliai Geografinė taikymo 

sritis  
Atsakomybė Terminai  

5.1. Kurti ir diegti šių buveinių paplitimo 
arealo, ploto, struktūros ir funkcijų, 
tendencijų ir ateities perspektyvų 
vertinimo suderintus metodus, 
kurie teiktų galimybę tarp valstybių 
palyginti šių buveinių apsaugos 
būklę, atsižvelgiant į jų variaciją 
visame jų natūralaus paplitimo 
areale (žr. 6.1, 6.2, 6.3 skirsnius). 

– Dalytis šio buveinių tipo aiškinimais, juos svarstyti ir 
peržiūrėti tarp valstybių narių, pavyzdžiui, 
biogeografiniuose seminaruose ir renginiuose ES 
lygmeniu. 

– Palyginti metodus ir dalytis metodais, taikomais 
valstybėse narėse, taip pat parengti suderintus 
standartus ir metodus, skirtus buveinių apsaugos 
būklei vertinti ir stebėti visose jų paplitimo arealo 
valstybėse. 

Nustatyti palankias pamatines vertes (PPV). 

Visas šių buveinių arealas 
ir paplitimo teritorija. 
Biogeografiniai regionai ir 
valstybės, kuriuose yra 
šių buveinių. 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos 
institucijos.  

Nacionaliniai 
ekspertai. 

Artimiausio ir 
vidutinės 
trukmės 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 2–5 
metus) 
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5.2. Sukurti standartinius metodus, 
kuriais būtų nustatomos ir 
kiekybiškai įvertinamos grėsmės ir 
apkrova šio tipo buveinėms 
(žr. 6.1, 6.2, 6.3 skirsnius). 

– Nustatyti grėsmių ir apkrovos šioms buveinėms 
vertinimo metodikas. Analizuoti prieinamus metodus. 

– Susitarti dėl bendrų standartų vertinant 
grėsmes ir apkrovą šio tipo buveinėms. 

 

6 tikslas – skatinti šio veiksmų plano įgyvendinimą, skleisti žinias ir dalytis žiniomis bei patirtimi, susijusiomis su 6210 tipo buveinių apsauga ir 
tvarkymu 
Pagrindiniai veiksmai  Reikiama veikla, priemonės, indėlis ir ištekliai Geografinė taikymo 

sritis  
Atsakomybė Terminai  

6.1. Parengti komunikacijos strategiją ir 
skatinti šio veiksmų plano 
įgyvendinimą bei koordinavimą.  

– Išplatinti ir apsvarstyti šį veiksmų planą renginiuose 
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis (pvz., 
„Natura 2000“ biogeografiniuose seminaruose ir 
renginiuose, žemės ūkio praktiniuose seminaruose 
ir kt.). 

– Visas šio tipo buveinėms svarbias apsaugos 
priemones įtraukti į „Natura 2000“ prioritetinių 
veiksmų programą (2021–2027 m.). 

– Skatinti bendrus tikslus ir koordinuojamus veiksmus 
pagal šį ES buveinių veiksmų planą dėl 6210 tipo 
buveinių. 

– ES lygmeniu remti ir pranešti teigiamą 
ekstensyviosios gyvulininkystės vaidmenį, susijusį su 
biologinės įvairovės apsauga. 

– Kurti dalyvavimo mechanizmus, kad būtų 
skatinamas ūkininkų bendruomenės įsitraukimas, 
sąmoningumo ugdymas ir suinteresuotųjų subjektų 
motyvacijos didinimas, skatinant tinkamai tvarkyti šias 
buveines. 

– Skatinti vietos valdžios institucijų, pilietinės 
visuomenės organizacijų, politikos formuotojų ir kitų 
atitinkamų valdžios padalinių bei tarnybų švietimą ir 
informuotumo didinimą apie pusiau natūralių pievų 

Visos valstybės ir 
regionai, kuriuose yra šių 
buveinių 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos 
institucijos. 

Nacionaliniai 
ekspertai. 

 

Artimiausio 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 
dvejus metus). 



 

13 

svarbą biologinei įvairovei ir jų vertybes bei paslaugas 
visuomenei. 

6.2. Tarp valstybių narių ir regionų 
keistis informacija apie 
nacionalinius ir (arba) regioninius 
veiksmų planus ir buveinių 
tvarkymo, apsaugos bei atkūrimo 
veiklos patirtį. 

– Sudaryti ekspertų grupes siekiant dalytis patirtimi.  

– Organizuoti aktualius praktinius seminarus, 
biogeografinius seminarus bei susijusius renginius ir 
juose dalyvauti. 

– Skatinti ir skleisti geriausią praktiką ir iniciatyvas, 
naudingas šioms buveinėms visame jų paplitimo 
areale. 

Valstybių narių 
gamtos apsaugos 
ir žemės ūkio 
institucijos.  
Kaimo plėtros 
agentūros. 
Nacionaliniai 
ekspertai. 
Ūkininkai, vietos 
veiklos grupės. 
Susiję 
suinteresuotieji 
subjektai.  
 

Artimiausio 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 
dvejus metus). 
 

6.3. Rengti ir skatinti taikyti buveinių 
tvarkymo ir apsaugos valdymo 
gaires ir gerąją praktiką. 

– Skatinti ekspertų grupėse, praktiniuose seminaruose 
ir biogeografinių regionų renginiuose rengti gaires ir 
skatinti geriausią praktiką. 

– Rengti ir platinti ūkininkams ir susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams skirtas gaires, skatinti 
ir remti jų įgyvendinimą. 

Artimiausio 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 
dvejus metus). 

6.4. Laikytis panašaus požiūrio pagal 
įvairias paramos sistemas (pvz., dėl 
subsidijų tikslų ir rūšių, paskatų 
ir kt.). 

– Analizuoti finansinius poreikius, paramos sistemas 
ir paskatas kartu su ekspertų grupėmis dėl finansavimo 
per ES finansavimo programavimo procesus. 

– Sudaryti regioninius planus. 

– Vystyti bendradarbiavimo projektus. 

Artimiausio 
laikotarpio 
veiksmai (per 
ateinančius 
dvejus metus). 
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1. ĮVADAS IR BENDROJI INFORMACIJA 
 
Pagal ES veiksmų planą gamtai, žmonėms ir ekonomikai (COM(2017) 198 final) Europos 
Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais 
įsipareigojo parengti ir skatinti įgyvendinti ES veiksmų planus dėl Europos Sąjungoje 
esančių dviejų tipų buveinių, kurioms kyla didžiausia grėsmė išnykti. 

Šiame veiksmų plane siekiama pateikti rekomendacijų, kaip reikėtų palaikyti ir atkurti pagal 
Buveinių direktyvą2 saugomų 6210 tipo buveinių – pusiau natūralių sausų pievų ir krūmų 
facijų (Festuco-Brometalia) ant kalkingų substratų (*svarbių gegužraibinių šeimos augalų 
buveinių) – gerą apsaugos būklę. 

Šių pievų yra beveik visame Europos žemyne, nuo žemumų iki kalnų; jos yra vienos iš 
didžiausia rūšių gausa pasižyminčių Europos augalų bendrijų, jose daug retų ir nykstančių 
rūšių. 

Šis veiksmų planas skirtas visiems, kurie yra suinteresuoti ir užsiima šio tipo buveinių 
apsauga ir tvarkymu bei jų apsaugos priemonių įgyvendinimu, įskaitant vyriausybines ir 
nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes ir suinteresuotuosius subjektus, 
buveinių specialistus ir kt.  

Tikimasi, kad šis veiksmų planas bus naudojamas: 

- rengiant ES ir nacionaliniu lygmenimis reikalingas priemones ir nustatant, skatinant bei 
įgyvendinant veiksmus pagal žemės ūkio politiką (pvz., agrarinės aplinkosaugos 
schemas), programą LIFE finansuojamus projektus ir kitas aplinkos politikos kryptis bei 
veiksmus (pvz., siekiant kovoti su eutrofikacija, azoto iškritomis ir kt.); 

- teritorijų valdytojų reikmėms, t. y. juo bus remiamasi rengiant ir įgyvendinant 
apsaugos priemones ir jis bus naudojamas kaip pagrindinių žinių šaltinis siekiant geriau 
suprasti pievų tvarkymą. 

Be to, kadangi įvairioms sausoms pievoms būdingos problemos ir jų apsaugos valdymo 
poreikiai apskritai yra panašūs, šiuo veiksmų planu galima naudotis tvarkant ir kitokias 
pievų bendrijas, nevisiškai atitinkančias šio buveinių tipo apibrėžtį. 

Šio tipo buveinių tvarkymo gaires Europos Komisija yra paskelbusi anksčiau3. Šiame 
veiksmų plane papildoma ir atnaujinama kai kuri į tas tvarkymo gaires įtraukta informacija 
ir stengiamasi aptarti visus svarbius aspektus, atsižvelgiant į skirtingą padėtį įvairiuose šių 
buveinių geografinio paplitimo regionuose. 

Šiame veiksmų plane apibūdinamas atitinkamas buveinių tipas, jo paplitimas ir apsaugos 
būklė, taip pat jo ryšiai su kitais buveinių tipais ir rūšimis, kurių apsauga nustatyta ES 
gamtos apsaugos direktyvomis4. Jame aptariamos pagrindinės grėsmės ir apkrovos 

                                                 
2 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, OL L 206, 1992 7 22, 

p. 7. 
3 Žr.: „Natura 2000“ buveinių tvarkymas 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm),  
visų pirma 6210 tipo buveinės *Pusiau natūralios sausos pievos (Festuco-Brometalia) 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf). 
4 Buveinių direktyva (92/43/EEB) ir Paukščių direktyva (Direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, OL L 20, 2010 1 26, p. 7). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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veiksniai, taip pat nurodyti svarbiausi veiksmai, reikalingi šioms problemoms spręsti. Šiame 
veiksmų plane siūlomomis priemonėmis siekiama, kur reikia, išsaugoti ir atkurti šio tipo 
buveines, o kartu atsižvelgiama į poreikį gerinti žinias ir stebėseną. 
 
1.1. Veiksmų plano geografinė taikymo sritis  

Šis veiksmų planas apima visus Europos Sąjungos biogeografinius regionus ir valstybes 
nares, kuriuose yra šio tipo buveinių. Pagal biogeografinių regionų informacinius sąrašus 
(atnaujintus 2018 m. balandžio mėn.5) 6210 tipo buveinių yra 25 valstybėse narėse ir 7 
biogeografiniuose regionuose.  Kai kuriose valstybėse šio tipo buveinių yra daugiau kaip 
vieno biogeografinio regiono teritorijose (kaip parodyta tolesnėje lentelėje).  
 
1 lentelė. Valstybės narės, kuriose yra 6210 tipo buveinių (pagal informacinius sąrašus) 

Region
as 

VN AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Valstybių narių santrumpos:  AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CZ – Čekija; DE – Vokietija; DK – 

Danija; EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – 
Italija; LT – Lietuva; LV – Latvija; LU – Liuksemburgas; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO – 
Rumunija; SE – Švedija; SI – Slovėnija; SK – Slovakija; UK – Jungtinė Karalystė. 

Biogeografinių regionų santrumpos: ALP – alpinis; ATL – atlantinis; BLS – Juodosios jūros; BOR – borealinis; 
CON – žemyninis; MED – Viduržemio jūros; PAN – panoninis. 

  

                                                 
5 Reference Lists: paskelbti https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-

network. 
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https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. APIBRĖŽTIS, APIBŪDINIMAS IR EKOLOGINĖS CHARAKTERISTIKOS  

2.1. Buveinės apibrėžtis ir apibūdinimas 

Pagal Europos Sąjungos buveinių aiškinamąjį vadovą (EK, 2013) 6210 tipo buveines sudaro 
augalų bendrijos, priklausančios dviem Festuco-Brometea fitosociologinės klasės 
poklasiams: stepinėms ar subkontinentinėms pievoms (Festucetalia valesiacae poklasis) ir 
labiau okeaninio bei submediteraninio regionų pievoms (Brometalia erecti arba Festuco-
Brometalia poklasis). Pastarajame poklasyje skiriamos Xerobromion sąjungos pirminės 
sausos pievos ir antrinės (pusiau natūralios) pusiau sausos Mesobromion (ar Bromion) 
sąjungos su Bromus erectus pievos6.  

Atitinkamas augmenijos tipas laikomas prioritetiniu tipu, jei tai yra svarbi gegužraibinių 
šeimos augalų buveinė, kurioje yra didelė gegužraibinių augalų rūšių gausa, yra svarbi bent 
vienos reta laikomos ar (sparčiai) nykstančios tos valstybės teritorijoje gegužraibinių rūšies 
populiacija arba yra viena ar kelios gegužraibinių augalų rūšys, kurios laikomos retomis ar 
tik išimtiniais atvejais aptinkamos tos valstybės teritorijoje. 

Daugiau informacijos apie šios buveinės apibrėžtį pagal Europos Sąjungos buveinių 
aiškinamąjį vadovą ir kitas klasifikavimo sistemas (EUNIS ir Europos augmenijos kontrolinį 
sąrašą) pateikta 1 priede. 

6210 tipo pievų buveinės yra vienos iš didžiausia rūšių gausa pasižyminčių augalų bendrijų 
Europoje pagal augalų rūšių skaičių ploto vienete, kuris daugelyje regionų siekia daugiau 
kaip 80 augalų rūšių viename kvadratiniame metre (Wallis de Vries et al., 2002; Chytrý 
et al., 2015). Pasauliniu lygiu rekordinė augalų rūšių gausa mažesniame nei 100 m² plote 
yra būdinga skurdžioms pievoms, ypač šienaujamiems pusiau sausų bazofilinių žolių 
(Festuco-Brometea poklasio Brachypodietalia pinnati) pievų plotams (Janišová et al., 2011; 
Wilson et al., 2012; Dengler et al., 2012; Chytrý et al., 2015). 

 
Bromion erecti augalų bendrijos, palaikomos šienavimu Baltuosiuose Karpatuose (Iveta Škodová). 

                                                 
6 Tačiau pažymėtina, kad į ES aiškinamojo vadovo EUR25 redakciją (2003 m.) papildomai įtrauktas buveinių 
6240* tipas, aiškiai apimantis Festucion vallesiacae sąjungos subpanonines stepines pievas, kurios anksčiau 
visos buvo priskirtos prie 6210 tipo buveinių. 
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Šiam bendrijų tipui būdinga didelė varpinių ir kitų žolinių augalų įvairovė su ne mažesne 
kaip vidutine kalkiamėgių (mėgstančių dirvožemį, kuriame gausu kalcio) rūšių gausa. Kai 
kurios rūšys siejamos su aukšta augmenija, kitos su pamiškėmis ir proskynomis, dar kitos 
rūšys yra būdingesnės atvirai pievai su aukšta ir žema augmenija. Sausesnių ir labiau 
kraštutinių sąlygų potipiai apima labai didele rūšių gausa pasižyminčių kriptogaminių 
bendrijų (samanų ir kerpių) mozaiką, įsiterpusią tarp aukštesnių augalų arba mažuose 
beveik pliko dirvožemio lopinėliuose. 

Dauguma sąžalynų yra antrinės kilmės, pakeitę anksčiau toje vietoje augusius termofilinius 
miškus ir susiformavę dėl ankstesnio ekstensyvaus ganymo. Vidurio Europoje kai kurie 
pievų plotai yra ankstyvojo holoceno stepių liekanos (Chytrý et al., 2007). Nedideli 
natūralūs šių pievų sąžalynai yra ten, kur miškas negali augti dėl dirvožemio veiksnių, 
pavyzdžiui, labai negiliame dirvožemyje aplink uolienų atodangas ar nestabiliame stačių 
šlaitų dirvožemyje (Ellenberg ir Leuschner, 2010); atrodo, kad jie yra nuolatiniai ir be 
ganymo (pvz., Lenkijoje). 

Šiose pievose yra daug retų ir nykstančių rūšių, įskaitant kai kurias į Buveinių direktyvos II 
priedą įtrauktas augalų rūšis (pvz., Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). Taip pat verta 
dėmesio yra su šiomis buveinėmis susijusi bestuburių fauna, ypač drugiai ir kiti bestuburiai,  
įskaitant kelias į Buveinių direktyvos sąrašus įtrauktas drugių rūšis, tokias kaip Colias 
myrmidone (II priedas) ir Maculinea arion (juodataškis melsvys, IV priedas). Šios buveinės 
yra prioritetinės siekiant išsaugoti laukinių apdulkintojų rūšis, įskaitant laukines bites ir 
kitus plėviasparnius (Hymenoptera), muses (pvz., žiedmuses, muses plėšrūnes, muses 
zvimbekles), taip pat drugius ir kandis (žr. 2.4 skirsnį dėl susijusių rūšių ir 2.2 skirsnį dėl 
naudos ir ekosisteminių paslaugų). 

2.1.1. Prioritetinių buveinių nustatymas 

Prioritetinės 6210 tipo buveinės – pusiau natūralios 
sausos pievos ir krūmų facijos (Festuco-Brometalia) 
ant kalkingų substratų, kurios yra svarbios 
gegužraibinių šeimos augalų buveinės* – Viduržemio 
jūros regione pasižymi nepaprastai didele 
gegužraibinių šeimos Ophrys, Orchis, Neotinea ir 
Serapias genčių augalų gausa. 

Gegužraibinių augalų gausa garsėja ir kai kurios 
Karpatų kalnų pievų bendrijos; šiose buveinėse 
aptinkama apie 20 gegužraibinių augalų rūšių 
(Jongepierová, 1995). 

Latvijoje šios pievos laikomos prioritetinėmis 
buveinėmis, kai jose auga kurios nors iš šių 
gegužraibinių augalų rūšių: Orchis militaris, 
O. ustulata, O. morio, O. mascula (Auniņš, 2013). 

Prioritetinę 6210* tipo buveinę gali būti sunku 
identifikuoti dėl gegužraibinių augalų populiacijų 
nepastovumo kai kuriose teritorijose. Pavyzdžiui, 
Airijoje atliekant pusiau natūralių pievų tyrimą vienais 
metais tam tikroje teritorijoje užfiksuota įspūdinga 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 
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Ophrys apifera ir Ophrys insectifera rūšių augalų 
gausa, tačiau vėlesniais metais gegužraibinių augalų 
ten aptikta nedaug arba visai nerasta (O’Neill et al., 
2013). 

Identifikuojant kai kurias teritorijas kaip prioritetines 6210* tipo buveines su didele 
gegužraibinių augalų gausa, o kitas kaip neprioritetines 6210 tipo buveines, yra rizika, kad 
pastarosiose teritorijose iš tiesų gali būti gausu gegužraibinių augalų, kurie tuo metu 
išgyvena gegužraibinių žydėjimo „ramybės periodą“. 

Abiejų šios buveinės variantų stebėsena ir tvarkymas galėtų būti grindžiami atsargumo 
principu ir visa apimančiu požiūriu, laikant visas teritorijas potencialiai didelės 
gegužraibinių augalų gausos 6210* tipo buveinėmis ir atitinkamai jas tvarkant; arba būtų 
galima kurį laiką palaukti ir vykdyti stebėseną, 6210* tipo buveines identifikuojant tik po 
keleto nuoseklios stebėsenos metų. Tačiau laikantis pastarojo požiūrio yra pavojus, kad 
svarbios gegužraibinių augalų buveinės gali būti labiau pažeidžiamos ir jų būklė gali 
pablogėti dėl to, kad krūmokšnių skverbimasis ir pievos apleidimas neigiamai veikia 
gegužraibinių augalų sėklų dygimą; taigi, tokios vietos dėl jų netinkamo ar nepakankamo 
tvarkymo gali būti prarastos dar nespėjus suvokti tikrosios jų svarbos. 

2.1.2. Dinaminės sukcesijos stadijos 

Krūmynų ir sumedėjusi augmenija, kuri vystosi sumažinus teritorijos tvarkymą, taip pat 
laikoma 6210 tipo buveinės dalimi.  

Paprastai yra sudėtinga išaiškinti ir kartografuoti šią buveinę kartu su termofilinėmis 
pakraščio bendrijomis ir termofiliniais krūmokšniais susidariusioje mozaikoje. Tokios 
mozaikos yra labai dažnos ir kartais jos yra ekologinės sukcesijos rezultatas. ES buveinių 
aiškinamajame vadove rekomenduojama 6210 buveinių tipą aiškinti gana plačiai, 
įtraukiant ir kai kurių formų žolines pakraščio bendrijas (pvz., Geranion sanguinei), kaip 
svarbias termofilinių augalų rūšių buveines, ir su šiomis pievomis siejamas įsiskverbusių 
sumedėjusių augalų facijas. 

2.1.3. Skirtumai tarp valstybių ir regionų. Aiškinimo problemos 

6210 buveinių tipas apima labai įvairias, paprastai prie Festuco-Brometea fitosociologinės 
klasės priskiriamas pievų bendrijas; pavyzdžiui, Prancūzijoje yra 39 pripažinti potipiai 
(Besettitti et al., 2005). 

Trūkstant tarptautiniu lygmeniu standartizuotų žinių apie šį augmenijos tipą, ES buveinių 
aiškinamajame vadove (EK, 2013) aptarti tokie buveinių tipai: 

- 6210 – pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos ant kalkingų substratų, taip pat 
6210* – svarbios gegužraibinių šeimos augalų buveinės,  

- 6240* – subpanoninės stepinės pievos,  
- 6250* – panoninės stepinės pievos ant liosinių dirvožemių.  

Šios buveinės apibrėžtos pagal du kartu taikomus kriterijus, kurie yra i) fitogeografiniu 
požiūriu svarbių žemyninių (ar subkontinentinių) ir panoninių rūšių buvimas ir ii) geologinio 
substrato tipas. Vis dėlto trijų minėtų tipų turinys daugeliu atžvilgių sutampa ir todėl juos 
sunku taikyti gamtos apsaugos ir mokslo praktikoje. Iš floros sudėties kartais sunku atskirti, 
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kuriam buveinių tipui priklauso Festucion valesiacae sąjungos pievos. Tai lėmė skirtingus 
to paties buveinių tipo aiškinimus įvairiose ES valstybėse narėse (Mucina et al., 2016). 

Konkrečios pievos priskyrimas prie 6210 arba 6240* tipo buveinių ne visada yra visiškai 
vienareikšmiškas7. Ši problema kyla, pavyzdžiui, Lenkijos ir Vokietijos pasienyje (Odros 
žemupio slėnyje). Lenkijoje nuspręsta 6240* buveinių tipo visiškai neįtraukti į nacionalinį 
informacinį sąrašą, todėl visos termofilinės pievos klasifikuojamos kaip 6210 tipo buveinės. 
Kitoje to paties slėnio pusėje Vokietijoje esančios labai panašios pievos klasifikuojamos 
kaip 6240* tipo buveinės, todėl atitinkamos Vokietijos pievos yra prioritetinės buveinės, o 
Lenkijos pievos – ne. Ekspertams kyla abejonių dėl Lenkijos pasirinkto požiūrio 
suderinamumo su kaimyninių šalių požiūriu (Jermaczek, 2008; Jermaczek-Sitak, 2012; 
Barańska et al., 2014b).  

Prancūzijoje ir Italijoje skirtingai aiškinamos Stipo capillatae-Poion carniolicae 
subkontinentinės stepinės pievos: Prancūzijoje jos laikomos įeinančiomis į 6210 buveinių 
tipą, o Italijoje priskirtos prie 6240* tipo buveinių. 

Vidurio Europos sausų stepinių pievų bendrijų klasifikacija buveinių lygmeniu nėra visiškai 
vienoda ir aiški Slovakijoje, Rumunijoje ir gretimose valstybėse.  

Šiaurės Rytų Europoje yra šio tipo buveinių paplitimo arealo šiaurinė riba ir nėra daugumos 
tipinių rūšių, pagal kurias 6210 tipo buveinė apibrėžiama Europos Sąjungos buveinių 
aiškinamajame vadove. Dėl to taip pat gali kilti aiškinimo problemų. 

Be to, kai kurių sausų pievų tipų buveinių floros skirtumai tarp Viduržemio jūros ir vidutinio 
klimato zonų dažnai lemia klaidingus aiškinimus ir kai kuriuos pievų plotus yra sunku 
priskirti prie tinkamos kategorijos (Apostolova et al., 2014).  

1 priede pateikta išsamesnės informacijos apie šio buveinių tipo aiškinimą ir apibrėžtį pagal 
įvairias klasifikavimo sistemas. 
 
2.1.4 Išvados ir rekomendacijos 

 Svarbu dalytis šio buveinių tipo aiškinimais tarp valstybių ir juos peržiūrėti 
biogeografiniuose seminaruose bei susijusiuose renginiuose ES lygmeniu. Nesitikima 
suvienodinti aiškinimo tarp valstybių narių, tačiau valstybės narės ir nacionaliniai 
ekspertai turėtų būti susipažinę su kitose šalyse esamais aiškinimais. Reikėtų skatinti 
dalytis pagrindiniais buveinių identifikavimą iliustruojančiais duomenimis, tokiais kaip 
fitosociologiniai duomenys, teritorijų aprašai ir nuotraukos. Tokio dalijimosi 
duomenimis standartai galėtų būti nustatyti ES lygmeniu. Būtų naudinga šį klausimą 
svarstyti ir bendruose biogeografinių regionų klausimams skirtuose seminaruose (ne 
tik konkretaus biogeografinio regiono lygmeniu). 

 Taip pat atrodo, kad būtų patartina peržiūrėti ES buveinių aiškinamajame vadove 
pateiktą 6210 ir 6240 buveinių tipų apibrėžtį.  

 Kadangi ši buveinė dažnai yra dinamiškų augmenijos mozaikų elementas, planuojant 
jos tvarkymą reikėtų atsižvelgti į platesnį teritorinį kontekstą (t. y. visą mozaiką). 

                                                 
7 ES aiškinamajame vadove šio buveinių tipo (6210) apibrėžtis iš dalies sutampa su subpanoninių stepinių 
pievų (6240*) buveinių apibrėžtimi arba, mažų mažiausiai, abu tipai nepakankamai aiškiai skiriami. 6240* 
buveinių tipas buvo įtrauktas vėliau, vykstant ES plėtros procesui, nepataisius jo dalinio sutapimo su 
nepakeista 6210 buveinių tipo apibrėžtimi.  
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Planuojant buveinių apsaugą paprastai nereikėtų apsiriboti vien išlikusiais 6210 tipo 
buveinių ploteliais.  
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2.2. Ekologiniai reikalavimai 

Šio tipo buveinių struktūrinėms ir floros savybėms didelę įtaką daro klimato veiksniai, 
topografiniai elementai, dirvožemio sąlygos ir tvarkymo praktika. Suprasti pagrindinius 
ekologinius reikalavimus, kurie gali būti skirtingi nacionaliniu ir vietos lygmenimis, yra itin 
svarbu siekiant nustatyti apsaugos priemones, kuriomis būtų užtikrinta gera buveinės 
apsaugos būklė, kaip reikalaujama Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje.  

2.2.1. Dirvožemis (įskaitant vandens ir maisto medžiagų prieinamumą) 

Dirvožemis laikomas svarbiausiu veiksniu, nuo kurio priklauso šių buveinių augalijos ir 
gyvūnijos rūšinė sudėtis. Drėgmės kiekis dirvožemyje yra vienas svarbiausių aplinkos 
veiksnių, lemiančių Festuco-Brometea klasės augmenijos variaciją. 

Šios klasės sausos pievos paprastai aptinkamos ten, kur yra sausas ir vandeniui laidus 
neutralus–šarminis dirvožemis. Jos gali būti susiformavusios ant plono arba storo 
dirvožemio sluoksnio, ant kalkinių pamatinių uolienų ir klinčių pagrindo arba smėlingame 
neutralios reakcijos dirvožemyje su labai mažu karbonatinių medžiagų kiekiu.  

Kai kurių tipų sausos pievos susiformuoja ir rūgščiame dirvožemyje, kuriame nedaug 
šarminių medžiagų (Chytrý et al., 2007), o retais atvejais jos gali būti ant didelio 
šarmingumo vulkaninių uolienų (Škodová et al., 2014) arba ant retų kalkingų vulkaninių 
uolienų atodangų (Badbergas, Vokietija). 

Europos vidurio ir šiaurės regionuose pagrindiniai šio tipo buveinėms reikalingi veiksniai 
yra mažas maisto medžiagų kiekis ir sausros periodai dirvožemyje vasaros metu. Kita 
vertus, Viduržemio jūros klimato sąlygomis šios bendrijos paprastai gali egzistuoti tik 
tokiame dirvožemyje, kuriame daugiau drėgmės (aukštas gruntinio vandens lygis), slėnių 
apačioje (pvz., Ispanijoje); intensyvėjančios vasaros sausros ir dirvožemio erozija gali 
sukelti drastiškus struktūrinius ir floros sudėties pokyčius, palankius vienmetėms sausrai 
atsparioms rūšims (pvz., Italijoje). 

2.2.2. Topografija 

Vidurio ir Šiaurės Europoje šios pievos yra daugiausia žemumose ir vidutiniame aukštyje 
(pvz., 200–400 m) virš jūros lygio, o Pietų Europoje jos gali būti ir didesnėse aukštumose, 
pavyzdžiui, Ispanijoje (nuo 400 iki 2 000 m aukštyje), Italijoje, Vokietijoje ir Rumunijoje 
(aptinkamos alpinio regiono aukštumų zonose 300–800 m aukštyje). 

Šių buveinių galima rasti atvirose lygumose, šlaituose arba nedidelio nuolydžio plotuose 
termofilinių sąlygų vietoje pietų ar vakarų kryptimi (pvz., Slovakijoje, Liuksemburge, 
Lenkijoje), upių slėnių šlaituose, aukštai aliuvinėse terasose arba saulėtose pamiškėse 
(Lietuva).  

2.2.3. Klimatas 

Pakartotiniai kritulių kiekio ir (arba) temperatūros sumažėjimai per ilgesnį laikotarpį gali 
pakeisti floros sudėtį, o tai lemia ir susijusių gyvūnų rūšių pokyčius.  
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2.3. Susijusios buveinės 

Sąsajų arba sąlytį su 6210 tipo buveinėmis turi ir kitų tipų buveinės, galinčios turėti įtakos 
šio tipo buveinių tvarkymui. Kai kurios buveinės yra su 6210 tipo buveine susijusios 
dinaminių procesų ir ekologinės sukcesijos ryšiais arba kartu su ja sudaro buveinių 
mozaikas.  

Kadangi sausų pievų aplinkos sąlygos sudaro tolydų spektrą, 6210 tipo buveinės augmenija 
dažnai yra pereinanti į kitų tipų augmeniją, įskaitant kopų augmeniją (pvz., 2130 tipas 
*Nurimusios pakrančių kopos, apaugusios žoliniais augalais (pilkosios kopos)), krūmynų 
buveines (40A0 *Subkontinentiniai Panonijos paribių krūmynai, 5130 Juniperus communis 
bendrijos), kelių kitų tipų pievas (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410) 
ar šarmingąsias žemapelkes (7230), taip pat ji gali būti klinčių pagrindo sudėtinio tipo 
(8240*) buveinių dalimi. 1 priede pateikta daugiau informacijos apie tai, kokių tipų 
buveinės gali turėti sąsajų arba turi sąlytį su 6210 tipo buveinėmis. 

Tarp susijusių tipų buveinių, galinčių kartu sudaryti mozaikas, yra ir termofilinės pakraščio 
bendrijos (pvz., Geranion sanguinei) bei įvairios sausų miškų buveinės, kaip antai 9150, 
9170, 91G0 buveinių tipai ir kai kurie Viduržemio jūros regiono, Dakijos ir Ilyrijos ąžuolynai 
ir mišrūs ąžuolų bei skroblų miškai, įskaitant natūralias stepinės augmenijos mozaikas ties 
Querphalia pubiloscentis termofilinių ąžuolynų medžių augimo riba. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis sausoje pievoje ant klinčių pagrindo Žemutinėje Austrijoje 
(Stefan Lefnaer) 
 

2.4. Susijusios rūšys 

Kai kurios iš Buveinių direktyvos II, IV ir V priedų ir Paukščių direktyvos I priedo sąrašuose 
nurodytų rūšių yra glaudžiai susijusios su šia buveine ir jų apsaugai gali reikėti tam tikrų 
specialių tvarkymo metodų. Šio tipo buveinės itin svarbios bestuburių rūšims, įskaitant 
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apdulkintojus, kaip antai daugelį geluoninių Hymenoptera, musių taksonų ir drugių rūšių. 
Toliau nurodytos kai kurios svarbios rūšys.  

Augalai 

Pusiau sausose pievose gausu retų ir saugomų augalų rūšių, įskaitant tris toliau nurodytas 
į Buveinių direktyvos II priedą įtrauktas rūšis. 

Gencijonėlių rūšis Gentianella anglica yra retas Jungtinėje Karalystėje endeminis vienmetis 
augalas. Jis aptinkamas kalkingose pievose, daugiausia ant stačių pietinių šlaitų, kurie ilgiau 
būna saulėkaitoje ir kurių dirvožemio sluoksnis labai plonas (2–5 cm), todėl derlingumas 
labai mažas (WCC, 1999). Daugumoje šio augalo augaviečių yra 6210 tipo buveinių 
augmenija. Jis auga plikoje žemėje arba plonoje velėnoje, kuri išlieka atvira dėl ganymo ir 
mindymo, gyvuliams ganantis ant plono, sauso dirvožemio. Tankioje velėnoje šis augalas 
užgožiamas ir nepajėgia konkuruoti su kitų vešlesnių rūšių augalais. G. anglica paplitimas 
labai sumažėjo nuo 1970 m., daugiausia dėl senų kalkingų pievų suarimo ir tręšimo ir dėl 
ganymo nutraukimo išlikusiose pievose. 

Šilagėlių rūšis Pulsatilla slavica* yra endeminė Vakarų Karpatų kalnuose Lenkijoje ir 
Slovakijoje ir kaip prioritetinė rūšis įtraukta į Buveinių direktyvos II priedą. Slovakijoje šis 
augalas aptinkamas žole apaugusiuose uolų šlaituose ir reliktiniuose pušynuose, taip pat 
(retai) bukų miškuose ant klinčių ir dolomitų pagrindo, nuo kalvotų vietovių iki subalpinės 
augmenijos juostos. Nustatyta, kad didelę grėsmę šiems augalams Lenkijoje kelia jų 
rinkimas, o Slovakijoje jiems gresia išnykti dėl jų buveinių nykimo (užžėlimo ar apsodinimo 
mišku, daugiausia pušimis Pinus sylvestris ir P. nigra), dirvožemio erozijos ir sumindymo 
aplink turistinių maršrutų takus, augalų rinkimo ir karjerų eksploatavimo (Mereďa ir 
Hodálová, 2011). 

Himantoglossum adriaticum yra retas Europos endeminis gegužraibinių šeimos augalas, 
nykstantis daugelyje valstybių. Jis auga kalkingame dirvožemyje natūraliose ir pusiau 
natūraliose, sausose ir mezofilinėse pievose arba atvirose miškingose vietovėse ir 
aptinkamas tik nedideliame Adrijos jūros pakrantės regione Vidurio ir Pietryčių Europoje. 
H. adriaticum dažniausiai auga pievose, kurias galima apibūdinti kaip Festuco-Brometea 
augmenijos klasės antrinės sukcesijos stadijos bendrijas (Bódis et al., 2018). Šio augalo 
išlikimui grėsmę kelia keli veiksniai, įskaitant žemės ūkio intensyvinimą, miškotvarką, 
žemės apleidimą, invazines rūšis ir augalų rinkimą. Jis aptinkamas saugomose teritorijose, 
esančiose jo paplitimo areale; rekomenduojama nuolat stebėti jo populiacijas (Dostalova 
et al., 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Paukščiai 

Šios pievos yra daugelio gresiančių išnykti ar retų paukščių rūšių, tarp kurių daug įtrauktų į 
Paukščių direktyvos I priedą, buveinė. Keli plėšrieji paukščiai, tokie kaip Falco biarmicus 
(viduržeminis sakalas), Pernis apivorus (vapsvaėdis), Circaetus gallicus (paprastasis 
gyvatėdis) ir Circus pygargus (pievinė lingė), naudojasi šiomis pievomis kaip medžioklės 
plotais savo veisimosi sezono metu, todėl svarbu užtikrinti, kad jose būtų tokių gyvūnų kaip 
smulkūs žinduoliai ir vištiniai paukščiai, kuriais jie minta. Vienas pagrindinių sausose 
pievose žiemojančių plėšriųjų paukščių poreikių yra maisto gausa. Visiems šiems 
plėšriesiems paukščiams reikalingi dideli atviri medžioklės plotai kartu su poilsio vietoms 
tinkama aukštesne augmenija (Croft ir Jefferson, 1999). 

Šiose buveinėse lizdus suka ir ilsisi daug žvirblinių rūšių paukščių, tarp jų Emberiza 
hortulana (sodinė starta), Sylvia nisoria (raiboji devynbalsė), Lullula arborea (lygutė) ir 
Lanius collurio (paprastoji medšarkė); šias rūšis smarkiai paveikė žemės ūkio praktikos 
pokyčiai. Kiti į Paukščių direktyvos I priedą įtraukti paukščiai, kurie veisiasi šiose pievose, 
yra Burhinus oedicnemus (storkulnis) ir Calandrella brachydactyla (trumpapirštis 
vieversys).  

Šios buveinės yra svarbios ir kitoms paukščių rūšims, tokioms kaip Lanius excubitor 
(plėšrioji medšarkė), Emberiza cia (kalninė starta), Emberiza citronella (geltonoji starta) ir 
Caprimulgus europaeus (lėlys). 

Šių buveinių nykimas, suskaidymas ir būklės blogėjimas dėl žemės ūkio pokyčių daro 
tiesioginį poveikį paukščių rūšims. Dėl apleistų žemės ūkio sklypų netvarkymo ar dėl 
intensyvinamo ūkininkavimo, įskaitant didesnį pesticidų, dirbtinių trąšų ir skystojo mėšlo 
naudojimą, mažėja bestuburių; sumažėjus šio žiemą svarbaus maisto ištekliaus 
prieinamumui, plačiu mastu sumažėjo ir toliau mažėja šių rūšių paukščių jų ES paplitimo 
areale. Be to, paukščių veisimasis kartais būna nesėkmingas dėl su žmogaus veikla susijusio 
trikdymo per veisimosi sezoną. 
 
Bestuburiai 

6210 tipo buveinės yra prioritetinės siekiant išsaugoti laukinių apdulkintojų rūšis, įskaitant 
laukines bites ir muses, taip pat drugius ir kandis. Daug bičių, vapsvų, žiogų, svirplių, musių 
plėšrūnių (Asilidae), žiedmusių (Syrphidae), musių zvimbeklių (Bombyliidae) ir kitų vabzdžių 
bei vorų yra tipinės šių buveinių rūšys, todėl kitos tipinės su jomis siejamos šių buveinių 
rūšys yra įvairūs plėšrieji ir parazitiniai bestuburiai.  

Kalkingose pievose itin gausu skruzdėlių rūšių, nes skruzdėlės mėgsta šiltas sausas sąlygas 
sutrūkinėjusio ar uolėto žemės paviršiaus žolynuose. Šiose buveinėse taip pat yra gausi 
dirvožemio fauna – smulkūs nariuotakojai, nematodai, vabzdžių lervos, sliekai. Pievose, 
kuriose ganomi gyvuliai (ganyklose), yra įvairių saprofaginių (mintančių yrančiomis 
organinėmis medžiagomis) bestuburių (vabzdžių, erkių, nematodų), kurie yra priklausomi 
nuo ganomų gyvulių ekskrementų.  

Be to, šios pievos teikia svarbių nektaro ir žiedadulkių išteklių daugeliui įvairių kitų 
vabzdžių. Žydėjimo sezono metu šiose pievose yra daug įvairių drugių ir kitų žiedus 
lankančių vabzdžių – vabalų, bičių ir vapsvų, tripsų, žiedmusių ir kitų musių. Per Jungtinėje 
Karalystėje atliktą tyrimą sujungus duomenis apie įvairių žydinčių augalų rūšių paplitimą ir 
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nektaro gamybą (Baude et al., 2016) nustatyta, kad kalkinga pieva yra viena iš buveinių, 
kurių ploto vienete pagaminamas didžiausias ir įvairiausių rūšių augalų nektaro kiekis. 

Su šia buveine susijusios drugių rūšys yra vertos dėmesio ir apima kelias specialių 
ekologinių poreikių turinčias rūšis. Sausos kalkingos pievos yra didžiausia drugių rūšių 
gausa pasižyminčios buveinės Europoje (Van Swaay, 2002, 2006). Iš paskelbtų 576 Europos 
vietinių drugių rūšių 274 (48 proc.) nurodytos kaip aptinkamos sausose kalkingose 
pievose – taigi jų dar daugiau negu alpinėse ir subalpinėse pievose (kuriose nustatyta 261 
rūšis) (Wallis de Vries ir Van Swaay, 2009). Iš tų 274 drugių rūšių 44 (16 proc.) yra 
endeminės ir aptinkamos tik Europoje. 71 drugių rūšis laikoma gresiančia išnykti Europoje, 
ir 37 (52 proc.) iš šių rūšių aptinkamos kalkingose pievose. Tipinės šių pievų rūšys yra daug 
marguolių (Zygaena) rūšių ir Hesperiidae, taip pat tokie dideli ryškūs drugiai kaip 
machaonas (Papilio machaon) ar podalirijus (Iphiclides podalirius). 

Taip pat kalkingoms pievoms būdingos drugių 
rūšys yra į Buveinių direktyvą įtrauktos rūšys 
Colias myrmidone (II ir IV priedai) ir 
Maculinea arion (IV priedas), kurioms labai 
gresia išnykti.  

Colias myrmidone (pietinis gelsvys) laikomas 
Europos mastu labiausiai nykstančia drugių 
rūšimi. Jis jau išnyko daugumoje savo Europos 
paplitimo arealo valstybių ir, jei nebus 
nedelsiant imtasi veiksmų, ši rūšis Europoje 
visiškai išnyks. Reikėtų svarstyti galimybes 
reintrodukuoti šią rūšį visose valstybėse ir 
regionuose, kuriuose ji neseniai išnyko, jeigu 
bus atkurta pakankamai jos buveinių, 
laikantis ES rūšių apsaugos veiksmų plano 
(Marhoul ir Olek, 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo (apolonas) yra drugys, siejamas su šio tipo buveinėmis borealiniame 
regione, kuriame jis aptinkamas žemumų pievose8. Šiose buveinėse Kroatijoje aptinkama 
rūšis Proterebia afra dalmata, o Pietryčių Europoje tipinė šių buveinių rūšis yra 
Pseudophilotes bavius. Sausos kalkingos pievos taip pat laikomos Euphidryas aurinia 
(auksuotosios šaškytės) ir Lycaena dispar (didžiojo auksinuko) veisimuisi palankiomis 
buveinėmis (Rūsiņa, 2017).  

Sausos kalkingos pievos yra svarbios daugelio geluoninių Hymenoptera, kaip antai laukinių 
bičių, vapsvų ir pjūklelių buveinės. Dauguma pavienių bičių yra prisitaikiusios rinkti tik 
konkrečių rūšių augalų žiedadulkes, ir daugelis jų renkasi kalkingų pievų rūšių augalus. 
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje šiose buveinėse gali būti daugiau kaip 80 bičių rūšių, iš 
kurių 14 glaudžiai susijusios su šia buveine (Falk, 2015). Kai kurios bičių rūšys yra 
priklausomos nuo atskirų šeimų ar genčių augalų, būdingų kalkingoms pievoms, pavyzdžiui, 
Melitta dimidiata lanko Onobrychis sp., o Andrena hattorfiana – Knautia arvensis rūšies 

                                                 
8 Organizacija „Butterfly Conservation Europe“ borealinio regiono biogeografiniame seminare (2012 m.) 
pasiūlė priskirti šią rūšį prie šio tipo buveinių tipinių rūšių. Alpėse ir susijusiuose arealuose ji aptinkama tik 
subalpinėmis sąlygomis 750–2 000 m aukštyje, 6170 tipo buveinėse. 
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augalų žiedus. Šių bičių priklausomybės ryšiai yra ypač stiprūs dėl žiedadulkių, kurias jos 
renka savo lizdams. Nemažai musių (Diptera) taip pat yra tipinės prie sausų sąlygų 
prisitaikiusios rūšys, pavyzdžiui, musės zvimbeklės (Bombyliidae), kelios žiedmusės 
(Syrphidae: Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella rūšys), musės plėšrūnės (Asilidae), 
kurioms reikalingos karštos saulėtos sąlygos ir kurios dažnai aptinkamos kalkingų pievų 
šlaituose. Musėms zvimbeklėms ir bitėms reikalinga atvira ir nevienalytė pievos struktūra 
mikrolygmeniu (5–10 cm plote). Vienalytė žolyno struktūra netinka lizdus žemėje 
įsirengiančioms bitėms ar tokiems plėšriesiems vabzdžiams kaip skruzdėlės ir šokliai 
(Cicindelinae). 

Su šiomis pievomis taip pat siejama daug retų žiogų rūšių, kaip antai Saga pedo, 
Gomphocerippus rufus ir Stenobothrus lineatus (Alexander, 2003; Sardet et al., 2015), taip 
pat svirplių, kaip antai Gyrillus campestris. 

Žr. 5.1.3 skirsnį, kuriame aptariami pievų tvarkymo poreikiai dėl bestuburių. 

Ropliai 

Ropliai, siejami su šiomis buveinėmis kai kuriose jų paplitimo arealo dalyse, yra, be kita ko, 
Coronella austriaca (lygiažvynis žaltys), Zamenis longissimus (Eskulapo žaltys), Hierophis 
viridiflavus (žalsvasis žaltys), Lacerta agilis (vikrusis driežas), Lacerta bilineata (rytinis 
žaliasis driežas), Podarcis muralis (paprastasis uolinis driežas) (Bensettiti et al., 2005). 

Žinduoliai 

Šio tipo buveinėse yra tipinių žinduolių rūšių, ypač 
smulkių graužikų. Į Buveinių direktyvos II ir IV 
priedus įtrauktam pilkajam starui (Spermophilus 
citellus) reikalinga trumpos (10–20 cm) žolės 
velėna, paprastai sausose pievose ir stepėse. 
Tokios sąlygos gali būti prarastos, kai 
nutraukiamas ganymas ir užauga stambi žolė ir 
krūmynai (Janák et al., 2013).  

 
  Pilkasis staras (Michal Ambros) 

2.5. Ekosisteminės paslaugos ir nauda 

Kalkingos pievos duoda svarbios naudos visuomenei (gamybai, užimtumui), aplinkai ir 
biologinei įvairovei, nors ši nauda ne visada pakankamai pripažįstama ar suprantama. Šios 
pievos visoje ES plačiai naudojamos gyvuliams ganyti ir tai duoda pajamų vietos 
bendruomenėms visame šių pievų paplitimo areale. Šių buveinių ekosisteminės paslaugos 
ir nauda apima augalų apdulkinimo funkcijas, dirvožemio erozijos prevenciją, anglies 
sekvestraciją, estetinę ir rekreacinę vertę.  

Kaip nurodyta pirmesniame skirsnyje, šios pievos yra svarbios daugelio ES saugomų rūšių 
(augalų, paukščių, drugių, roplių ir žinduolių) ir kitų laukinių žolėdžių, tokių kaip elniai ir 
graužikai, buveinės. 6210 tipo buveinės yra prioritetinės siekiant laukinių apdulkintojų 
rūšių, visų pirma laukinių bičių, taip pat musių, drugių ir kandžių apsaugos. 

Be to, nors intensyviai augalininkystei naudojamose dirvose anglies sekvestracija yra 
menka, ganyklose gali būti sukaupiama 0,3–0,6 tonos anglies/ha per metus (DEFRA, 2007). 

Sausos pievos ir stepės yra kelių mūsų plačiai naudojamų prieskoninių augalų protėvių arba 
artimų giminaičių (tokių kaip laukinis bazilikas, laukinis mairūnas, laukinis čiobrelis) 
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buveinė, iš jų taip pat kilusios kai kurios svogūninės gėlės, prieskoniai ir vaistinių augalų 
rūšys (EAA, 2001). 

Akivaizdžia rūšių (žydinčių augalų, vabzdžių, plėšriųjų paukščių) gausa pasižyminčios 6210 
tipo buveinės taip pat turi didelę rekreacinę vertę. Šio tipo pievos nuo seno yra svarbus 
kraštovaizdžio tapybos ir grožėjimosi kraštovaizdžiu objektas.  
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2.6. Geografinis paplitimas 

2.7.1. Valstybių narių praneštas plotas 

Šio tipo buveinių yra 25 valstybėse ir 7 biogeografiniuose regionuose9. Visos valstybės 
narės pateikė duomenis apie šio tipo buveinių dabartinį paplitimo arealą ir plotą 
(vykdydamos Buveinių direktyvos 17 straipsnyje nustatytas pareigas teikti ataskaitas10). 
Bendras plotas pagal 2013 m. pateiktus duomenis buvo 16 732 km2. Beveik pusėje 
vertinimų nustatyta šių buveinių ploto mažėjimo tendencija. Didžiausias šių buveinių 
plotas yra Viduržemio jūros regione, o jų paplitimo arealas didžiausias žemyniniame 
regione. 

  

2 pav. 6210 tipo buveinių užimamas plotas (km²) ir paplitimo arealas kiekviename 
biogeografiniame regione: alpiniame (ALP), atlantiniame (ATL), Juodosios jūros (BLS), borealiniame 
(BOR), žemyniniame (CON), Viduržemio jūros (MED) ir panoniniame (PAN).  
 

Šio tipo buveinių yra 25 valstybėse, tačiau, kaip rodo pateikti duomenys, beveik 90 proc. 
šių buveinių ploto yra 5 valstybėse (Italijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir 
Bulgarijoje).  

                                                 
9 Pagal ES informacinius sąrašus: https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10 Pagal 17 straipsnį pateiktų duomenų rinkinys, apimantis visų valstybių narių (išskyrus Kroatiją) lentelėse 
pateiktus 2007–2012 m. laikotarpio duomenis: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-
17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Pažymėtina, kad 
pagal 17 straipsnį pateiktų ataskaitų duomenų kokybė turi trūkumų, todėl į šį veiksmų planą įtraukta tais 
duomenimis pagrįsta informacija vertintina atsargiai ir yra laikoma tik orientacine. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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Italijos praneštas jos 6210 tipo buveinių plotas (6 407 km2) 2007–2012 m. laikotarpiu yra 
didžiausias; po jos eina Prancūzija (3 028 km2), Rumunija (2 200 km2), Ispanija (1 915 km2) 
ir Bulgarija (1 258 km2). 

 
4 pav. 6210 tipo buveinių plotas (km²) valstybėse narėse  

 
5 pav. 6210 tipo buveinių paplitimo arealo plotas (km²) valstybėse narėse  
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6 pav. 6210 tipo buveinių plotas (km²) pagal valstybes nares kiekviename biogeografiniame 
regione (ataskaitų pagal 17 straipsnį 2007–2012 m. laikotarpio duomenys) 

2.6.1. Buveinių ploto kaitos tendencijos 

Beveik pusėje 2007–2012 m. laikotarpio vertinimų nustatyta šių buveinių ploto mažėjimo 
tendencija11. Ploto didėjimo tendencija nustatyta tik 4 proc. vertinimų (Belgijoje 
atlantiniame ir žemyniniame regionuose). 16 proc. vertinimų trūko informacijos apie ploto 
kaitos tendencijas (Bulgarijoje alpiniame, Juodosios jūros ir žemyniniame regionuose; 
Ispanijoje Viduržemio jūros regione; Liuksemburge žemyniniame regione; Lenkijoje 
alpiniame ir žemyniniame regionuose).  
 

 

7 pav. 6210 tipo buveinių ploto kaitos tendencijos: 
pateiktų vertinimų skaičius pagal juose nustatytų tendencijų kategorijas 

 

                                                 
11 Iš viso pateikti 45 vertinimai dėl 6210 tipo buveinių 24 valstybėse narėse ir 7 regionuose (Kroatija 2007–
2012 m. laikotarpio ataskaitos nepateikė). 
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2.6.2. 6210 tipo buveinių paplitimas „Natura 2000“ tinkle 

Tinklas „Natura 2000“ apima apie 57 proc. viso šio tipo buveinių ploto Europos 
Sąjungoje.  

Pateiktais duomenimis, reikšmingi šių buveinių plotai12 yra 4 437 „Natura 2000“ 
teritorijose. 

Žemyniniame biogeografiniame regione yra didesnis „Natura 2000“ teritorijų su 6210 tipo 
buveinėmis skaičius. Daugiau kaip 50 proc. šio regiono „Natura 2000“ teritorijų su šiomis 
buveinėmis yra Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje.  

Tačiau apskaičiuotas „Natura 2000“ tinkle esančių 6210 tipo buveinių plotas yra didžiausias 
Viduržemio jūros biogeografiniame regione.  

Į tinklą „Natura 2000“ įtrauktų 6210 tipo buveinių plotas yra didžiausias Italijoje, tačiau 
vertinant pagal teritorijų, kuriose yra šių buveinių, skaičių Vokietijoje apskritai yra daug 
„Natura 2000“ teritorijų su nedideliais šių buveinių ploteliais, ir vidutinis tų teritorijų dydis 
yra labai mažas. Kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, šių buveinių yra tik 
keliose „Natura 2000“ teritorijose, tačiau jose šios buveinės užima didelį plotą. 

 

 

9 pav. „Natura 2000“ tinkle esančių 6210 tipo buveinių bendras plotas kiekvienoje valstybėje 
narėje 

 

                                                 
12 Neįskaitant teritorijų, kuriose šio tipo buveinės priskirtos prie reprezentatyvumo D kategorijos 
(nereikšminga dalis). 
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10 pav. „Natura 2000“ teritorijų, kuriose yra 6210 tipo buveinių, skaičius kiekvienoje valstybėje 
narėje 

 
Taip pat, remiantis duomenų rinkiniu pagal 17 straipsnį, apskaičiuota, kokia šių buveinių 
ploto procentinė dalis yra tinkle „Natura 2000“ kiekvienoje valstybėje narėje ir 
kiekviename biogeografiniame regione, žinant praneštą bendrą šių buveinių plotą ir jų 
plotą tinkle „Natura 2000“ (žr. 4 lentelę toliau). 
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4 lentelė. 6210 tipo buveinių plotas ir procentinė dalis tinkle „Natura 2000“ (remiantis duomenų 
rinkiniu pagal 17 straipsnį, 2013 m.) 

Biogeog. regionas VN 

6210 tipo 
buveinės – 
bendras 
plotas (km²) 

6210 tipo 
buveinės – plotas 
„Natura 2000“ 
tinkle (km²) 

Proc. dalis 
tinkle 
„Natura 
2000“ 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR Nėra duom.  Nėra duom. Nėra duom. 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPINIS   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE Nėra duom. 1,94 Nėra duom. 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTINIS   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

JUODOSIOS JŪROS   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREALINIS   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR Nėra duom. Nėra duom. Nėra duom. 
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CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

ŽEMYNINIS   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR Nėra duom. Nėra duom. Nėra duom. 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT Nėra duom. 284,00 Nėra duom. 

VIDURŽEMIO JŪROS   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANONINIS  137,58 117,10 85 % 

IŠ VISO ES 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. APSAUGOS BŪKLĖ, GRĖSMĖS IR APKROVOS VEIKSNIAI 

3.1. Apsaugos būklė ir tendencijos 

Valstybių narių ataskaitų pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį duomenimis, šių buveinių 
apsaugos būklė didžiojoje jų paplitimo arealo dalyje yra nepalanki ir blogėjanti.  
Jų apsaugos būklė tinkle „Natura 2000“ yra geresnė nei kitur (tinkle „Natura 2000“ 
35 proc. šių buveinių ploto apsaugos būklė yra puiki, apie 55 proc. ploto – gera ir tik mažiau 
nei 10 proc. ploto apsauga yra prastesnė nei gera).  
Taikant suderintus metodus būtų galima geriau palyginti apsaugos būklės vertinimus bent 
tarp to paties biogeografinio regiono valstybių. 

Šiame skirsnyje pateikiama informacija yra pagrįsta daugiausia valstybių narių pateiktais 
2007–2012 m. laikotarpio duomenimis, įtrauktais į duomenų rinkinį pagal 17 straipsnį13. 
Taip pat įtraukiami kai kurie valstybių narių naujausių 2019 m. pateiktų ataskaitų 
duomenys apie apsaugos būklę ir nustatytas tendencijas 2013–2018 m. laikotarpiu, tačiau 
pažymėtina, kad tuos duomenis (kuriuos šiuo metu galima gauti iš Europos aplinkos 
agentūros14) dar gali reikėti peržiūrėti. 

Taikoma apsaugos būklės vertinimo metodika yra priklausoma nuo duomenų iš įvairių 
šaltinių. Būtų geriausia, kad duomenys per ataskaitinį laikotarpį būtų surinkti taikant 
palyginamus metodus visose valstybėse narėse, tačiau valstybės narės naudoja įvairioms 
reikmėms ir įvairiais periodais surinktus duomenis. Daugeliu atvejų tinkamų duomenų 
neturima, o vertinimai atliekami remiantis ekspertų nuomone. 

3.1.1. Apsaugos būklė biogeografinio regiono lygmeniu 

Šių buveinių apsaugos būklė visuose biogeografiniuose regionuose praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu buvo nepalanki (šie paskutinio laikotarpio duomenys dar neparengti). Būklė 
vertinant pagal plotą buvo daugiausia nepalanki, o prasčiausiai įvertinti parametrai buvo 
ateities perspektyvos, struktūra ir funkcijos. Šie vertinimai parodė, kad šios buveinės yra 
degradavusios, ir prognozuota, kad jų būklė biogeografinio regiono lygmeniu ateityje toliau 
blogės. 

5 lentelė. 6210 tipo buveinių apsaugos būklė (AB) ir tendencijos pagal biogeografinius regionus 
(2007–2012 m.)  

Regionas Arealas Plotas Struktūra 
ir funkcijos 

Ateities 
perspekty
vos 

AB 
2007–
2012 m. 

AB 
tendencijos 

AB 
ankstesniu 
laikotarpiu 
(2001–
2006 m.) 

ALPINIS U1 U1 U1 U1 U1 - XX 

ATLANTINIS FV U2 U2 U2 U2 - U2 

JUODOSIOS JŪROS FV FV U1 U1 U1 = XX 

BOREALINIS FV U2 U2 U2 U2 - U2 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Kroatija (HR) praėjusio laikotarpio ataskaitos pagal 17 
straipsnį nepateikė, todėl jos duomenys neįtraukti į šiame skirsnyje pateikiamą informaciją. Taip pat reikia 
priminti, kad pagal 17 straipsnį pateiktų ataskaitų duomenų kokybė turi trūkumų, todėl į šį skirsnį įtraukta 
informacija vertintina atsargiai ir yra laikoma tik orientacine. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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ŽEMYNINIS U1 U2 U2 U2 U2 - U2 

VIDURŽEMIO JŪROS U1 U1 U1 U2 U2 - XX 

PANONINIS FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Gera FV Nežinoma XX Nepalanki – netinkama U1 Nepalanki – bloga U2 

Vertinimo sutartiniai ženklai: (+) gerėja, (-) blogėja, (=) stabili, (x) nežinoma, nėra duom. – nepranešta. 

 
3.1.2. Atitinkamų buveinių apsaugos būklė valstybės narės lygmeniu kiekviename 
biogeografiniame regione 

Kiekvieno biogeografinio regiono buveinių apsaugos būklė kas šešerius metus vertinama 
kiekvienoje valstybėje narėje. Šiuo metu turimi trijų ataskaitinių laikotarpių (nuo 2001 m.) 
vertinimai (kitame puslapyje pateiktoje 6 lentelėje žr. suvestinius duomenis apie praneštą 
šio tipo buveinių apsaugos būklę per tris ataskaitinius laikotarpius).  

Pranešta 2013–2018 m. laikotarpiu buvusi 6210 tipo buveinių apsaugos būklė nuo tada 
apskritai nepagerėjo; iš tiesų pranešama apie šio tipo buveinių apsaugos būklės blogėjimą 
keliose valstybėse narėse biogeografinio regiono lygmeniu.  

Naujausių valstybių narių 2019 m. pateiktų ataskaitų duomenimis, apsaugos būklė yra 
nepalanki visose valstybėse narėse ir visuose regionuose, išskyrus Kroatiją alpiniame ir 
Viduržemio jūros regionuose ir Rumuniją alpiniame ir žemyniniame regionuose. 

Susirūpinimą kelia padėtis atlantiniame regione, kuriame visos valstybės pranešė apie 
nepalankią šių buveinių būklę. Be to, jų apsaugos būklė nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio 
(2001–2006 m.) pablogėjo Belgijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose. 

Taip pat pranešta apie nepalankią šio tipo buveinių apsaugos būklę visose borealinio 
regiono valstybėse; Latvijoje ir Švedijoje nustatytos būklės blogėjimo tendencijos. 

Visos valstybės pranešė apie nepalankią šių buveinių būklę Viduržemio jūros regione, o 
Prancūzijoje, Italijoje ir Portugalijoje apsaugos būklė, palyginti su ankstesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, pablogėjo.  

Panoniniame regione apie nepalankią, t. y. netinkamą (U1) 6210 tipo buveinių apsaugos 
būklę pranešta visose valstybėse, nors atrodo, kad nuo ankstesnių ataskaitinių laikotarpių 
būklė pagerėjo Čekijoje.  

Žemyniniame regione didžiosios šio tipo buveinių ploto dalies būklė yra bloga (U2), mažiau 
nei 20 proc. yra netinkamos (U1) būklės, o apie gerą šių buveinių būklę šiame regione 
pranešė tik Rumunija, kuriai priklauso tik apie 0,2 proc. viso atitinkamų šio regiono 
buveinių ploto.  

Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, apsaugos būklė keliais atvejais pablogėjo. 
Taip yra Austrijoje alpiniame ir žemyniniame regionuose, Vokietijoje atlantiniame ir 
žemyniniame regionuose, taip pat Italijoje alpiniame, žemyniniame ir Viduržemio jūros 
regionuose. 

Padėtis šiek tiek pagerėjo – iš blogos (U2) pereita į netinkamą (U1) apsaugos būklę – 
Ispanijoje alpiniame ir atlantiniame regionuose (taip yra atitinkamai dėl kito metodo 
taikymo ir dėl gautų patikimesnių žinių), Lenkijoje alpiniame regione (dėl gautų 
patikimesnių žinių) ir Čekijoje panoniniame regione (dėl gautų patikimesnių žinių).  
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6 lentelė. ES valstybių narių pranešta 6210 tipo buveinių apsaugos būklė (AB) per tris 
ataskaitinius laikotarpius, kurių duomenys turimi 

VN 
 

REGIONAS 
 

AB 2001–
2006 m. 

AB 
2007–

2012 m. 
Tendencijos 

 

Proc. 
dalis 

regione 

AB 
2013–

2018 m. 
Tendencijos 

 
AT ALPINIS U1 U1 = 23,6 U2 - 

BG ALPINIS 
Nėra 

duom. U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPINIS U1 U1 - 3,7 U1 = 

ES ALPINIS XX U2 - 7,2 U1 x 

FR ALPINIS U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPINIS 
Nėra 

duom. 
Nėra 

duom.   FV = 

IT ALPINIS FV U1 - 22,1 U2 - 

PL ALPINIS U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPINIS 
Nėra 

duom. FV  0,5 FV x 

SE ALPINIS U2 U2 - 0,7 U2 - 

SI ALPINIS U2 U2 = 2,8 U2 - 

SK ALPINIS U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE ATLANTINIS U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE ATLANTINIS U1 U1 x 2,6 U2 - 

DK ATLANTINIS U2 U2 x 1,3 U2 - 

ES ATLANTINIS U1 U2 - 15,0 U1 = 

FR ATLANTINIS U2 U2 - 37,7 U2 - 

IE ATLANTINIS U2 U2 = 6,2 U2 - 

NL ATLANTINIS U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK ATLANTINIS U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG JUODOSIOS JŪROS 
Nėra 

duom. U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREALINIS U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI BOREALINIS U2- U2 - 4,6 U2 = 

LT BOREALINIS U2- U2 - 25,9 U2 x 

LV BOREALINIS U2+ U2 - 23,8 U2 - 

SE BOREALINIS U2- U2 - 28,4 U2 - 
        

AT ŽEMYNINIS U1 U1 = 5,0 U2 - 

BE ŽEMYNINIS U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG 
ŽEMYNINIS Nėra 

duom. U1 = 10,7 U1 x 

CZ ŽEMYNINIS U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE ŽEMYNINIS U1- U1 - 33,1 U2 - 

DK ŽEMYNINIS U2 U2 x 3,6 U2 - 

FR ŽEMYNINIS U2 U2 - 17,9 U2 - 

HR 
ŽEMYNINIS Nėra 

duom. 
Nėra 

duom.   U1 = 

IT ŽEMYNINIS FV U1 - 8,9 U2 - 

LU ŽEMYNINIS U1 U2 x 0,3 U2 - 

PL ŽEMYNINIS U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO ŽEMYNINIS  FV  0,2 FV x 

SE ŽEMYNINIS U2 U2 - 1,1 U2 - 

SI ŽEMYNINIS U2 U2 - 1,8 U2 - 
        

ES 
VIDURŽEMIO 
JŪROS XX U2 x 45,9 U2 - 

FR 
VIDURŽEMIO 
JŪROS U1 U2 - 10,7 U2 - 
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HR 
VIDURŽEMIO 
JŪROS 

Nėra 
duom. 

Nėra 
duom.   FV = 

IT 
VIDURŽEMIO 
JŪROS FV U1 - 40,2 U2 - 

PT 
VIDURŽEMIO 
JŪROS FV FV  3,2 U1 - 

        

CZ PANONINIS U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU PANONINIS U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK PANONINIS XX U1 = 8,2 U1 X 

 

 

 

12 pav. 6210 tipo buveinių paplitimo ir bendros apsaugos būklės žemėlapis pagal valstybių narių 
(išskyrus Kroatiją) pateiktus 2007–2012 m. laikotarpio duomenis 

3.1.3. 6210 tipo buveinių apsaugos būklės tendencijos 

Naujausia turima informacija (2007–2012 m. laikotarpio ataskaitos pagal 17 straipsnį) 
rodo, kad apsaugos būklės blogėjimas nustatytas atlikus daugumą regioninių vertinimų, 
nors dviejuose (Juodosios jūros ir panoniniame) regionuose ši būklė yra daugiausia stabili. 
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13 pav. 6210 tipo buveinių apsaugos būklės tendencijos: valstybių narių skaičius pagal kiekvieną 
tendencijų kategoriją kiekviename biogeografiniame regione (2007–2012 m.) 

 

3.2. Atitinkamų buveinių apsaugos būklė „Natura 2000“ teritorijose  

Kiekvienos buveinės apsaugos lygis nurodomas pildant kiekvienos „Natura 2000“ 
teritorijos, kurioje yra ši buveinė, standartinę duomenų formą pagal tokias kategorijas: 

 A – puiki apsauga 

 B – gera apsauga 

 C – vidutiniška arba menka apsauga 

 

14 pav. 6210 tipo buveinių bendro ploto procentinės dalys pagal kiekvieną apsaugos lygio 
kategoriją tinkle „Natura 2000“: A – puiki, B – gera, C – vidutiniška arba menka apsauga 
(„Natura 2000“ duomenų bazė, 2018 m.) 

 
Tinkle „Natura 2000“ vidutiniškai apie 35 proc. šių buveinių ploto apsaugos būklė yra puiki, 
apie 55 proc. – gera ir tik mažiau nei 10 proc. ploto apsauga yra menka.  
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15 pav. Atitinkamų buveinių, kuriose nustatyta „puiki“ apsauga, ploto procentinė dalis 
„Natura 2000“ teritorijose kiekviename biogeografiniame regione 
 

3.3. Apsaugos būklės vertinimo ir stebėsenos metodikos 

Pagal Buveinių direktyvos 11 straipsnį valstybės narės privalo vykdyti 2 straipsnyje 
nurodytų natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklės stebėjimą, ypač daug dėmesio 
skirdamos prioritetinių tipų natūralioms buveinėms ir prioritetinėms rūšims, ir tuo turėtų 
būti pagrįsti pagal 17 straipsnį atliekami vertinimai15.  

Valstybės narės parengė Bendrijos svarbos buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklės vertinimo 
metodikas arba šiuo metu kuria ir (arba) tobulina tokius metodus. Pagal šiuos metodus 
paprastai nustatomi kintamieji, kriterijai ir ribinės vertės pagal pagrindinius (arealo, ploto, 
struktūros bei funkcijų ir kt.) parametrus, kurie parodo, ar atitinkamo tipo buveinių 
apsaugos būklė yra gera (GAB).  

Kai kurios valstybės šiuo metu rengia ir išbando standartizuotus metodinius protokolus 
(Italija) ar kompleksinius daugelio kriterijų modelius (Danija) arba yra parengusios detalias 
vertinimo matricas, taikomas vietos ar teritorijos lygmeniu, taip pat vykdant stebėseną, 
apimančią tipines augalų rūšis (Vokietija16), ir kitus apsaugos būklės vertinimo metodus. 

Tačiau nėra oficialių šaltinių dėl 6210 tipo buveinės „geros apsaugos būklės“ (GAB) 
apibūdinimo, o kai kurios valstybės narės vis dar neturi išsamios metodikos, skirtos 
apsaugos būklei vertinti, nes ES lygmeniu yra nustatytas tik konceptualus pagrindas 
ataskaitų pagal 17 straipsnį teikimo tikslais. 

Keliose valstybėse narėse kartografuojamos buveinės ir renkama informacija apie buveinių 
būklę (pvz., biotinių ir abiotinių veiksnių užfiksavimas); tai daroma keliose valstybėse. 

                                                 
15 Reporting under Article 17 of the Habitats Directive.  Explanatory Notes and Guidelines for the period 
2013–2018. Final version – May 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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Išsamesnės informacijos apie metodus, taikomus valstybėse narėse, kur yra šių buveinių, 
pateikta 5.1 skirsnyje (Buveinių stebėsenos metodai). 

Kai kurios valstybės narės praeityje įvertino šių buveinių arealo dydį, remdamosi neišsamia 
tyrimų informacija, ir rėmėsi šios buveinės tikėtino buvimo prognozėmis pagal dirvožemio 
tipą, absoliutųjį aukštį ir duomenis apie indikatorinių rūšių buvimą tiriamojo ploto 
10 x 10 km kvadrate (pvz., Airijoje). 2007–2012 m. ataskaitiniu laikotarpiu visos valstybės 
narės naudojosi arealo nustatymo priemone, kurią taikant kai kuriais atvejais gautas kitoks 
arealo dydžio įvertis. 

Kai kurios valstybės narės turi patikimų žinių apie šių buveinių absoliutųjį plotą, nes jose 
neseniai atliktas buveinių kartografavimas. Kartografuojant buveines galima gauti 
visapusišką buveinių kokybės ir jų suskaidymo būklės apžvalgą. 

Vis dėlto atrodo, kad kai kuriose valstybėse narėse yra sunku tiksliai įvertinti šio tipo 
buveinių užimamą plotą, pavyzdžiui, Ispanijoje, kur yra daug tarpinių stadijų tarp 
Brometalia erecti ir kitų sintaksonų. Todėl tiksliai kartografuoti tokių žolynų paplitimą 
konkrečioje vietovėje yra gana sunku ir brangiai kainuoja, o dar sunkiau tai padaryti visos 
valstybės lygmeniu. Be to, šių bendrijų paplitimas gali net per trumpą ar vidutinės trukmės 
laikotarpį labai pakisti. 

Struktūros ir funkcijų vertinimui įprastai naudojami duomenys apie tipinių ir būdingų rūšių 
buvimą. Belgijoje (Flandrijos regione) tipinių rūšių išnykimo grėsmės statusas pagal regiono 
raudonąją knygą taip pat naudojamas vertinant buveinių struktūrą ir funkcijas. 

Apsaugos būklė nustatoma naudojantis įvairiais indeksais. Danijoje apsaugos būklės 
vertinimui atlikti parengtas kompleksinis daugelio kriterijų modelis, kuriuo (kartu su 
ekspertų vertinimais) naudotasi per 2013 m. ataskaitų teikimo procesą. 

Nustatant apsaugos būklę ir rodiklius dėl 6210 tipo buveinių naudojami kintamieji gali 
apimti diagnostinių rūšių skaičių, santykinę sumedėjusių rūšių augalų dangą, galimą būklės 
blogėjimą rodančių elementų buvimą, vietinius invazinius žolinius ir varpinius augalus, 
azotamėges žoles, invazines svetimas rūšis ir kt. 

6210 tipo buveinės geros kokybės rodikliai (pagal Schaminée, 2016) 

 Didelė rūšių gausa 

 Rūšių, kurioms reikia daug maisto medžiagų, ir ruderalinių rūšių nebuvimas 

 Ilgalaikis buveinės stabilumas 

 Paprastai uždaro paviršiaus žolynas su žemos augmenijos struktūra 

 Tradicinis ganymo ir (arba) šienavimo režimas 

 Nedidelė įsiskverbusių aukštų varpinių žolių, krūmokšnių ir medžių danga 
 

Gali kilti problemų tada, kai „tipiškiausių“ arba „aukščiausio standarto“ pievų rodikliai 
naudojami kaip pagrindas ar etalonas palyginimo tikslais, nes mažiau tipinių pievų būklė 
gali būti dėl to įvertinta kaip nepalanki (U1, U2), net jeigu jos yra gerai išsilaikiusios. Ypač 
ties šių buveinių paplitimo arealo ribomis esančių pievų, kuriose natūraliai yra mažiau joms 
būdingų rūšių, būklė galėtų būti įvertinta kaip U2 arba U1, net jei jos iš tiesų yra geros 
būklės; į tai atkreiptas dėmesys Latvijoje ir Airijoje. Vokietijoje taip pat atlikti ribinių verčių 
ir tipinių rūšių regioniniai patikslinimai pagal natūralaus kraštovaizdžio vienetų 
(Naturräume) potencialą ir sąlygas. 
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Airijoje taikytas naujas protokolas, pagal kurį leista patvirtinti gerą kokybę stebėsenos 
taškuose, jei ne toliau kaip 20 m nuo stebėsenos taško užfiksuotas aukštos kokybės 
indikatorinės rūšies buvimas, pripažįstant faktą, kad aukštos kokybės pozityviosios 
indikatorinės rūšys kai kuriais atvejais gali būti tik retai aptinkamos į Buveinių direktyvos I 
priedą įtrauktoje pievos bendrijoje (Martin et al., 2018). 

Vertinant struktūrą kai kuriais atvejais gali būti atsižvelgiama ir į tvarkymą, pavyzdžiui, 
Estijoje: kai „buveinė yra nuolat tvarkoma (šienaujama arba ganoma) arba joje neseniai 
šienauta ar ganyta ir todėl rūšinė sudėtis nėra pakitusi, nėra užžėlimo krūmais požymių“, 
tai rodo jos „labai gerą struktūrą“. 

Tendencijos yra svarbios vertinant visus apsaugos būklės parametrus, išskyrus ateities 
perspektyvas. Vertinant apsaugos būklę tendencijos turi lemiamą reikšmę, nes bendra 
gera apsaugos būklė (GAB) paprastai gali būti nustatoma tik ten, kur tendencijos rodo 
būklės stabilumą arba gerėjimą.  

Tendencijų analizė ne visada atliekama sistemingai. Italijoje siūloma pradėti analizuoti 
tendencijas taikant „ploto, struktūros ir funkcijų“ parametrus ir atlikti palyginimus tarp 
įvairių stebėsenos laikotarpių (diachroninė kartografinių vaizdų ir susijusių kraštovaizdžio 
metrikų analizė; diachroninė floros ar struktūrinių pokyčių analizė).  
 
3.3.1. Šio tipo buveinių geros apsaugos būklės pavyzdinės teritorijos 

Šio tipo buveinių, kurios yra geros apsaugos būklės (GAB), pavyzdinių teritorijų nustatymas 
(kiekvienoje valstybėje narėje ir (arba) biogeografiniame regione) galėtų padėti suderinti 
apsaugos būklės vertinimą ir buveinių stebėseną. Panaši koncepcija jau taikoma pagal 
Vandens pagrindų direktyvą17. Atsižvelgiant į tai, kad šis buveinių tipas yra labai įvairus ir 
kintamas priklausomai nuo daugelio įvairių aplinkos ir biotinių veiksnių, reikėtų atskirai 
nustatyti kiekvieno buveinių potipio (pagal dirvožemio tipus, augmenijos elementus ir 
pagrindines klimato sąlygas) pavyzdines teritorijas. 

Dėl natūralios buveinės dinamikos, kuri priklauso nuo kintančių ekologinių veiksnių (oro 
sąlygų, klimato, hidrologinių sąlygų ir kt.), gali būti sunku ją palyginti su pavyzdinėmis 
teritorijomis. Šią problemą galima išspręsti reguliaria pavyzdinių teritorijų stebėsena, kuri 
galėtų suteikti pakankamai duomenų, kad būtų galima atlikti palyginimą esant įvairioms 
sąlygoms. Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad šios teritorijos ilgainiui gali kisti. Reikėtų 
sukurti ir įdiegti specialią stebėsenos sistemą ilgalaikei raidai vertinti, ypač jei kyla įtarimų, 
kad visuotiniai pokyčiai gali kenkti gerai buveinės apsaugos būklei (taip pat žr. Buveinių 
direktyvos 11 straipsnyje nustatytą stebėsenos prievolę, ir reikėtų atsižvelgti į poreikį 
vykdyti konkrečios teritorijos stebėseną jos tvarkymo veiksmingumo vertinimo tikslais). 

Naudotis šio buveinių tipo pavyzdinėmis teritorijomis gali būti itin sudėtinga dėl jo didelės 
variacijos ir floros įvairovės tiek vietos, tiek didesniu geografiniu mastu. Kiekvienos 
teritorijos potencialas gali būti labai skirtingas dėl aplinkos ir klimato sąlygų. Kai kuriuose 
kartografuotuose šių buveinių plotuose šie veiksniai turi ribojamąjį poveikį, taigi 
augmenijos dangos potencialas juose yra kitoks. Kai kurių teritorijų būklė gali pagerėti 

                                                 
17 II priedo 1.3 skirsnio iv punktas: „<...> valstybės narės kiekvienam paviršinio vandens telkinio tipui sudaro 
atskaitos tinklą. Tinkle turi būti pakankamas skaičius labai geros būklės telkinių, kad būtų galima pakankamai 
pasitikėti etaloninių sąlygų vertėmis, turint galvoje kokybės elementų verčių, kurios atitinka to tipo paviršinio 
vandens telkinių labai gerą ekologinę būklę, <...> kintamumą“. 
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mažiau nei kitų, nepaisant optimalaus tvarkymo, bet jos vis vien yra svarbios biologinei 
įvairovei.  

Pavyzdinės teritorijos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į floros skirtumus tarp regionų 
ir į rūšių įvairovės lygių skirtumus. Jei vadovaujamasi tokiu požiūriu, šio buveinių tipo 
pavyzdinės teritorijos turėtų būti pasirenkamos siekiant aprėpti jo ekologinių sąlygų ir rūšių 
variaciją. Geriausia būtų nustatyti pavyzdines šios buveinės teritorijas (optimaliomis 
ekologinėmis sąlygomis) atskirai kiekviename biogeografiniame regione ir lyginti visas kitas 
to regiono atitinkamų buveinių teritorijas su jo pavyzdine teritorija. Šio požiūrio 
pranašumas yra toks, kad pagal jį būtų daug lengviau metodiškai (pagal statistinį metodą) 
atlikti apsaugos būklės vertinimą. Kita vertus, dėl daugelio tipinių rūšių geografinio 
paplitimo arealo esami rūšinės sudėties skirtumai tarp valstybių gali lemti klaidingus 
apsaugos būklės vertinimus. 
 
3.3.2. Palankios pamatinės vertės 

Siekiant vertinti apsaugos būklę pagal Buveinių direktyvą taikant suderintą nuo 2001–
2006 m. ataskaitinio laikotarpio naudojamą metodą pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį, 
reikia nustatyti įvairių tipų buveinių ir rūšių paplitimo arealo, įvairių tipų buveinių ploto ir 
rūšių populiacijų dydžio palankias pamatines vertes (toliau – PPV). PPV yra pagrindiniai 
atskaitos lygiai, pagal kuriuos nustatoma, kada pasiekiama konkrečių rūšių ir buveinių gera 
apsaugos būklė (GAB).  

Padedant Europos Komisijai neseniai paskelbta ataskaita dėl PPV nustatymo metodikų ir 
gairių (Bijlsma et al., 2018).  

Šiuo metu kai kuriose valstybėse dirbama siekiant nustatyti jose esančių ES buveinių tipų, 
įskaitant pievas, PPV, tačiau dauguma valstybių narių neturi aiškiai apibrėžtų 6210 tipo 
buveinių PPV. Reikšmingų kliūčių nustatyti PPV kelia tai, kad sunku skirstyti sausų pievų 
bendrijas pagal įvairius natūralių buveinių tipus (pvz., Festucion valesiacae sąjunga 
priskiriama 6210, 6240* ir 6250* buveinių tipams Slovakijoje). 

Svarstant PPV itin svarbu, kad buveinės būtų tiksliau nustatytos, kartografuotos ir 
įvertintos. Prieš apskaičiuojant šio tipo buveinių PPV reikia kiekybiškai įvertinti galimą 
ilgalaikį neigiamą suskaidymo ir kitų grėsmių poveikį.  
 
3.3.4. Išvados ir rekomendacijos 

 Reikėtų siūlyti taikyti paprastus ir suderintus metodus, kad apsaugos būklės vertinimus 
būtų galima palyginti bent tarp to paties biogeografinio regiono valstybių. Siekiant 
suderinimo reikia tarptautiniu mastu bendradarbiauti ir palyginti įvairiose valstybėse 
taikomus metodus. Vis dėlto kai kuriose valstybėse manoma, kad pasiekti suderinimą 
ES mastu yra gana sudėtinga dėl skirtingų vietos sąlygų, biogeografinės padėties, 
rūšinės sudėties, tvarkymo, taip pat socialinių ir ekonominių aplinkybių. 

 Svarbu atsižvelgti į vietinius struktūros ir funkcijų skirtumus siekiant išvengti visų 
teritorijų lyginimo su aukščiausiais standartais; dėl geografinės padėties ar kitų veiksnių 
kai kurių pievų struktūra ir funkcijos gali jau būti geros būklės, vertinant tos vietos 
ekosistemos kontekste (O’Neill et al., 2013), nors jos ir nepasiekia aukščiausių 
standartų.  
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 Būtų naudinga atsižvelgti į aktualius parametrus, kuriuos yra gana lengva įvertinti lauko 
sąlygomis arba naudojantis internetu, tokius kaip atviro dirvožemio danga, invazinės 
rūšys ar augmenijos lajos danga, taikant standartizuotą vertinimo protokolą, pagal kurį 
naudojamos lauko nuotraukos ar kitokios nuotolinio stebėjimo technologijos.  

 Siekiant užtikrinti visišką matavimų pakartojamumą lauke turėtų būti nekintamai 
pažymėtos transektos ir tiriamieji laukeliai. Krūmokšnių danga turėtų būti vertinama 
remiantis ne vien stebėtojo atliekama apžiūra, bet ir palydovų, lėktuvų ar bepiločių 
orlaivių nuotraukų fotoanalize; tai padėtų padidinti tikslumą ir greičiau nustatyti realius 
pokyčius. 

 Buveinių ir (arba) biotopų kartografavimas gali būti atliekamas naudojant nuotolinio 
stebėjimo technologijas (palydovų duomenis, aeronuotraukas) vienodų tipų buveinių 
poligonų riboms žymėti (pvz., Stanová, Valachovič (eds.), 2002). Šis metodas jau 
taikomas Slovakijoje, šiaurinėje Kipro dalyje, Rumunijoje, Juodkalnijoje ir Ukrainoje. 

 Kitas metodas galėtų būti palydovų vaizdo duomenų dinaminio segmentavimo 
naudojimas „Natura 2000“ buveinėms identifikuoti ir stebėti.  

 Būtų galima sukurti tinkamą nacionalinių PPV nustatymo metodą biogeografinio 
regiono lygmeniu. Atitinkami kriterijai turėtų būti nustatomi pagal nuoseklius metodus 
ir principus. 

 Iš aiškinamųjų pastabų ir gairių dėl ataskaitų teikimo pagal Buveinių direktyvos 17 
straipsnį galima spręsti, kad, siekiant gerinti informacijos apie tendencijas kokybę, 
reikia daugiau dėmesio skirti stebėsenos sistemų metodikai. 

3.4. Grėsmės ir apkrovos veiksniai 

Reikšmingiausios grėsmės, šiuo metu gresiančios 6210 tipo buveinėms ir joms kenkiantys 
veiksniai, yra jų apleidimas arba ekstensyvaus ganymo ir šienavimo nutraukimas. 
Ganymas yra nepakankamas daugelyje šių buveinių paplitimo arealo dalių; kita vertus, per 
daug nuganomi kai kurie plotai, kuriuose tai neigiamai veikia natūraliai nedidelius maisto 
medžiagų kiekius, labai svarbius šiai buveinei. 

Nustatytų apkrovos veiksnių ir grėsmių pagrindiniai padariniai ir poveikis yra buveinės 
ploto mažėjimas ir jos struktūros bei funkcijų pokyčiai, įskaitant rūšinės sudėties kaitą ir 
tipinių rūšių nykimą. 

Esamas ir potencialias buveinės degradavimo arba nykimo priežastis reikia šalinti 
tvarkymo priemonėmis. Žinios ir metodai, kuriais remiantis nustatomos ir kiekybiškai 
įvertinamos grėsmės ir apkrova, yra svarbūs apsaugos planavimui. 

 
3.4.1. Nustatytos pagrindinės grėsmės ir apkrova šioms buveinėms  

Per 2007–2012 m. laikotarpio ataskaitų teikimo ciklą pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį 
valstybių narių buvo paprašyta, naudojantis suderintu hierarchiniu sąrašu, nurodyti 20 
pagrindinių grėsmių ir apkrovos veiksnių kiekvieno tipo buveinėms. Apkrova yra ta veikla, 
kuri šiuo metu daro poveikį buveinėms, o grėsmėmis vadinama ta veikla, kurios poveikis, 
kaip prognozuojama, bus patirtas netolimoje ateityje. 
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Apkrovos veiksniai ir grėsmės suskirstyti į tris – didelio, vidutinio ir mažo reikšmingumo – 
klases. Pagrindinės ataskaitų teikimo pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį 2007–2012 m. 
laikotarpiu nustatytos grėsmės ir apkrova buvo panašios visuose biogeografiniuose 
regionuose ir sutapo su tomis, kurias nacionaliniai ekspertai nustatė rengiant šį veiksmų 
planą18.  

Visuose biogeografiniuose regionuose svarbiausi 6210 tipo buveinių apkrovos veiksniai 
2007–2012 m. laikotarpiu buvo susiję su netinkamu ganymu, biocenotine raida (sukcesija) 
ir pievų šienavimu (žolės pjovimu). Žemės ūkio augalų auginimo praktikos kaita ir tręšimas 
taip pat pripažinti didelėmis grėsmėmis šio tipo buveinėms daugelyje valstybių. 
 

Nepakankamas ganymas ir apleidimas  

Pagrindinė pievų ploto mažėjimo priežastis yra pievų tvarkymo nutraukimas.  Atrodo, kad 
didelėse šių buveinių paplitimo arealo dalyse vyksta vis spartesnis jų ploto mažėjimas dėl 
to, kad nebevykdoma ganymo veikla (pvz., taip yra pietinio šių buveinių paplitimo arealo 
didžiojoje dalyje Italijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje). Gyvulių ganymo sausose kalkingose 
pievose veikla šiais laikais dažnai yra ekonomiškai neperspektyvi ir todėl nutraukiama. 
Finansiniai sunkumai, su kuriais susiduria gyvulių augintojai, daro ilgalaikį poveikį šio tipo 
buveinių išsaugojimui. 

Dėl nepakankamo ganymo ir, kraštutiniais atvejais, apleidimo pakinta šios ekosistemos 
struktūra, rūšinė sudėtis ir funkcionavimas, o tai daro poveikį ir su ja susijusioms (pvz., 
bestuburių) rūšims arba samanų ir kerpių bendrijoms. 

Nutraukus ganymą arba šienavimą pusiau natūraliose pievose labai greitai kaupiasi 
nuokritos, mažėja rūšių skaičius ir didėja žolyno aukštis.  Susikaupusios nuokritos taip pat 
yra trąšios – iš pievos nepašalinant biomasės didėja dirvožemio organinių medžiagų kiekis. 
Labiau konkuruojančios varpinės žolės, tokios kaip Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum 
elatius ir Brachypodium pinnatum, gali dominuoti ir užgožti kitas rūšis. Rūšių įvairovė 
sparčiai mažėja. Nykstant mažiems augmenijos dangoje įsiterpusiems atviros žemės 
lopinėliams taip pat išnyksta vienmečių ir dvimečių augalų rūšys (Rūsiņa, 2017).  

Galutinis apleidimo rezultatas yra užžėlimas krūmynais, dėl kurio ši buveinė išnyksta; tačiau 
buveinės kokybė pakinta daug anksčiau iki tol. Labai sausos ganyklos užželia lėčiau, nes 
drėgmės sąlygos jose nėra tinkamos krūmokšniams ir iš sėklų išdygusiems medžiams. 
Ekologinė sukcesija pakeičia ne tik rūšinę sudėtį, bet ir konkrečių rūšių santykinę gausą bei 
augmenijos struktūrą. Tai gali apimti augmenijos elementų (varpinių žolių, kitų žolinių 
augalų) santykinių dalių pokyčius, plikos žemės kiekio ir žolyno aukščio pokyčius, ir visa tai 
daro poveikį bestuburiams gyvūnams. Keičiantis struktūrai, pakinta kai kurių rūšių augalų 
augimo formos ir dėl to jie gali būti mažiau tinkami augalai šeimininkai kai kuriems 
bestuburiams. 

Kai kuriose valstybėse, kaip antai Jungtinėje Karalystėje (Fox et al., 2015), nurodytas 
ekologinės sukcesijos, buveinei virstant miškinga vietove, poveikis drugiams. Daugelio prie 
šios buveinės konkrečiai prisitaikiusių rūšių paplitimas arba populiacijų dydis toliau mažėja.  

                                                 
18 Vis dėlto būta nenuoseklumų, susijusių su tuo, kaip valstybės pranešė apie grėsmes ir apkrovą, todėl buvo 

sunku atlikti palyginimus. Buvo peržiūrėtos pranešimo apie grėsmes ir apkrovą gairės ir atnaujintas kito 
ataskaitinio laikotarpio (2013–2018 m.) standartizuotas apkrovos veiksnių ir grėsmių sąrašas, siekiant 
išvengti ankstesnių nenuoseklumų, susijusių su tuo, kaip valstybės narės pateikė tuos duomenis, kad būtų 
lengviau atlikti palyginimus. 
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Vis dėlto per praėjusius 10 metų Jungtinėje Karalystėje taikytomis pozityviomis apsaugos 
priemonėmis kalkingose pievose stabilizuotas arba padidintas kai kurių šiose pievose 
aptinkamų rūšių, tokių kaip mažasis melsvys (Cupido minimus), pietinis melsvys (Lysandra 
bellargus), juodataškis melsvys (Maculinea arion) ir auksuotoji šaškytė (Euphidryas aurinia; 
pastaroji rūšis taip pat aptinkama 6410 tipo Molinia pievų buveinėse), paplitimas. 
 

Per didelis nuganymas 

Per didelio nuganymo poveikis šio tipo buveinėms, prisitaikiusioms prie mažų maisto 
medžiagų kiekių, yra neigiamas. Esant dideliam gyvulių tankiui ir papildomai šeriant 
gyvulius 6210 tipo buveinės gali virsti derlingesnio tipo pievomis. Tai vyksta, pavyzdžiui, 
pievų plotuose arti kaimų ir kelių (nes gyvuliai tuose plotuose paprastai laikomi jų 
neperkeliant į atokesnes vietas) arba ten, kur ganomi gyvuliai yra suskirstomi grupėmis ir 
laikomi aptvaruose. 

Dėl per didelio nuganymo tipines rūšis keičia kitos rūšys, gebančios išverti intensyvesnį 
ganymą ir būdingos derlingesnio tipo pievoms, arba azotamėgių augalų taksonai. Per daug 
intensyviai nuganytuose plotuose gali kilti dirvožemio sutankinimo, nitrifikacijos ir net 
dirvožemio dangos praradimo problemų. 

Dėl per didelio nuganymo, ypač vasarą, per daug nuskabomi augalai, sumindoma ir 
ištrypiama pieva ir tai sukelia tiek dirvožemio eroziją, tiek rūšių gausos bei struktūrinės 
įvairovės mažėjimą; nyksta aukšti žoliniai augalai ir daugėja gyvuliams mažai patrauklių 
krūmokšnių rūšių. 
 

Tvarkymo praktikos keitimas ir intensyvinimas 

Gana nežymių tvarkymo pokyčių, kaip antai ganymo apkrovos, poveikis gali turėti didelių 
padarinių tipinių bendrijų ir susijusios gyvūnijos išsaugojimui; pavyzdžiui, žolyno aukščio 
arba plikos žemės kiekio pokyčiai gali labai paveikti bestuburių populiacijas (tiek jų rūšinę 
sudėtį, tiek gausą). 

Intensyviau tvarkant pievas gali būti naudojamos trąšos ir herbicidai, o tai mažina rūšių 
(tiek augalų, tiek gyvūnų rūšių) gausą šiose pievose. Tvarkymo intensyvinimas, darantis 
poveikį su šiomis buveinėmis susijusiai gyvūnijai, ypač paveikia bestuburių rūšis. 

Šiuo metu daug ganyklų yra užterštos galvijų mėšlu su didelėmis antihelmintinių 
(naikinančių kirmėles) vaistų dozėmis. Gydymo šiais veterinariniais vaistais poveikis trunka 
nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. Jei gyvuliai jais gydomi ganymo laikotarpiu, veikliųjų 
medžiagų molekulės greitai patenka į gamtinę aplinką ir gali paveikti vabzdžių koprofagų ir 
vabzdžiaėdžių gyvūnų (žinduolių, paukščių ir kt.) rūšių populiacijas. Šią riziką galima 
sumažinti renkantis mažiau kenksmingas ir mažiau patvarias veikliąsias medžiagas ir 
vengiant jomis gydyti gyvulius tada, kai jie ganomi jautrios aplinkos zonose (todėl gydomi 
gyvuliai laikomi tvartuose arba specialiai tam naudojamoje pievoje). 
 

Gyvulininkystės valdymo praktikos pokyčiai 

Siekiant išlaikyti sezoninės gyvulininkystės ekonominį pelningumą pereita prie didelių 
bandų ganymo, kai gyvuliai sunkvežimiais atvežami į vasaros ganyklas, o praeityje 
mažesnės bandos buvo pėsčiomis varomos į vasaros ganyklas ir pakeliui ganomos įvairiose 
žemumų ir slėnių vietose. Šie pokyčiai paveikė ne tik aplinką, bet ir laukinę gyvūniją, nes 
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vasarą bandos į ganyklas atvežamos anksčiau (gegužės–birželio mėn.), vištinių paukščių 
(tetervinų, kurapkų ir žvyrių) veisimosi sezono metu. Todėl ganyklų ekologinio tvarkymo 
planuose nustatomi rugpjūčio ganymo rajonai, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kad bandų 
ganymas kai kuriose jautriose alpinėse ganyklose būtų pradedamas vėliau. 

 

Azoto iškritos 

Kai kuriose valstybėse grėsmę šioms buveinėms kelia atmosferinės azoto iškritos ir 
paskesnis skurdžios rūšinės sudėties augalijos formavimasis bei augmenijos struktūros 
pokyčiai, pavyzdžiui, Belgijoje, Čekijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Jungtinėje 
Karalystėje, Čekijoje ir Liuksemburge.  

Azoto kiekio dirvožemyje didėjimas neigiamai veikia šias buveines, kurioms reikalingas 
skurdus dirvožemis. Dėl to išnyksta kai kurios šiai buveinei būdingos rūšys ir susidaro 
palankios sąlygos kitoms nevietinėms, efektyviai azotą vartojančioms rūšims; pakitus 
pievos struktūrai joje įsivyrauja aukštos varpinės žolės.  

Viršijus kritines apkrovos ribas sumažėja rūšių įvairovė ir jų paplitimo tolygumas, mažėja 
būdingų rūšių dažnumas, taip pat sumažėja nedažnai aptinkamų ir retų augalų (Van den 
Berg et al., 2010). 
 

Ekspansyvios ir invazinės rūšys 

Ekspansyvių augalų rūšių introdukciją ir plitimą dažnai lemia kiti pusiau natūralių pievų 
apkrovos veiksniai, tokie kaip apleidimas ar eutrofikacija (t. y. augalų maisto medžiagų 
gausėjimas dirvožemyje, dėl kurio dirvožemis tampa derlingesnis, o augmenija tankesnė ir 
aukštesnė). Šios rūšys išplitusios smarkiai pakeičia aplinką ir tarprūšinės konkurencijos 
sąlygas pievų rūšims.  

Gyvuliai, perkeliami į kitas teritorijas, taip pat gali platinti invazinių rūšių augalų sėklas arba 
įvairius vegetatyvinio dauginimosi organus. 

Invazinių rūšių plitimas pripažįstamas keliančiu grėsmę šioms buveinėms keliose 
valstybėse, kaip antai Belgijoje, Danijoje, Vengrijoje, Airijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje. Kiekvienoje valstybėje skirtingos rūšys pripažintos keliančiomis 
grėsmę 6210 tipo buveinėms, tačiau apskritai tai yra labai konkuruojantys augalai, 
nustelbiantys kitų vertingų saugotinų rūšių augalus šiose pievose. 
 

Žemės naudojimo keitimas ir buveinių suskaidymas 

Buveinių plotas gali mažėti ir jos gali būti suskaidytos dėl žemės naudojimo keitimo, 
pavyzdžiui, pavertimo ariamąja žeme, sąvartynais, betono ar gipso gamybos arba 
kalkakmenių karjerais, taip pat dėl infrastruktūros plėtros.  

Šio tipo buveinių plotas gali mažėti ir dėl urbanizacijos procesų arti gyvenviečių 
aglomeracijų, pavyzdžiui, kaimų ir miestų apylinkėse.  

Buveinių suskaidymas ir ekologinių ryšių tarp buveinių silpnėjimas laikomi keliančiais 
grėsmę šio tipo buveinėms visų pirma Jungtinėje Karalystėje ir šiaurės šalyse (pvz., 
Švedijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Danijoje), tačiau apskritai yra atlikta nedaug su pievų 
buveinių suskaidymu susijusių tyrimų, turima nedaug su tuo susijusių metodikų ar patirties. 
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Buveinių suskaidymas silpnina augalų rūšims svarbius pievų ekologinius ryšius (Soons 
et al., 2005). Tai taip pat gali turėti įtakos su pievomis susijusioms bestuburių populiacijoms 
ir mažinti jų rūšių gausą (Parker ir McNally, 2002). Suskaidytose buveinėse populiacijų 
genetinė įvairovė yra linkusi mažėti ir tai mažina jų ilgalaikio išlikimo perspektyvas. 

Įtariama, kad buveinių suskaidymas daro reikšmingą poveikį populiacijų dinamikai; tyrimai 
atskleidė genetinį „butelio kaklelio“ efektą kai kurioms rūšims ir (arba) populiacijoms ir 
uždelstą izoliuotų buveinės plotų išnykimą. Po apleistų pievų atkūrimo vykstantį 
regeneracijos procesą taip pat gali riboti kolonizacijos stoka dėl to, kad likusioje augalijoje 
trūksta tipinių rūšių, taip pat trūksta dirvožemio sėklų atsargose išlikusių arba byrančių 
subrendusių sėklų.  

Dėl buveinių suskaidymo kyla reikšmingų problemų ir daugeliui tipinių bestuburių rūšių, 
kurios yra mažiau judrios ir kurioms per gyvenimo ciklą yra reikalinga skirtingų buveinės 
elementų ar buveinių mozaika arba kurios yra priklausomos nuo metapopuliacijų 
dinamikos. Be to, dėl klimato kaitos poveikio turės vykti rūšių migracija į tinkamas naujas 
buveines, o tai gali būti neįmanoma dėl vis didėjančio buveinių suskaidymo kraštovaizdyje. 

Reikia gilinti žinias apie buveinių suskaidymą ir kaip tai gali paveikti ilgalaikį šių buveinių 
išsaugojimą. 

Vertinant naujų plėtros projektų, numatomų vykdyti šių buveinių paplitimo teritorijose, 
poveikį reikėtų skirti daugiau dėmesio šio tipo buveinių nykimo arba degradacijos 
problemai. 
 

Miškų sodinimas  

Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Italijoje, Slovakijoje ir Latvijoje, anksčiau buvusių šio tipo 
buveinių teritorijose yra pasodinti miškai. Miškas dažnai buvo įveisiamas naudojant 
nevietines medžių rūšis arba su potencialia vietovės augmenija nederančias rūšis (pvz., 
Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.); dabar tai daroma nedažnai, bet tokių atvejų vis dar gali 
pasitaikyti dėl ekonominių ar medžioklės priežasčių. Pasodinus spygliuočius gali pakisti 
dirvožemio pH, taigi ir augalų bendrijų sudėtis. Be to, medžių šaknų sistema dažnai pakeičia 
dirvožemio struktūrą, suardydama kreidos klodus. Galiausiai dėl medžių lapijos metamo 
šešėlio mažėja šviesos prieinamumas ir susidaro drėgnesnis mikroklimatas, kenkiantis šių 
pievų rūšių išlikimui. 

Miškų apsaugos ar išsaugojimo ir buveinių atkūrimo interesų prieštara 

Kai kuriose valstybėse narėse galiojančiais miškų teisės aktais siekiama didinti arba 
išsaugoti miškus, taip pat yra kitų nacionalinių įsipareigojimų, dėl kurių sunku atkurti 6210 
tipo buveines esant toli pažengusiai ekologinei sukcesijai, jau įsitvirtinus pirmų stadijų 
miškams, pavyzdžiui, pušynams (Pinus sylvestris). Šiuose pirmos kartos miškuose, ypač kai 
medžiai nesudaro per didelio pavėsio, dažnai tebėra išlikę pakankamai tipinių augalų rūšių 
ar diasporų, kad būtų galima lengvai per gana trumpą laiką atkurti buvusią 6210 tipo 
buveinę. Todėl reikėtų užtikrinti, kad ten, kur miškai užaugo dėl nustojus tvarkyti sausas 
pievas įvykusios ekologinės sukcesijos, atkurti šias buveines netrukdytų jokios praktinės ar 
teisinės kliūtys, tokios kaip miškų išsaugojimo ar kompensavimo už juos taisyklės. 
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Rekreacinė veikla 

Ten, kur gali būti vykdoma intensyvesnė rekreacinė veikla, ji gali sukelti dirvožemio 
sutankinimą ir eroziją, o tai turi neigiamų padarinių su šiuo buveinių tipu siejamoms 
augalijos ir gyvūnijos rūšims. Pranešta, kad lauko sportas ir laisvalaikio veikla yra vidutinio 
ir didelio intensyvumo apkrovos ir grėsmės veiksniai šio tipo buveinėms kai kuriose ES 
valstybėse narėse (ataskaitų pagal 17 straipsnį duomenys).  

Dėl pernelyg intensyvaus žemės mindymo gali įsiveisti invazinių ir ekspansyvių augalų 
rūšių, gali vystytis ruderalinė augalija ir mažėti biologinė įvairovė. 
 

Augalų rinkimas 

Šiais laikais augalų rinkimas yra retesnis užsiėmimas, tačiau gegužraibinių šeimos augalai 
(kurių renkami ne tik žiedai, bet ir svogūnėliai) ir kai kurių su šio tipo buveinėmis susijusių 
rūšių augalai turi labai patrauklius žiedus, todėl kai kuriose vietose ši veikla gali kelti jiems 
grėsmę. Šie veiksmai gali turėti įtakos kai kurių rūšių populiacijų gyvybingumui, kai mažėja 
jų sėklų ištekliai. 
 

3.4.2. Teritorijų, kuriose didelę apkrovą būtina mažinti neatidėliotinais veiksmais, 
nustatymas 

Kai kurios teritorijos gali būti pripažintos itin svarbiomis siekiant mažinti pagrindinių 
veiksnių poveikį šio tipo buveinėms kai kuriose valstybėse. Prioritetu aiškiai laikytini dideli 
apleisti plotai su aiškiais krūmokšnių skverbimosi požymiais ten, kur ekstensyvus ganymas 
nebėra pelninga veikla. Be to, kompensacinių ar atkūrimo priemonių taikymas dažnai nėra 
ilgesnį laiką kontroliuojamas, taigi reikėtų diegti ilgalaikį tvarkymą. 

Taip pat svarbu imtis veiksmų tose teritorijose, kurios gali būti jautresnės maisto medžiagų 
gausėjimui (pvz., Danijoje), ir teritorijose, kuriose šios buveinės yra labai suskaidytos (kaip 
nurodyta Danijoje ir Švedijoje). 

Reikėtų skirti daugiau dėmesio kai kuriems šių buveinių aukštos kokybės ploteliams, kurie 
nėra „Natura 2000“ teritorijose, kaip nurodyta Airijoje (Martin et al., 2018). 

Europos lygmeniu taip pat reikėtų ypač daug dėmesio skirti atokiausioms vietovėms (pvz., 
pereinamojoje zonoje iš žemyninio į borealinį regioną), kur šio tipo buveinės yra ne tik 
mažiau pastebimos, bet ir mažiau atsparios, ir jų atkūrimo potencialas mažesnis. 
 
3.4.3. Pagrindinių grėsmių ir apkrovos šiai buveinei nustatymo ir vertinimo procedūros 
ir metodikos 

Apskritai valstybių lygmeniu nėra standartinių procedūrų ir metodikų, pagal kurias būtų 
nustatomos ir vertinamos pagrindinės grėsmės ir apkrova 6210 tipo buveinėms. Grėsmės 
ir apkrova paprastai yra vietoje nustatytos aplinkos specialistų ir jų intensyvumas įvertintas 
remiantis ekspertų žiniomis.  

Kai kurios valstybės šiuo metu rengia standartines grėsmių ir apkrovos Bendrijos svarbos 
buveinėms ir rūšims vertinimo metodikas. 

Kai kurie spręstini grėsmių ir apkrovos vertinimo ir ataskaitų teikimo klausimai yra susiję 
su nevienodu šių veiksnių paplitimu ir intensyvumu. 
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3.4.4. Išvados ir rekomendacijos 

 Pagrindinės grėsmės ir apkrovos veiksniai yra aiškūs ir vienodi visuose 
biogeografiniuose regionuose; jie yra susiję su tinkamo tvarkymo trūkumu. Jie apima, 
viena vertus, žemės apleidimą ir ganymo bei šienavimo nevykdymą arba sumažinimą, 
dėl kurio vyksta augmenijos sukcesijos procesai plintant krūmokšniams ir medžiams; 
kita vertus, ganymo intensyvinimas gali sukelti eutrofikaciją, dirvožemio pokyčius, taip 
pat augalijos bendrijų ir susijusios gyvūnijos pokyčius. 

 Reikia toliau tirti buveinių suskaidymą (buveinių ekologinių ryšių silpnėjimą) ir jo 
poveikį buveinių apsaugos būklei. 

 Reikia toliau tirti ir stebėti invazinių rūšių plitimą šiose buveinėse.  

 Apskritai valstybių lygmeniu nėra standartinių procedūrų ir metodikų, pagal kurias būtų 
nustatomos ir vertinamos pagrindinės grėsmės ir apkrova 6210 tipo buveinėms. Todėl 
reikėtų parengti tokius standartinius metodus. 
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3.5. Klimato kaitos poveikis 

Trūksta žinių apie galimą klimato kaitos poveikį šio tipo buveinėms. Reikia toliau tirti 
galimybes atlikti pažeidžiamumo analizę ir apžvelgti su klimato kaitos poveikio 6210 tipo 
buveinėms stebėsena susijusią patirtį Europos lygmeniu, kad būtų galima nustatyti 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemones. 
 
3.5.1. Klimato kaitos poveikio 6210 tipo buveinėms įrodymai 

Klimato kaitos poveikio 6210 tipo buveinėms įrodymų nėra daug, nes šis dalykas nėra 
išsamiai įvertintas, ir atrodo, kad daugumoje valstybių neatlikta konkrečių tokio poveikio 
tyrimų. Iš tiesų nė vienos valstybės narės (2007–2012 m. laikotarpio) ataskaitoje pagal 
Buveinių direktyvos 17 straipsnį klimato kaita nenurodyta kaip didelė grėsmė ar apkrovos 
veiksnys 6210 tipo buveinėms. 

Neseniai išleistoje Europos buveinių raudonojoje knygoje (Janssen et al., 2016) pusiau 
natūralios sausos 6210 tipo pievos priskiriamos prie dviejų pievų tipų (E1.2a, E1.1i). Vienu 
atveju klimato kaita įtraukta į konkrečių apkrovos veiksnių ir grėsmių sąrašą.  

Airijoje turima įrodymų, kad per praėjusius 12 metų pakito klimato veiksniai, kurie yra 
svarbūs apibrėžiant šių į Buveinių direktyvos I priedą įtrauktų buveinių paplitimo arealą. 
Atliekamas tyrimas, kaip per praėjusį dešimtmetį padidėjo kritulių kiekis vasarą ir kaip tai 
veikia pievų bendrijas. Didesnių potvynių keliamos problemos akcentuotos Leahy ir Kiely, 
2011 (cituojama NPWS, 2013).  Per pievų stebėsenos sistemos tyrimą (2015–2017 m.) 
vienoje teritorijoje nustatyta, kad drėgnesnės vasaros neigiamai paveikė rūšinę sudėtį 
(Martin et al., 2018).  

Kai kuriose valstybėse (pvz., Italijoje) su klimato kaita susiję reiškiniai, tokie kaip 
didėjančios vasaros sausros ir aukštesnė temperatūra, yra laikomi grėsmės veiksniu, 
galinčiu pakenkti šioms buveinėms, ir tikriausiai su tuo sietini pastebėti dirvožemio 
plonėjimo ir erozijos atvejai, kuriais gali drastiškai pakisti buveinės struktūra ir floros 
sudėtis ir gali susidaryti palankesnės sąlygos vienmetėms sausrai atsparioms rūšims. 

Prancūzijoje stebimas tam tikras poveikis, dėl kurio į Normandijos regioną (Ero upės slėnį 
ir Senos upės slėnį) patenka pietuose paplitusių rūšių gyvūnai, ir šių rūšių įsikūrimui bei 
plitimui didelę reikšmę turi 6210 tipo buveinės. 

Tačiau Jungtinėje Karalystėje po ilgalaikių bandymų turima įrodymų, kad šios buveinės yra 
atsparios klimato kaitos poveikiui (pasireiškiančiam vasaros sausromis ir šiltesnėmis 
žiemomis) (Grime et al., 2008).  

Klimato kaita taip pat gali skatinti aplinkos pokyčiams mažiau jautrių invazinių svetimų 
rūšių plitimą.  

 
3.5.2. Buveinės pažeidžiamumas dėl klimato kaitos ir jos gebėjimas prisitaikyti 

Iki šiol atlikta nedaug tyrimų bandant modeliuoti tam tikrų tipų pievų reagavimą į klimato 
pokyčius. Buveinių tipai yra sudėtingi dinamiško pobūdžio dariniai, todėl jų būsimo 
paplitimo modeliavimas turėtų būti pagrįstas juos sudarančiais elementais, visų pirma 
jiems būdingomis augalų rūšimis (Bittner et al., 2011). Tačiau tarprūšiniai santykiai ir 
funkcijos taip pat kinta atsirandant naujoms arba išnykstant esamoms rūšims ir dėl to gali 
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susidaryti naujų arba pakitusių buveinių tipų, kurių reakcijos į su klimatu susijusius 
kintamuosius gali būti įvairios ir neprognozuojamos. 

ES lygmeniu atlikti keli modeliavimo tyrimai, kurių rezultatai rodo, kad ateityje bus daugiau 
potvynių ir ilgesnės sausros (ICCP, 2007). Modeliuojant kelių ES saugomų pievų tipų 
buveinių paplitimą Europoje iki 2060 m., atsižvelgiant į klimato kaitos poveikį, gauti 
rezultatai rodo, kad bendras saugomų pievų buveinių paplitimas Europoje mažės (Bittner 
et al., 2011). Vis dėlto dėl klimato kaitos galėtų susidaryti palankesnės klimato sąlygos tam 
tikrų tipų buveinėms kai kuriose teritorijose: pavyzdžiui, dėl ilgesnių ir dažnesnių sausrų 
galėtų padidėti sausų pievų (6120*, 6210 tipų) buveinių plotai Šiaurės Europoje (Rusina, 
2017). 

Prognozuojama, kad daugumos rūšių paplitimo arealas dėl klimato kaitos pasislinks į 
šiaurės rytus. Europos paukščių paplitimo arealai pasislinks vidutiniškai 550 km ir sumažės 
vidutiniškai 20 proc. (Huntley et al., 2008). Klimato kaita gali dar labiau paveikti kitas (pvz., 
augalų ir bestuburių) rūšis, kurių plitimo potencialas mažesnis nei paukščių. Kintant rūšių 
paplitimo arealams, keisis ir rūšių bendrijos, ir sąveikos tarp rūšių. Dėl to gali atsirasti 
rūšinės sudėties atžvilgiu nevisaverčių bendrijų, kuriose bus didelė invazinių rūšių 
introdukcijos ir plitimo rizika (Auniņš, 2009).   

Buse et al. (2015) nurodyta, kad kserofitinės pievos atrodo mažiau pažeidžiamos dėl 
klimato kaitos negu kitų šių autorių tirtų tipų buveinės, tačiau nustatyta didelė tikimybė, 
kad klimato kaita gali paveikti mezofilines kalnų pievas, ypač jų rūšinę sudėtį ir rūšių gausą. 

Prognozuojami ilgesni vasaros šilumos laikotarpiai Lenkijoje gali būti net naudingi 6210 
tipo buveinėms. Vis dėlto kai kurioms tipinėms, pavyzdžiui, Pulsatilla spp., rūšims gali 
neigiamą poveikį daryti didelės vasaros sausros ar žiemos šalčių stoka – turima įrodymų, 
kad šaltis yra svarbus sėkmingam Pulsatilla žydėjimui ir sėklų subrandinimui (Wójtowicz, 
2004).  
 

 
     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 
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Orų permainingumo poveikis sausos pievos augalų bendrijos dinamikai Čekijoje tirtas 
Dostálek ir Frantík (2011). Nustatytos įvairių rūšių funkcinių grupių ir pavienių rūšių 
sąveikos su oro sąlygų kintamumu. Per 9 metus trukusį tyrimą penkiuose gamtos 
draustiniuose nustatytos tokios sausų pievų augmenijos reakcijos į oro sąlygas: i) 
drėgnesnės sąlygos, ypač žiemą, turėjo įtakos daugiamečių varpinių žolių rūšių 
dominavimui ir gausai ir skrotelinių augalų mažėjimui; ii) dėl kiekvienų metų žiemą 
aukštesnių temperatūrų mažiau dominuoja žemaūgės siauralapės žolės ir šliaužiančiosios 
nesiauralapės žolės; iii) pavasario sausra neigiamai paveikė bendrą augalų (ypač dviskilčių 
augalų) gausumą ir rūšių gausą. Vis dėlto šie santykiai gali skirtingai pasireikšti įvairiose 
vietose, o kai kuriais atvejais skirtingų vietų augmenija gali nevienodai reaguoti į oro 
sąlygas. 

Kai kurie ekspertai, dalyvavę rengiant šį veiksmų planą, nurodė, kad didele rūšių gausa 
pasižyminčios pievos yra gerai prisitaikiusios prie kintančių oro sąlygų. Sausais metais 
pranašumą įgyja kseroterminės rūšys, o drėgnesniais metais – mezofitinės rūšys. 

Kai kurių ekspertų teigimu, pati šio tipo buveinė yra praktiškai nepriklausoma nuo gruntinio 
vandens lygio, o jos rūšys daugiausia prisitaikiusios prie sausų arba pusiau sausų sąlygų; 
todėl tiesioginio, aiškiai matomo klimato kaitos poveikio nesitikima. Nereikėtų atmesti 
tikimybės, kad gali būti patirtas netiesioginis poveikis (pažeidžiamumo didėjimas ir 
gebėjimo prisitaikyti mažėjimas) dėl potencialių tvarkymo pakeitimų ir galinčios išryškėti 
invazinių rūšių įtakos, tačiau tokį poveikį įmanoma analizuoti tik atliekant vietos atvejų 
tyrimus. 

Kai kuriais atvejais potencialus poveikis galėtų būti susijęs su klimato kaitos poveikiu 
vandeniui dėl šių buveinių priklausomybės nuo vandens trūkumo, kuris palaiko būdingą 
florą ir pievos struktūrą sausuoju laikotarpiu. 
 
3.5.3. Išvados ir rekomendacijos 

 Kadangi dėl klimato kaitos poveikio šioms buveinėms trūksta žinių ir įrodymų, atrodo 
tikslinga skatinti atlikti tyrimus siekiant užpildyti šią žinių spragą, analizuoti buveinės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos ir nustatyti galimas prisitaikymo priemones. Šie 
tyrimai turėtų apimti ir tipines bestuburių rūšis, taip pat galimai pažeidžiamas arba 
jautrias rūšis su metapopuliacijomis. 

 Siekiant švelninti potencialius klimato kaitos padarinius, galima naudoti iš tinkamų 
aplinkinių teritorijų surinktą vietos genetinę medžiagą (sėklas, vegetatyvinio 
dauginimosi organus), kad būtų pagerinta esamų buveinės plotų struktūra, tankumas 
ir floros sudėtis; vis dėlto realūs šios apkrovos priežasčių kontrastai gali išryškėti tik 
didesniu mastu. 

 Buveinės suskaidymo prevencija ir ekologinių ryšių užtikrinimas sustiprins 6210 tipo 
buveinės gebėjimą prisitaikyti prie klimato kaitos. 
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4. BUVEINĖS APSAUGOS IR TVARKYMO TIKSLAI 
 
Šios pievos prižiūrimos atliekant reguliarius jų tvarkymo darbus – ekstensyviai ganant 
ir (arba) šienaujant. Taip pat gali reikėti imtis atkūrimo veiksmų siekiant atkurti šių pievų 
plotą, struktūrą ir funkcijas ten, kur jos yra labai degradavusios arba išnykusios. Taip pat 
svarbu stebėti buveinės tvarkymo poveikį.  

Apsaugos tikslai ir prioritetai gali būti nustatomi biogeografinio regiono lygmeniu 
siekiant geros apsaugos būklės ir siekiant spręsti su pagrindinėmis grėsmėmis šioms 
buveinėms susijusias problemas, pavyzdžiui, gerinant jų plotą, struktūrą ir funkcijas, 
tenkinant jų atkūrimo poreikius. Tada, remiantis šiais tikslais ir prioritetais, reikia nustatyti 
konkrečius tikslus valstybės lygmeniu. 

Apsaugos tikslus reikia nustatyti ir „Natura 2000“ teritorijose, kad tų teritorijų indėlis 
siekiant geros šių buveinių apsaugos būklės būtų kuo didesnis.  

Siekiant užtikrinti ilgalaikį šių buveinių išsaugojimą, ekologinę variaciją ir pakankamus 
ekologinius ryšius reikės imtis veiksmų ir už „Natura 2000“ teritorijų ribų. 

 

4.1. Bendra informacija ir aplinkybės 

Buveinių direktyvoje reikalaujama nustatyti ir įgyvendinti apsaugos priemones siekiant 
palaikyti arba atkurti gerą Bendrijos svarbos buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklę. Pagal 
šią direktyvą natūralios buveinės apsaugos būklė laikoma gera, kai:  

 jos natūralus paplitimo arealas ir užimami plotai tame areale yra stabilūs arba 
didėja; 

 egzistuoja (ir tikėtina, kad ateityje neišnyks) jos ilgalaikiam išlikimui būtina specifinė 
struktūra ir funkcijos;  

 jos tipinių rūšių apsaugos būklė yra gera. 

Pagal šią direktyvą taip pat turi būti sukurtas specialių saugomų teritorijų tinklas 
„Natura 2000“, kuriame nustatomos ir įgyvendinamos būtinos tose teritorijose esančių 
buveinių tipų ir rūšių apsaugos priemonės, taip pat apsaugos režimas siekiant išvengti tų 
buveinių būklės blogėjimo ir rūšių, kurių apsaugai įsteigtos tos saugomos teritorijos, 
trikdymo. Taip pat būtina įvertinti planus ir projektus, kad būtų išvengta jų neigiamo 
poveikio tų teritorijų vientisumui. 

2020 m. ES biologinės įvairovės strategijoje reikalaujama, kad valstybės narės savo 
teritorijose iki 2020 m. atkurtų ne mažiau kaip 15 proc. degradavusių ekosistemų. Šia 
strategija taip pat siekiama reikšmingai ir išmatuojamai pagerinti pagal abi gamtos 
direktyvas saugomų rūšių ir buveinių apsaugos būklę. Be to, šioje strategijoje daugiau 
dėmesio skiriama „Natura 2000“ teritorijų veiksmingo tvarkymo užtikrinimui, visų pirma 
įgyvendinant teritorijų valdymo planus ir apsaugos priemones ir, kur įmanoma, įtraukiant 
rūšių ir buveinių valdymo reikalavimus į pagrindines žemės ir vandens naudojimo politikos 
priemones.  
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4.2. Šio veiksmų plano bendrasis tikslas 

Iškėlus bendrąjį tikslą pasiekti gerą apsaugos būklę, šiame veiksmų plane siūloma nustatyti 
šio tipo buveinių apsaugos ir tvarkymo bendruosius tikslus biogeografinio regiono 
lygmeniu, o pagal juos reikėtų nustatyti konkretesnius tikslus valstybių lygmeniu. Veiksmų 
plane taip pat siūloma nustatyti prioritetines teritorijas ir zonas siekiant užtikrinti šių 
buveinių apsaugą ir padėti pasiekti aukštesniu (pvz., biogeografinio regiono, nacionaliniu) 
lygmeniu nustatytus tikslus tinkle „Natura 2000“ ir už jo ribų. 

 

4.3. Tikslų nustatymas biogeografinio regiono ir valstybės lygmenimis  

Biogeografinio regiono ir valstybės lygmenimis būtina apsvarstyti šio buveinių tipo 
apsaugos būklę ir šios būklės apibrėžties parametrus (plotą, struktūrą ir funkcijas, ateities 
perspektyvas), taip pat analizuoti grėsmes arba įvairių grėsmių sąveikas, dėl kurių galėjo 
susidaryti dabartinė būklė ir kurios lemia ateities tendencijas. 

Ten, kur apsaugos būklė yra gera, turėtų būti nustatomi tikslai palaikyti gerą šios buveinės 
būklę, taikant tinkamą buveinės tvarkymo sistemą ir užkertant kelią potencialioms 
grėsmėms bei apkrovai, galinčioms paveikti jos būklę. 

Ten, kur apsaugos būklė yra nepalanki – netinkama (U1) arba bloga (U2) – reikėtų ją 
gerinti. Priklausomai nuo parametrų, kurių būklė įvertinta kaip nepalanki, esamos būklės, 
šiuo tikslu gali reikėti: 

- gerinti paplitimo arealą,  
- gerinti plotą, 
- gerinti struktūrą ir funkcijas, 
- gerinti ateities perspektyvas. 

Gerinant paplitimo arealą ir plotą reikėtų atkurti buveinę jai tinkamose teritorijose ir kartu 
neleisti, kad mažėtų bendras šių buveinių plotas ir jų buvimo vietų skaičius šalyje. Siekiant 
užtikrinti šios buveinės ir su ja susijusių rūšių ilgalaikę apsaugą, jos ekologinę variaciją ir 
pakankamus ekologinius ryšius visame jos natūralaus paplitimo areale, turėtų būti 
nustatytos ir pasirinktos šiai buveinei atkurti tinkamos vietos valstybėse biogeografinio 
regiono lygmeniu. 

Struktūros ir funkcijų gerinimas. Tam tikro tipo buveinės struktūra ir funkcijos yra 
susijusios su jos rūšine sudėtimi ir rūšių įvairove, buveinę palaikančiomis ekologinėmis 
funkcijomis bei procesais, taip pat ekologiniais ryšiais. Gali reikėti gerinti struktūrą ir 
funkcijas tose teritorijose, kuriose ši buveinė yra degradavusi. Tai apima jos atkūrimą ir 
tolesnės degradacijos prevenciją šalinant ir mažinant pagrindines grėsmes ir apkrovą šio 
tipo buveinėms. Gerinant buveinės struktūrą ir funkcijas taip pat reikia atsižvelgti į šiai 
buveinei būdingų augalų bendrijų ir rūšių įvairovę bei paplitimą nacionaliniu lygmeniu. 

Gerinant ateities perspektyvas paprastai reikia pašalinti pagrindinių grėsmių ir apkrovos 
šiai buveinei esmines priežastis, kad pagerėtų įvairių parametrų raidos tendencijos. Keli su 
tuo susiję pavyzdžiai gali būti atmosferinių maisto medžiagų iškritų mažinimas, krūmynų 
plėtros ir invazinių rūšių plitimo stabdymas, apleidimo prevencija ir tinkamo teritorijų, 
kuriose yra ši buveinė, tvarkymo užtikrinimas, ir t. t. 
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Bendrieji tikslai 

Šiame veiksmų plane siūloma nustatyti šiuos bendruosius tikslus biogeografinio regiono ir 
valstybės lygmeniu: 

 palaikyti šių pievų paplitimo arealą ir plotą ir, kur reikia, atkurti ir padidinti jų plotą, 
palaikyti arba gerinti jų struktūrą ir funkcijas (priklausomai nuo esamos šių parametrų 
būklės) ir užtikrinti geras ateities perspektyvas vidutinės trukmės ir ilgesniu laikotarpiu 
visame jų paplitimo areale; 

 užtikrinti, kad būtų išsaugota šio buveinių tipo ekologinė įvairovė su jam būdingomis 
augalų bendrijomis ir tipinėmis bestuburių, tokių kaip vabzdžiai apdulkintojai, rūšimis 
visame jo paplitimo areale. Dėl to būtų galima nustatyti konkrečius tikslus kiekvienoje 
valstybėje, atsižvelgiant į įvairovę ir į savitus bruožus, saugotinus tame regione; 

 užtikrinti ekologinius ryšius visame šių buveinių areale. Svarbu užtikrinti ekologinius 
ryšius tarp teritorijų, kuriose yra šių buveinių, nes jos atlieka kai kurių rūšių, kaip antai 
drugių ar kitų svarbių apdulkintojų, ir kitų gyvūnų bei augalų rūšių populiacijų ryšių 
palaikymui svarbią funkciją. Pereinamųjų elementų su tiksline augmenija sukūrimas 
didinant kraštovaizdžio vientisumą yra būtinas augalų ir gyvūnų metapopuliacijų 
funkcionavimui; 

 dėl šių buveinių apsaugos ir tvarkymo vykdyti žinių ir patirties mainus ir suderinimą 
tarp to paties biogeografinio regiono valstybių;  

 laikytis panašaus požiūrio pagal įvairias paramos sistemas (pvz., dėl subsidijų rūšių 
ar paskatų) visose to paties biogeografinio regiono valstybėse. 

 

 
4.3.1. Tikslinės ir kiekybinės vertės nustatant apsaugos tikslus 

Kai kuriose valstybėse siekiant gerinti apsaugos būklę nustatytos konkrečios tikslinės 
vertės, pavyzdžiui, dėl buveinių ploto, kurį reikia atkurti; kitais atvejais nustatomi mažiau 
konkretūs bendrieji tikslai. Toliau pateikta pavyzdžių. Apsaugos tikslų kiekybines vertes 
būtų galima geriau nustatyti tada, kai jau bus žinomos palankios pamatinės vertės (PPV) 
dėl šio tipo buveinių. 

6210 tipo sausų pievų apsaugos tikslų kai kuriose valstybėse narėse pavyzdžiai 

- Belgijoje (Flandrijos regione) – padidinti plotą iki 7,8 ha, t. y. jį padidinti 875 proc., 
palyginti su dabartiniu plotu. Viena Bendrijos svarbos teritorija su 6210 tipo buveine 
turi ypatingos svarbos teritorijos statusą. 

- Latvijoje – užtikrinti kraštovaizdžio vientisumą ir būdingų ekologinių procesų vyksmą 
(augmenijos struktūros įvairovę ir maisto medžiagų apykaitos ciklą). Atkurti tinkamas 
buveines siekiant didinti tipinių, retų ir pažeidžiamų rūšių bei jų populiacijų buvimo vietų 
skaičių ir gerinti jų apsaugos būklę. Atkurti ir palaikyti kerpių, samanų, bestuburių ir 
aukštesniųjų augalų rūšių ir bendrijų įvairovę (Rūsiņa, 2017). 

- Liuksemburge – didinti buveinių plotą vystant teritorijas su žemės ūkio ekstensyvinimo 
potencialu, atkurti intensyviai eksploatuotas buveinių teritorijas, taip pat atkurti 
apleistas ir degradavusias teritorijas. Nustatytas šių buveinių atkūrimo tikslinis dydis – 
ne mažesnis kaip 350 ha plotas (taip pat numatoma atkurti kasybos pramonės regione 
esančius šių buveinių plotus, kurie į šį tikslinį dydį neįtraukti, nes jų neįmanoma 
kiekybiškai nustatyti) (Naumann et al., 2013). Taip pat siekiama kurti pusiau natūralių 
sausų pievų ekologinį tinklą ir užtikrinti genetinius mainus tarp kalkingų pievų.  
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4.4. Apsaugos tikslų nustatymas teritorijos lygmeniu 

Kaip minėta pirmiau, šio buveinių tipo apsaugai ir išsaugojimui skirtos 4 437 „Natura 2000“ 
teritorijos. Daugelis šių „Natura 2000“ teritorijų turi specialių saugomų teritorijų statusą ir 
yra nustatyti šių teritorijų apsaugos tikslai bei apsaugos priemonės.  

Reikia nustatyti teritorijos lygmens apsaugos tikslus „Natura 2000“ teritorijose siekiant 
nustatyti būtinas apsaugos priemones, kurios yra reikalingos atitinkamų tipų buveinėms ir 
rūšims, kurių apsaugai skirta ta teritorija19. 

Teritorijų lygmeniu nustatant apsaugos tikslus turėtų būti apibrėžta šio tipo buveinių būklė, 
kurią reikia pasiekti tose teritorijose, kad tų teritorijų indėlis siekiant šių buveinių geros 
apsaugos būklės nacionaliniu, biogeografinio regiono ar Europos lygmeniu būtų kuo 
didesnis. 

Nustatant apsaugos tikslus reikėtų įvertinti kiekvienos teritorijos santykinę svarbą šio 
buveinių tipo apsaugai ir faktinį šiai buveinei reikšmingą kiekvienos teritorijos potencialą, 
todėl reikia ištirti šiuos aspektus: 

- kiekvienos teritorijos svarbą siekiant biogeografinio regiono ir valstybės 
lygmenimis nustatytų tikslų; 

- kiekvienoje teritorijoje šiuo metu esančias šios buveinės sąlygas ir jos atsigavimo ar 
atkūrimo potencialą; 

- prižiūrint buveinę praeityje atliktus tvarkymo darbus arba pokyčius ir veiksnius, 
galėjusius lemti buveinės degradaciją, ir galimą ilgalaikį poveikį. 

Baigus šią analizę būtų galima peržiūrėti jau nustatytus „Natura 2000“ teritorijų su šiomis 
buveinėmis apsaugos tikslus, siekiant prireikus patikslinti arba patobulinti jų apibrėžtį. Taip 
pat reikėtų nustatyti atitinkamus tikslus tose teritorijose, kuriose apsaugos tikslai dar 
nenustatyti, atsižvelgiant į jų santykinę svarbą, sąlygas ir potencialą šio tipo buveinėms. 
 
Nustatant teritorijų apsaugos tikslus reikėtų apsvarstyti ir šiuos aspektus:  

- atitinkamos buveinės ekologinius poreikius kiekvienoje konkrečioje teritorijoje; 
- teritorijoje esančias grėsmes ir apkrovą, galinčias daryti poveikį šiai buveinei; 
- sąlygas aplinkinėse vietovėse, galinčias turėti įtakos toje teritorijoje esančios 

buveinės būklei. 
 
Toliau pateiktas vienoje Airijos specialioje saugomoje teritorijoje gana išsamiai nustatytų 
šio tipo buveinės apsaugos tikslų pavyzdys (6 lentelė). 

 
  

                                                 
19 Komisijos pranešimas dėl „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų nustatymo (2012), paskelbtas 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_LT.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_LT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_LT.pdf
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7 lentelė. Airijos specialioje saugomoje teritorijoje (SST) nustatyti šios buveinės apsaugos tikslai 
 
Apsaugos tikslai: Klaros pelkės (Clara Bog) SST [000572]  

6210 Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos (Festuco-Brometalia) ant 
kalkingų substratų (*svarbios gegužraibinių šeimos augalų buveinės) 

Klaros pelkės SST atkurti pusiau natūralių sausų pievų ir krūmų facijų (Festuco-Brometalia) ant 
kalkingų substratų gerą apsaugos būklę, kuri apibrėžiama remiantis šiuo bruožų ir tikslinių verčių 
sąrašu:  

Bruožas Matas Tikslinė vertė Pastabos 
Buveinės plotas  Hektarai  Stabilus arba didėjantis 

plotas, priklausomai nuo 
natūralių procesų  

Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos 
(Festuco-Brometalia) ant kalkingų substratų 
dažnai yra glaudžiai susijusios su kitomis pievų 
buveinėmis. Du mažus šios į Buveinių direktyvos 
I priedą įtrauktos buveinės plotus (iš viso 
1,36 ha) nustatė Dwyer et al. (2007). Šioje SST 
gali būti ir kitų plotų. 

Buveinės 
paplitimas  

Buveinės buvimo 
atvejis 

Nemažėja, priklausomai 
nuo natūralių procesų. 
Žinomą paplitimą žr. 3 
žemėlapyje  

Ši buveinė žemėlapyje pažymėta dviejose 
vietose kaip nedideli ploteliai ant Klaros pelkės 
šiaurinio ozo gūbrio. Šioje SST gali būti ir kitų 
plotų. 

Augmenijos 
sudėtis: tipinės 
rūšys  

Skaičius, nustatytas 
pasirinkus 
reprezentatyvų 
stebėsenos taškų 
skaičių  

Yra bent septynios 
pozityviosios indikatorinės 
rūšys, įskaitant dvi 
„aukštos kokybės“ rūšis  

Pozityvių indikatorinių rūšių sąrašas, įskaitant 
aukštos kokybės rūšis, nustatytas per Airijos 
pusiau natūralių pievų tyrimą (O’Neill et al., 
2013). Išsamesnių duomenų galima rasti šiame 
dokumente. 

Augmenijos 
sudėtis: 
negatyviosios 
indikatorinės 
rūšys  

Procentinė dalis, 
nustatyta pasirinkus 
reprezentatyvų 
stebėsenos taškų 
skaičių  

Negatyvios indikatorinės 
rūšys kartu sudaro ne 
daugiau kap 20 proc. 
augmenijos dangos, o 
kiekviena iš šių rūšių 
atskirai ne daugiau kaip 
10 proc.  

O’Neill et al. (2013) nustatytų negatyviųjų 
indikatorinių rūšių sąrašas. 

Augmenijos 
sudėtis: 
nevietinės rūšys  

Procentinė dalis, 
nustatyta pasirinkus 
reprezentatyvų 
stebėsenos taškų 
skaičių  

Nevietinės rūšys sudaro ne 
daugiau kaip 1 proc. 
augmenijos dangos  

Atitinkamas bruožas ir tikslinė vertė nustatyti 
pagal O’Neill et al. (2013)  

Augmenijos 
sudėtis: 
sumedėjusių 
augalų rūšys ir 
šakiai  

Procentinė dalis, 
nustatyta pasirinkus 
reprezentatyvų 
stebėsenos taškų 
skaičių  

Sumedėjusių augalų rūšys 
(išskyrus tam tikras į sąrašą 
įtrauktas rūšis) ir 
didžialapis šakys 
(Pteridium aquilinum) 
sudaro ne daugiau kaip 
5 proc. augmenijos dangos  

Sumedėjusių augalų, galinčių sudaryti daugiau 
kaip 5 proc. augmenijos dangos, rūšys yra 
paprastasis kadagys (Juniperus communis) ir 
tankiadyglis erškėtis (Rosa spinosissima). 
Atitinkamas bruožas ir tikslinė vertė nustatyti 
pagal O’Neill et al. (2013). Dwyer et al. (2007) 
nurodyti besiskverbiantys krūmokšniai ir šakiai 
(Pteridium aquilinum) šioje teritorijoje. 

Augmenijos 
struktūra: 
plačialapių žolių ir 
varpinių žolių 
santykis  

Procentinė dalis, 
nustatyta pasirinkus 
reprezentatyvų 
stebėsenos taškų 
skaičių  

Plačialapių žolių 
komponentas sudaro nuo 
40 iki 90 proc. augmenijos 

Atitinkamas bruožas ir tikslinė vertė nustatyti 
pagal O’Neill et al. (2013)  

Augmenijos 
struktūra: 
augmenijos 
aukštis  

Procentinė dalis, 
nustatyta pasirinkus 
reprezentatyvų 
stebėsenos taškų 
skaičių  

Ne mažiau kaip 30 proc. 
žolyno yra 5–40 cm 
aukščio  

Atitinkamas bruožas ir tikslinė vertė nustatyti 
pagal O’Neill et al. (2013)  

Augmenijos 
struktūra: 
nuokritos  

Procentinė dalis, 
nustatyta pasirinkus 
reprezentatyvų 
stebėsenos taškų 
skaičių  

Nuokritų danga užima ne 
daugiau kaip 25 proc.  

Atitinkamas bruožas ir tikslinė vertė nustatyti 
pagal O’Neill et al. (2013)  

Fizinė struktūra: 
plikas dirvožemis  

Procentinė dalis, 
nustatyta pasirinkus 
reprezentatyvų 

Pliko dirvožemio ne 
daugiau kaip 10 proc.  

Atitinkamas bruožas ir tikslinė vertė nustatyti 
pagal O’Neill et al. (2013)  
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stebėsenos taškų 
skaičių 

Fizinė struktūra: 
sutrikdymas  

Kvadratiniai metrai 

 

Plotas su didelio 
nuganymo ar kitokio 
sutrikdymo požymiais yra 
mažesnis nei 20 m2  

Atitinkamas bruožas ir tikslinė vertė nustatyti 
pagal O’Neill et al. (2013)  
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Be to, priklausomai nuo šių buveinių aprėpties tinkle „Natura 2000“, gali reikėti imtis 
veiksmų ir ne saugomose teritorijose, kad būtų užtikrinta ilgalaikė šių buveinių apsauga, jų 
ekologinė variacija ir pakankami ekologiniai ryšiai visame jų natūralaus paplitimo areale, 
taip pat su šia buveine susijusių rūšių išsaugojimas.  

4 lentelėje (p. 33–34) nurodyta šio tipo buveinių ploto procentinė dalis „Natura 2000“ 
tinkle pagal valstybę ir biogeografinį regioną (remiantis iš duomenų rinkinio pagal 17 
straipsnį gauta informacija). Nacionaliniu ir biogeografinio regiono lygmenimis reikėtų 
atlikti išsamesnę analizę siekiant nustatyti šių buveinių apsaugos būklei gerinti arba šioms 
buveinėms atkurti tinkamiausias teritorijas.  
 

4.4. Tikslų ir tvarkymo metodų nustatymas konkrečioje teritorijoje 

 
Priklausomai nuo pievos būklės, gali reikėti imtis jos priežiūros, atkūrimo arba sukūrimo 
veiksmų (šių sąvokų apibrėžtis žr. toliau). 
 
16 pav. Pusiau natūralių pievų apsaugai skirto tvarkymo metodai (Rusina (ed.) 2017) 

 

Geros būklės pusiau natūrali 
pieva 
Atitinkamam buveinių tipui 
būdinga augmenijos 
struktūra, augalų bendrija ir 
ekologiniai procesai 

 

P
R

IE
ŽI

Ū
R

A
 

  
Priežiūra (tvarkymas siaurąja prasme) – pusiau 
natūraliai pievai būdingų aplinkos sąlygų, 
augmenijos struktūros ir rūšinės sudėties 
palaikymas (ganymas, šienavimas, griovių 
priežiūra, kiti darbai) 

T
V

A
R

K
Y

M
A

S
 (

p
la

či
ą
ja

 p
ra

sm
e)

 

     

Netinkamos ar blogos būklės 
pusiau natūrali pieva 
Augmenijos struktūra 
neatitinka tipinės struktūros, 
o būtini ekologiniai procesai 
yra sutrikdyti arba pakitę; 
pieva užžėlusi krūmokšniais; 
netinkamai tvarkoma 
(mulčiuojama, per daug 
nuganoma, pagerinama ar 
suariama dirva, užsėjama); 
drenuojama (drenos arba 
grioviai) 

 

 

A
TK

Ū
R
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A

S 

  
Atkuriamos pusiau natūraliai pievai būdingos 
aplinkos sąlygos (drėgnumo atkūrimas arba 
drenavimas, derlingumo mažinimas, maisto 
medžiagų šalinimas, tinkamo tvarkymo pradėjimas)  
Atkuriama pusiau natūraliai pievai būdinga 
augmenijos struktūra ir rūšinė sudėtis (šalinami 
medžiai ir krūmokšniai, papildomai sėjamos 
laukinių rūšių sėklos, imamasi priemonių rūšių 
plitimui palengvinti, vykdoma ekspansyvių rūšių 
kontrolė) 

     

NE pusiau natūrali pieva 
Intensyvaus žemės ūkio 
paskirties žemė (ariamoji 
žemė, pagerinta pieva). 
Miškas: ilgą laiką tvarkomas 
miškas arba miško želdynas. 
Kita žemė: nusausinta pelkė, 
karjeras, buvusi statybvietė, 
atkurta sąvartyno vieta ar kt. 

 

SU
K

Ū
R

IM
A

S 

 Sukuriamos pusiau natūraliai pievai būdingos 
aplinkos sąlygos (sudaromos tinkamos drėgmės 
sąlygos, reguliuojamas dirvožemio derlingumas)  
Sukuriama pusiau natūraliai pievai būdinga 
augmenijos struktūra ir rūšinė sudėtis (pasėjami 
tikslinių rūšių sėklų mišiniai, sodinami augalai, 
pradedamas tinkamas tvarkymas) 
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Pusiau natūralios pievos priežiūra apima pusiau natūraliai pievai būdingos rūšinės 
sudėties ir struktūros, taip pat gerai jos būklei palaikyti reikalingų ekologinių sąlygų ir 
procesų apsaugą ir išlaikymą. Paprastai tam reikia įgyvendinti reguliarias priemones 
(ganymą, šienavimą ir kt.); dažnai tai daroma kiekvienais metais. Taip pat reikia skirti 
daugiau dėmesio tam, kad būtų atsižvelgta į tipinėms bestuburių bendrijoms tinkamo 
tvarkymo poreikius. Daugėja pavyzdžių, kai tvarkomose sausų pievų teritorijose su 
tipinėmis augalų rūšimis ir augmenija susijusi būklė yra labai gera, tačiau faktiškai nėra 
tipinių bestuburių rūšių, pavyzdžiui, drugių. Yra duomenų, kad į Buveinių direktyvos I 
priedą įtrauktose buveinėse plačiu mastu mažėja vabzdžių; taip yra bent kai kuriuose 
Vokietijos regionuose tinkamai saugomose teritorijose (Hallmann et al., 2017), taip pat 
kitose valstybėse, pavyzdžiui, Nyderlanduose (Hallmann et al., 2018). Įtariama, kad tai yra 
visos Europos, o gal net ir viso pasaulio problema. Tarp reikšmingų veiksnių, kurie, įtariama, 
galėtų būti pagrindinės to priežastys, yra pesticidų (įskaitant sėklų beicus) naudojimas, 
vienodai ir vienu metu dideliuose plotuose atliekami tvarkymo darbai (pvz., žolė per vieną 
ar kelias dienas nušienaujama visose teritorijos buveinėse), taip pat buveinių suskaidymas. 
Todėl veiksmingas tvarkymas yra reikalingas ir gyvūnijos elementams. 

Pievos atkūrimas apima pievos būklės gerinimą ten, kur tebėra išlikę kai kurie šiam pievų 
buveinės tipui būdingi bruožai arba procesai. Pavyzdžiui, atkuriama krūmokšniais užžėlusi 
pieva ten, kur tebėra šią buveinę palaikančios ekologinės sąlygos ir procesai (pvz., tinkama 
dirvožemio sudėtis ir cheminės savybės).  Ekologinis atkūrimas paprastai apima tokias 
vienkartines priemones kaip medžių ir krūmokšnių iškirtimas ar jų šaknų susmulkinimas. 
Tai gali apimti ir intensyvesnį ganymą bei šienavimą tam tikru laikotarpiu, iki bus suvaldytas 
krūmokšnių ataugimas ir bus galima vykdyti ekstensyvesnį ir reguliarų palaikomąjį ganymą 
arba šienavimą (Rusina, 2017). 

Pusiau natūralios pievos sukūrimas yra šiai buveinei reikalingų aplinkos sąlygų sudarymas 
ir jai būdingų rūšių introdukavimas toje vietoje, kurioje ši buveinė yra išnykusi. Sukurti 
buveines gali būti tinkamiau tose valstybėse, kuriose dabartinis šių buveinių plotas yra 
mažesnis už jų potencialų plotą, kuriame galėtų būti palaikoma gera šios buveinės rūšių ir 
bendrijų apsaugos būklė, taip pat ten, kur esamas šių buveinių plotas mažėja dėl apleidimo, 
intensyvesnio naudojimo ar kitų priežasčių, lėmusių šios buveinės išnykimą. Sukuriant 
buveinę galima bent iš dalies kompensuoti buveinės sunaikinimo ir jos ploto sumažėjimo 
padarinius.  

Pagrindinis principas yra toks, kad visada yra geriau saugoti ir palaikyti natūralias 
ekosistemas, kur tik įmanoma, šalinant neigiamo poveikio ir didelės apkrovos veiksnius, 
nes bandant atkurti degradavusias ekosistemas visada yra nesėkmės ir didelių išlaidų rizika. 
Daugeliui gamtos vertybių gali būti negrįžtamai pakenkta, o ištekliai ir investicijos, 
reikalingi natūralioms ekosistemoms atkurti, yra kur kas didesni už išteklius, reikalingus 
joms išsaugoti. Kuo didesnis degradacijos lygis, tuo didesnės išlaidos. Todėl prioritetas 
visada yra tinkama natūralių ekosistemų apsauga ir priežiūra, o atkūrimo ar tvarkymo 
priemonės turėtų būti naudojamos tik jau degradavusioms ekosistemoms atkurti. 
Suskaidyto kraštovaizdžio sąlygomis, kur kai kurių rūšių rekolonizacija yra sudėtingesnė ar 
net neįmanoma, sukurtos buveinės dažnai net ilgą laiką lieka skurdesnės rūšinės sudėties 
atžvilgiu. 

Apskritai atkurti ankstesnę „idealią“ (buveinės ploto, rūšinės sudėties ir funkcinių procesų) 
būklę įmanoma tik tada, kai sąlygos toje teritorijoje ir jos apylinkėse nėra neatitaisomai ar 
reikšmingai pablogėjusios tiek, kad atkurti buveinę ir jai reikalingus procesus būtų 
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neįmanoma (Rusina, 2017, arba Priede ir Rūsiņa, 2017). Kartais įmanoma tik pagerinti 
esamą būklę.  

Pusiau natūralios pievos buveinės ekologinis atkūrimas arba sukūrimas yra ilgai trunkantis 
procesas. Atkūrimo rezultatus greitai (pvz., per 2 metus) įmanoma pasiekti tik jeigu tebėra 
išlikusios dauguma šiai buveinei būdingų rūšių ir vyksta visi reikiami ekologiniai procesai. 
Vis dėlto daugeliu atvejų atkūrimo procesas trunka bent 5–10 metų (Rusina, 2017), o labiau 
visaverčių bestuburių rūšių populiacijų atkūrimui reikia kelių dešimtmečių.  

Pasiekus norimus atkūrimo veiklos rezultatus, būtina toliau taikyti priežiūros priemones, 
kuriomis palaikoma gera pievos būklė. Be to, atkūrimo ir priežiūros priemonės dažnai nėra 
aiškiai atskirtos ir jas galima taikyti vienu metu. 

 

 

  



 

64 

5. APSAUGOS IR ATKŪRIMO PRIEMONĖS 
 

Šios buveinės geros būklės palaikymas priklauso nuo ekstensyvaus ganymo arba 
šienavimo atsižvelgiant į vietos sąlygas ir į ankstesnio tvarkymo praktiką. Taip pat gali 
reikėti vykdyti krūmynų ar invazinių rūšių kontrolę. 

Priklausomai nuo teritorijų apsaugos tikslų gali reikėti derinti tvarkymą prie konkrečių 
rūšių poreikių.  

 

5.1. Svarbiausia tvarkymo praktika, kuria palaikoma gera buveinės būklė 

Šio tipo buveinės apskritai nėra stabilios bendrijos; jos beveik visame savo paplitimo areale 
yra priklausomos nuo ekstensyvaus tvarkymo praktikos. Jų išsaugojimui svarbiausi biotiniai 
veiksniai yra glaudžiai susiję su antrinės sukcesijos ribojimo galimybe – paprastai tai 
užtikrinama laukinių žolėdžių ganymusi ir ypač ūkinių gyvulių (avių, ožkų, galvijų, arklių, 
asilų) ganymo veikla. Šienavimas gali būti tinkama priemonė siekiant išsaugoti šios 
buveinės didžiausio drėgmės balanso aspektą (t. y. esant vidutiniam drėgmės kiekiui). 

Kalkingoms aukštos kokybės pievoms tinkamiausio reguliaraus tvarkymo būdo – ganymo 
arba šienavimo – pasirinkimas gali priklausyti nuo sąlygų ir ankstesnio tvarkymo 
konkrečiose teritorijose ir nuo esamos buveinės potipio. Daugumos tyrimų išvadose kaip 
tinkamiausias kalkingų pievų tvarkymo metodas rekomenduojamas ganymas, tačiau 
Fischer ir Wipf (2002) nustatė, kad aukštutinio subalpinio regiono kalkingoms pievoms, 
kuriose tradiciškai šienauta, geriau yra šienavimas, o ne ganymas. Yra ganomų ir 
šienaujamų pievų rūšinės sudėties skirtumų, atitinkančių skirtingus augmenijos elementus 
ir potipius. Siekiant išsaugoti visą 6210 tipo buveinės biologinę įvairovę gali reikėti rinktis 
atitinkamam regionui pritaikytą abiejų tvarkymo metodų derinį. 

Nustatant tinkamus tvarkymo režimus labai svarbūs kintamieji yra atitinkamos bendrijos 
praeitis ir pobūdis (Grime et al., 2000; Britton et al., 2001). Atlikus bandymą, kurio metu 
tirtas kelių tvarkymo režimų (ganymo, šienavimo ir nieko nedarymo) poveikis kalkingos 
pievos biologinei įvairovei Nyderlanduose, nustatyta, kad biologinė įvairovė yra didžiausia 
ganant, o mažiausia – nieko nedarant (During ir Willems, 1984). Be to, įrodyta, kad 
ganymas yra efektyvesnė negu šienavimas priemonė prieš padidėjusio azoto kiekio poveikį 
(Butaye et al., 2005).  

Ten, kur anksčiau nebuvo šienaujama, reikia įvertinti perėjimo nuo ganymo prie šienavimo 
tikėtiną poveikį pievos bendrijos išsaugojimui. Tai gali turėti itin didelę reikšmę 
bestuburiams gyvūnams. Pievoje esančios bestuburių rūšys faktiškai yra tos rūšys, kurių 
gyvenimo ciklai prisitaikė prie esamo seniai nusistovėjusio tvarkymo režimo. Panašiai, 
pereinant nuo tradicinio šienavimo režimo prie ganymo, gali pakisti ir augalų rūšinė sudėtis 
(Rodwell, 1992). Dėl tokio pokyčio gali sumažėti arba visai nelikti anksti žydinčių rūšių, 
kurių populiacijų palaikymui svarbus sėklų susidarymas. Jei kyla abejonių, siekiant gamtos 
apsaugos tikslų reikėtų vadovautis atsargumo principu ir vengti keisti seniai nusistovėjusį 
tvarkymo režimą (Crofts ir Jefferson, 1999).  
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Prioritetinė buveinė su gegužraibiniais augalais (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1. Ganymas  

Sausos kalkingos pievos paprastai yra nedidelio produktyvumo sistemos, išauginančios 
nedaug gyvuliams ėsti tinkamo žolinio pašaro, todėl paprastai jos prižiūrimos jose ganant, 
o ne šienaujant. Ganymas atlieka svarbią rūšių gausos palaikymo funkciją ribodamas 
konkuruojančių rūšių pajėgumą dominuoti. Šis tvarkymo metodas taip pat yra 
palankiausias bestuburiams. Ganant gyvulius (išskyrus atvejus, kai gyvulių tankis labai 
didelis) augalinė žaliava pašalinama laipsniškai, lėčiau negu pjaunant žolę, todėl judresni 
bestuburiai gali spėti persikelti į kitas pievos vietas (Crofts ir Jefferson, 1999).  

Vis dėlto įvairių ganymo režimų ilgalaikis poveikis, ypač bestuburių bendrijoms, nėra gerai 
žinomas. Ganymo veiklos poveikio kalkingoms pievoms Burgundijoje tyrimai rodo, kad 
nors floros įvairovė dėl ganymo didėja, jo poveikis bestuburiams gali būti teigiamas arba 
neigiamas, priklausomai nuo konkrečios ganymo praktikos (Croquet ir Agou, 2006). Tie 
plotai, kuriuose neganomi gyvuliai, taip pat yra mikrofaunai svarbios priedangos arba 
žiemojimo vietos (Pearson et al., 2006).  

Ganymas duoda ir kitokios naudos. Saikingas žemės mindymas gali būti naudingas: sunkūs 
gyvūnai, tokie kaip galvijai, kanopomis suardo nuokritų sluoksnį, sutrypia ir sutraiško 
stambius augalus. Be to, dėl mindymo gyvulių kanopomis atsidengia šiek tiek pliko 
dirvožemio, o tai svarbu daugelio bestuburių gyvenimo ciklui, taip pat kai kurių tipų 
augalams, kuriems sudygti ir įsitvirtinti reikalingas atviras dirvožemis (Calaciura ir Spinelli, 
2008). 

Ganymo režimas 

Pievos biologines savybes iš esmės veikia ir daugeliu atvejų lemia ganymo joje režimas. 
Naudojamų gyvulių tipas, jų laikymo tankis ir ganymo laikas yra svarbūs veiksniai, į kuriuos 
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reikia atsižvelgti (įsidėmėtina, kad gyvulių „tipo“ sąvoka apima jų rūšį, veislę, amžių, lytį ir 
patirtį).  

Apsaugai tinkamo ganymo režimo nustatymo galimybės priklauso nuo kelių skirtingų 
parametrų:  

– gyvulių tipo (galvijai, avys, poniai ar kt.) ir jų laikymo tankio; 
– ganymo periodų (ganymo sezono) ir ganymo trukmės;  
– ganymo sistemos (ganymo veiksmų sekos ir eigos); 
– aptvarų (paprastai už šios buveinės ribų) naudojimo, jei jie reikalingi.  

Poveikį pievai daranti šių parametrų sąveika dažnai yra sudėtinga ir todėl yra sunkiau 
tiksliai prognozuoti rezultatus. Tačiau tai taip pat reiškia, kad norimą rezultatą dažnai 
galima pasiekti įvairiais režimais.  

Ganomi gyvuliai 

Visoje Europoje pievos prižiūrimos jose ganant įvairių tipų gyvulius, įskaitant galvijus, avis, 
ožkas, asilus ir arklius. Visų tipų gyvulių (laikomų ne per tankiai) ganymas skatina įvairios 
struktūros ir mišrių pievų formavimąsi.  Augmenijos mozaikos pobūdis ir mastas gali skirtis 
priklausomai nuo pasirinktų gyvulių – skirtingi gyvūnai gali suformuoti skirtingų tipų 
mikrobuveines (Crofts ir Jefferson, 1999).  

Tai, kaip matuojamas toks mažas gyvulių laikymo tankis, turi didelį poveikį veiksmingumui. 
Nuolat judančioje piemens ganomoje bandoje gyvulių tankis yra didelis vienoje vietoje, 
tačiau gali būti nedidelis platesniu mastu. Mažas bendras gyvulių tankis aptvertame plote 
lemia tai, kad gyvuliai ganosi labai išrankiai, ir todėl gali būti gautas visiškai kitoks galutinis 
rezultatas, nes gyvuliai niekada nėra verčiami nuėsti mažiau pageidaujamų augalijos 
elementų. Patartina rinktis tokias ganymo sistemas, kuriomis gebama pašalinti maisto 
medžiagas iš sistemos. 

Visi gyvūnai ganosi išrankiai: pirmiausia nuėda mėgstamus augalijos elementus, o mažiau 
pageidaujamus augalus palieka pabaigai arba visai jų neliečia. Tai, kaip ganomi gyvuliai 
renkasi tam tikrų rūšių augalus arba neliečia kai kurių augalų, teikdami pirmenybę kitiems, 
gali būti svarbu siekiant išlaikyti rūšių gausą ir tai gali nulemti pievos struktūrą ir floros 
sudėtį. 
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Avių ganymas (C. Olmeda) 

Galvijai nuo avių labai skiriasi tuo, kad renkasi ėsti ilgesnę žolę ir negali ganytis taip išrankiai 
kaip avys. Galvijai liežuviu apsuka augmenijos pluoštą ir nuplėšia augalus, palikdami 
nenuganytos augmenijos kuokštus ir nuėstos trumpos žolės plotus, o avys maitinasi 
išrankiau nei galvijai – judėdamos per pievą nuėda viršutinę augalų dalį, todėl formuojasi 
labiau vienoda augmenijos struktūra (McDonald, 2007a). Galvijai nutraukia ėdamus 
augalus, palikdami atviros žemės lopinėlius ir struktūriškai įvairią skirtingų aukščių 
augmeniją. Tokios atviros struktūros yra palankios įvairioms sėklomis besidauginančių 
augalų rūšims, tokioms kaip Primula veris. Kita vertus, avys, tarsi žoliapjovės, skatina 
augalų atžalų sutankėjimą ir augmenijos uždarumą, sudarydamos šakniastiebinių augalų 
rūšims palankias sąlygas. Taigi, tai yra du priešingo veikimo mechanizmai su skirtingais 
rezultatais augmenijai (ir nuo jos priklausomoms bestuburių bendrijoms. 

Ožkos gali ganytis arba skabyti atžalas krūmuose. Arkliai gali nuėsti augalus daug arčiau 
žemės paviršiaus negu galvijai ir avys, tačiau jiems reikia ganytis daug ilgiau dėl fiziologinių 
virškinimo sistemos skirtumų (Rook et al., 2004). Asilai ganosi išrankiai, panašiai kaip ir 
poniai. Naudojant triušius neįmanoma nuganyti aukštos žolės pievų, jie ėda labai išrankiai 
ir, esant vidutiniam jų tankiui, jie suformuoja nevienalytę mažų iki skirtingo aukščio 
nuėstos žolės plotelių mozaiką. Gyvūno kūno dydis taip pat yra svarbus – mažesni gyvūnai 
renkasi geresnės kokybės pašarą, nes jiems dėl kūno dydžio reikalingas santykinai didesnis 
energijos kiekis (Rook et al., 2004).  

Vis dėlto, kai ganymo apkrova yra didelė, gyvulių rūšis didelės reikšmės neturi; nustatyta, 
kad tiek arklių, tiek galvijų labai nuganytose vietose yra padaryta žalos, kuri pasireiškia 
bendru augalų rūšių gausos mažėjimu (Crofts ir Jefferson, 1999).  

Mindymo poveikis taip pat nėra vienodas ir priklauso nuo gyvulių rūšies. Įvertinta, kad avių 
ganymo fizinė apkrova pievai yra 0,8–0,95 kg/cm², o galvijų – 1,2–1,6 kg/cm² (Spedding, 
1971).  

Reikėtų teikti pirmenybę tolesniam to tipo gyvulių, kurie tradiciškai naudoti toje vietovėje, 
ganymui, o pokyčiai gali turėti neigiamą poveikį. Daugelis prie konkrečių gyvūnų ganymosi 
prisitaikiusių būdingų augalų rūšių neretai išnyksta pasikeitus gyvūnų tipui, nes tampa 
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pažeidžiamos dėl skirtingo ganymosi būdo (Pearson et al., 2006). Tinkamiausias gyvulių 
tipas, kurį geriausia naudoti, priklauso ir nuo sąlygų skirtinguose geografiniuose 
regionuose. Pavyzdžiui, labai sausose Pietų Europos ganyklose ganyti avis paprastai tinka 
labiau negu galvijus, nes avys geriau ištveria ekstremalias sąlygas.  

Vis dėlto kartais gali būti naudinga rinktis mišrų ganymą, nes taip, priklausomai nuo 
skirtingų gyvūnų ganymosi poreikių, galima formuoti įvairias pievos struktūras. Skirtingų 
ganomų gyvulių mitybos prioritetai paprastai nesutampa. Pagal taikomą režimą gali reikėti 
juos ganyti atskirai: pavyzdžiui, galima naudoti galvijus pradiniam ganymui vėlyvo sezono 

aukštos žolės pievose, po jų ganant avis arba ponius, kai pievos žolės aukštis sumažėja iki 

tiek, kad ji tampa lengviau įveikiama tiems kitiems gyvuliams. Reikia nustatyti ir atskirai 
įvertinti įvairius ganymo išteklius, kad būtų atlikti tik tinkamiausi pakeitimai (Crofts ir 
Jefferson, 1999).  

Kurį laiką neganytose pievose galima naudoti ožkas, kad jos pašalintų toje vietoje 
pradėjusius augti krūmokšnius ir krūmus. Ožkų aptvarinis ganymas gali būti efektyvus 
krūmokšniais užžėlusių sausų pievų atkūrimo metodas. Tai įrodyta tyrimu, kurio metu tirtas 
ožkų aptvarinio ganymo, esant gana didelei ganymo apkrovai (0,6–0,8 sutartinio ūkinio 
gyvūno/ha per metus), poveikis buveinių struktūrai ir rūšių gausai per septynerius metus 
šešiose Zalės žemupio slėnio (Vidurio Vokietijoje) krūmokšniais užžėlusių sausų pievų 
teritorijose. Užžėlimo mažinimas ir tikslinių rūšių skaičiaus didėjimas siejamas su 
pagerėjusia šių labai vertingų sausų pievų tipų buveinių apsaugos būkle (Elias et al., 2018). 
 

 
Ožkų ganymas Devyno Kobilos specialioje saugomoje teritorijoje (Viera Šefferová) 

 
Ganymo apkrova. Gyvulių laikymo tankis 

Ganymo apkrova yra numatomo augalinės žaliavos kiekio, kurį tam tikras ganomų 
konkrečios rūšies ir dydžio gyvulių skaičius turėtų gauti iš pievos ploto per ganymo jame 
laikotarpį, matas. Kai leidžiama, kad ganymo apkrova viršytų pievos pajėgumo ribas, 
paprastai tai pakenkia žolyno ekologinėms ir produkcinėms savybėms; analogiška sąvoka 
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yra „per didelis nuganymas“. Ganomų gyvulių skaičius ir jų laikymo toje teritorijoje trukmė 
lemia taikomo ganymo režimo rezultatus. 

Ganymo apkrova laikoma optimalia, jeigu ji skatina susidaryti ir palaiko augmenijos 
mozaiką – po ganymo lieka nevieno aukščio žolynai ir susidaro kupstuotas laukas. Tai 
įmanoma tik tada, kai ganomi gyvuliai gali išrankiai išėsti žolynus. Tik ekstensyvus ganymas 
teikia augalų selektyvaus suvartojimo galimybę; intensyvus ganymas, priešingai, lemia 
vienodą žolyno aukštį, todėl yra mažiau galimybių išlikti įvairioms augalų ir gyvūnų rūšims. 

Siekiant įvertinti gyvulių sudaromą apkrovą naudinga atlikti ganyklos augmenijos tyrimą. 
Palaikomojo ganymo esmė yra užtikrinti, kad kiekvienų metų produkcija iš ganyklos būtų 
pašalinta iki kito augimo sezono pradžios. Nuo metinio augalų biomasės derliaus priklauso 
ganymo apkrovos, kurią galima palaikyti konkrečiame žolyne, viršutinė riba. Apsaugos 
tikslais gyvulių tankis paprastai turi būti mažesnis nei pievos pajėgumas. Taip nemaža 
žolyno metinės produkcijos dalis lieka gyvulių nenuganyta, taigi gali patekti į kitas (pvz., 
augalėdžių bestuburių ar negyvas organines medžiagas skaidančių organizmų bendrijų) 
mitybos grandines arba gerina struktūrinę buveinės įvairovę. Todėl gyvulių tankį reikėtų 
sumažinti iki tiek, kad jis būtų kur kas mažesnis negu teoriškai nustatytas žolyno 
pajėgumas, siekiant užtikrinti, kad per augimo sezoną liktų pakankamai nenuganytos 
augmenijos, reikalingos siekiant apsaugos tikslų (Crofts ir Jefferson, 1999).  

Vis dėlto praktikoje daugeliu atvejų neįmanoma tiksliai nustatyti optimalios sukcesijos 
stadijos, taigi ir tinkamo gyvulių tankio. Mažuose buveinių plotuose gali būti ypač sunku 
taip subalansuoti ganymo intensyvumą, kad būtų išvengta ir krūmokšnių skverbimosi, ir 
per didelio nuganymo. Nėra visiškai aišku, ar vien šio tvarkymo pakanka tolesniam 
krūmokšnių skverbimuisi sustabdyti.  
 
Ganymo laikas ir trukmė  

Ganymo laikas yra svarbus. Pavasarinis ganymas daro didžiausią tiesioginį poveikį augalų 
augimui, nes tuo metu daugiausiai vystosi augalų lapai. Pavasarinis ganymas neturėtų būti 
pernelyg intensyvus, kad augalai galėtų augti ir žydėti; antraip jis gali neigiamai paveikti 
augalų bendrijos sudėtį. Ganymas rudenį taip pat gali sumažinti maisto medžiagų, kurias 
augalai gali kaupti per žiemą, kiekį, todėl gali sumažėti jų gyvybingumas kito sezono metu.  

Dėl ganymo trukmės daroma prielaida, kad gyvulių skaičių ir ganymo trukmę sieja 
atvirkštinės priklausomybės ryšys. Trumpi intensyvaus ganymo periodai gali būti tinkami 
tais atvejais, kai yra probleminių piktžolių rūšių. Tačiau apskritai tikėtina, kad trumpų 
intensyvaus ganymo pievoje periodų poveikis būtų pražūtingas kai kurioms bestuburių 
rūšims, kurios yra priklausomos nuo pievos struktūros tęstinumo per visą jų gyvenimo 
ciklą. Toks ganymas būtų mažiausiai kenksmingas žiemą, kai dauguma antžeminių vabzdžių 
yra savo gyvenimo ciklo ramybės fazėje. Tą pačią metinę ganymo apkrovą galima pasiekti 
ir sumažinus gyvulių tankį, jei ganymas tęsiamas ilgiau; taip gaunama norima pievos 
struktūra, tačiau bestuburiams lieka daugiau laiko persiskirstyti pievoje (Crofts ir Jefferson, 
1999).  
 
Ganymo sistema 

Ganymo sistema yra įprasta organizuota ganomų gyvulių judėjimo ganyklos plote seka. 
Įvairias ganymo sistemas iš esmės galima supaprastintai suskirstyti į dvi pagrindines 
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strategijas, kurios yra pastovaus tankio gyvulių ganymas ir rotacinis ganymas; taip pat gali 
būti derinamos abi strategijos (Calaciura ir Spinelli, 2008). 

Pastovaus tankio gyvulių ganymo sistema taikoma ten, kur ilgam laikotarpiui, kartais 
visiems metams, lauke paliekamas pastovus gyvulių skaičius.  Esant nedideliam pastoviam 
gyvulių tankiui, nenuganytos pievos dalys gali vystytis fonologiškai, todėl susidaro daugiau 
ekologinių nišų (žiedų, sėklų, stačių ir nukritusių negyvų augalų dalių) gyvūnų rūšims (Crofts 
ir Jefferson, 1999). Palaikant nedidelį gyvulių tankį kontroliuojamos invazinės augalų rūšys 
ir kartu išlaikoma nuo varpinių žolių priklausomų bestuburių fauna (RSPB, 2004b). Gyvulių 
laikymo tankis gali būti prireikus keičiamas, paprastai mažinamas tęsiantis sezonui ir 
mažėjant pievos produktyvumui. Ten, kur ganymas arba mindymas kelia grėsmę ypač 
vertingoms augalų rūšims, gali reikėti sukurti specialias zonas tų rūšių apsaugai nuo 
ganymo apkrovos (Colas ir Hébert, 2000). Gegužraibinių šeimos augalai paprastai nėra 
atsparūs mindymui; jeigu naujai išaugusi lapų skrotelė pažeidžiama, ji nebeatauga. Labai 
mažo gyvulių tankio ganymo sistemose kai kurios gegužraibinių augalų rūšys vis dar gali 
išlikti ir sudaryti nemažas populiacijas. Ankstyvas šienavimas šioms rūšims taip pat netinka 
todėl, kad jos žydi birželio ir liepos mėnesiais (Rusina, 2017). Pievos žolynų sudėtį ir kokybę 
iš tiesų galima pagerinti įrengus gyvulių ganymo aptvarus, kad galėtų atsigauti šiai buveinei 
būdingų retų ir nykstančių rūšių augalai.  

Rotacinis ganymas yra toks ganymas, kai ganymui skirtas plotas padalijamas į segmentus 
(laukus, aptvarus ar rėžius) arba kai gyvulių pulką ar bandą aktyviai gano piemuo ir jie 
tinkamais intervalais perkeliami į vis naujus ganyklos ploto vienetus. Gyvuliai į naujus 
plotus perkeliami reguliariai ir dažnai, laikantis sistemingos sekos ir taip galiausiai 
aprėpiant visą ganymo teritoriją. Gyvuliai grąžinami vėl ganytis pradiniame plote tada, kai 
pieva jame jau yra atgavusi visą produkcinį pajėgumą, bet dar nežydi (Brockman, 1988).  

Rotacinis ganymas gali būti naudojamas apsaugos valdymo tikslams pasiekti, ypač kai 
trumpos žolės pievos yra reikalingos specifiškesnėms nuo jų priklausomoms bendrijoms 
palaikyti ir kai pievos plotas susideda iš daugelio atskirų plotelių. Šis metodas dažnai yra 
tinkamiausias tose vietose, kuriose reikalingas ganymas žiemą, nes tokiu atveju 
paprasčiausiai siekiama, kad gyvuliai nuėstų kuo daugiau praėjusių sezonų augmenijos. Tai 
atlikus pieva laikoma paruošta naujo sezono augimo pradžiai (Crofts ir Jefferson, 1999).  

Siekiant apriboti gyvulių judėjimą ir sukurti kelias zonas, kuriose bus ganoma pakaitomis, 
tinka įrengti gyvulių aptvarus.  
 
Sezoninis gyvulių pervarymas į kitas ganyklas dideliais ir mažesniais atstumais. Gyvulių 
perkėlimas į kitas ganyklas dideliais ir vidutiniais atstumais (kai perkėlimo atstumai yra 
didesni nei 100 km, vartojamas angl. k. terminas transhumance, kai atstumai mažesni – 
transterminance) yra svarbi šių pievų priežiūros praktika, ypač kai naudojami tradiciniai 
gyvulių takai (tratturi Italijoje, draillies Pietų Prancūzijoje ar vías pecuarias Ispanijoje) ir 
išsaugomos susijusios tradicinės ekologijos žinios (Otero-Rozas et al., 2013). Sezoninis 
gyvulių pervarymas į kitas ganyklas dideliais ir mažesniais atstumais padeda pasklisti 
augalų sėkloms; tai ypač svarbu siekiant, kad sėklos toli paplistų (Manzano ir Malo, 2006). 
Toks sėklų pasklidimas ir susiję genetiniai mainai yra gyvybiškai svarbūs pievų prisitaikymui 
prie klimato kaitos. Pagal kai kurias EŽŪFKP programas yra specialių šios tradicinės 
praktikos ir susijusių buveinių išsaugojimui skirtų priemonių. 
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5.1.2. Šienavimas 

Šienavimas tinka ten, kur jis yra tradicinis pievų tvarkymo būdas, arba kaip alternatyva 
ganymui ten, kur ganymas, nors ir pageidautinas, nėra praktiškai įmanomas. Reguliariu 
šienavimu, kaip ir ganymu, neleidžiama dominuoti tvirtoms konkuruoti linkusioms 
varpinėms žolėms ir kitiems žoliniams augalams, taip pat neleidžiama įsitvirtinti 
krūmokšniams ir medžiams; kol tęsiamas šienavimas, tol palaikoma pievos bendrija. Vis 
dėlto šienavimu nesukuriama tokia pati buveinės sąlygų mozaika kaip ganymu, ypač kai 
taikomas visur vienodo nušienavimo režimas (Crofts ir Jefferson, 1999).  

Mažo intensyvumo ganymas dažnai laikomas geru tvarkymo metodu (net geresniu už 
šienavimą), nes dėl ne visur vienodo gyvulių ganymosi, mindymo ir tuštinimosi yra tikėtinas 
sąlygų įvairovės susidarymas nedideliu mastu, kuris turėtų suteikti galimybių kartu gyvuoti 
daugiau rūšių negu taikant vienodinantį šienavimo režimą. Kita vertus, Turtureanu et al. 
(2014) nustatė, kad šienaujamose sausose pievose augalų rūšių gausa yra kur kas didesnė 
negu ganant gyvulius sausose pievose (+25,8 rūšies, t. y. 51 proc. daugiau rūšių 10 m2 
plote), esant kitais atžvilgiais panašioms sąlygoms, ir šis skirtumas nustatytas visais tirtais 
teritoriniais lygmenimis (nuo 1 cm2 iki 100 m2) (pagal Dengler et al., 2014). Tiriamosios 
imtys apėmė įvairius tvarkymo režimus ir Festuco-Brometea fitosociologinės klasės 
augmenijos tipus Transilvanijos plynaukštėje (Rumunijoje). 

Tvarkymo šienaujant (pjaunant žolę) metodai skiriasi pagal darbų laiką, dažnumą, 
išdėstymą ir konkrečius metodus. 
 
Žolės pjovimo laikas 

Gamtos apsaugos tikslais tvarkomose pievose paprastai vieną kartą vėlai nupjaunama žolė. 
Pjovimo datos labai skiriasi priklausomai nuo vietos ir nuo saugotinos gyvosios gamtos 
pobūdžio (Crofts ir Jefferson, 1999).  

Vėlyvas pjovimas gali būti naudingas siekiant apsaugoti gyvūnų, kurių mitybai ir priedangai 
reikalinga įvairios struktūros augmenija (visų pirma paukščių ir vabzdžių), rūšis ir suteikti 
galimybę vėlai žydintiems augalams subrandinti sėklas. Be to, retkarčiais, pavyzdžiui, kartą 
per penkerius metus, vėlai (rugpjūčio pabaigoje ar rugsėjo mėn.) nupjauti žolę praktiškai 
tinka tose vietose, kuriose yra palankios sąlygos vėlai žydinčioms rūšims (Crofts ir Jefferson, 
1999). 

Ankstyvas žolės pjovimas gali būti naudingas ten, kur yra gausi augmenija, kurioje kitaip 
prasidėtų augalinių medžiagų irimo procesai, ir siekiant sulėtinti svetimų rūšių plitimą. 
Tačiau yra žinoma, kad nuolatinis ankstyvas šienavimas mažina rūšių gausą pievose (Smith, 
1994). Nereikėtų žolės pjauti anksčiau nei paukščiai išperi jauniklius arba iki subręsta sėklos 
pageidaujamų būdingų rūšių augalų populiacijose, kurių regeneracija priklauso nuo sėklų 
susidarymo.  

Žolės pjovimo dažnumas 

Mesobromion sąjungos pievos paprastai šienaujamos kartą per metus; kartais dėl mažo jų 
produktyvumo pakanka šienauti tik kartą per dvejus metus (Pearson et al., 2006), nors 
labiau vidutinio drėgnumo ir produktyvesnės pievos gali atlaikyti du pjovimus per metus 
(Rodwell et al., 2007). Vis dėlto pjauti žolę daugiau kaip kartą per metus gali reikėti siekiant 
atkartoti ankstesnį pievos tvarkymą, vykdytą ganant gyvulius, ten, kur ganyti 
nebeįmanoma.  
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Tačiau pagal bendrą principą neturėtų būti galima šienauti daugiau kaip vieną kartą, 
daugiausia du kartus per metus, nes dažnesnis šienavimas mažina daugelio gyvūnų ir 
augalų rūšių vystymosi galimybes (Essl, 2005).  

Žolės pjovimo darbų išdėstymas 

Patartina vengti vienu metu nupjauti visą pievos plotą – pjovimo darbus reikėtų laike 
išdėstyti taip, kad būtų sumažinta žala mikrofaunai. Ropliai, vabzdžiai ir vorai juda labai 
lėtai arba yra visiškai nejudrūs, todėl svarbu palikti nenupjautos žolės plotelius jų 
prieglaudai. Tarp pjovimo datų paliekant ilgesnius laiko intervalus taip pat pailgėja augalų 
žiedų apdulkinimo fazė ir nektaro bei žiedadulkių prieinamumas. Dėl šios priežasties 
tikslinga palikti nepjautą žolę nedidelėje (apie 5–10 proc.) viso ploto dalyje ir ją nupjauti tik 
kitą vasarą. Reikėtų tai daryti kiekvienais metais, pakaitomis paliekant nepjautą žolę vis 
kitoje pievos ploto dalyje, grįžtant į tą patį nepjautos žolės plotelį kas 4–6 metus (Pearson 
et al., 2006). Taip pat paribio bendrijos ir ekotonai pasižymi itin didele rūšių gausa ir yra 
reikalingi daugeliui bestuburių, kurie, pavyzdžiui, tose vietose žiemoja arba naudoja jų 
išteklius rudenį ir žiemą. Todėl šiose jautriose zonose neturėtų būti šienaujama kiekvienais 
metais ir niekada nereikėtų nušienauti visos paribio zonos per vienus metus. Taip pat 
nereikėtų leisti, kad šie ekotonai būtų paversti žemės ūkio sklypų takais (dažnai su sandaria 
paviršiaus danga) ir taptų kliūtimi rūšims plisti (pvz., keliai pamiškėse). 

Žolės pjovimo metodai 

Jeigu įmanoma, geriau naudoti kerpamojo pjovimo žoliapjoves. Naudojant rotacines 
žoliapjoves žūsta daug daugiau gyvūnų, kurie negali pabėgti. Jeigu naudojamos rotacinės 
žoliapjovės, reikia keisti įprastą pjovimo aukštį (8–10 cm) ir pradėti pjauti pievą nuo vidurio 
į išorę, kad iš pievos galėtų lengviau pabėgti gyvūnai (Pearson et al., 2006). 

Reikėtų vengti labai žemai pjauti žolę, nes taip pieva gali būti per daug „nuskusta“ ir žolėje 
gali susidaryti plikos žemės lopinėliai, kurie yra nepageidaujamų rūšių invazijai palankios 
vietos. Kita vertus, nedidelis paviršiaus suardymas gali būti reikalingas sėklų dygimui ir gali 
būti naudingas bestuburiams. Patartina vengti naudoti pašaro presavimo mašinas, kurios 
daro didelę žalą gyvūnijai (žūsta ne mažiau kaip 30–60 proc. bičių). Siekiant išvengti maisto 
medžiagų gausėjimo pievoje, nupjautas augalines medžiagas paprastai reikėtų pašalinti. 

 

5.1.3. Laukinei gyvajai gamtai palankus tvarkymas 

Svarbu atminti, kad teritorijos tvarkymas praeityje suformavo joje esančių taksonų 
įvairovę, ir, kai tokio tvarkymo pobūdis yra žinomas, reikėtų jį tęsti. Daugybė gyvosios 
gamtos rūšių yra prisitaikiusios prie toje vietovėje tradiciškai naudoto ganymo arba 
šienavimo režimo. Daugeliui tų rūšių taip pat yra naudingi paribiai ir pereinamosios zonos 
tarp įvairių tipų augmenijos, ir šių vietų tvarkymo poreikiai gali būti skirtingi. 

Derinti tvarkymą prie konkrečios rūšies poreikių ne visada patartina, nes tai gali paveikti 
kitus svarbius elementus. Apskritai atrodo rekomenduotina taikyti tokius tvarkymo 
metodus, kurie gali būti naudingi įvairioms rūšių grupėms toje teritorijoje. 

Nustatant pievos apsaugos prioritetus iš rūšių išsaugojimo perspektyvos reikėtų skirti 
dėmesį joje esančioms vietos ar nacionaliniu lygmeniu retoms rūšims. 
 



 

73 

Bestuburiai, jų buveinės struktūra ir tvarkymo poreikiai 

Priklausomai nuo pievos tipo ir augalų rūšinės sudėties, sausose kalkingose pievose gali 
būti unikalus bestuburių (vabzdžių, vorų, sraigių) rūšių kompleksas. Šios pievos teikia 
daugeliui vabzdžių svarbių nektaro ir žiedadulkių išteklių. Žydėjimo sezono metu jose 
stebima didelė drugių ir kitų žiedus lankančių vabzdžių – Coleoptera (vabalų), 
Hymenoptera (laukinių bičių, vapsvų ir kt.), Diptera (pvz., žiedmusių) įvairovė. Taip pat gali 
būti daug žiogų ir spragtukų (Orthoptera) rūšių. Šiems Orthoptera būrio vabzdžiams reikia 
žemos arba atviros augmenijos tam, kad galėtų šokinėti, ir dėl jiems reikalingų terminių 
sąlygų. Šis aspektas visiškai priklauso nuo atitinkamos rūšies ir gyvenimo stadijos (pvz., 
mažojo žiogo Decticus verucivorus). 

Šioje buveinėje taip pat yra gausi dirvožemio fauna – smulkūs nariuotakojai, nematodai, 
vabzdžių lervos, sliekai. Ganomose pievose gali būti įvairių saprofaginių (mintančių 
yrančiomis organinėmis medžiagomis) bestuburių (vabzdžių, erkių, nematodų), kurie yra 
priklausomi nuo gyvūnų ekskrementų. Gyvulių sumindytos žemės plotai ir atviro smėlio 
lopinėliai yra svarbūs sausų ganyklų vabzdžiams. 

Vietos bestuburių populiacijos išvystė savas prisitaikymo prie tradicinės tvarkymo 
praktikos strategijas. Jei teritorijoje jau nuo seno yra ganoma arba šienaujama ir yra 
žinomas to tvarkymo modelis, reikėtų tai tęsti siekiant užtikrinti, kad prie to prisitaikę 
bestuburiai galėtų toliau naudotis savo išgyvenimo strategijomis. Nevienodo lygio 
ganymas suformuoja skirtingų tipų žolynus – nuo labai trumpos žolės iki aukštos žolės su 
krūmokšniais. Visų tipų žolynai yra vertingi saugotinoms rūšims, o kai kurioms svarbioms 
rūšims iš tiesų reikia, kad teritorijoje būtų daugiau kaip vieno tipo žolynų arba net 
sudėtingų mikrobuveinių mozaikų (Alexander, 2003).  

Labai žemuose žolynuose dažnai yra palankios sąlygos atvirą žemę mėgstančioms rūšims, 
įskaitant plėšriuosius ir lapaėdžius gyvūnus, o ten, kur žemą žolyną palaiko ganomi didieji 
žolėdžiai, – ir mėšlo faunai (Alexander, 2003). Gyvulių sumindytos plikos žemės plotai ir 
atviro smėlio lopinėliai yra svarbūs sausų ganyklų vabzdžiams, ypač bitėms ir vapsvoms. 

Tačiau per didelis nuganymas, taip pat ganymas netinkamu laiku gali suardyti dirvožemį ir 
tai mažina antžeminių vabalų ir sausumos sraigių įvairovę (Rusina (ed.) 2017). Per didelis 
nuganymas gali visiškai nuskurdinti bestuburių fauną. 

Aukštesniuose žydinčiuose žolynuose, palaikomuose reguliariu ganymu pakaitomis su 
mažesnės ganymo apkrovos periodais, dažnai yra palankios sąlygos augalėdžiams 
gyvūnams, kurie siejami su augalų žiedais, vaisiais ir pumpurais (Alexander, 2003). 
Tankesnės, stambesnės žolės pievos, kuriose nedaug žiedų, tačiau gausu nuokritų, yra 
palankios negyvas organines medžiagas skaidančių organizmų rūšims, taip pat teikia 
paukščių poilsiui ir žiemojimui reikalingą priedangą (Alexander, 2003). Kupstuotos vietos 
yra vorams svarbūs pievos struktūros komponentai. 

Daugeliui vabzdžių rūšių reikalingas ne vienas atskiras elementas, o tam tikrų elementų 
mozaika, ir dažnai teritorija turi būti kompleksinio kraštovaizdžio dalimi kartu su kitais 
papildomais elementais, esančiais pakankamai netoli, kad iki jų būtų galima lengvai 
nuskristi (Alexander, 2003; Ssymank, 1991, dėl žiedmusių). Daugeliui rūšių reikia, kad toje 
buveinėje ar netoli būtų medžių ir krūmokšnių, krūmynais užžėlusių ir miškingų plotų.  

Drugiai paprastai gyvena vietinių populiacijų tinkle, kuriame iš dalies vyksta suaugusių 
individų mainai, sudarydami metapopuliaciją. Tvarkymu reikėtų siekti išlaikyti šį 
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populiacijų tinklą viso kraštovaizdžio lygmeniu, pripažįstant, kad ne kiekvienoje vietoje 
konkrečiu metu gali būti tam tinkamos sąlygos (nors visada yra kai kurios pagrindinės šių 
populiacijų teritorijos) (Van Swaay et al., 2012). Intensyviu ir visur vienodu tvarkymu 
galima padaryti didelę žalą drugių populiacijoms arba jos gali net visiškai išnykti (Van Swaay 
et al., 2012; Westrich, 2018).  

Bitėms, kurios yra priklausomos nuo vienos ar kelių žydinčių augalų rūšių, didelį poveikį 
gali turėti tų išteklių pašalinimas ganant gyvulius arba šienaujant intensyviausio žydėjimo 
metu, todėl ir šiuo atveju būtų pagrįsta taikyti rotacinio tvarkymo metodą. Jei visa teritorija 
nuganoma arba nušienaujama tik per kelias dienas ar savaites, tai labai pablogina joje 
žiedus lankančių vabzdžių apsaugos būklę. 

Laiko ir geografinės vietos atžvilgiais kintama ganymo apkrova turi visiškai kitokį poveikį 
negu kaskart vienoda ganymo tvarka. Esant tokiai variacijai, bestuburių populiacijos geba 
prisitaikyti prie lokalizuoto išteklių netekimo, kuris kitaip būtų pražūtingas jų metiniam 
gyvenimo ciklui.  

Bestuburiams svarbu, kad tvarkymo darbų rotacija arba variacija vyktų ne didesnio kaip 
maždaug 100 m ploto mastu, kuris atitinka daugumos mažesnių pavienių bičių didžiausią 
žiedų lankymo atstumą (Zurbuchen et al., 2010a, b). 

 

Vabzdžių gyvenime nėra ilgų ramybės periodų, todėl jiems būtinas buveinės tęstinumas iš 
kartos į kartą (kitaip nei augalams, kurių sėklų atsargos gali išlikti gyvybingos daugelį metų). 
Todėl teritorijos tvarkymo tęstinumas yra gyvybiškai svarbus bestuburiams. Tvarkymo 
darbų rotacijos per ilgesnį kaip vienų metų periodą poveikis taip pat yra naudingas 
bestuburių populiacijoms, nes augalų žiedynų galvutėse su sėklomis žiemojančių rūšių 
bestuburiai nėra pašalinami kasmetiniu žolės pjovimu, o bitėms yra naudingi po ankstyvo 
šienavimo pražydę augalų žiedai. 
 
Buveinių tvarkymo rekomendacijos dėl bestuburių (Van Swaay et al., 2012; Alexander, 
2003): 

 pietiniuose šlaituose formuoti pliko dirvožemio ir atviro smėlio lopinėlius ganant 
gyvulius ir periodiškai iškertant krūmokšnius;  

 išsaugoti pavasarį žydinčius krūmokšnius, tokius kaip Prunus spinosa, ir vasaros 
pabaigoje žydinčių augalų (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae ir kt.) plotelius; 

 palaikyti buveinių mozaikas, naudojant piemens ganomas gyvulių bandas arba po 
periodinio ganymo kurį laiką ganant nedaug arba neganant visiškai, kad būtų išsaugoti 
ploteliai su aukšta žole ir krūmokšniais;   

 atkurti tinkamus buveinių plotelius siekiant suformuoti koridorius ir tarpines grandis 
ir taip palaikyti ryšį tarp judrių bestuburių pagrindinių populiacijų ir metapopuliacijų; 

 jeigu buveinėje šienaujama, žolės pjovimo datos turėtų būti kuo įvairesnės 
kiekvienoje „Natura 2000“ teritorijoje, kad nebūtų per trumpą laiką nupjaunami visi 
plotai. Geriausia būtų kurti nedidelių šienaujamų plotelių mozaiką, atkartojant 
tradicinį iki mechanizacijos vykdytą tvarkymą. Reikia skirti daugiau dėmesio paribių 
ruožams ir ekotonams, ir žolė juose niekada neturėtų būti visiškai nupjauta. 
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Laukinėms bitėms palankus sausų kalkingų pievų tvarkymas  

 Pavienėms bitėms reikia konkrečių jų lankomų rūšių augalų ir kartu netoli turi būti jų 
lizdų buveinė. Pavyzdžiui, Andrena fulvago rūšies bitėms reikia vėlai žydinčių 
geltonžiedžių Asteraceae šeimos augalų ir reta augmenija apaugusio dirvožemio, 
kuriame šios bitės išsirausia lizdus. 

 Kamanėms reikalingas kraštovaizdis su ilgai žydinčių augalų ištekliais (įvairių rūšių 
kamanės renkasi skirtingų tipų žiedus), taip pat reikalingos vietos jų lizdams 
(nuokritose ant žemės arba, dažniau, apleistuose smulkių žinduolių lizduose po 
žeme), poravimosi vietos ir žiemojimo vietos (paprastai po žeme). 

 Ten, kur naudojamas šienavimas, įprasta praktika yra pašalinti susidariusias 
augalines atliekas. Tačiau yra nedidelė grupė bičių, įsirengiančių lizdus tuščiuose 
sraigių kiaukutuose, pavyzdžiui, rūšys Osmia bicolor ir Osmia aurlenta. Sugrėbiant 
žolę tie kiaukutai gali būti pašalinti, taigi faktiškai pašalinama viena iš sėkmingam šių 
bičių gyvenimo ciklui reikalingų buveinės sudedamųjų dalių. Paprasto šios problemos 
sprendimo būdo nėra; dažnai pagrįstas sprendimas gali būti tam tikros formos 
rotacinis tvarkymas. 

 Reikėtų stengtis didinti labai smulkaus masto struktūrinę įvairovę, pavyzdžiui, 
atveriant laukinėms bitėms naudingus pliko dirvožemio lopinėlius (Murray et al., 
2012). 
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Į Buveinių direktyvą įtrauktiems drugiams palankus sausų kalkingų pievų tvarkymas 

 Juodataškiam melsviui (Maculinea arion) reikalinga trumpa nuganyta augmenija, 
kurioje yra tinkamos sąlygos tokiems augalams kaip čiobrelių (Thymus) rūšys ir 
raudonėliai Origanum vulgare, taip pat skruzdėlėms (Myrmica rūšys, ypač 
M. sabuleti). Šiems drugiams tinkamiausias augmenijos aukštis skiriasi įvairiose jų 
paplitimo arealo dalyse: šiaurinėje arealo dalyje jis paprastai yra žemesnis nei 2–
3 cm, o pietiniuose regionuose gali būti iki >20 cm (EK, 2009). Sėkmingam šių drugių 
dauginimuisi svarbiausias veiksnys – kad augalai, ant kurių jie deda kiaušinėlius, 
būtų arti jų lervų šeimininkių skruzdėlių kolonijų (Casacci et al., 2011). Tai naudinga 
ir kitoms panašių biologinių charakteristikų vabzdžių rūšims, kurių lervos gyvena 
skruzdėlių lizduose, pavyzdžiui, Microdon genties žiedmusėms. 

 Pietiniam gelsviui (Colias myrmidone) reikalingi Chamaecytisus ratisbonensis rūšies 
augalų, kuriais minta jo lervos, ploteliai šiltoje sausoje pievoje, įvairių buveinių 
mozaikoje su pamiškėmis ir atvirais miškais. Pieva turi būti ekstensyviai ir netolygiai 
ganoma, kad joje liktų krūmynų ir stambios žolės plotelių, kuriuose nuokritų 
sluoksnyje galėtų žiemoti drugio vikšrai (Van Swaay et al., 2012). Ganant avis, per 
didelis nuganymas yra kenksmingas, nes jos nuėda šios rūšies drugių mitybai 
reikalingų augalų vaisingus ūglius; taip pat kenkia deginimas. 

 Drugiui apolonui (Parnassius apollo) reikalingi augalai šeimininkai Sedum spp. 
uolėtose vietose su negiliu dirvožemiu, pavyzdžiui, uolų atodangose, krautinėse 
akmenų sienelėse ar akmeninėse terasose (Gimenez Dixon, 1996). Jam reikia, kad 
ekstensyviu gyvulių ganymu arba šienavimu būtų palaikoma tokių nektarinių augalų 
kaip dagiai gausa, be pesticidų naudojimo ir žydinčių piktžolių šalinimo (Van Swaay 
et al., 2012).  

 

Ten, kur reikia atkurti pievą ir numatoma atkurti tinkamą tvarkymo režimą, bendras sąlygas 
bestuburiams galima gerinti puoselėjant gausiai žydinčią pievą įvairius žiedus nesirinktinai 
lankančių vabzdžių rūšims ir, kur įmanoma, konkrečių augalų žiedus lankyti prisitaikiusių 
vabzdžių rūšims.  
 
Paukščiai 

Paukščių rūšinė sudėtis priklauso nuo kelių veiksnių. Didžiausią poveikį paukščiams turi 
drėgmės režimas, reljefas, pievos augmenijos aukštis ir struktūra veisimosi sezono metu ir 
įvairių kraštovaizdžio elementų buvimas. Šie parametrai apskritai priklauso nuo to, ar pieva 
yra šienaujama, ar ganoma. Kai kurių rūšių paukščiai veisimosi sezono metu visą laiką 
praleidžia pievoje, joje maitinasi ir suka lizdus, o kitų rūšių paukščiai pievoje tik ieško 
maisto, o veisiasi kitose netoli esančiose buveinėse. Paukščių rūšių skaičius pievose taip 
pat gali būti svarbus pavasario ir rudens migracijos metu, priklausomai nuo vietos (Rusina 
(ed.), 2017). 

Ganymu palaikant žemą augmenijos aukštį, pievų paukščiams yra lengviau pasiekti 
dirvožemį ir formuojasi nevienodo aukščio mozaikos tipo augmenija, kurioje gali būti 
tinkamos sąlygos kai kuriems lizdus ant žemės sukantiems paukščiams. Kita vertus, ganant 
gyvulius gali kilti rizika, kad jie sutryps lizdus (Pavel, 2004).  
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Labai svarbu suprasti, koks yra pievų tvarkymo, pavyzdžiui, šienavimo laiko, poveikis 
paukščiams, nes nuo to gali priklausyti pievose maitintis ir veistis galinčių paukščių rūšių 
skaičius. Ankstyvas žolės pjovimas gali sutrikdyti sėkmingą lizdus ant žemės sukančių 
paukščių veisimąsi, nes lizdai sunaikinami nespėjus iš jų išskristi jaunikliams. Pavėlinus 
šienavimą padidėja sėklų ir bestuburių, kuriais minta paukščiai, gausa, tačiau dėl to 
didėjant žolyno aukščiui ir tankiui gali sumažėti maisto pasiekiamumas, taigi ir pievos, kaip 
mitybos šaltinio, patrauklumas. Jei gali būti pievoje besiveisiančių paukščių, tikslinga 
pavasarį atlikti tyrimą ir nustatyti, kokie ir kur jie yra. Vėliau šienaujant pievą galima apeiti 
lizdų vietas, paliekant plotus su lizdais nupjauti vėliau, kai iš lizdų jau bus išskridę jaunikliai.  

Be to, siekiant išsaugoti paukščių rūšių įvairovę reikia palikti krūmokšnių ir medžių tam 
tikruose plotuose ir į tai reikia atsižvelgti planuojant krūmynų ir medžių šalinimą. Šiais 
veiksmais taip pat skatinama struktūrinė pievos įvairovė ir sukuriama ekologinių nišų toms 
pievų paukščių rūšims, kurioms reikalingi atviri žemės plotai. 
 
Žinduoliai 

Pavasarinė augmenija teikia galimybių įsikurti smulkiems žinduoliams, tačiau tai trunka 
neilgai, nes vėlesnis žolės pjovimas ir ganymas paverčia šią buveinę jiems iš esmės 
netinkama. Vis dėlto bet kokie palikti ilgesniais rotacijos periodais tvarkomi kupstuotos 
pievos ir aukštesnių žolių ploteliai buveinių mozaikoje gali būti naudingi smulkiems 
žinduoliams, tokiems kaip pelė mažylė (Micromys minutus). 

 

5.1.4. Prieštaringų interesų valdymas 

Planuojant pusiau natūralių pievų buveinių apsaugą ir tvarkymą gali atsirasti prieštaringų 
interesų, kai yra rūšių, kurioms reikalingos skirtingos aplinkos sąlygos ir todėl jos gali 
skirtingai reaguoti į tvarkymą. Pastaraisiais atvejais nustatant teritorijos apsaugos tikslus 
bus nurodoma, kuri rūšis yra prioritetinė. Gali būti pasirenkama pagrindinė pievos vertybė 
ir pagal tai pritaikomas tvarkymo metodas (tokiais atvejais gali nukentėti ir ilgainiui mažėti 
kitos gamtos vertybės), arba pasirenkamas kompromisas, kad būtų išsaugotos visos 
tikslinės rūšys, net jei kiekvienos iš jų individų skaičius ar proporcinė dalis bus mažesni.  

Pavyzdžiui, vabzdžiams reikalingi atviri ploteliai pakaitomis su krūmokšnių ploteliais vieno 
kvadratinio metro mastu, o paukščiams ar žinduoliams reikalingi didesni plotai vieno 
hektaro mastu (Croquet ir Agou, 2006). Pageidaujama žolyno struktūra arba struktūrų 
mozaika konkrečioje pievos teritorijoje priklauso nuo konkrečių gamtos apsaugos tikslų.  

Vėlyvu šienavimu gali būti sunaikinta mažiau tam tikrų rūšių paukščių lizdų ir jauniklių, kita 
vertus, gali sumažėti augalų rūšių skaičius ir įvairovė, nes toks šienavimas skatina 
dirvožemio maisto medžiagų kaupimąsi ir pernelyg intensyvų kai kurių rūšių varpinių žolių 
augimą, mažinantį kitų augalų rūšių įvairovę. Šiuo atveju kompromisas būtų anksti šienauti 
naudojant paukščius tausojančius šienavimo metodus (gyvūnų baidymo įtaisus ar tinkamą 
žolės pjovimo kryptį) arba nušienauti tik dalį ploto. Taip bus išsaugota augalų rūšių įvairovė, 
bet šiek tiek sumažės tam tikrų rūšių paukščių veisimosi toje pievoje sėkmingumas, nes 
galės būti padaryta žalos kai kuriems lizdams. Tačiau apskritai bus išlaikyta ir augalų 
įvairovė, ir tikslinių paukščių rūšių populiacija. 

Visais atvejais reikėtų įvertinti apsaugos prioritetą ir pievos sąlygas ir reikėtų vengti 
bandymų paversti pievą tokia sistema, kuri dėl vietos aplinkos sąlygų nebūtų tvari. 
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Vertinant apsaugos prioritetą reikėtų apsvarstyti galimą grėsmę rūšims platesniame 
kontekste, didžiausią prioritetą suteikiant toms rūšims, kurių populiacijos yra nykstančios 
visame pasaulyje (pagal IUCN kriterijus), o po jų – rūšims ir buveinėms, kurios yra 
nykstančios ES ar regiono lygmeniu (pagal Paukščių direktyvos ir Buveinių direktyvos 
priedus, ES ir nacionalines raudonąsias nykstančių rūšių knygas). Galiausiai reikėtų įvertinti 
išnykimo grėsmės dydį nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Jei pagrindinė pievos vertybė yra 
ne visa jos buveinė, o konkreti rūšis, reikėtų rinktis tokį tvarkymą, kad būtų užtikrintas tos 
rūšies išlikimas. Pažymėtina, kad su įvairių saugomų rūšių poreikiais susiję reikalavimai 
skiriasi.  

Galimus problemų sprendimus reikėtų svarstyti atsižvelgiant į atitinkamos teritorijos 
apsaugos tikslus. Kai kurie sprendimai gali būti prieštaringi, todėl veiksmai, kurių bus 
imamasi, priklausys nuo pagrindinių tikslų. 

Toliau pateikta pavyzdžių, kokios priemonės laikomos tinkamomis šio tipo buveinių 
apsaugai įvairiose valstybėse. 
 

6210 tipo buveinių tvarkymas jų priežiūros tikslais kai kuriose ES šalyse 
 

Vokietijoje galima skirti du pagrindinius 6210 buveinių tipo potipius pagal tai, nuo kokio ankstesnio 
žemės naudojimo ir tvarkymo tos buveinės yra priklausomos: tai yra tradiciškai ekstensyviai 
šienautos 6210 tipo buveinės ir ekstensyviu ganymu palaikomos buveinės. Skiriasi šių dviejų grupių 
buveinių augmenijos tipai ir būdingos rūšys, jos taip pat pasižymi savita regionine variacija. 
Šienavimu suformuotam buveinės potipiui paprastai taikoma apsaugos priemonė – šienavimas 
kartą per metus arba, kai kurių variantų atveju, šienavimas tik kas 2–3 metus. Šienavimo data 
priklauso nuo rūšinės sudėties, pavyzdžiui, nuo įvairių gegužraibinių augalų, ir daugiausia 
šienaujama vidurvasarį nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio vidurio. Siekiant išlaikyti ir gerinti 
struktūrinę įvairovę turėtų būti šienaujama dalimis, įvairiuose plotuose skirtingu metu (Ackermann 
et al., 2016). Pavyzdžiui, vykdant programos LIFE projektą „Trockenrasen Saar“ kasmet buvo 
nušienaujama trečdalis kiekvienos teritorijos ploto, kartu pašalinant nupjautą augmeniją (kad 
dirvožemyje nedaugėtų azoto). Ganymu suformuotam buveinės potipiui tinka ekstensyvus avių 
ganymas (galbūt kartu ganant ožkas ir taip mažinant krūmokšnių augimą) arba ekstensyvus mišrus 
ganymas kartu su didžiaisiais žolėdžiais20. Daugelyje teritorijų būtina periodiškai pašalinti dalį 
krūmokšnių. Ekotonai, pereinantys į miškus, krūmynus ir kt., su pakraščio augmenija yra labai 
svarbūs siekiant išsaugoti didelę dalį būdingų bestuburių rūšių, kurioms jie reikalingi per jų 
gyvenimo ciklą, o kartu jie yra reikalingi įvairioms, pavyzdžiui, apdulkinimo funkcijoms palaikyti. 

Pagrindinė apsaugos priemonė Airijoje yra ekstensyvus ganymas kartu su periodiniu krūmokšnių 
šalinimu tose teritorijose, kuriose tebėra 6210 tipo buveinių. Pievų stebėsenos sistemoje (Martin 
et al., 2018) užfiksuotos šios priemonės, turinčios teigiamą poveikį į tiriamąją imtį įtrauktoms 
6210/*6210 tipo buveinių teritorijoms: neintensyvus galvijų ganymas; kitas neintensyvus avių ar 
arklių ganymas ir mišrus ganymas; laukinių gyvūnų, tokių kaip kiškiai, triušiai ir elniai, ganymasis; 
krūmokšnių šalinimas. Naudojant judrias greitai perkeliamas avių bandas galima trumpam 
atnaujinti ganymą apleistose teritorijose kiekvienais metais. Tokių greitai perkeliamų avių bandų 
naudojimui teiktina pirmenybė prieš judrias galvijų bandas, nes galvijų judėjimas labiau ribojamas 
dėl gyvūnų ligų plitimo prevencijos (Martin et al., 2018). Vis dėlto svarstant, kam teikti pirmenybę, 
reikia atsižvelgti ir į skirtingus įvairių modelių gyvulių ganymo rezultatus. Gali reikėti tirti galimybes 

                                                 

20 Vokietijoje paskelbtos rekomendacijos dėl ekstensyvaus ganymo į Buveinių direktyvos I priedą įtrauktose 

buveinėse apima visus ganymo intensyvumo, metodų ir gyvulių laikymo aspektus ir daugelį vykdytų projektų 

gerosios praktikos pavyzdžių (Bunzel-Drüke et al., 2015). 
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naudoti „virtualiuosius aptvarus“ teritorijose, kuriose nėra gyvulius sulaikančių tvorų ar gyvatvorių. 
Kitų teritorijų atkūrimui gali būti labai svarbus ganymo laiko keitimas: pavyzdžiui, ganymas pavasarį 
gali padėti kontroliuoti šiurkščias žoles, kurios yra gyvulių nebeėdamos vėlesniais metų laikais.  

Italijoje siūloma parengti ir naudoti ganymo planus siekiant palaikyti arba atkurti tradicinę 
ekstensyvaus tvarkymo veiklą, kurios pagrindą sudaro ganyklinė gyvulininkystė ir ūkinių gyvulių 
(avių, ožkų, karvių, arklių, asilų) naudojimas, taip pat, kai įmanoma (tik vidutinio drėgnumo tipų 
pievose), reguliarus šienavimas. Į šiuos planus reikėtų įtraukti išsamias nuostatas dėl naudojamų 
gyvūnų tipo ir skaičiaus, tokiam ganymui skirtų plotų, gyvulių laikymo trukmės ir perkėlimų, 
girdyklų skaičiaus ir kt. Taip pat turėtų būti atliekama ganymo planų rengimo mokslinė priežiūra 
priklausomai nuo buveinę sudarančių augalų bendrijų tipo ir atsižvelgiant į ekologines sąlygas, 
įskaitant absoliutųjį aukštį, dirvožemį, atvirumo lygį, nuolydį, klimatą (mikro-, topo- ir 
makroklimatą), biogeografinę padėtį ir potencialią natūralią augmeniją.  Be to, siūloma 
kiekvienoje vienalytėje teritorijoje rinkti 6210 tipo buveinės tipinių, dominuojančių ir (arba) retų 
rūšių vietinę genetinę medžiagą ir ją saugoti specialiose sistemose (genetinės medžiagos 
saugyklose) būsimoms intervencinėms priemonėms, kai reikės stiprinti arba atkurti buveines. 

Lenkijoje ekstensyvus ganymas laikomas įprasta ir standartine šio buveinių tipo apsaugos 
priemone. Remiantis Lenkijos patirtimi, ganymo intensyvumas turėtų būti ne didesnis kaip 0,5 
karvės, 4,5 avies arba 3,1 ožkos 1 ha plote. Taip pat svarbu ganomų gyvulių rūšis. 
Rekomenduojama, jeigu įmanoma, atkurti tradicinį tvarkymo būdą, o kai kurių rūšių gyvulius galima 
naudoti ir dėl specifinių vietos aplinkybių: arklius – Calamagrostis epigeios kontrolei, ožkas – 
krūmokšnių plitimui valdyti. Šienavimas yra naudingas tik specifinėmis aplinkybėmis, o kai kuriais 
atvejais jis gali sukelti net neigiamų pokyčių, nes dėl jo plinta derlingesnių tipų pievų žolės ir mažėja 
termofilinių rūšių. Apskritai šienavimas neturėtų būti naudojamas kaip ganymo pakaitalas, tačiau 
kai kurių konkrečių potipių pievose jis gali būti naudojamas kartu su ganymu (žr. Barańska et al., 
2014). Žolės deginimą galima laikyti prieštaringai vertinama apsaugos priemone, bet tam tikromis 
aplinkybėmis jis gali būti naudingas. Kai kuriais atvejais ūkininkai pavasarį dažnai neteisėtai degina 
pievas, ir atrodo, kad šis vietinis veiksnys padeda išsaugoti pievas kraštovaizdyje. Turima įrodymų, 
kad kitomis aplinkybėmis deginimas gali paskatinti neigiamus pokyčius, tokius kaip Calamagrostis 
epigeios plitimas. Reikia atlikti tolesnius tyrimus ir bandymus.  

Rumunijoje vykdant šių buveinių priežiūrą visų pirma reikia užtikrinti tinkamą ganymo, žolės 
pjovimo arba abiejų tvarkymo būdų derinimo intensyvumą. Atsižvelgiama į konkrečios teritorijos 
tikslus ir į vietos ir (arba) regiono žemės naudojimo ir gyvulininkystės tradicijas, praktiką bei 
metodus. Pievų tvarkymas gali būti finansuojamas naudojantis žemės ūkio paramos sistemomis, 
įskaitant agrarinės aplinkosaugos priemones. 

Ispanijoje svarbiausia apsaugos priemonė yra ekstensyviosios gyvulininkystės išsaugojimas. Avių 
ir ožkų bandų sumažėjo kur kas labiau nei galvijų, nors tos gyvulių rūšys yra tinkamos ganymui 
siekiant išsaugoti ES 6210 tipo buveines. Arklinių šeimos rūšių gyvūnams taip pat verta skirti 
dėmesio ES 6210 tipo buveinių apsaugos tikslais, bet šiuo metu Ispanijoje jų yra labai nedaug, nes 
arklienos paklausa yra labai maža. 

Škotijoje (Jungtinė Karalystė) šios buveinės yra itin priklausomos nuo ganymo lygio, kuris turėtų 
būti pakankamas, kad būtų palaikomi įvairaus aukščio žolynai, įskaitant žemos žolės plotus, 
kuriuose galėtų išlikti smulkesnių ir mažiau vešlių rūšių augalai, tačiau turėtų būti ganoma ne per 
daug, kad augalai galėtų žydėti ir neprasidėtų dirvožemio erozija. Daugelyje aukštumų vietovių ir 
toliau gana daug ganosi avys ir elniai ir tai (kartu su šių buveinių patrauklumu ganomiems 
gyvuliams) reiškia, kad šio kraštovaizdžio elemento būklė tikriausiai nėra reikšmingai pablogėjusi, 
nors per didelis nuganymas taip pat gali turėti neigiamą poveikį. Pranešama apie tam tikrą su 
žmonių rekreacine veikla susijusio mindymo daromą žalą vietos lygmeniu. Yra priemonių, sukurtų 
su žemės ūkio ar sporto veikla susijusiai (ganymo ir mindymo) apkrovai mažinti (SNH, 2013). Jos 
yra daugiausia priklausomos nuo žemės valdytojų naudojimosi agrarinės aplinkosaugos 
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schemomis arba nuo jungtinio darbo proceso, per kurį vyriausybinės institucijos bendradarbiauja 
su žemės valdytojais siekdamos spręsti nepageidaujamo žolėdžių gyvūnų poveikio problemas; dėl 
pastarojo gali būti inicijuojami įstatyminiai procesai. Apsaugos priemonės įgyvendinamos 
nustatant saugomų teritorijų statusą (SAC, SSSI), taikant įstatymines procedūras (Įstatymo dėl 
elnių 7 skirsnis), agrarinės aplinkosaugos schemas (SRDP) ir valdymo susitarimus (SNH). 
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5.2. Pievų atkūrimas 

Pievos atkūrimo planavimą reikėtų pradėti nuo aiškaus tikslo nustatymo, t. y. nustatoma, 
kokia pieva turėtų būti atkurta; kokios bus aplinkos sąlygos, kokie ekologiniai procesai vyks, 
kokią augmeniją ir rūšis galima atkurti. Tikslai gali būti įvairūs priklausomai nuo atkūrimo 
galimybių. Pievos atkūrimas trunka ne trumpiau kaip 5–10 metų, priklausomai nuo 
degradacijos lygio (Rusina, 2017). Aukštos kokybės atkūrimas ir didelės rūšių įvairovės, 
apimančios bestuburius, susidarymas paprastai trunka daug ilgesnį laiką (žr., pvz., 
Vokietijos biotopų raudonąją knygą, Finck et al., 2017). 

Planuojant pievų atkūrimą konkrečioje teritorijoje visada reikėtų atsižvelgti į aplinkos 
sąlygas (klimatą, dirvožemį, geologines ir hidrologines sąlygas, kraštovaizdžio suskaidymą 
ir jo poveikį rūšių populiacijoms), ekonomines sąlygas (finansinius apribojimus) ir socialines 
sąlygas (visuomenės ir dažnai finansuotojų nuomonę). Veiksmai bus sėkmingesni tuo 
atveju, jeigu planuojant bus atliktas rizikos vertinimas.  

Atkuriamasis šienavimas arba ganymas yra intensyvesnis už reguliarų šienavimą ir ganymą. 
Naudoti jį kaip vienintelę pusiau natūralios pievos atkūrimo arba sukūrimo priemonę yra 
paprasčiausias, tačiau daugiausia laiko užimantis metodas. Taikant šį metodą suteikiama 
galimybė natūraliai vystytis augmenijai iš vietos rūšių išteklių (Rusina, 2017). 

Vien atkuriamasis šienavimas, kaip pavienė priemonė, naudotinas tik tokiose vietose, 
kurios yra apleistos gana neseniai ir kuriose nei krūmokšniai ar medžiai, nei kupstai 
netrukdo šienauti. Atkuriant arba kuriant pievą šienavimo dažnumas ir ganymo 
intensyvumas turi būti derinami prie vietos sąlygų. Pernelyg derlingo dirvožemio vietose ir 
tokiose vietose, kuriose dominuoja ekspansyvios augalų rūšys, būtina šienauti bent du 
kartus per sezoną arba intensyviai ganyti. Kai kuriais atvejais reikalingas šiek tiek per didelis 
nuganymas. Atkuriamasis šienavimas ir ganymas gali neduoti rezultatų tose vietose, kurios 
yra intensyviai tręštos. Pernelyg derlingame dirvožemyje gali vystytis nepageidaujamų 
ruderalinių ar azotamėgių aukštų varpinių žolių bendrijos (Rusina, 2017).  

Kai kuriose valstybėse efektyviausias buveinių atkūrimo metodas yra ganymas žiemą, 
gyvulių papildomai nešeriant. Norint pasiekti rezultatų per pageidaujamą laikotarpį gali 
reikėti keisti ganymo režimą. Gali reikėti papildomai šienauti tuose plotuose, kurie yra tik 
iš dalies nuganomi gyvulių (Rusina, 2017). 
 

6210 tipo buveinių atkūrimo kai kuriose ES šalyse patirtis 
 

Belgijoje nuo 2000 m. atlikti svarbūs atkuriamieji darbai, ypač „Natura 2000“ teritorijose, 
naudojantis programos LIFE paramos lėšomis. Atkuriamieji darbai apėmė krūmokšnių ir 
medžių kirtimą, kelmų ir sumedėjusių nuokritų naikinimą ir tinkamo tvarkymo (ganymo arba 
šienavimo) vykdymą. Kadangi dauguma pievų ilgą laiką (kartais ilgiau kaip 100 metų) buvo 
apleistos ir apaugusios mišku, reikia reguliariai nupjauti ataugančių medžių ir krūmokšnių 
atžalas, o šie darbai užima daug laiko ir brangiai kainuoja. Žolinės dangos atkūrimas priklauso 
nuo tipinių rūšių buvimo apylinkėse ir (arba) nuo jų išlikimo miškingose pievose ar dirvožemio 
sėklų atsargose. Jeigu tipinės rūšys yra išnykusios, gali reikėti jas reintrodukuoti paskleidžiant 
šieną arba sėjant sėklas. Dėl išlikusių pievų vietinių ypatybių naudotas avių ganymas, kai 
įmanoma, derintas su ožkų ganymu. Regeneracijos ir atkūrimo etape naudojamas rotacinis, 
trumpalaikis, didelio tankio gyvulių ganymas. Kadangi nebėra profesionalių piemenų, gyvuliai 
ganomi nuolatiniuose ar pusiau nuolatiniuose aptvaruose (su elektriniais užtvarais). Ganymo 
periodas ir trukmė priklauso nuo vietos specifikos (augalinės dangos produktyvumo) ir nuo 
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saugotinų rūšių. Vietos gyvulių augintojų atliekamam pievų tvarkymui skiriamos agrarinės 
aplinkosaugos lėšos.  

Pagrindinės Lietuvoje naudojamos atkūrimo priemonės yra sumedėjusios augmenijos 
šalinimas ir ekspansyvių vietinių augalų (pvz., Calamagrostis epigejos) plitimo stabdymas. 
Ekstensyvus ganymas ir šienavimas naudojami kaip pagalbinės priemonės. 

Liuksemburgo nacionaliniame buveinių veiksmų plane nustatytos tokios priemonės (Naumann 
et al., 2013): visi apleisti ir krūmokšniais užžėlę plotai atkuriami šalinant krūmokšnius ir 
atnaujinant ganymą (tikslas – atkurti apie 50 ha kalkingų pievų ir 50 ha ganyklų komplekso 
kasybos pramonės regione). Krūmokšnių skverbimosi prevencijos tikslu vykdoma reguliari 
kontrolė (kas 3–5 metus) su atliekamu reguliariu pjovimu arba ganymu. Nauji kalkingų pievų 
plotai kuriami paskleidžiant žalią šieną ant tinkamo pliko dirvožemio paviršiaus ir plečiant 
esamus laukus į gretimus plotus, į kuriuos sėklos pernešamos rankiniu būdu (tikslinis dydis – 
apie 20 ha). Būdingų augalų rūšių, kurių išnykimo grėsmė yra didelė, apsaugos tikslu 
reintrodukuojami kitur išauginti augalai, taip stiprinant esamus jų sąžalynus ir 
reintrodukuojant augalus naujai sukurtų ir degradavusių buveinių plotuose. Imamasi 
priemonių, kad atsinaujintų genetiniai mainai tarp esamų buveinių plotų (ekologiniame tinkle). 

Lenkijoje programos LIFE projektas XericGrasslandsPL - Conservation and restoration of 
xerothermic grasslands in Poland - theory and practice (LIFE08 NAT/PL/000513, nuo 2010 m. 
sausio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn.) buvo skirtas kseroterminių pievų buveinių mozaikai 
maždaug 225 ha plote aštuoniose „Natura 2000“ teritorijose, esančiose šiaurės vakarų ir 
pietryčių Lenkijoje. Šiuo projektu pradėtas 6210 tipo pievų buveinių atkūrimo procesas 20,2 ha 
plote: pašalinti tankiai suaugę krūmokšniai arba medžiai, pašalinti invazinių svetimų rūšių 
žoliniai augalai (įskaitant Heracleum sosnowskyi) ir atnaujintas ganymas (Baranska et al., 
2014). Degradavusiuose plotuose kseroterminės pievos atkurtos pašalinus paviršinį 
dirvožemio sluoksnį, pasėjus kseroterminių rūšių augalų sėklų, persodinus gerai išsilaikiusios 
pievų velėnos ruožus ir kt. Ganomų pievų būklė iki 2015 m. labai pagerėjo, sumažėjo 
ekspansyvių rūšių (svidrių, smiltlendrių ir krūmokšnių) dalis (Murawy Life, 2015). Ganymo 
periodas sutrumpintas iki trijų mėnesių (birželio–rugpjūčio mėn.), iš dalies dėl būklės 
pagerėjimo ir iš dalies dėl sausros, kuri dar labiau apribojo ekspansyvių rūšių plitimą ir sudarė 
sąlygas kseroterminių rūšių plėtrai. 

Slovakijoje pagal programos LIFE projektą (LIFE10 NAT/SK/080) įgyvendintas šios buveinės 
atkūrimo planas, kuris buvo aptartas su suinteresuotaisiais subjektais Devyno Kobilos 
Bendrijos svarbos teritorijoje. Taikytos priemonės apėmė mechaninį medžių ir krūmokšnių 
šalinimą jais užžėlusių sausų pievų 58 ha plote, baltažiedžių robinijų išnaikinimą ir ganymo 
(daugiausia ožkų) atnaujinimą nuo 2015 m. Atkuriamojo tvarkymo priemonių poveikis buvo 
stebimas daugiausia 6210* tipo buveinėse įvairiose ekologinės sukcesijos stadijose.  Išvalius 
dėl antrinės sukcesijos užžėlusį plotą, po dvejų stebėsenos metų užfiksuotas reikšmingas 
šviesamėgių ir termofilinių rūšių, tokių kaip Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, 
Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon, Linum 
tenuifolium, skaičiaus didėjimas. Bendras rūšių skaičius 2016 m. buvo didesnis, palyginti su jų 
skaičiumi iki tvarkymo priemonių pradžios. Tikėtina, kad šių rūšių augalų sėklų galėjo būti 
dirvožemio sėklų atsargose ir atvėrus dirvožemio paviršių jos galėjo sudygti. Siekiant palankaus 
augmenijos vystymosi atitinkamuose plotuose svarbu užtikrinti tvarkymą – ganymą ir atžalų 
šalinimą. Jau kitą pavasarį po tvarkymo darbų atliktas rūšinės sudėties tyrimas parodė 
laipsnišką rūšių daugėjimą.  Optimalus tvarkymo metodas yra avių ganymas arba avių ir ožkų 
mišrių bandų ganymas, galintis susilpninti ir laipsniškai išnaikinti sumedėjusių augalų atžalas. 
Siekiant kurti ir palaikyti gerą prioritetinių pievų buveinių būklę optimalus sprendimas yra 
ekstensyvesnio ir intensyvesnio ganymo rotacija. Dėl pagal šį projektą įgyvendintų atkūrimo 
priemonių atitinkamoje teritorijoje buvo užfiksuotos dvi naujos bitinio ofrio (Ophrys apifera, 
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IUCN raudonosios knygos rūšies) mikropopuliacijos. 2017 m. toje teritorijoje taip pat 
užfiksuota gegužraibinių augalų rūšis Himantoglossum adriaticum, kuri yra įtraukta į Buveinių 
direktyvos II priedą ir nykstanti Slovakijoje (suskaičiuota iki 600 šios rūšies individų). 

 

5.2.1. Krūmokšnių tvarkymas 

Tvarkymo priemonėmis reikėtų siekti riboti krūmokšnių skverbimąsi, kad krūmokšnių 
danga neviršytų tinkamos viso ploto procentinės dalies (pvz., 30 proc.) (Pearson et al., 
2006). Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad atskirų rūšių, apibendrintai vadinamų 
„krūmokšniais“, augalai patys sudaro svarbias buveines, jeigu išlaikoma pusiausvyra tarp 
jų sąžalynų ir atviros pievos.  

Siekiant kompensuoti krūmokšnių kolonizaciją ir išlaikyti pageidaujamą pusiausvyrą, 
galima pašalinti kai kuriuos senesnius jų sąžalynus, nes įsitvirtinę seni krūmokšniai sukelia 
azoto kaupimąsi augalų biomasėje ir maisto medžiagų gausėjimą dirvožemyje. Pašalinus 
medžius ir krūmokšnius, dažnai iš jų šaknų ir kelmų išauga atžalos, kurias reikėtų pašalinti.  

Kartais šį darbą pakanka atlikti vieną kartą, o vėliau ganoma arba šienaujama. Kitais 
atvejais reikia per pirmus kelerius metus imtis tolesnių ir papildomų mechanizuoto pjovimo 
priemonių arba papildomai mulčiuoti ir sukasti žemę (Essl, 2005). Kai šiuo būdu pašalinti 
krūmokšnių neįmanoma, patartina valdyti jų sąžalynus atžalų skabymu ir (arba) rotaciniu 
pjovimu. 

Tose vietose, kurios pradeda vėl užželti krūmokšniais, galima iškart pašalinti iš sėklų 
išaugusius jų daigus. Kitą pavasarį galima patikrinti, ar nėra naujų augalų, ir jie prireikus 
išraunami rankomis arba iškasami. Būtų galima siekti dalinės sukcesijos į mišrios struktūros 
krūmynus – nuo visiškai žemų augalų iki brandesnių krūmų su kamienais. Įvairaus amžiaus, 
skirtingu metu lapojantys ir žydintys augalai yra naudingi vabzdžiams, todėl prieš krūmynų 
valomąjį kirtimą tikslinga atlikti bestuburių tyrimą. Be to, kasmet pašalinant nedidelę 
įvairių vystymosi stadijų krūmokšnių dalį išvengiama daug sunkaus darbo ilgesniu 
laikotarpiu ir kartu išsaugoma ši gyvybiškai svarbi buveinė ir maisto šaltinis paukščiams 
(RSPB 2004b).  

Krūmokšnių pjovimas turėtų būti atliekamas rudenį ar žiemą, kad nebūtų padaryta žalos 
laukinei gyvūnijai dauginimosi laikotarpiu. Pjaunant krūmokšnius nuo rugsėjo pradžios iki 
vasario pabaigos, išvengiama darbų per paukščių veisimosi sezoną, o pjaunant žiemos 
pabaigoje, paukščiams ir žinduoliams paliekama laiko suvartoti bet kokias uogas. Pjovimui 
galima naudoti specialias gyvatvorių žirkles, nedarančias žalos smulkiai gyvūnijai (Pearson 
et al., 2006).  

Rotacinis ganymas gali būti tinkamas krūmokšnių kontrolės būdas, jeigu atidžiai stebima, 
kad nebūtų per didelio nuganymo arba sumindymo (Buglife, 2007). Asilai gali nuėsti 
besiskverbiančių krūmokšnių atžalas, todėl jie yra naudingi krūmokšnių kontrolei pusiau 
natūralioje augmenijoje. Galvijai itin efektyviai sumindo aukštus stambius augalus, tokius 
kaip šakiai ir krūmokšniai, formuodami atviresnius plotus aukštoje augmenijoje. Ožkos gali 
nulupti sumedėjusių augalų žievę ir jų ganymas, naudojamas atsargiai, didina struktūrinę 
įvairovę. Avys neįveikia aukštos žolės plotų taip lengvai kaip galvijai ar poniai, tačiau 
efektyviai nuskabo žemų krūmokšnių atžalas ir nuo pasirinktų krūmų gali visiškai pašalinti 
lapus. Kai kurių veislių avys sėkmingai skverbiasi per krūmynus, tačiau jaunesni ir 
lengvesnių veislių gyvūnai dažniau juose įstringa. Todėl patartina pradėti nuo nedidelio 
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pagal gyvulių rūšį ir veislę tinkamo gyvulių tankio (apie 0,25 sutartinio ūkinio gyvūno/ha), 
stebėti poveikį ir atlikti atitinkamus pakeitimus (Crofts ir Jefferson, 1999; RSPB, 2004d).  

Tačiau tvarkant krūmynus vien ganymo paprastai neužtenka. Ganymo režimas (pavyzdžiui, 
pagrįstas ganymu žiemą) paprastai turi būti papildytas planais reguliariai pakartotinai 
išpjauti krūmokšnius, šalinant laipsniškai besiplečiančius sumedėjusius augalus (Crofts ir 
Jefferson, 1999). Todėl kai kuriais atvejais patartina su ganymu derinti šienavimą. 
Geriausias laikas tai daryti priklauso nuo laukinės gyvosios gamtos toje vietoje. Dažnai 
pažeidžiamiausi yra vabzdžių kiaušinėliai ir lervos. Reikėtų vengti šienauti iki vasaros 
pabaigos ar rudens, kad spėtų nukristi subrendusios žydinčių augalų ir žolių sėklos, arba 
žiemos pabaigoje ar ankstyvą pavasarį, kad vabzdžiams būtų palikta jų žiemojimo 
priedanga. 
 
5.2.2. Piktžolių ir invazinių rūšių kontrolė 

Piktžolė gali būti apibrėžiama kaip augalų rūšis, kuri yra nepageidaujama pagal pievos 
tvarkymo paskirtį ar tikslą. Kai kurių rūšių augalai (pvz., dagiai, šakiai, žilės) tam tikromis 
sąlygomis gali per daug daugintis ir greitai pakeisti vertingesnes saugotinas bendrijas 
(Pearson et al., 2006). Tai labai konkuruojantys augalai, kurie dažnai yra nuodingi ir 
įsigalėję sudaro didelį šešėlį augimo sezono metu, taip trukdydami įsitvirtinti kitoms augalų 
(įskaitant gegužraibinius) rūšims (Crofts ir Jefferson, 1999). Piktžolių įsiveisimo galima 
išvengti palaikant gerą tvarkymo praktiką, pavyzdžiui, stengiantis nepalikti didelių plikos 
žemės plotų, sudarančių palankias sąlygas piktžolių rūšių invazijai ir plitimui.  

Įsiveisus piktžolėms gali būti įgyvendinamos tokios priemonės (Crofts ir Jefferson, 1999):  

- rankiniai kontrolės metodai: iškasimas arba nupjovimas (netinka žilėms) negiliai po 
žeme ir (arba) išrovimas rankomis (iš tiesų tinkamas tik nedideliuose ploteliuose) prieš 
pat tikslinių piktžolių žydėjimo pradžią; norint, kad piktžolių rovimas rankomis būtų 
veiksmingas, reikia tai kartoti kelerius metus;  

- mechaninis rovimas arba nupjovimas: dagiai ir žilės turėtų būti išraunami jau išsivysčius 
viso ilgio žiedkočiui, bet dar prieš augalui subrandinant sėklas; siekiant mažinti tikslinių 
daugiamečių piktžolių rūšių paplitimą reikia tai kartoti keletą metų. Geresnis būdas yra 
nupjauti augalą tada, kai išauga žiedkotis. Gali reikėti tai kartoti kelis kartus per metus. 
Pakartotinai nupjaunant (viršūnes) galima išvengti sėklų pasklidimo ir sumažinti 
piktžolių gyvybingumą, tačiau augalai taip nesunaikinami ir gali vešliai atželti iš stiebo 
pagrindo. Nupjautos piktžolės, kaip ir nušienauta žolė, turėtų būti pašalintos iš 
teritorijos; 

- kontrolė tiksliniu ganymu;  
- cheminė kontrolė: nors paprastai rankiniai kontrolės metodai yra tinkamiausi, o 

cheminių produktų naudoti apskritai neleidžiama, tikslinė tokių rūšių augalų kontrolė 
herbicidais (taškinio poveikio priemonės ar piktžolių naikinimas mašinomis su 
aplikatoriumi) dažnai yra priimtina gamtos apsaugos teritorijose, ypač ten, kur gamtos 
apsaugos tikslams pasiekti reikalingas tolesnis ganymas ir (arba) pievos tvarkymas. 
Būtina atsižvelgti į tai, kad piktžolių naikinimas mašinomis su aplikatoriumi nėra 
atrankus ir dažnai gali labai pakenkti kitiems apsaugos interesams. Jeigu šis metodas 
apskritai yra reikalingas, patartina jį atrankiai taikyti tik tikslinių rūšių piktžolėms. 

Piktžoles reikėtų pašalinti ankstyvoje jų vystymosi stadijoje, kol dar nereikia daug pastangų 
ir galima lengvai pasiekti gerų rezultatų. 
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Kontrolės programos turėtų būti kruopščiai suplanuotos atsižvelgiant ir į kitą galimą 
poveikį; tam tikrais atvejais, net jeigu visiškas piktžolių išnaikinimas būtų įmanomas, jis 
galėtų pakenkti laukinei gyvajai gamtai. 
 

5.3. Pievos sukūrimas 

Siekiant sukurti pievą pirmiausia reikėtų įvertinti vietos aplinkos sąlygas toje teritorijoje 
(drėgmės režimą, dirvožemio savybes, augmeniją, esamas rūšis), nes nuo to priklauso šios 
buveinės sukūrimo perspektyvos. Pievos kūrimo procese turi teikti pagalbą ir dalyvauti 
dirvožemio ekspertai, hidrologai ir ekologai, taip pat kuriamai buveinei svarbios 
augmenijos ir organizmų grupių specialistai. Pievos sukūrimo planas turėtų būti rengiamas 
panašiai kaip ir pievos atkūrimo planas (Rusina, 2017).  

Tinkamiausių buveinės kūrimo ir įtvirtinimo metodų pasirinkimas priklauso nuo esamo 
substrato, norimos proceso trukmės ir artimų į tikslinio tipo pievą panašių pievų buvimo 
(Ashwood, 2014). Galima svarstyti įvairius variantus.  

Natūrali kolonizacija ant atvirų substratų gali būti tinkama ten, kur ilga pievos kūrimosi 
proceso trukmė yra priimtina ir arti yra didele rūšių gausa pasižyminčių kalkingų pievų 
bendrijų. Jeigu toje teritorijoje iki jos pusiausvyros sutrikdymo ir vėlesnio atkūrimo buvo 
kalkinga žemumų pieva, substrate gali būti likę augalų sėklų atsargų ir jas reikėtų įvertinti 
atliekant daigumo bandymus. Natūralia kolonizacija gali būti sukurtos tai vietovei tinkamos 
didele rūšių gausa pasižyminčios buveinės. Šis procesas paprastai vyksta labai lėtai; iki 
stabilios bendrijos įsitvirtinimo gali praeiti keli dešimtmečiai.  

Natūralią kolonizaciją galima paspartinti selektyviai introdukuojant pievų rūšis velėnos 
įsodais arba paskleidžiant žalią šieną. Velėnos įsodus galima imti iš tinkamų gretimų plotų 
ir perkelti į atvirą substratą. Tai gali būti ištisi velėnos ruožai arba pievos velėnos intarpai 
su pageidaujamomis rūšimis. Jei abejojama, iš kokio tipo kalkingos pievos reikėtų imti 
velėną, kvalifikuotas botanikos tyrėjas turėtų atlikti augmenijos tyrimą. Kai kuriais atvejais 
sėkmingesnis gali būti iš vietos ar regiono sėklų išaugintų augalų sodinimas. 

Taikant natūralios kolonizacijos arba velėnos įsodinimo metodus gali būti naudinga pirma 
pasėti pirminių (vienmečių) augalų mišinį. Netankus pirminių rūšių augalų pasėjimas yra 
naudingas tuo, kad stabilizuojamas substratas ir greitai sukuriamas patrauklus žolynas, o 
kartu paliekama pakankamai atviro dirvožemio, kad galėtų vykti natūrali kolonizacija. 

Žalio šieno paskleidimas yra naudinga alternatyva velėnos įsodinimui arba natūraliai 
kolonizacijai: iš vietinės kalkingos pievos paimama nupjauto šviežio šieno su augalų 
sėklomis ir jis paskleidžiamas numatomoje kolonizuoti vietoje. Šienas būtinai turi būti 
nupjautas po augalų žydėjimo, kol dar nenukritusios sėklos; geriausių rezultatų pasiekiama 
tada, kai turima patikimų praktinių žinių apie tikslines rūšis ir jų sėklų pasklidimo momentą. 
Šieną reikėtų paskleisti per 24 valandas po jo surinkimo, kad būtų išvengta sėklų sugedimo 
arba praradimo laikomame šiene. Tam naudojant vietinius išteklius, naujai sukurtos pievos 
gali labiau derėti su esamomis pievomis ir susiformuoja vietinio genotipo žolynai; tai taip 
pat padeda užtikrinti nedideles transportavimo išlaidas.  

Ten, kur vietoje nėra kalkingos pievos, iš kurios būtų galima imti išteklius, galima 
suformuoti pradinį žolyną naudojant pirktinį sėklų mišinį. Galima sėti iš vietinės tinkamos 
teritorijos surinktas sėklas. Reikia saugotis, kad nebūtų nualinta ta teritorija, iš kurios 
imamos sėklos, todėl jų nereikėtų surinkti per daug. Alternatyva yra pirktinių sėklų 
naudojimas. Jose neturėtų būti tarprūšinių (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense × 
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T. medium) ar tarpgentinių (×Festulolium) hibridų ar poliploidinių veislių (Lollium ir 
Trifolium tetraploidinių rūšių). Iš patikimo sėklų banko gausite sėklų mišinių, tinkamų pagal 
savo vietovės klimatą ir pagrindines dirvožemio sąlygas. Kai įmanoma, reikėtų naudoti 
vietinės kilmės sėklas.  

Laukinės gėlės ir varpinės žolės paprastai sėjamos kartu, nes varpinės žolės padeda 
stabilizuoti dirvožemį ir suteikia svarbią priedangą žiemos metu. Varpinių žolių sėklos 
mišinyje turėtų sudaryti pakankamai nedidelę dalį, kad būtų užtikrinta, jog galės įsitvirtinti 
kiti žoliniai augalai, ir liktų vietos papildomų augalų rūšių natūraliai rekolonizacijai. Sėklos 
paprastai sėjamos rugsėjo ar spalio mėn. rankomis arba žemės ūkio mašinomis, pavyzdžiui, 
eilinėmis ar griovelinėmis sėjamosiomis, kurias naudojant turimu sėklų kiekiu apsėjamas 
maksimalus plotas (Crofts ir Jefferson, 1999). Rekomenduojama paskleisti sėklas 
paviršiuje, neįterpiant į dirvožemį; tai galima atlikti daugeliu sėjimo mašinų. Siekiant 
kontroliuoti dominuojančias vienmetes rūšis, itin svarbu pirmaisiais metais po pasėjimo 
dažnai (iki 3 kartų per metus) šienauti. Bendrasis tikslas yra toks, kad įsitvirtintų kuo 
daugiau daugiamečių rūšių, kurios pirmaisiais metais mažiau geba konkuruoti su 
vienmetėmis rūšimis, ypač ten, kur ariamajai dirvai būdingų rūšių piktžolių našta yra didelė 
(žr. Nowakowski ir Pywell, 2016). 

Kad ir kuris pievos kūrimo metodas būtų pasirinktas, svarbu pripažinti, kad turi praeiti 
keletas metų iki pieva įsitvirtina ir tampa stabilia bendrija. Tinkamas pievos tvarkymas yra 
itin svarbus tam, kad galėtų vystytis ir išlikti didele rūšių gausa pasižyminti bendrija. 

Kalkingų pievų sukūrimas nualintoje anksčiau artoje žemėje sėkmingai atliktas, pavyzdžiui, 
Anglijos pietuose (Fry et al., 2018), naudojant parinktas augalų rūšis iš kalkingos pievos tipo 
augalų bendrijos (Bromus erectus pievos), kuri yra tame regione vyraujanti pievų bendrija, 
įprastai naudojama kaip tikslinė bendrija per atkūrimo programas. Jungtinėje Karalystėje 
vis dažniau naudojamasi galimybe sukurti pusiau natūralias sausas pievas, pavyzdžiui, 
pagal novatoriškas ir išradingas pakelių tvarkymo programas. Pagal vieną pakelės atkūrimo 
projektą pietvakarių Anglijoje, kuris pradėtas dar visai neseniai, 2012 m., toje vietoje jau 
susiformavo didele rūšių gausa pasižyminti augmenija ir joje nuo sukūrimo jau aptikta 30 
drugių rūšių (pusė visų Jungtinės Karalystės rūšių). 
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Pievos buveinės sukūrimas Jungtinėje Karalystėje pagal pakelių tvarkymo programas (Sam Ellis) 

5.3.1. Buveinės tvarkymas ir stebėsena po sukūrimo 

Kalkinga pieva turėtų būti kuriama tik ten, kur tvirtai įsipareigojama laikytis ilgalaikio jos 
tvarkymo režimo pagal teritorijos valdymo planą. Tvarkymas yra reikalingas siekiant 
išvengti krūmokšnių ir kitų agresyviai plintančių rūšių įsivyravimo žolyne ir palaikyti didelę 
rūšių gausą. Pievai įsitvirtinti paprastai reikia 3–5 metų. Tuo laikotarpiu būtina taikyti žolės 
pjovimo ir neintensyvaus ganymo režimą; konkretūs reikalavimai nustatomi teritorijos 
lygmeniu.  

Pirmųjų metų žolės pjovimo režimai paprastai nėra reikalingi ant atviro mineralinio 
substrato sukurtoje pievoje, nors derlingesnėse vietose gali reikėti pjauti žolę palaikant ne 
didesnį kaip 10 cm žolyno aukštį. Šienavimas turi būti atliekamas tokiu laiku, kad netrikdytų 
lizdus ant žemės sukančių paukščių. Šienavimas skatina atžalų sutankėjimą, taip pat mažina 
stambesnių augalų rūšių konkuravimą ir krūmokšnių skverbimąsi.  

Nupjauta augalinė medžiaga po šienavimo turėtų būti pašalinta iš pievos teritorijos. Jeigu 
žolėje tebėra sėklų, galima panaudoti tą šieną paskleidžiant kitose vietose. Pieva turėtų 
būti šienaujama po vieną kartą antraisiais ir trečiaisiais metais po to, kai pievos gėlės ir 
varpinės žolės subrandina sėklas. Per tuos pirmus trejus metus nereikėtų leisti pievoje 
ganytis triušiams, galvijams ir avims arba jų ganymas turėtų būti kontroliuojamas iki pieva 
įsitvirtins, t. y. iš sėklų išaugę augalai suformuos pakankamai tvirtas šaknų sistemas, kad 
ganomi gyvuliai jų neišrautų. Pievai įsitvirtinus galima pradėti neintensyviai ganyti.  

Ilgalaikis tvarkymas ganymu ir (arba) šienavimu yra labai svarbus rūšių gausai palaikyti. 
Praeityje ganymas, o kai kuriuose regionuose ir šienavimas buvo įprastas tvarkymo būdas; 
tačiau šienavimas gali būti tinkamesnis nedideliuose plotuose ir nestačiuose šlaituose. 
Pievos tvarkymas galvijų ir avių ganymu gali būti atliekamas ištisus metus, jei palaikomas 
nedidelis gyvulių tankis, nors tai priklauso nuo tokios ganyklos produktyvumo. 
Neproduktyvios ganyklos gali būti tinkamos ganymui tik žiemą, nors ir pastarąją veiklą 
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būtina stebėti, kad nebūtų ištrypimo, dėl kurio sutankėja dirvožemis arba jo struktūra 
fiziškai suardoma po sunkių gyvulių kojomis.  

Ganymu turėtų būti siekiama suformuoti įvairių ilgių žolės pievos mozaiką su nedideliais 
krūmokšnių ploteliais (užimančiais, pvz., ne daugiau kaip 25–30 proc. viso ploto); 
pavyzdžiui, ganomi skirtingų tipų gyvuliai išrankiai nuėda augalus ir gali būti naudojami 
tokiai mozaikai suformuoti. Galvijai suėda stambesnes žoles ir sumindo daugiau negu avys. 
Sumindytos žemės ploteliuose atsiveria spragų naujiems augalams įsitvirtinti. Išsamesnės 
informacijos apie tvarkymą pateikta Crofts ir Jefferson (1999).  

Net ir tada, kai pievos kūrimo darbai atliekami labai palankioje vietoje, siekiant įvertinti jos 
įsitvirtinimą ir ilgalaikę sėkmę reikia vertinti pievos tvarkymo praktiką. Reikalingas 
konkrečios teritorijos ilgalaikio tvarkymo planas. Jis turėtų apimti stebėsenos ir vertinimo 
programą, kad būtų galima prireikus pritaikyti tvarkymo režimą.  

Žemumų pievų buveinių sukūrimo stebėsena galėtų apimti tokius aspektus kaip: 
- pievos įsitvirtinimo lygis: augalinės dangos procentinė dalis, plikos žemės lopinėliai ir 

lapų nuokritų buvimas; 
- žolyno sudėtis: varpinių ir kitų žolinių augalų santykis, pozityviosios indikatorinės 

rūšys, negatyviosios indikatorinės rūšys, specifinės vietinės rūšys; 
- tipinė rūšinė sudėtis, įskaitant pasirinktas indikatorines rūšis iš įvairių taksonominių ir 

funkcinių grupių, tokių kaip apdulkintojai (geluoniniai Hymenoptera, Syrphidae, 
Lepidoptera) ir antžeminių bei požeminių gyvūnų (plėšrūnų ir negyvas organines 
medžiagas skaidančių organizmų) grupės. 

Pievų sukūrimas ariamojoje žemėje Čekijoje 

Ariamosios žemės pavertimas pieva, kurioje gausu rūšių, yra ilgą laiką trunkantis procesas. Jo 
sėkmė priklauso ne tik nuo atkūrimo metodo ir naudojamo sėklų mišinio sudėties, bet ir nuo 
vietos sąlygų želdinamame plote (Jongepierová ir Malenovský, 2012; Jongepierová et al., 2012; 
Scotton et al., 2012; Ševčíková et al., 2014). Vabzdžių bendrijos sėkmingiau atkuriamos 
tokiame kraštovaizdyje, kur arti yra didelis pusiau natūralių didele rūšių gausa pasižyminčių 
pievų plotas, nes maitintis konkrečiais augalais prisitaikiusių augalėdžių vabzdžių rūšių 
gebėjimas plisti yra ribotas (Woodcock et al., 2010a, 2010b). Toliau aptariami dažniausiai 
naudojami pievų sukūrimo metodai. 

Savaiminė sukcesija. Vien ekologinės sukcesijos procesų gali pakakti pievoms atkurti tik labai 
sausose arba, priešingai, labai drėgnose vietose, kur negali įsitvirtinti krūmokšniai ir medžiai, ir kur 
arti yra išlikusių daugiamečių pievų ar ganyklų. Šilčiausiuose šalies regionuose esančiuose 
apleistuose anksčiau artuose sausų vietų laukuose vykdyta stebėsena parodė, kad senesni žolynai 
rūšine sudėtimi panašėja į natūralią stepių augmeniją (Jírová et al., 2012). Vis dėlto paprastai nuo 
trečių metų po lauko apleidimo reikia pradėti reguliariai šienauti. Ekologiškai palankios rūšinės 
sudėties pievų atkūrimas trunka maždaug nuo dešimties (Lencová ir Prach, 2011) iki dvidešimties 
metų (Prach et al., 2014), tačiau augalams ir kai kurioms stuburinių grupėms gali reikėti ilgesnio 
laiko iki atsikurs pirmykštės įvairovės didele rūšių gausa pasižyminti augmenija. 

Pirktiniai sėklų mišiniai. Pirktinių ankštinių ir varpinių augalų sėklų mišinių pasėjimas yra 
dažniausias dideliu mastu atliekamo ariamosios žemės pavertimo pievomis būdas. Nors to 
negalima laikyti natūraliu ekologiniu atkūrimu, tokie iš pradžių skurdžios rūšinės sudėties žolynai 
laikui bėgant gali pasipildyti tikslinėmis augalų ir gyvūnų rūšimis, ypač jei tos rūšys tebėra išlikusios 
apylinkėse. Tai patvirtina stebėsenos rezultatai iš Baltųjų Karpatų (Prach et al., 2014; Jongepierová 
et al., 2018). Tose vietose, kuriose pageidaujamų rūšių vėlesnės kolonizacijos galimybės yra ribotos 
dėl to, kad jų nėra aplinkinėse teritorijose, galima jomis papildyti iš pasėtų pirktinių žolės mišinių 
sukurtus žolynus, įsėjant arba pasodinant pageidaujamų augalų. 
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Regiono sėklų mišiniai. Regiono sėklų mišiniai surenkami, dauginami ir naudojami konkrečioje 
teritorijoje, nenaudojant augalų gerinimo procesų. Šių mišinių rūšinė sudėtis priklauso nuo toje 
vietovėje esančių natūralių bendrijų (Scotton et al., 2012). Esamos augalų, ypač ne varpinių žolių, 
rūšys taip pat sudaro sąlygas didelei gyvūnų, kurie yra nuo tų augalų priklausomi dėl mitybos ar 
kitų priežasčių, įvairovei. Pagrindinis šio metodo pranašumas yra toks, kad juo padedama palaikyti 
gana didelę natūralią genetinę populiacijų variaciją, taip užkertant kelią svetimų genotipų ar net 
nevietinių rūšių arba veislių plitimui. Keliuose leidiniuose galima rasti nurodymų, kaip gauti savo 
regiono sėklų ir jas naudoti (Scotton et al., 2012; Jongepierová et al., 2012; Jongepierová ir Prach, 
2014; Ševčíková et al., 2014). Pagrindiniai principai yra tokie: 
  sėklų iš pievos galima gauti su ką tik nupjautos žolės biomase (žaliu šienu), kuri nedelsiant 

paskleidžiama atkuriamame plote. Šis metodas daugiausia naudojamas Nyderlanduose ir 
Vokietijoje, ne tik ariamojoje žemėje, bet ir kitose vietose, pavyzdžiui, ant lakiųjų pelenų klodų 
(Kirmer et al., 2014); 
  jeigu nupjauta biomasė po šienavimo išdžiovinama, gautą šieną galima iškart naudoti kaip sėklų 

šaltinį arba prieš naudojant sėklos iškuliamos (iškultas šienas); 
  šienaujant kombainu žolynas nupjaunamas ir iškart iškuliamas vietoje; 
  mechanizuotai renkant sėklas braukiamuoju būdu, jos „iššukuojamos“ iš augančio žolyno; 
  kai reikia, mažesnį sėklų kiekį galima surinkti ir rankomis; 
  dėl sudėtingo sėklų rinkimo (skirtingų dydžių ir nevienodo subrendimo laiko) rekomenduojama 

auginti augalus lysvėse.   
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Regiono didelės augalų rūšių įvairovės sėklų mišiniai pievoms sukurti ariamojoje žemėje dideliu 
mastu iki šiol naudoti tik Baltųjų Karpatų kalnuose – ten šiuo būdu apželdintas jau daugiau kaip 
600 ha plotas (Jongepierová, 2008; Jongepierová ir Prach, 2014; Prach et al., 2013, 2015a; 
Jongepierová et al., 2015). 

Viršutinių dirvožemio sluoksnių ar velėnos ruožų perkėlimas. Galima atkuriamos pievos vietoje 
paskleisti paimtą paviršinių sluoksnių dirvožemį arba į ją perkelti ištisinius velėnos ruožus. Vis dėlto 
tai yra techniškai sudėtingas ir brangiai kainuojantis darbas, be to, padaroma žalos tai vietai, iš 
kurios imami ištekliai. Šį metodą galima pagrįstai taikyti nedideliu mastu arba tose vietose, kur 
buveinė, iš kurios imami ištekliai, bus prarasta (pvz., dėl vykdomų kasybos ar statybos darbų). Šiek 
tiek patirties atliekant tokius darbus nederlingose stepinės augmenijos vietose įgyta Čekijoje 
(geležinkelio tunelis Obržanuose, klinčių karjeras Haduose ir Dalkų karjeras netoli Čebyno); ten 
pasiekta teigiamų rezultatų, susijusių su stepinių rūšių išgyvenimu naujose vietose, tačiau tik 
nedaugelis perkeltų kserofilinių rūšių išplito apylinkėse, o jei jos vis dėlto plinta, tai vyksta labai 
lėtai. 

 

5.4. Apsaugos valdymo konkrečioje teritorijoje planavimas 

Kadangi šios buveinės bruožai, apsaugos vertė ir aplinkybės (istorija ir raida) yra labai 
skirtingi įvairiose valstybėse ir biogeografiniuose regionuose, planuojant buveinės 
tvarkymą labai svarbu atsižvelgti į šiuos bendrus aspektus, kad būtų galima priimti 
racionalius tvarkymo sprendimus:  

- su rūšių apsaugos būkle susiję tikslai ir tikslinės vertės konkrečioje teritorijoje;  

- vietos ir (arba) regiono žemės naudojimo ir gyvulininkystės tradicijos, praktika ir 
metodai, nes iki šių dienų išlikusios saugotinos vertybės dažnai yra ankstesnių žemės 
naudojimo ir ganymo režimų rezultatas. 

Nors dažnai neįmanoma, netinkama ir nebūtina atkartoti praeityje vykdyto tradicinio pievų 
tvarkymo, reikėtų, jeigu įmanoma, remtis turimomis žiniomis ir patirtimi.  

Išsamus vietos sąlygų tyrimas padės nustatyti geriausius buveinės priežiūros ar atkūrimo 
būdus ir metodus ir įvertinti jų tinkamumą esamomis konkrečiomis aplinkybėmis, taip pat, 
atsižvelgiant į prieinamus išteklius, įvertinti, kiek įmanoma pasiekti tikslus, ir numatyti 
potencialias kliūtis.  
 

Pagrindiniai svarstytini aspektai planuojant pievų apsaugą ir tvarkymą (Rusina, 2017) 

Ekologiniai aspektai 

 Kraštovaizdžio ekologiniai ryšiai yra labai svarbūs ilgalaikiam pievų rūšių išlikimui. Jie 
užtikrina rūšių judėjimą iš vienos pievos į kitą ir pakankamai didelių bei genetiškai įvairių 
populiacijų palaikymą. Todėl gerinti ar atkurti pievą, esančią bendroje sistemoje kartu su 
kitomis pievomis arba didesnėje teritorijoje, kurioje gausu pusiau natūralių pievų, yra 
svarbiau negu izoliuotą pievą miškingame ar intensyvaus žemės ūkio kraštovaizdyje. 
Atkūrimas šiuo atveju taip pat yra sėkmingesnis todėl, kad į atkurtą pievą iš kitų pievų gali 
lengvai plisti įvairios rūšys.  

 Pievų plotai yra svarbūs augalų, paukščių ir bestuburių rūšių išsaugojimui. Todėl, jei kiti 
veiksniai (žr. toliau) yra panašūs, pirmenybę reikėtų teikti didesnių pievų atkūrimui.  

  



 

91 

 Pievos biologinė įvairovė – kuo ji didesnė, tuo svarbiau atkurti tokią pievą.  

 Saugomų rūšių buvimas – jeigu pievoje yra išlikusi saugoma rūšis, tokios pievos 
išsaugojimui turėtų būti teikiama pirmenybė prieš pievą, kurioje tokių rūšių nėra.  

 Pievos aplinkos sąlygų pokyčiai – pageidautina atkurti pievas, kuriose aplinkos sąlygos yra 
mažiau pakitusios.  

Socialiniai ir ekonominiai aspektai 

 Ilgalaikio tvarkymo perspektyva: pirmenybė teiktina toms pievoms, dėl kurių labiau 
tikėtina, kad po atkūrimo bus vykdomas nuolatinis palaikomasis jų tvarkymas. Planuoti 
pievų atkūrimą verta tik tokiose vietose, kuriose numatomas ilgalaikis pievų tvarkymas. 
Priešingu atveju į atkūrimą investuoti finansiniai ištekliai būtų netvariai panaudoti ir 
nauda biologinės įvairovės apsaugai būtų tik laikina arba jos visai nebūtų (tai priklauso 
nuo greitai pasiekiamos atkūrimo sėkmės). Pievos daugiafunkciškumas: pirmenybė 
teikiama pievoms, kurias po atkūrimo numatoma įvairiau naudoti, pavyzdžiui, ten, kur 
tvarkymo darbais ne tik užtikrinama biologinė įvairovė, bet ir ruošiami pašarai ūkiniams 
gyvūnams, pieva naudojama turizmui, joje renkami vaistiniai augalai arba vykdomas 
ekologinis švietimas. Tačiau net jei pieva nenaudojama gyvūnų pašarui ruošti, jos 
tvarkymas vis vien laikomas produktyvia veikla – gamtos vertybių ir biologinės įvairovės 
kūrimu. 

 Vietos bendruomenės, vietos savivaldos institucijų, žemės savininko ir valdytojo požiūris: 
kuo labiau vietos bendruomenė vertina biologinę įvairovę ir jos teikiamą naudą, tuo 
geresnės yra atkurtos pievos ilgalaikio išsaugojimo perspektyvos.  

 Atkūrimo sąnaudų ir numatomų rezultatų santykis: pirmenybę reikėtų teikti pievoms, 
kurias galima atkurti mažiausiomis investicijomis ir gaunant didžiausią naudą (kai 
prognozuojama labai didelė atkūrimo sėkmė). Planavimo, įskaitant finansinį planavimą, 
etape taip pat reikėtų apsvarstyti pievos priežiūros sąnaudas. Reikėtų atsižvelgti ir į 
sąnaudas arba pajamas dėl medžiagų, susidarančių atkuriant arba tvarkant buveinę, tokių 
kaip mediena, nupjauta biomasė, pašalintas paviršinis dirvožemis ir kt. Gali būti sunku 
rasti būdą praktiškai panaudoti tokias medžiagas, o tokių buveinės atkūrimo „šalutinių 
produktų“ išgabenimas ir paskesnis šalinimas gali lemti nemažas papildomas išlaidas. 

Pievos atkūrimo ir priežiūros tikslus galima pasiekti įvairiais sprendimais. Darbo metodai ir 
technikos gali būti labai skirtingi tiek finansinių išteklių, tiek laiko sąnaudų atžvilgiais, todėl 
siekiant pasirinkti geriausią sprendimą reikia atlikti išsamią galimybių studiją ir įvertinti 
įvairias alternatyvas. Konkrečių atkūrimo ir priežiūros darbų bei procedūrų pasirinkimą 
lemia trys aspektai – teritorijos ekologinės sąlygos, prieinami rūšių ištekliai ir 
pageidaujamas laikotarpis, per kurį turėtų būti pasiektas tikslas.  

Atkūrimas ir tvarkymas turėtų būti atliekami pagal atskirą konkrečios teritorijos atkūrimo 
ir tvarkymo planą. Toliau apibendrinti pagrindiniai pievos atkūrimo ir priežiūros plano 
rengimo etapai.  

  



 

92 

Pievos atkūrimo planavimo etapai (parengta pagal Rusina (ed.), 2017) 

1. Renkama informacija apie teritorijos sąlygas, įskaitant pagrindinius to tipo pievos 
išsaugojimui svarbius ekologinius procesus: augmeniją, gyvūnų ir augalų rūšinę sudėtį, 
dirvožemio savybes, reljefą, drėgmės režimą, drenavimo sistemą ir būklę, ankstesnį ir 
dabartinį tvarkymą ir kt.  

2. Nustatomas pievos priežiūros arba atkūrimo tikslas, pavyzdžiui, pasiekti arba palaikyti 
gerą buveinės būklę (struktūrą, ekologinius procesus ir būdingą rūšinę sudėtį) ir išvengti 
jos degradacijos. Apsvarstomi galimai prieštaringi tvarkymo prioritetai ir nustatomi 
tinkamiausi variantai (žr. X.X skirsnį).  

3. Įvertinamas dabartinio tvarkymo tinkamumas tikslui pasiekti ir prireikus nustatomi būtini 
pakeitimai. 

4. Nustatomos buveinės atkūrimui ar priežiūrai reikalingos priemonės ir metodai bei jų 
deriniai. Gali reikėti taikyti skirtingas atkūrimo ar priežiūros priemones įvairiose tos 
pačios pievos dalyse. Pavyzdžiui, pievos dalyje, kurioje yra gausi saugomos augalų rūšies 
populiacija, atkūrimo priemonės bus orientuotos į gerą šios rūšies būklę, kitur tikslas bus 
užtikrinti tam tikrų rūšių gyvūnams (pvz., paukščiams, drugiams) tinkamą augmenijos 
struktūrą, dar kitur – riboti ekspansyvių rūšių plitimą. Tokiais atvejais patartina reikiamų 
priemonių taikymo vietas pažymėti žemėlapyje. 

5. Nustatomi ekologiniai ir su kraštovaizdžiu susiję atkūrimo arba priežiūros priemonių 
įgyvendinimo apribojimai bei pranašumai.  

6. Nustatomi socialiniai, ekonominiai, teisiniai ir finansiniai atkūrimo arba priežiūros 
priemonių apribojimai ir pranašumai, įskaitant, pavyzdžiui, sąnaudas ar teisinius 
atkūrimo ar priežiūros priemonių apribojimus ir, kita vertus, galimas paskatas, finansinius 
išteklius, paramą pagal esamas programas ir kt.  

7. Atsižvelgiant į aplinkos, teisinio, socialinio ir ekonominio pobūdžio apribojimus bei 
pranašumus išsamiai nustatomi pievos atkūrimo arba priežiūros tikslai, pavyzdžiui, 
buveinės augmenijos struktūros gerinimas, konkrečiai augalų, paukščių ar kitai rūšiai 
reikalingų sąlygų gerinimas.  

8. Parengiamas atkūrimo ir priežiūros darbų tvarkaraštis. Reikiamų atkūrimo ir priežiūros 
darbų seka ir laikas planuojami priklausomai nuo pievos pradinės būklės. 

9. Pradedama atkūrimo ir priežiūros sėkmės stebėsena, įskaitant periodinį vertinimą, kad 
būtų galima atlikti reikiamus atkūrimo ir priežiūros proceso pakeitimus. 

 

5.5. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomi priemonių prioritetai ir prioritetinės 
veiksmų zonos 
Prioritetų nustatymas gali turėti lemiamą reikšmę siekiant didžiausio apsaugos veiklos 
veiksmingumo, optimizuojant stebėsenos ir tvarkymo sąnaudas ir laiką, taip pat vertinant 
tvarkymo veiklos tinkamumą.  To siekiant galima apibrėžti konkrečius veiksmų prioritetų 
nustatymo kriterijus.  

Nustatant šio buveinių tipo apsaugos veiksmų prioritetus naudingais laikomi tokie 
kriterijai: 

- geografinė padėtis; 
- apleidimo laikas; 
- esamos augmenijos pobūdis; 
- užžėlimo krūmokšniais lygis; 
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- įgyvendinamumas, pavyzdžiui, teritorijos prieinamumas naudojantis reikiamomis 
technologijomis ir kt.; 

- indėlis siekiant biogeografinio regiono arba regioniniu lygmeniu geros apsaugos 
būklės. 

Kaip pavyzdį galima paminėti prioritetų nustatymo vadovą, parengtą pagal programos LIFE 
projektą LIFE13 NAT/IT/000371 (SUN LIFE - Strategy for the Natura 2000 Network of the 
Umbria Region). Šiame dokumente, viena vertus, pagrindinė reikšmė teikiama esminiams 
buveinės bruožams: prioritetiniam buveinės statusui, buveinės reprezentatyvumui ar 
retumui regiono mastu, augalų bendrijų gausai (fitocenozinei įvairovei), esamų ir 
potencialių į Buveinių direktyvos II–IV priedus įtrauktų rūšių skaičiui, esamų ir potencialių 
raudonosios knygos rūšių skaičiui. Kita vertus, nustatant prioritetus atsižvelgiama į 
išorinius aspektus, padedančius pripažinti realią degradacijos riziką, tokius kaip dėl 
žmogaus veiklos susidaranti apkrova, apsaugos būklė nacionaliniu lygmeniu, taip pat esanti 
transformacijos (dinaminių procesų) rizika. 

Latvijoje atsižvelgiama į šiuos bendruosius kriterijus:  

- konkrečios buveinės rūšims, įskaitant saugomas rūšis, gresia išnykimas vietos mastu 
dėl buveinės kokybės blogėjimo ir izoliacijos; prognozuojamas jų paplitimo arealo 
mažėjimas ateinančiais dešimtmečiais; 

- atitinkama buveinė yra vienintelė ar beveik vienintelė vieta, kurioje yra bent viena iš 
Buveinių direktyvos II priede ar Paukščių direktyvoje nurodytų rūšių arba labai reta (tik 
keliose vietose aptinkama) rūšis, saugoma Latvijoje, arba ta buveinė yra svarbi 
migracijai, veisimuisi ar kitai svarbiai rūšių gyvenimo ciklo daliai, arba ji yra saugomų 
rūšių, kurių paplitimas sparčiai mažėja, buveinė. 

Siekiant išrinkti prioritetinių buveinių tipų apsaugai svarbiausias „Natura 2000“ teritorijas 
atsižvelgiama į šiuos kriterijus (būtina atitiktis bent keturiems iš jų): 

- konkreti buveinė užima reikšmingo dydžio plotus konkrečioje „Natura 2000“ 
teritorijoje ir (arba) ši buveinė yra labai tipiška ir jos reprezentatyvumas didelis (bent 
B kategorijos) ir tai svarbu siekiant geros jos apsaugos būklės visoje šalyje; 

- atkurti šią konkrečią buveinę toje teritorijoje yra svarbu šio buveinių tipo apsaugai 
nacionaliniu lygmeniu arba ES borealinio biogeografinio regiono lygmeniu;  

- jei buveinė būtų prarasta toje „Natura 2000“ teritorijoje, gali sumažėti jos paplitimo 
arealas; 

- ši buveinė toje konkrečioje „Natura 2000“ teritorijoje yra degradavusi, tačiau pajėgi 
atsigauti; atkūrimo priemonės labai pagerins jos būklę ir (arba) padidins buveinės 
plotą; 

- įmanoma užtikrinti tvarų buveinės tvarkymą ir palankų apsaugos režimą; 
- įvertintos tos buveinės atkūrimo konkrečioje „Natura 2000“ teritorijoje sąnaudos yra 

adekvačios, atsižvelgiant į naudą; 
- buveinės atkūrimas konkrečioje „Natura 2000“ teritorijoje nedaro neigiamo poveikio 

kitoms saugomoms buveinėms ar svarbioms rūšims ir (arba) nekelia aplinkos 
apsaugos, socialinių ar ekonominių problemų. 
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5.7. Nustatant ir įgyvendinant priemones svarbiausi suinteresuotieji 
subjektai 

Atitinkamų suinteresuotųjų subjektų plataus masto dalyvavimas ir partnerystė apskritai 
laikomi būtinais veiksmingam reikiamų apsaugos priemonių įgyvendinimui. Apsaugos 
priemonių planavimui ir įgyvendinimui svarbu diegti dalyvavimo principus, pagal kuriuos 
įtraukiami šie suinteresuotieji subjektai:  

- ūkininkai, žemės savininkai ir žemės naudotojai; 
- teritorijų valdytojai, viešojo administravimo (nacionalinio, regioninio, vietos) 

institucijos;  
- gamtos apsaugos institucijos ir organizacijos;  
- žemės ūkio institucijos ir organizacijos; 
- moksliniai patarėjai ir priežiūros vykdytojai; 
- konsultavimo paslaugų ir techninės paramos teikėjai, padedantys ūkininkams 

įgyvendinti priemones; 
- nevyriausybinės organizacijos;  
- vietos bendruomenės; 
- vietos turizmo veiklos vykdytojai ir verslininkai (gausiai žydinčios sausos pievos 

dažnai yra patrauklūs kraštovaizdžio elementai, o jose ganomų gyvulių produktai 
gali būti naudojami kaip vietos produktai).  

 

5.8. Uždaviniai, sunkumai ir galimi sprendimai 

Svarbūs uždaviniai ir sunkumai siejami su atokių vietovių, kuriose yra 6210 tipo buveinių, 
tvarios ekonomikos vystymo poreikiu. Plačiu mastu vykstantys žemės apleidimo procesai 
yra kalnų ekonomikos sistemų, nepajėgių konkuruoti su moderniomis didelio masto 
gamybos sistemomis, nykimo padarinys. Siekiant stabdyti šį procesą galima strategija 
turėtų būti grindžiama tvarių gamybos sistemų, pajėgių užtikrinti vietos bendruomenių 
išlaikymą, plėtra.  

Taip pat gali kilti techninių sunkumų dėl reikalingos mokslinės priežiūros, kad 6210 tipo 
sausos pievos būtų tinkamai tausiai naudojamos. Šios gamtinės sistemos yra itin 
pažeidžiamos, pernelyg intensyvus naudojimas gali joms padaryti daug žalos. Tinkamai jas 
tvarkant turėtų būti atsižvelgiama į naudojamos pievos savitas vietines, ekologines, floros 
ir biogeografines charakteristikas, taip pat reikėtų rinktis ganyti tinkamiausio tipo gyvulius 
ir parinkti tinkamą jų skaičių (Frattegiani et al., 2017). Visiems ūkininkams ir gamybos 
įmonėms reikėtų padėti specialiomis stebėsenos programomis, kuriomis būtų galima 
užtikrinti pagal poreikius pritaikomą tvarkymą. 

Toliau išdėstyti kiti galimi apsaugos priemonių įgyvendinimo apribojimai ir problemų 
sprendimo būdai:  

 prieš atnaujinant ganymą laukuose turi būti pašalinti krūmynai ir atkurtos arba įrengtos 
galvijų girdyklos. Ūkininkai dažnai nepajėgia patys to finansuoti, kol nėra gavę BŽŪP 
tiesioginių išmokų už žemę, todėl atkūrimo priemonių finansavimas, o kartais ir darbo 
jėga turi būti skiriami pagal išorės projektą;  

 6210 tipo buveinėse esančių ganyklų pašare gyvuliams reikalingų mineralinių medžiagų 
kiekiai apskritai yra nedideli visus metus, todėl, jei pašaras nebūtų papildomas 
mineralinėmis medžiagomis, gyvuliams gali pasireikšti jų trūkumas (ypač fosforo, vario, 
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kobalto ir seleno). Dėl to būtina papildyti gyvulių pašarą naudojant mineralinius 
laižalus, koncentrato papildus ar mineralinius boliusus. Tačiau gyvuliai turi būti 
aprūpinami fosforu taip, kad jo poveikis rūšių gausai ir įvairovei būtų minimalus; 

 gali reikėti pievoje reguliariai tvarkyti krūmokšnius ir invazines piktžoles, įskaitant 
invazines svetimas rūšis, o tam reikia daug darbo jėgos. Jeigu buveinių tvarkymo darbai 
būtų mažiau intensyvūs, ūkininkai būtų pajėgesni reguliariai juos atlikti. Tai taip pat 
garantuotų tolesnį žemės tinkamumą BŽŪP tiesioginėms išmokoms gauti; 

 kai kuriose vietovėse (pvz., Arano salose Airijoje) ganymo konkrečiame žemės sklype 
periodas gali būti trumpas dėl ūkių suskaidymo ir mažo sklypų dydžio. Reikia užtikrinti, 
kad tokie maži žemės sklypai būtų prieinami, taigi į juos būtų galima perkelti galvijus, ir 
reikia palengvinti galvijų judėjimą, kad būtų galima palaikyti optimalų ganymo režimą 
atskirose suskaidyto ūkio dalyse; 

 kai kuriose vietovėse (pvz., Lenkijoje) tebėra sunku identifikuoti šias buveines ir 
kartografuoti jų laukus. Ne visos vertingos teritorijos yra pakankamai kartografuotos ir 
įvertintos, todėl gali būti sunku nustatyti savininko tapatybę ir planuoti bei įgyvendinti 
apsaugos priemones;  

 atkuriant ir (arba) vykdant ganymą kyla logistikos ir organizavimo problemų. Daugelyje 
regionų šiuo metu yra taip, kad gyvulių ganymas laukuose neįeina į vietos žemės ūkio 
sistemą. Siekiant diegti ganymo ganyklose praktiką ypač svarbu tinkamai organizuoti 
visus logistikos elementus (gyvulius, tvartus, aptvarus, vandens išteklius, žiemos 
pašarus), o tai yra sudėtinga, tam reikia daug išlaidų ir žmogiškųjų išteklių. Dėl šios 
priežasties ganymas pagal kai kuriuos projektus pakeičiamas šienavimu, kuris ne visada 
yra optimalus pievų tvarkymo būdas. 

5.9. Išvados ir rekomendacijos 

 Apsaugos tikslai ir prioritetai gali būti biogeografinio regiono lygmeniu nustatomi 
siekiant geros apsaugos būklės ir siekiant spręsti pagrindines grėsmę šiai buveinei 
keliančias problemas, įskaitant atkūrimo poreikių nustatymą siekiant ten, kur reikia, 
gerinti šių buveinių plotą, struktūrą ir funkcijas. 

 Pagal biogeografinio regiono lygmeniu nustatytus apsaugos tikslus reikia nustatyti 
konkretesnius tikslus valstybės lygmeniu, o tada teritorijos lygmeniu. Šiame veiksmų 
plane siūloma nustatyti prioritetines teritorijas ir zonas siekiant užtikrinti šių buveinių 
apsaugą ir prisidėti siekiant aukštesniu (pvz., biogeografinio regiono, nacionaliniu) 
lygmeniu nustatytų tikslų – tiek tinkle „Natura 2000“, tiek už jo ribų. 

 Nustatant teritorijos lygmens apsaugos tikslus turėtų būti apibrėžta šio buveinių tipo 
būklė, kuri turėtų būti pasiekta atitinkamose teritorijose, kad tos teritorijos kuo labiau 
prisidėtų prie geros apsaugos būklės nacionaliniu, biogeografinio regiono arba 
Europos lygmeniu. 

 Be to, priklausomai nuo šio buveinių tipo aprėpties tinkle „Natura 2000“, gali reikėti 
imtis veiksmų ne tik saugomose teritorijose, bet ir kitur, kad būtų užtikrinta ilgalaikė 
šių buveinių apsauga, ekologinė variacija ir pakankami ekologiniai ryšiai visame jų 
natūralaus paplitimo areale, taip pat su šia buveine susijusių rūšių išsaugojimas. 

 Šios buveinės gerai būklei palaikyti reikalingas ekstensyvus ganymas arba šienavimas, 
priklausomai nuo vietos sąlygų ir nuo ankstesnio tvarkymo praktikos. Taip pat gali 
reikėti vykdyti krūmynų ar invazinių rūšių kontrolę. 
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 Išsamus vietos sąlygų tyrimas padės nustatyti geriausius buveinės priežiūros ar 
atkūrimo būdus ir metodus ir įvertinti jų tinkamumą esamomis konkrečiomis 
aplinkybėmis, taip pat, atsižvelgiant į prieinamus išteklius, įvertinti, kiek įmanoma 
pasiekti tikslus, ir numatyti potencialias kliūtis.  
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 Pagrindiniai svarstytini aspektai planuojant pievų apsaugą ir atkūrimą apima 
ekologinius, socialinius ir ekonominius aspektus, nuo kurių priklauso tvarkymo ir 
atkūrimo galimybės. Atkūrimo ir tvarkymo darbai turėtų būti atliekami pagal atskirą 
konkrečios teritorijos atkūrimo ir tvarkymo planą. 

 Priklausomai nuo teritorijų apsaugos tikslų gali reikėti derinti tvarkymą prie konkrečių 
rūšių poreikių.  

 Tam tikromis aplinkybėmis gali būti reikalinga arba tinkama sukurti pievas. Tokio 
sukūrimo galimumas turėtų būti tinkamai nustatytas padedant atitinkamų sričių 
(dirvožemio, hidrologijos, ekologijos, augmenijos ir kt.) ekspertams. Pievos sukūrimo 
planas turėtų būti rengiamas panašiai kaip ir pievos atkūrimo planas. 

 Šių pievų apsaugai svarbūs uždaviniai yra susiję su sunkumais palaikyti tvarią 
ekonomiką atokiose vietovėse, kuriose yra 6210 tipo buveinių. Šiuo metu plačiu mastu 
vyksta tradicinės pievų tvarkymo veiklos nutraukimo procesas. Siekiant stabdyti šį 
procesą galima strategija turėtų būti grindžiama tvarių gamybos sistemų, pajėgių 
užtikrinti vietos bendruomenių išlaikymą, plėtra.   
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6. ŽINIOS IR STEBĖSENA 

Planuojant šio buveinių tipo apsaugą taip pat svarbu gerinti žinias ir metodikas, reikalingas 
apsaugos būklei, grėsmėms ir apkrovai vertinti, taip pat tinkamoms stebėsenos sistemoms 
įgyvendinti. Patartina parengti suderintas metodikas, pagal kurias būtų tinkamu mastu 
stebima 6210 tipo buveinės apsaugos būklė ir raida laikui bėgant. Stebėsenos sistemos 
turėtų apimti didelę 6210 buveinių tipo įvairovę.  

Tvarkymo priemonių veiksmingumas taip pat turėtų būti stebimas ir vertinamas naudojant 
tinkamus rodiklius, kurie galėtų aiškiai parodyti pasiektus rezultatus. 

 

6.1. Buveinių stebėsenos metodai 

Kaip minėta skirsnyje dėl apsaugos būklės vertinimo, keliose ES šalyse jau taikomos arba 
šiuo metu rengiamos ir tobulinamos buveinių stebėsenos sistemos ir protokolai. 

Stebėsena paprastai vykdoma pasirinktose teritorijose ir sklypuose arba naudojant 
stebėsenos linijas – transektas; ten užfiksuojami pagrindiniai buveinių bruožai ir taikomi 
atitinkami kriterijai bei ribinės vertės pagal apsaugos būklės vertinimo parametrus (plotą, 
struktūrą ir funkcijas, ateities perspektyvas). 

Stebėsenos tikslu atliekami tyrimai gali apimti tam tikrą buveinių paplitimo teritorijos 
procentinę dalį, o tiriamoji imtis turėtų būti pakankama, kad būtų reprezentuojama bendra 
buveinių variacija ir įvairios sąlygos. 

Toliau pateikti keli aktualūs ES šalyse taikomų buveinių stebėsenos sistemų ir protokolų 
pavyzdžiai. Neseniai atlikta stebėsenos sistemų kūrimo ES valstybėse narėse apžvalga yra 
pateikta Ellwanger et al., 2018. 

Vokietijos federalinė gamtos apsaugos agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su 
federalinių žemių gamtos apsaugos agentūromis, parengė rekomendacijas dėl bendros 
svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos lygio stebėsenos ir vertinimo remiantis atskirų 
jų buvimo (pvz., konkrečiose teritorijose) atvejų tyrimais ir išsamiomis ekspertų žiniomis 
(BfN ir BLAK, 2017). Buveinių „struktūros ir funkcijų“ parametro vertinimas grindžiamas 
keliais kriterijais (tipinių buveinės struktūrų ir rūšinės sudėties visavertiškumu, apkrovos 
veiksniais), ištiriant pagrindinius buveinės bruožus. Šių pagrindinių bruožų įvertinimas 
palyginamas su nustatytomis ribinėmis vertėmis, kurios parodo buveinės būklę.  

6210 tipo buveinei taikomi tipinių buveinės struktūrų visavertiškumo kriterijai apima 
esamų būdingų struktūrinių tipų (pvz., terofitų ar pirminių rūšių augalų, trumpos žolės ar 
daugiasluoksnės struktūros pievų, nevientisos augmenijos su atviros žemės lopinėliais, 
samanų, kerpių, termofilinės pakraščių augmenijos ar krūmokšnių) skaičių ir apimtį, taip 
pat žolinių augalų dangos apimtį (be pusiausvyros sutrikdymo rodiklių). Apimtis 
matuojama procentais. Kad įvertinimas būtų „puikus“ (A lygio), tipinių buveinės struktūrų 
apimtis, pavyzdžiui, turi būti ne mažesnė kaip 75 proc. Jei tipinių buveinės struktūrų 
apimtis yra mažesnė nei 50 proc., tai rodo tų struktūrų vidutinio lygio ar dalinę degradaciją 
(C lygis). Tipinės rūšinės sudėties visavertiškumą vertina ekspertai remdamiesi nacionaliniu 
būdingų augalų rūšių pavyzdiniu sąrašu, kuris gali būti patikslinamas regiono lygmeniu.  

Apkrovos kriterijai dalijami į subkriterijus: pusiausvyros sutrikdymo rodiklių (pvz., 
eutrofikacijos ar pūdymavimo rodiklių, augalų neofitų) apimtį, tiesioginę žalą augmenijai 
(jos apimtį, taip pat žalos priežastį, pvz., mindymą), užžėlimo krūmokšniais dėl 
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nepakankamo tvarkymo apimtį, atkurto miško ar pasodintų medžių ploto apimtį, tvarkymo 
trūkumus ir kitus 6210 tipo buveinės apkrovos veiksnius. Apimtis matuojama procentais: 
pavyzdžiui, kai pusiausvyros sutrikdymo rodiklių apimtis yra 5 proc. ar mažesnė ir nėra 
invazinių augalų neofitų, vertinimo rezultatas yra „nedidelis apkrovos poveikis arba jokio 
poveikio“ (A lygis), o kai apimtis yra didesnė kaip 25 proc., vertinimo rezultatas yra „didelis 
apkrovos poveikis“ (C lygis). Tvarkymo trūkumus ir kitus apkrovos veiksnius vertina 
ekspertai. 

Per Airijos pusiau natūralių pievų tyrimą (ISGS) nustatyti buveinių stebėsenos metodai 
Airijoje21, įskaitant 6210 tipo buveinių vertinimo kriterijus (O’Neill et al., 2013). 2015–
2017 m. atliktas naujas pievų stebėsenos tyrimas (Grassland Monitoring Survey, GMS) dėl 
6210 buveinių tipo (Martin et al., 2018). Šis tyrimas apėmė 55 teritorijas su 6210/*6210 
tipo buveinėmis, užimančiomis 237,83 ha plotą, taigi 17 proc. viso dabartinio užfiksuoto 
šio tipo buveinių ploto, kuris yra 1 416 ha; dėmesys skirtas aukščiausios kokybės 
teritorijoms. Per šį tyrimą įvertintas buveinės plotas, struktūra ir funkcijos, taip pat ateities 
perspektyvos kiekvienoje teritorijoje.  

Plotas įvertintas patikrinant dabartinį buveinės dydį ir jį palyginant su ankstesnių tyrimų 
kartografiniais duomenimis arba palyginant ploto duomenis iš įvairių aerofotografijų ir 
palydovų vaizdo duomenų serijų (Martin et al., 2018). Ploto sumažėjimas išreikštas kaip 
metinis sumažėjimas procentais per nustatytą laikotarpį. 

Struktūra ir funkcijos vertintos pagal kelis kriterijus, pagal kuriuos pagrindiniai buveinės 
bruožai tiriami lyginant su nustatytais etalonais ar ribinėmis vertėmis, atitinkančiomis gerą 
buveinės būklę (Martin et al., 2018). Tikrinimas ir vertinimas pagal šiuos kriterijus 
atliekamas vienodo dydžio ploteliuose, nustatytuose ant žemės naudojant matavimo 
juostą arba kvadratinį rėmą. 

Struktūros ir funkcijų kriterijai nustatyti remiantis nacionaliniu duomenų rinkiniu siekiant 
pateikti gairių ekologams dėl 6210 tipo buveinių pripažinimo ir vertinimo Airijoje (Martin 
et al., 2018). Atliekant pievų stebėsenos tyrimą (GMS) šie kriterijai buvo peržiūrimi 
kiekvienoje konkrečioje teritorijoje ir patikslinami siekiant užtikrinti jų tinkamumą vietos 
skirtumams vertinti. Dėl aukštumų teritorijose esančių 6210/*6210 tipo buveinių, kuriose 
dažnai gali būti gausu samanų, kaip pozityviosios indikatorinės rūšys įtrauktos samanos 
Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera ir Tortella tortuosa. 

Ateities perspektyvos vertintos tiriant esamą apkrovą, būsimas grėsmes ir palankią 
tvarkymo praktiką buveinėje, taip pat prognozuojamas jos ploto, struktūros ir funkcijų 
būsimos raidos tendencijas.  

Airijos ISGS stebėsenos metodas taip pat taikytas per 2014 m. atliktą 25 kalkingų pievų su 
didele gegužraibinių augalų gausa (*6210 tipo buveinių) teritorijų tyrimą (Curtis ir Wilson, 
2014; cituojama Martin et al., 2018). 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Italijos buveinių stebėsenos vadove (Angelini et al., 2016; Gigante et al., 2016a, 2016b) 
nustatyti specialūs standartiniai stebėsenos protokolai dėl kiekvieno į Buveinių direktyvos 
I priedą įtraukto Italijoje esančio buveinių tipo, įskaitant 6210 buveinių tipą. 

Ploto parametras apibrėžiamas kaip faktinis buveinės užimamo žemės paviršiaus plotas 
(Gigante et al., 2016c). Rekomenduojamas kartografinio vaizdavimo mastelis yra 1:10:000. 
Buveinė turėtų būti kartografuojama kas 6 metus atliekant fotoanalizę kartu su lauko 
tyrimais. Pagal plotą nustatyta apsaugos būklė vėliau gali būti analizuojama lyginant įvairių 
laikotarpių kartografinius duomenis (diachroninė analizė) ir kiekybiškai vertinant pokyčius 
ir tendencijas. Papildomai rekomenduojama atlikti kraštovaizdžio metrikų (tokių kaip 
bendras paviršius, suskaidymas, atskirų lopinių paviršius, lopinių atstumas ir kt.) analizę 
siekiant pateikti naudingų duomenų apie apsaugos būklę. 

„Struktūros“ ir „funkcijų“ parametrai apibrėžti remiantis pagrindiniais buveinę sudarančių 
augalų bendrijų bruožais: tai yra išsamus rūšių sąrašas, bendra jų sudaroma žemės 
paviršiaus danga, dominuojančių rūšių buvimas ir jų sudaroma danga, tipinių rūšių buvimas 
ir jų sudaroma danga, gegužraibinių rūšių buvimas ir jų sudaroma danga, pusiausvyros 
sutrikdymo indikatorinių rūšių buvimas ir jų sudaroma danga, svetimų rūšių buvimas ir jų 
sudaroma danga, dinaminių procesų indikatorinių rūšių buvimas ir jų sudaroma danga. Šie 
duomenys turėtų būti renkami nuolatiniuose tiriamuosiuose (16 m²) ploteliuose kas 6 
metus. Tiriamųjų plotelių skaičius turėtų būti proporcingas bendram buveinės plotui ir jos 
plotui toje vietovėje, taip pat jos bendrai ir (arba) vietinei variacijai. Optimalus tiriamųjų 
duomenų rinkimo periodas tiek Apeninų, tiek Alpių teritorijose yra gegužės–birželio 
(liepos) mėn. kalvotuose rajonuose ir birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. kalnų rajonuose. 

Pagal struktūrą ir funkcijas nustatyta apsaugos būklė gali būti toliau analizuojama atliekant 
šių rodiklių verčių diachroninę analizę. Remiantis svetimų rūšių, dinaminių procesų 
indikatorinių rūšių, pusiausvyros sutrikdymo indikatorinių rūšių, dominuojančių (tipinių) ir 
gegužraibinių rūšių buvimo ir jų sudaromos dangos dydžio tendencijomis galima daryti 
patikimas prielaidas dėl stebimos buveinės apsaugos būklės.  

Nacionaliniu lygmeniu išsamaus tipinių rūšių sąrašo iš anksto pateikti neįmanoma dėl 
didžiulės šios buveinės floros gausos ir didelės jos variacijos vietos lygmeniu. Todėl kartu 
su nacionaliniuose ir Europos vadovuose (EK, 2013) jau nurodytomis tipinėmis rūšimis 
regionų valdžios institucijoms pavesta nurodyti tikslines rūšis. Remiantis kai kurių regionų 
patirtimi, nurodytos dominuojančios rūšys, regiono lygmeniu atliekančios dominuojančią 
(diagnostinę) funkciją (pvz., pagal projektą SUN LIFE LIFE13 NAT/IT/000371 parengtame 
stebėsenos vadove, kuriame nurodytos rūšys Bromus erectus, Brachypodium rupestre ir 
Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Papildomai nurodoma atsižvelgti ir į žmogaus veiklą, visų pirma registruoti ir kiekybiškai 
nustatyti vykdomą ganymo arba šienavimo veiklą, taip pat kitus reikšmingus biologinius 
parametrus, tokius kaip vabzdžių ir paukščių buvimas. 

Prancūzijoje sukurtas žemės ūkio ir ganyklų buveinių, esančių „Natura 2000“ teritorijose, 
apsaugos būklės stebėsenos metodas (Maciejewski et al., 2013).  

Atliekami bandymai buveinių identifikavimui ir stebėsenai naudoti palydovų vaizdo 
duomenis. Pavyzdžiui, Slovakijoje išbandomas buveinių vietos nustatymas, klasifikavimas 
ir dinaminė stebėsena erdvėje ir laike pagal novatoriškus filtravimo, segmentacijos ir 
sekimo metodus naudojant palydovo „Sentinel-1“ sintezuotosios apertūros radaro (SAR) 
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duomenis, „Sentinel-2“ daugiaspektrio vizualizavimo duomenis ir jų derinį. Vaizdo 
apdorojimo programinė įranga suteiks galimybę iš statinių ir dinaminių Žemės stebėjimo 
duomenų tiksliai nustatyti „Natura 2000“ buveinių teritorijų buvimo vietą labai didelės 
skiriamosios gebos tikslumu. Be to, sukurta programinė įranga suteiks galimybę 
nepertraukiamai stebėti buveinių dinamiką ir naudotis perspėjimo funkcija, jei staiga 
pasikeistų saugomų „Natura 2000“ teritorijų būklė ar suskaidymo lygis.  

 

6.2. Stebėsenos vietų ir teritorijų pasirinkimo kriterijai 

Stebėsenos plotai turėtų būti tinkamai reprezentatyviai parinkti pagal šio tipo buveinių 
paplitimą tame regione ir jų variaciją.  Tiriamosios imtys turėtų būti sudaromos ir tinklui 
„Natura 2000“ priklausančiose, ir jam nepriklausančiose teritorijose. 

Tiriamųjų plotų skaičius turėtų būti toks, kad būtų aprėpta visa šio tipo buveinių įvairovė 
(atsižvelgiant į visus galimus potipius); jų skaičius taip pat turėtų būti pakankamas, kad 
būtų gautas statistiškai patikimas rezultatas. 

Iš stebėsenos vietose surinktų duomenų turėtų būti galima nustatyti statistiškai 
reikšmingas tendencijas, susijusias su apsaugos būkle, taip pat su pagrindiniais biologiniais 
ir struktūriniais parametrais. Tiriamieji plotai turėtų apimti tiek geros, tiek blogos apsaugos 
būklės pievos plotus. 

Aerofotografijų ir kartografinių tyrimų naudojimas iš tiesų padeda atlikti pradinę teritorijų, 
kurias svarbu tirti, apžvalgą. Nors iš pradžių kaip pagrindas sudaromas nuolatinių tiriamųjų 
plotų tinklas, vėliau, atsižvelgiant į realią buveinės raidą, gali reikėti pridėti papildomų 
tiriamųjų taškų.  

Kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu turėtų būti stebima bent tam tikra minimali viso 
valstybėje 6210 tipo buveinių užimamo ploto procentinė dalis. Dalis teritorijų stebėsenai 
gali būti atrenkamos pagal atsitiktinės stratifikuotos atrankos metodą, kita dalis – iš 
nacionalinės reikšmės teritorijų. Kartais stebėsena gali būti per daug sutelkta didelėse gerai 
ištirtose teritorijose, taigi tikriausiai būtų galima nustatyti 6210 tipo buveinių teritorijų 
10 ha dydžio ribą ir ten, kur stebėsenai pasirinktos teritorijos yra didesnės nei 10 ha, 
padalyti teritoriją maždaug 10 ha dydžio dalimis ir pasirinkti vieną iš tų plotų.  

Tiriamųjų plotų skaičius valstybėje galėtų būti nustatomas jos regionų lygmeniu. Taip 
galima deramai atsižvelgti į didelę buveinės formų įvairovę visoje šalyje. Be to, tai gali būti 
tinkamas būdas pasidalyti stebėsenos atsakomybę tarp visų dalyvaujančių administracinių 
lygmenų institucijų.  

Gerai parengtame tiriamųjų imčių sudarymo plane turėtų būti atsižvelgiama į visus šiuos 
aspektus, todėl jį parengti nacionaliniu lygmeniu yra labai sunku tose valstybėse, kuriose 
šio tipo buveinės užima labai didelį plotą ir pasižymi didele įvairove, pavyzdžiui, Italijoje. 
Pastaraisiais atvejais gali būti patartina nustatyti kai kuriuos kriterijus nacionaliniu mastu, 
o tada juos taikyti regioniniu lygmeniu remiantis išsamiomis žiniomis apie atitinkamą 
teritoriją – tiek „Natura 2000“ teritorijose, tiek kitur. 

Lietuvoje stebėsenos sistema sukurta remiantis buveinių inventorizacijos rezultatais 
(2014 m.). Nuolatinės stebėsenos teritorijų atrankos pagrindiniai kriterijai yra tokie: 

 Bendrijos svarbos buveinių (arealo ir ploto) stebėsena vykdoma 64 stebėsenos 
kvadratuose, sudarančiuose 10,27 proc. viso valstybės ploto kvadratų skaičiaus; 
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 kiekvieno buveinių tipo tiriamosios imtys turėtų apimti ne mažiau kaip 10 proc. visų 
šalyje inventorizuotų buveinių poligonų (6210 buveinių tipo stebėsenai pasirinkti 
poligonai sudaro 15,43 proc. visų inventorizuotų poligonų); taip pat 

 saugomose ir nesaugomose teritorijose esančių stebėsenos kvadratų dalys yra 
atitinkamai 27,26 proc. ir 72,74 proc. 

Stebėjimai kiekviename stebėsenos kvadrate (nuolatinės stebėsenos teritorijoje) atliekami 
bent du kartus per ataskaitinį laikotarpį.  

Slovakijoje buveinių nuolatinės stebėsenos vietos pasirinktos per stratifikuotos atrankos 
procesą naudojantis geografine informacine sistema (GIS), remiantis šiais kriterijais 
(Šefferová et al., 2015): 

- teritorijos dydis (0,5–70 ha); 
- tikslinės buveinės dominavimas nuolatinės stebėsenos vietų plote tuo atveju, kai yra 

susidarę buveinių kompleksai; 
- nuolatinės stebėsenos vietų siūlymas ir vertinimas kiekviename biogeografiniame 

(alpiniame, panoniniame) regione atskirai; 
- geografinė aprėptis – nuolatinės stebėsenos vietų išdėstymas visame buveinių plote 

vengiant didelių spragų ir vengiant per daug sutelkti stebėsenos taškus vienoje 
vietoje; 

- siekiant didelio reprezentatyvumo apimami įvairūs kokybės lygiai, t. y. į nuolatinės 
stebėsenos vietų tinklą įtraukiamos ir aukštos kokybės, ir degradavusios teritorijos. 

2015 m. buvo naudojamos 286 nuolatinės stebėsenos vietos 6210 tipo buveinėse. Šio tipo 
buveinės yra daugiausia paplitusios alpiniame biogeografiniame regione, nors kelios jų 
teritorijos yra ir panoniniame regione Slovakijos pietuose. Prioritetinėse 6210* tipo 
buveinėse buvo 81 nuolatinės stebėsenos vieta.  
 

Apsaugos būklės vertinimas naudojant nesudėtingus rodiklius – Danijos pavyzdys 

6210 tipo pievų ir kitų tipų buveinių apsaugos būklė gali būti vertinama naudojant per 
standartizuotą, pakartojamą kartografavimo procesą gautus duomenis. Šis metodas yra 
naudingas vertinant apsaugos būklę pavieniais atvejais, taip pat bet kuriuo teritoriniu 
(„Natura 2000“ teritorijos, valstybės, biogeografinio regiono ar visos ES) lygmeniu. Šis 
metodas naudingas ir tuo, kad užfiksuojami būklės pokyčiai laikui bėgant.  

Apsaugos būklė įvertinama pagal struktūros svertinių rodiklių balus (struktūrinis indeksas) 
ir svertinius balus, gautus įvertinus vienalytės šiam buveinės tipui būdingos augmenijos 
plote apibrėžtame 5 metrų spindulio apskritime esančias augalų rūšis (rūšių indeksas).  

Struktūriniai rodikliai, į kuriuos atsižvelgiama dėl 6210 tipo buveinių, yra: 1) augmenijos 
struktūra, 2) hidrologinės sąlygos (neaktualios 6210 buveinių tipui), 3) tvarkymas, 4) 
grėsmės ir (arba) apkrovos veiksniai, 5) kiekvienam buveinių tipui būdingos specifinės 
struktūros.  

Nustatoma kiekvienos augalų rūšies vertė nuo −1 iki 6. Probleminėms arba invazinėms 
rūšims priskiriama neigiama vertė, adventyvioms ar žemės ūkio augalų rūšims nulinė (0) 
vertė, o visiems kitiems augalams vertė nuo 1 iki 6; didesnės vertės suteikiamos 
pažeidžiamoms ir (arba) retoms rūšims, aptinkamoms tik floros atžvilgiu geriausiose 
teritorijose. 
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Kiekvieno rodiklio ar augalų rūšies skaitinės vertės įrašomos į formulę, kurioje gaunama 
vertė nuo 0 iki 1. Nustatyta rodiklių verčių skalė: 0–0,2 = bloga apsaugos būklė, 0,2–0,4 = 
prasta apsaugos būklė, 0,4–0,6 = vidutiniška apsaugos būklė, 0,6–0,8 = gera apsaugos 
būklė, 0,8–1,0 = labai gera apsaugos būklė.  

Danijoje kas šešerius metus kartografuojamos visos įvairių tipų buveinės „Natura 2000“ 
teritorijose. Šių teritorijų valdymo planuose siūloma, kad būtų pasiekta gera arba puiki 
bent 75 proc. kartografuotų buveinių apsaugos būklė. Todėl „Natura 2000“ teritorijų 
valdymu siekiama, imantis reikiamų veiksmų, užtikrinti gerą arba puikią jose esančių 
buveinių apsaugos būklę ir pagerinti blogą, prastą arba vidutinišką buveinių būklę. 

 

6.3. Išvados ir rekomendacijos 

Šio buveinių tipo apsaugos planavimui labai svarbu, kad būtų gerinamos žinios ir 
metodikos, naudojamos vertinant apsaugos būklę, grėsmes ir apkrovą ir įgyvendinant 
tinkamas stebėsenos sistemas. 

Taikomų apsaugos būklės vertinimo parametrų (ploto, struktūros ir funkcijų) bendros 
apibrėžtys palieka didelę interpretacijos laisvę kiekvienai valstybei ir dėl to yra labai sunku 
ES mastu patikimai kontroliuoti tendencijas ir procesus. 

Būtų galima ES lygmeniu susitarti dėl šio tipo buveinių stebėsenos suderintų standartinių 
kriterijų ir procedūrų. Galėtų būti sudaryta ekspertų grupė, kuri šiam buveinių tipui 
parengtų tinkamus stebėsenos standartus (kintamuosius, parametrus, kriterijus, ribines 
vertes). Reikėtų parengti bendrą metodiką remiantis moksliniais įrodymais, patikslinant 
kintamuosius, parametrus, kriterijus ir ribines vertes pagal biogeografinį regioną. 

Ribines vertes, kaip ir palankias pamatines vertes (PPV), nustatyti sudėtinga, nes ne visada 
yra aiškūs šaltiniai, kuriais remiantis būtų patikimai nustatytas idealus „gerai“ būklei 
apibrėžti tinkamų savybių derinys. Yra be galo daug įvairių kintamųjų ir susijusių procesų.  

Kadangi 6210 tipo buveinė yra antrinė buveinė, kuri gali būti pakeista kitų į Buveinių 
direktyvos I priedą įtrauktų tipų buveinių (arba pati gali jas pakeisti), tinkamiausias 
metodas optimaliam šio tipo buveinių paplitimui apskaičiuoti yra susitarimo dalykas ir gali 
priklausyti daugiausia nuo visuotinės pusiausvyros veiksnių ir strateginių galimybių. 

Standartinėmis priemonėmis ir augmenijos mokslo žiniomis (augmenijos tiriamaisiais 
laukeliais, rūšių ir augalinės dangos verčių sąrašu bei augmenijos kartografavimu) pagrįsti 
metodiniai protokolai padėtų gauti daug laiko ir geografinės vietos atžvilgiais 
konkretizuotų duomenų, kuriuos būtų galima tinkamai apdoroti nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis. Jau sukurtų didelių duomenų rinkinių saugojimo, paieškos ir apdorojimo 
priemonių buvimas rodo, kad tai yra įmanoma ir pageidautina22. 

Siūlomi šie tikslai: 

 

                                                 
22 Žr., pvz., EVA (http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data) arba VegItaly (http://www.vegitaly.it/). 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 Tobulinti šiam buveinių tipui skirtas buveinių stebėsenos sistemas. 
Manoma, kad būtina nustatyti suderintas metodikas, pagal kurias būtų bent 

biogeografinio regiono lygmeniu stebima 6210 tipo buveinių apsaugos būklė ir raida laikui 
bėgant. Stebėsenos sistemos turėtų apimti didelę 6210 buveinių tipo įvairovę.  

 Nustatyti ir parengti suderintus apsaugos būklės vertinimo metodus. 
Įvairių parametrų (arealo, ploto, struktūros ir funkcijų, tendencijų ir ateities 

perspektyvų) vertinimo metodai turėtų teikti galimybę palyginti apsaugos būklės 
vertinimus bent tarp to paties biogeografinio regiono valstybių. Siekiant suderinimo gali 
reikėti tarptautiniu mastu bendradarbiauti ir palyginti įvairiose valstybėse taikomus 
metodus. Pagal taikomus metodus turėtų būti taip pat atsižvelgiama į skirtingas šių 
buveinių sąlygas ir bruožus. 

Šių buveinių pavyzdinių teritorijų nustatymas kiekvienoje valstybėje narėje ir (arba) 
biogeografiniame regione galėtų padėti suderinti apsaugos būklės vertinimą ir buveinių 
stebėseną. Šios teritorijos turėtų būti pasirenkamos taip, kad apimtų šių buveinių 
ekologinę variaciją visame jų natūralaus paplitimo areale. Geriausia būtų kiekviename 
biogeografiniame regione nustatyti pavyzdines teritorijas su šia buveine optimaliomis 
ekologinėmis sąlygomis.  

 Parengti tinkamas palankių pamatinių verčių (PPV) nustatymo metodikas. 
Šiuo metu kai kuriose valstybėse dirbama kuriant metodikas, pagal kurias bus 

nustatytos ES buveinių tipų, įskaitant pievas, PPV. Reikėtų palyginti ir suderinti šiuos 
metodus, kad visos valstybės galėtų panašiais būdais nustatyti šio buveinių tipo PPV. 

 Parengti standartines grėsmių ir apkrovos nustatymo ir kiekybinio įvertinimo 
metodikas. 
Apskritai valstybių lygmeniu nėra standartinių procedūrų ir metodikų, pagal kurias būtų 

nustatomos ir vertinamos pagrindinės grėsmės ir apkrova 6210 tipo buveinėms. Kai kurios 
valstybės (pvz., Ispanija) šiuo metu rengia standartines grėsmių ir apkrovos Bendrijos 
svarbos buveinėms ir rūšims vertinimo metodikas. Reikėtų palyginti ir išanalizuoti esamus 
metodus, kad būtų galima susitarti dėl grėsmių ir apkrovos šio tipo buveinėms vertinimo 
bendrųjų standartų. 

 Gerinti žinias apie buveinių suskaidymą. 
Neturima pakankamai žinių apie šio tipo buveinių suskaidymą. Šią žinių spragą reikėtų 

užpildyti, kad būtų galima ten, kur reikia, parengti ir įgyvendinti tinkamas buveinių 
ekologinių ryšių gerinimo priemones. 

 Taip pat patartina į augmeniją orientuotą stebėseną papildyti ir gyvūnijos biologinės 
įvairovės stebėsena (visų pirma tipinių pievos bestuburių). 

 

 
 

6.4. Veiksmų plano ir apsaugos priemonių veiksmingumo stebėsena 

Siekiant vertinti tvarkymo priemonių tinkamumą ir veiksmingumą pakaktų vykdyti pagrįstą 
moksliškai prižiūrimą buveinės stebėsenos veiklą pagal standartinius mokslinius 
protokolus. Buveinės stebėsena turėtų suteikti aiškių duomenų apie jos tvarkymo 
rezultatus (veiksmingumą, neveiksmingumą, padarytą žalą). 
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Kai kurie potencialūs rodikliai vertinant tvarkymo priemonių veiksmingumą galėtų būti:  

- buveinės plotas, kuriame yra gera apsaugos būklė; 
- buveinės užimamo ploto kaita (bendra ir pasirinktose vietose);  
- tvarkomų plotų didinimas, geros būklės didinimas arba palaikymas tvarkomuose 

plotuose, tipinių rūšių būklės gerinimas, nepageidaujamų rūšių (pvz., perteklinių 
krūmų ar pakraščio rūšių, azotamėgių rūšių) mažinimas; 

- buveinės tipinių rūšių, nykstančių ar retų rūšių įvairovė, probleminių rūšių buvimas; 
- floros sudėtis. Didelė vietinių rūšių įvairovė.  Augmenijos struktūra, indikatorinės 

rūšys (pozityviosios ir negatyviosios, taip pat priklausančios įvairioms organizmų 
grupėms, įskaitant dirvožemio biotą), pagrindinės rūšys; 

- faunos sudėtis. Didelė vietinių rūšių įvairovė. Funkcinė gildijų struktūra, 
ekosisteminės paslaugos ir tipinės rūšinės sudėties reprezentacija, apimanti visas 
pagrindines taksonomines grupes, ypač pakankamai reprezentuojamų ir geros 
būklės bestuburių; 

- su pieva susijusi biologinė įvairovė (tipinių augalų ir bestuburių rūšių buvimas ir 
būklė); 

- pagrindiniai sukcesijos procesų parametrai (krūmokšnių danga ir aukštis). 
Krūmokšnių skverbimasis; 

- tinkamai tvarkomas plotas; 
- priemonių sąnaudos ir finansavimas.  

 

6.5. Veiksmų plano peržiūra 

Manoma, kad šį veiksmų planą būtų tikslinga peržiūrėti ir patikslinti kas dvylika metų, 
apimant du ataskaitų teikimo ciklus (pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį), turint 
omenyje, kad buveinės lėtai reaguoja į pokyčius. 

Tačiau būtų galima kas šešerius metus peržiūrėti veiksmų įgyvendinimą siekiant patikrinti 
vykdytą veiklą ir tarpinius rezultatus ir nustatyti galimas spragas, sunkumus bei 
apribojimus, su kuriais susijusias problemas reikėtų spręsti.  
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7. SĄNAUDOS, FINANSAVIMAS IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS 
 

7.1. Apsaugos priemonių sąnaudos 

Tvarkymo ir atkūrimo sąnaudos gali būti įvairios, priklausomai nuo aplinkos (pvz., 
topografinių) sąlygų ir buveinės būklės (pvz., krūmokšnių skverbimosi, būklės blogėjimo 
laipsnio). Sąnaudų vertinimas yra vienas svarbiausių veiksmų rengiant pievų tvarkymo 
planus ir turėtų būti atliekamas laikantis tam tikrų pagrindinių principų. 
 

7.1.1. Sąnaudų vertinimas 

Sąnaudų vertinimas yra vienas svarbiausių veiksmų rengiant pievų tvarkymo planus. 
Sąnaudos kinta laikui bėgant, ir tik retai galima apibendrintai nustatyti visas konkrečių 
buveinės būklės gerinimo darbų ar veiksmų ciklo sąnaudas. Panašių darbų sąnaudos gali 
būti labai skirtingos priklausomai nuo geografinės padėties, darbų sudėtingumo, 
darbuotojų ir specialios įrangos prieinamumo ir kitų veiksnių. Šios gairės yra skirtos 
naudotis ilgesnį laikotarpį, todėl konkrečių sąnaudų dydžių jose nenurodyta.  

Turi būti vertinamos atskirai kiekvieno veiksmo arba bendrai viso konkrečioje vietoje 
konkrečiu laiku atliekamo darbo sąnaudos. 

Gamtos apsaugos planų ir didelio masto projektų (pvz., pagal programą LIFE) rengėjai 
turėtų vadovautis toliau išdėstytais principais apskaičiuodami buveinės tvarkymo ir 
atkūrimo veiklos 2–5 metų laikotarpiu didelėje teritorijoje arba keliose „Natura 2000“ 
teritorijose sąnaudas. 

Mažose (iki 1 ha) teritorijose, taip pat tais atvejais, kai tvarkymas atliekamas reguliariai 
arba kai yra žinomi tam tikri parametrai (pvz., kasmetinis šienavimas, ganymas, tam tikro 
dydžio griovių kasimas ar užpildymas), paprastai galima nustatyti sąnaudas pagal kitose 
vietose atliekamus darbus arba pasitariant su potencialiais darbuotojais ir sutariant dėl 
bendros visų darbų kainos. 

Planuojamų veiksmų pagrįstų sąnaudų nustatymo pagrindiniai principai  
(Jātnieks ir Priede, 2017) 

 Po numatomos tvarkyti teritorijos įvertinimo pasirenkami tinkamiausi veiksmai, 
metodai ir techninės priemonės. Siekiant užtikrinti, kad buveinės tvarkymo ir atkūrimo 
veiksmai būtų tinkamai parinkti, reikėtų pasikonsultuoti su rūšių ir buveinių apsaugos 
ekspertu.  

 Rekomenduojama suskirstyti darbus į dalis pagal atlikimo laiką ir darbo pobūdį. 
Pavyzdžiui, atskirai nustačius kiekvieno darbo (įskaitant rankų darbą ir specialios 
įrangos naudojimą) kainą ir susumavus kainas gaunamas objektyvesnis įvertinimas. 
Darbų sąnaudos ir efektyvumas dažnai priklauso nuo sezono, pavyzdžiui, šlapynių 
drėgnumo atkūrimas turėtų būti atliekamas sausuoju laikotarpiu, nes kitaip gali 
neprognozuojamai padidėti sąnaudos ir gali nepavykti pasiekti tikslo arba kokybė gali 
būti prasta.  

 Tiesioginės sąnaudos apskaičiuojamos tinkamais vienetais: žmogaus darbo 
valandomis, darbo dienomis, įrangos eksploatavimo valandos kaina, medžiagų kaina 
ploto ar kiekio vienetui, priklausomai nuo atliekamų darbų (m³, km, kg, t). Turėtų būti 
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įvertintas ir susumuotas atitinkamų visiems darbams reikalingų vienetų skaičius. Iš 
patirties žinoma, kad atliekant šiuos skaičiavimus dažnai padaroma klaidų, todėl visada 
patartina naudotis prieinama informacija apie panašius jau atliktus darbus (pvz., 
ataskaitomis dėl projektų, konkrečių darbų), taip pat institucijų (gamtos apsaugos 
agentūrų, kaimo paramos tarnybų, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų) turima 
patirtimi. Jeigu planuojamos veiklos ciklą sudaro įvairūs darbai, kurie nebuvo atliekami 
anksčiau arba kurių kainos nežinomos, galima atlikti bent trijų potencialių rangovų 
tyrimą. Šiuo atveju rezultatą galima pasiekti greičiau, tačiau didėja rizika, kad atliekant 
darbus gali atsirasti nenumatytų sąnaudų, dėl kurių gali būti sunkiau pasiekti tikslą.  

 Įvertinamos buveinės tvarkymo ir atkūrimo darbų parengiamojo etapo netiesioginės 
sąnaudos, susijusios su teritorijos tyrimais, ekspertų konsultacijomis, techniniais 
reglamentais, leidimais ir susitarimais, kurie numatyti pagal teisės aktus. Tai apima 
darbo laiko, transporto ir administracines sąnaudas, kurios dažnai nepakankamai 
įvertinamos. Pagal sudėtingų darbų projektus turi būti numatoma skirti laiko ir išteklių 
visuomenei informuoti ir reikiamiems veiksmams išaiškinti. 

 Atsižvelkite į regioninius sąnaudų skirtumus, taip pat į rangovų buvimą iki 30 km 
atstumu nuo planuojamos veiklos vietos. Jeigu darbų vykdytojai turi atvykti ir (arba) 
įranga gabenama didesniais atstumais, sąnaudos gali labai padidėti. Dėl šios priežasties 
konkreti veikla, kuriai vykdyti reikia specialios įrangos ar įgūdžių (pvz., paviršinio 
dirvožemio sluoksnio pašalinimas), visada kainuoja brangiau negu paprasti darbai 
(šienavimas, krūmokšnių kirtimas, paviršinio dirvožemio supurenimas). 

 Reikėtų pavesti sąnaudų vertinimą atlikti profesionalams (vadovams, vadybos 
specialistams, praktikuojantiems specialistams, verslininkams) ir suplanuoti bei 
tinkamai finansuoti šį darbą.  

 Reikėtų į finansų planavimą įtraukti galimas su buveinės atkūrimu ir tvarkymu susijusias 
pajamas iš medienos, nupjautos žolės, pašalinto paviršinio dirvožemio ir kitų žaliavų. 
Būtų geriausia, kad tas žaliavas būtų galima bent iš dalies panaudoti vietoje (pvz., 
statant užtvankas drėgnumui atkurti), arba jas pašalinus iš teritorijos panaudoti kitur 
(pvz., skiedros, mediena ar nendrės gali būti naudojamos stogams dengti, biomasė – 
gyvūnų pašarams, bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai arba kaip tikslinių rūšių 
sėklų žaliava siekiant tas rūšis introdukuoti kitur, durpės – kompostavimui arba 
sodininkystei). Vis dėlto šios žaliavos praktikoje retai panaudojamos, jei jų kiekiai yra 
maži, o jų gavybos vietos išsibarsčiusios dideliame ir sunkiai prieinamame plote. Todėl 
reikėtų atsižvelgti į tai, kad buveinių atkūrimo „šalutinių produktų“ naudojimas gali būti 
ne visada ekonomiškai naudingas. 

 

Sąnaudos ir paramos išmokos įvairiose valstybėse narėse  

Yra žinomi iš kelių valstybių gauti 6210 tipo buveinių tvarkymo priemonių sąnaudų 
duomenys, kurie rodo reikšmingus sąnaudų skirtumus priklausomai nuo vietos sąlygų ir 
veiklos rūšies. Toliau pateikta pavyzdžių.  

Vokietijoje turimais duomenimis, ūkininkų gyvulių ganymo ir jų atliekamų krūmokšnių bei 
medžių augimo prevencijos darbų sąnaudos yra 450 EUR/ha, tačiau pievos atkūrimo 
sąnaudos gali siekti 3 000–8 000 EUR/ha. 
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Lenkijoje tinkamo ganymo užtikrinimo sąnaudos gali būti nuo 300 iki 3 000 EUR/ha per 
metus. Mažesnioji iš šio intervalo sumų yra skatinamosios išmokos (jei žemės savininkas 
turi reikiamus gyvulius) dydis, o didesnioji suma atitinka visapusiškos ganymo paslaugos 
(su gyvulių nuoma ir visa reikiama įranga) užsakymo rinkos kainą. 

Liuksemburge pagal biologinės įvairovės valdymo sutartis dėl šių buveinių šienavimo 
nustatoma 420 EUR/ha kaina. 

Latvijos 2014–2020 m. kaimo plėtros programoje įvertintos tvarkymo sąnaudos 
apskaičiuojant paramos lygius pagal agrarinės aplinkosaugos priemonę „Biologinės 
įvairovės pievose valdymas“. Apskaičiuotos 6210 tipo buveinės tvarkymo sąnaudos buvo 
86 EUR/ha (šienavimas kartą per metus ir šieno surinkimas, neįskaitant jokių kitų išlaidų). 
Apskaičiuotas paramos lygis buvo 206 EUR/ha (ši parama apima prarastas pajamas).  

Estijoje išmokos pagal paramos 6210 tipo pievų šienavimui ar ganymui sistemą yra 85–
250 EUR/ha per metus, priklausomai nuo tvarkymo režimo (taikoma tik saugomose 
teritorijose).  

Vengrijoje šienavimo (jeigu jis yra fiziškai įmanomas ir priimtinas tvarkymo metodas) 
sąnaudos yra apie 100 EUR/ha per metus.  

Pievos atkūrimo sąnaudos paprastai yra didesnės negu priežiūros darbų.  

Lenkijoje pateiktais duomenimis, krūmokšnių šalinimo ar naikinimo sąnaudos sudaro 
2 000–3 000 EUR/ha. Be to, papildomai gali reikėti 5 iš eilės metus šalinti atžalas ir tai 
kainuoja apie 1 000 EUR/ha per metus. 

Invazinių rūšių naikinimas Vengrijoje gali kainuoti 800–2 000 EUR/ha. 

Latvijoje krūmokšniais užžėlusios šio tipo buveinės atkūrimo sudėtingomis topografinėmis 
sąlygomis, kai reikia įdėti daug rankų darbo (yra daug kupstų, storas nuokritų sluoksnis), 
sąnaudos yra apie 3 200 EUR/ha per trejus metus (Jātnieks, Priede, 2017).  

Estijoje išmokos pagal paramos 6210 tipo buveinių atkūrimui sistemą, priklausomai nuo 
krūmų ir medžių dangos tankumo, yra iki 590 EUR/ha (taikoma tik saugomose teritorijose).  

Lietuvoje iš kai kurių gamtotvarkos planų žinoma, kad geros apsaugos būklės atkūrimas ir 
palaikymas viename 6210 tipo buveinės ploto hektare gali kainuoti nuo 400 iki 8 500 EUR 
per 3–5 metus. Tai labai priklauso nuo buveinės pradinės būklės, jos dydžio ir geografinės 
padėties.  

 

7.2. Galimi finansavimo šaltiniai  

Bendra žemės ūkio politika yra svarbiausias šių pievų apsaugos valdymo ir priežiūros 
finansavimo šaltinis.  
Kiti ES finansavimo šaltiniai, kuriais dažnai naudojamasi, yra programa LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo bei Europos teritorinio bendradarbiavimo (INTERREG) projektai.  
 
Pagrindinės šio tipo buveinių atkūrimo, apsaugos valdymo ir stebėsenos, taip pat 
visuomenės informuotumo didinimo tikslais naudojamos lėšos yra nacionalinės lėšos ir ES 
finansavimas pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), visų pirma kaimo plėtros 
programas, taip pat pagal programą LIFE ir iš Europos regioninės plėtros fondo, įskaitant 
Europos teritorinio bendradarbiavimo (INTERREG) projektus.  
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7.2.1. Bendros žemės ūkio politikos finansavimas 

Pusiau natūralių pievų apsaugai užtikrinti reikalingas reguliarus šienavimas arba ganymas, 
todėl šių buveinių apsauga ir tvarkymas daugiausia finansuojami pagal bendrą žemės ūkio 
politiką (BŽŪP). Pievų tvarkymas gali būti remiamas ir pagal BŽŪP I ramstį (tiesioginės 
išmokos ūkininkavimo veiklai palaikyti ir daugiametėms ganykloms išsaugoti), ir pagal II 
ramstį (kaimo plėtra). Kaimo plėtros programos (bendrai finansuojamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybių narių) yra itin svarbus pievų tvarkymo, vykdomo 
biologinės įvairovės tikslais, finansavimo šaltinis daugumoje ES valstybių, įskaitant 
agrarinės aplinkosaugos priemones, ūkininkų mokymą įgyvendinti priemones, investicijas 
į atkuriamąsias priemones ir kt.  

Vis dėlto turima įrodymų, kad dabartinė BŽŪP parama kalkingoms pievoms nėra 
pakankama tinkamam jų atkūrimui ir tvarkymui, taip pat jų apleidimo ar naudojimo 
intensyvinimo prevencijai užtikrinti. Reikia dėti daugiau pastangų didinti agrarinės 
aplinkosaugos priemonių ir kitų paramos sistemų pagal BŽŪP naudojimą Bendrijos svarbos 
pievų buveinių apsaugai skatinti. 

Agrarinės aplinkosaugos priemonės  

Agrarinės aplinkosaugos priemonės naudojamos ES vertingų pievų apsaugos valdymui 
skatinti. Tai darant įgyta naudingos patirties ir gauta sėkmingų rezultatų, tačiau daugelyje 
regionų vis dar per mažai naudojamasi galimybėmis sudaryti agrarinės aplinkosaugos 
sutartis.  Siekiant skatinti ir didinti naudojimąsi agrarinės aplinkosaugos priemonėmis, 
skirtomis ekstensyviai tvarkomoms pievoms, reikia didinti išmokas ir kai kuriais atvejais 
supaprastinti taisykles šias buveines tvarkantiems ūkininkams. Taip pat svarbu užtikrinti, 
kad būtų prieinamas finansavimas investicijoms į atkuriamuosius veiksmus, pavyzdžiui, 
atkuriamų ganymo sistemų aptvarams ar kitoms laukų riboms, vandens tiekimui ir ganyklų 
vartams įrengti, taip pat krūmokšniams periodiškai šalinti. 

Ypač tinkamas požiūris yra rezultatais grindžiamų paramos sistemų įgyvendinimas – jos 
teikia galimybę tiek orientuotis į teigiamų biologinės įvairovės apsaugos rezultatų 
pasiekimą, tiek lanksčiau priimti tvarkymo sprendimus pagal kiekvienos teritorijos 
poreikius. Su 6210 tipo buveine susijęs pavyzdys pateiktas tolesniame intarpe. 

Bareno programa – vietos bendruomenės inicijuojama, rezultatais grindžiama 
agrarinės aplinkosaugos programa 

Bareno programa yra vietos bendruomenės inicijuota agrarinės aplinkosaugos (klimato) 
priemonė pagal Airijos 2014–2020 m. kaimo plėtros programą (KPP). Tai mišraus pobūdžio 
programa: finansuojamas tiek rezultatais grindžiamas buveinių tvarkymas, tiek papildomos 
ne pelno pobūdžio kapitalo investicijos.  Išmoka skiriama remiantis kiekvieno lauko buveinės 
įvertintos būklės balais. Pagrindiniai kriterijai – ganymo lygis, nuokritų kiekis, žalos aplink 
gyvulių šėrimo vietas ir natūralius vandens išteklius nebuvimas, pliko dirvožemio ir erozijos 
nebuvimas, nedaug besiskverbiančių krūmokšnių, šakių, melsvųjų melvenių, agrarinės žemės 
rūšių ar piktžolių, išlaikytas lauko ekologinis vientisumas23. 

                                                 
23 Burren Programme M1 Score Sheet for Winterage – type Pastures: 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_lt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_lt
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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Svarbus šios programos elementas yra visiems dalyvaujantiems ūkininkams skiriama metinė 
100 EUR/ha išmoka atkūrimo darbams (pvz., krūmokšnių šalinimui, aptvarų ir vartų įrengimui, 
krautinių akmenų sienelių taisymui ir atkūrimui, vandens ištekliams, takams), neviršijant 

7 000 EUR bendros sumos per metus. Ūkininkų prašoma siūlyti darbus (su aprašymu, 
žemėlapiu ir įvertinta kaina) programos grupei, kuri yra atsakinga už jų galutinį patvirtinimą. 
Programos grupė taip pat gauna visus darbui reikalingus leidimus ir tvarko duomenų bazę, į 
kurią įtraukiami ūkininkai, sutinkantys pagal sutartis atlikti darbus kitiems ūkininkams, kurie 
patys negali tų darbų atlikti. Dėl krūmokšnių šalinimo veiksmų žemės sklypas ir toliau atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos ūkis gali gauti tiesioginę išmoką. 

Kitas svarbus elementas yra individualios konsultacijos ūkininkams: konsultantai, kuriems 
atlygį moka ūkininkai, kiekvieną vasarą lankosi ūkyje, įvertina balais kiekvieno lauko būklę ir 
tiesiogiai konsultuoja ūkininką dėl šios programos, kompleksinės paramos ir bet kokių kitų to 
ūkininko sudarytų susitarimų. Tada ūkininkas gauna kiekvienų metų kiekvieno lauko 
vertinimo rezultatų įrašus su tvarkymo rekomendacijomis, kaip kitais metais pagerinti savo 

lauko vertinimo balus. Ūkininkai, kurie nėra patenkinti vertinimo balais, gali apsilankyti 
šios programos vietos skyriuje ir individualiai gauti grįžtamosios informacijos dėl savo 
balų ir sklypo tvarkymo galimybių. 

 

Tinkamumas gauti tiesiogines išmokas ar kitų formų pajamų paramą ūkiui 

Pagrindinė problema, trukdanti gauti bendros žemės ūkio politikos paramą 6210 tipo 
buveinėms ir kitoms pusiau natūralioms pievoms, buvo ta, kad atitinkami žemės sklypai 
dėl juose esančių krūmokšnių ir kitų kraštovaizdžio elementų nebeatitiko reikalavimų 
tiesioginėms išmokoms gauti. Tai neleido ūkininkams ir gyvulių ganytojams pasinaudoti 
šiuo vertingiausiu nuolatinės priežiūros finansavimo šaltiniu ir skatino tų žemės sklypų 
užžėlimą krūmokšniais ir apleidimą; kitais atvejais ūkininkai iš sklypo pašalindavo visus 
krūmokšnius, taip labai sumažindami jo apsaugos vertę. Dabar tokie žemės sklypai jau gali 
būti laikomi atitinkančiais reikalavimus BŽŪP tiesioginėms išmokoms gauti, jeigu valstybės 
narės nusprendžia tinkamumo kriterijus pritaikyti ne ganyklų sklypams, kuriuose yra 
nežolinės augmenijos24; vis dėlto jų tinkamumas išmokoms gauti yra ribotas ir su tam 
tikromis sąlygomis, kurių sunku laikytis ir kurias sunku kontroliuoti. Prancūzijos pavyzdys 
rodo, kaip jai pavyko tai padaryti užtikrinant naudą 6210 tipo buveinėms (žr. tolesnį 
intarpą). 
 

Pusiau natūralių pievų su krūmokšniais tinkamumas tiesioginėms išmokoms gauti Prancūzijoje 
 

Prancūzijos nacionalinė valdžios institucija skyrė nemažai išteklių pro rata sistemai sukurti, kad 
būtų laikomasi ES teisės aktų ir kartu ūkininkai galėtų gauti tiesiogines išmokas už ganyklinę 
žemę su krūmokšniais, įskaitant buveinių mozaikas su 6210 tipo buveinėmis. Ši pro rata sistema 
naudojama išmokų dydžiui apskaičiuoti atsižvelgiant tik į ganymui tinkamus elementus ir 
neįtraukiant reikalavimų neatitinkančių elementų (pvz., uolų ar gyvulių ganymui netinkamų 
medžių). Ji taikoma ganyklų plotams su galimai vyraujančia sumedėjusių augalų danga, kai 
kurioms miškingoms ganykloms (kuriose ganymui tinkami elementai yra po medžiais), taip pat 
ąžuolų ir kaštainių giraitėms, kuriose ganoma, net jei ten ganymui tinkamų elementų nėra. 
Ganymui tinkamų sumedėjusių augalų elementų tipologija nustatyta atsižvelgiant į krūmų plotį 

                                                 
24 Nuo 2017 m. Reglamentu „Omnibus“ (Reglamentas (ES) 2017/2393) valstybėms narėms leista išplėsti 

daugiamečių žolynų apibrėžtį, į ją įtraukiant krūmokšnius ir medžius, kurie, nors nėra tiesiogiai naudojami 

ganymui, yra naudojami gyvuliams šerti. 
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ir aukštį ir į nacionalinį neėdamų augalų rūšių sąrašą, kad nebūtų įtraukti ganymui netinkami 
elementai (pvz., neprieinami krūmai).  

Šaltinis: Oréade-Breche case study for Alliance Environnement (2019). Evaluation of the impact 
of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity. Study for European Commission DG AGRI. 
 

 
 
Diagramos šaltinis: Ministry of Food and Agriculture and Payments and Services Agency (ASP), 
Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et pâturages 
permanents, 2018.  

 
 
Konsultacijos ir parama ūkininkams 

Taip pat labai svarbu teikti paramą ūkininkams, palengvinant jų naudojimąsi atitinkamomis 
paramos sistemomis ir padedant jiems įgyvendinti tinkamas priemones. Ši parama gali būti 
teikiama pagal BŽŪP finansuojamas ūkių konsultavimo paslaugas, tačiau taip pat turima 
vertos dėmesio patirties, susijusios su vietos ar regiono valdžios institucijų ir NVO 
dalyvavimu skatinant imtis pievų apsaugos priemonių (žr. tolesnį intarpą).  

Pilietinės visuomenės iniciatyvos atlieka svarbų vaidmenį padėdamos motyvuoti ūkininkus 
ir didinti informuotumą apie pievų, kuriose gausu rūšių, svarbą. Siekiant tvaraus šių pievų 
tvarkymo reikėtų skatinti aktyvesnį suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir 
tarpusavio paramą.   
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Tirnava Marės ūkių konsultavimo paslauga Rumunijoje 

Rumunijos Tirnava Marės regione NVO „Fundaţia ADEPT Transilvania“, bendradarbiaudama su 
vietos bendruomenėmis ir su Rumunijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija bei Aplinkos ir 
miškų ministerija, sukūrė ūkių konsultavimo paslaugą, kurią teikiant susiejama biologinės 
įvairovės apsauga, „Natura 2000“ buveinių ir rūšių apsaugos įsipareigojimai ir kaimo pajamų 
rėmimas. Jos vizija – užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą viso kraštovaizdžio mastu, 
bendradarbiaujant su smulkiaisiais ūkininkais, kad jie turėtų paskatų saugoti savo sukurtą pusiau 
natūralų kraštovaizdį. Šia paslauga padėta smulkiesiems ūkininkams atitikti reikalavimus BŽŪP 
tiesioginėms išmokoms gauti, taip pat padėta kurti ir skatinti taikyti tikslines agrarinės 
aplinkosaugos schemas ir ūkininkams atverta galimybių prekiauti rinkoje. Ši paslauga padėjo 
smulkiesiems ūkininkams atitikti reikalavimus, kad galėtų gauti BŽŪP tiesiogines išmokas. Apie 
60 proc. ūkių valdų šioje teritorijoje yra mažesnės negu nustatytas minimalus dydis (1 ha 
bendras plotas, susidedantis iš ne mažesnių kaip 0,3 ha sklypų), reikalingas tiesioginėms 
išmokoms gauti Rumunijoje pagal BŽŪP I ramstį, tačiau dalyvaujanti NVO palengvino 
susitarimus, pagal kuriuos aktyvūs ūkininkai nuomojasi kaimynų žemę ir taip įgyja teisę gauti 
išmokas pagal savo valdomos žemės kiekį. Be to, savivaldybės, kurioms priklauso bendra ganyklų 
žemė ir kurios neatitinka išmokų skyrimo sąlygų, susitarė su gyvulių ganytojų asociacijomis dėl 
ilgalaikės nuomos, kad jos galėtų teikti paraiškas dėl agrarinės aplinkosaugos sutarčių. Taip dideli 
žemės plotai buvo įtraukti į BŽŪP finansuojamas valdymo sistemas ir pašalinta rizika, kad ta žemė 
gali būti apleista. 

 
Tikslinis pievų tvarkymo finansavimas konkrečių rūšių apsaugos tikslais 

Agrarinės aplinkosaugos priemones įmanoma pritaikyti rūšių apsaugai, ir ES turima daug 
su įvairiomis rūšimis (įskaitant su 6210 tipo pievomis siejamą gyvūniją) susijusios patirties. 
Pavyzdžiui, Anglijoje turima vertos dėmesio patirties, susijusios su nykstančiai drugių rūšiai 
palankiu pievos tvarkymu (žr. tolesnį intarpą).    
 

Aukštesnės pakopos agrarinės aplinkosaugos schema, pritaikyta drugio auksuotosios šaškytės 
apsaugai kalkingoje pievoje 
 

Didelėse Europos teritorijos dalyse dėl drėgnų ir kalkingų pievų praradimo beveik išnykusios 
auksuotosios šaškytės (Euphydryas aurinia) populiacijos šiuo metu stabilizavosi arba didėja 
Anglijoje dėl įgyvendinamos tikslinės agrarinės aplinkosaugos schemos. Šios drugių rūšies 
buvimas kalkingų kalvų 6210 tipo buveinėje yra naujas reiškinys: dėl drenavimo ir agrarinio 
gerinimo išnyko daug drėgnų pievų plotų, tačiau, sumažėjus ganymo apkrovai kalkingų kalvų 
ganyklose, šių drugių augalai šeimininkai ten gali sudaryti palankesnio aukščio sąžalynus. Pagal 
agrarinės aplinkosaugos schemą finansuojamos galimybės tvarkymo priemonėmis kalkingoje 
pievoje sukurti nevienalytę žemos ir aukštos augmenijos plotelių mozaiką, naudojant ekstensyvų 
galvijų ar tradicinių veislių arklių ganymą ir atrankinį šienavimą su krūmokšnių šalinimu. Galvijų 
ir arklių ganymas finansuojamas vietoj tradicinio avių ganymo, įprastai naudojamo kalkingų kalvų 
ganyklose, nes galvijai ir arkliai suformuoja mažiau vienodai nuganytą žolyną. 
Šaltinis: Ellis et al. (2012)  

 
BŽŪP parama ūkių produkcijos pridėtinei vertei didinti 

Daugeliui ūkininkų, naudojančių „Natura 2000“ teritorijose esančias ir didelės gamtinės 
vertės pievas, yra sunku parduoti savo produktus, nes jie dažnai yra smulkūs gamintojai 
atokiose vietovėse, kuriose nedaug pirkėjų, galinčių mokėti didesnes kainas. Kita vertus, 
kai kurie iš jų turi gerų galimybių naudotis tiesiogine rinkodara ekoturizmo vartotojams ir 
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turizmo paslaugų teikėjams, kaip antai viešbučiams ir restoranams. Kai kuriuose 
regionuose ūkininkai užmezgė sėkmingus tiesioginės rinkodaros ryšius su prekybos 
centrais.  Paramos ūkininkams, siekiantiems didinti pridėtinę savo produkcijos vertę, 
galimybės apima paramą gamintojų grupių steigimui, žemės ūkio produktų kokybės 
sistemų kūrimui, taip pat specialaus ženklinimo ir saugomų kilmės vietos nuorodų 
naudojimui. 
 

Parama kalkingoms pievoms naudojant vietos produktų ženklinimo sistemą „Altmühltaler 
Lamm“ 

Altmiūltalio regiono Bavarijoje (Vokietija) kraštovaizdžiui būdingi kadagių krūmai kalkingose 
pievose. Ten piemenys gano avių bandas, iš kurių gaunama aukštos kokybės ėrienos ir vilnos 
produkcija. Regioniniame kooperatyve dalyvaujantys piemenys ir žemės savininkai susitaria ne 
mažiau kaip pusę savo avių ganyti Altmiūltalio gamtos draustinyje, jas šerti tik vietoje 
pagamintais papildomais pašarais ir laikytis gairių dėl gyvūnų gerovės, ganymo tankio, taip pat 
pesticidų ir trąšų naudojimo draudimo. Piemenims užtikrinama sąžininga kaina už jų gyvulius, o 
ženklu „Altmühltaler Lamm“ paženklinta ėriena prekiaujama vietos viešbučiuose ir mėsinėse. 

 

7.2.2. Programos LIFE projektai 

Yra daugybė programos LIFE projektų, pagal kuriuos sukurta priemonių 6210 tipo buveinių 
apsaugos būklei gerinti, dėmesį skiriant jų atkūrimui, apsaugos priemonėms ir 
informuotumo didinimui.  

Tolesniame intarpe pateikta sėkmingų projektų, kuriais atkurti reikšmingi 6210 tipo 
buveinių plotai, pavyzdžių.  
 

Sėkmingi 6210 tipo buveinių atkūrimo ir priežiūros projektai pagal programą LIFE 

Airijoje pagal projektą „AranLIFE“ (2014–2018 m.) Arano salose įgyvendintos atkuriamosios 
priemonės siekiant gerinti ganymo valdymą ir išbandyta rezultatais grindžiamo vertinimo balais 
sistema laukuose su 6210/*6210 tipo buveinėmis25. Šiuo projektu daugiau kaip 700 ha plote 
pagerinta buveinių mozaikos, susidedančios iš 6210 tipo buveinės kartu su klinčių pagrindo 
(8240 tipo) buveine, apsaugos būklė. Veiksmai, kuriais gerintas ganymo valdymas, buvo tokie: 
geresnis ganyklų prieigos ir ganymo valdymas atkuriant keliukus ir krautines akmenų sieneles; 
besiskverbiančių krūmokšnių ir šakių šalinimas; ganomų gyvulių girdyklų infrastruktūros 
įrengimas; veiksmai siekiant ištaisyti mineralinių medžiagų disbalansą gyvulių mityboje 
(naudojant mineralinius laižalus, koncentrato papildus ar mineralinius boliusus); darbas su 
ūkininkais didinant ganomų gyvulių pasiūlą ir užfiksuojant ganymo laiką ir biomasės produkciją, 
kad būtų apskaičiuojami optimalūs ganymo lygiai (McGurn et al., 2018).  

Lenkijoje pagal programos LIFE projektą LIFE08NAT/PL/000513 vykdytas krūmokšnių šalinimas, 
ganymas, atkūrimas pašalinant paviršinį dirvožemio sluoksnį, taip pat išbandyti eksperimentiniai 
apsaugos metodai sausų pievų 226 ha plote (Barańska et al., 2014; taip pat žr. 5.3 skirsnį). 
Įgyvendinant šį projektą reikšmingai pagerinta ganomų pievų būklė kelių šimtų hektarų plote, 
sumažinant ekspansyvių rūšių (svidrių, smiltlendrių ir krūmokšnių) dalį (Murawy Life, 2015). Tai 
reiškia, kad Lenkijos „Natura 2000“ tinkle atkurta maždaug dešimtadalis kalkingų pievų (6210 
tipo) buveinių. Be to, pagal šį projektą paskelbtas išsamus buveinių veiksmų planas ir 
rekomendacijos dėl 6210 tipo buveinių atkūrimo Lenkijoje. 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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Slovakijoje įgyvendintas programos LIFE projektas Bendrijos svarbos Devyno Kobilos teritorijoje 
(LIFE10 NAT/SK/080), kurioje sausų pievų bendrijų plotas buvo sumažėjęs 61,1 proc., palyginti 
su 1949 m. (Hegedűšová, Senko, 2011). Remiantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
apsvarstytu atkūrimo planu nuo 2015 m. išvalytas 58 ha užžėlusių sausų pievų plotas, 
mechanizuotai šalinant miškelius ir krūmokšnius, naikinant baltažiedes robinijas ir atnaujinant 
(daugiausia ožkų) ganymą. Atkuriamojo tvarkymo priemonių poveikis stebėtas daugiausia 6210* 
tipo biotopuose įvairiose ekologinės sukcesijos stadijose.  

 
Neseniai vykdytų programos LIFE projektų, skirtų sausų pievų apsaugai, sąrašas pateiktas 
priede. 

7.2.3. Europos regioninės plėtros fondas ir kiti ES fondai 

Kai kurios valstybės narės (pvz., Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Slovakija) savo programose 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramai gauti numatė galimybių finansuoti pievų 
atkūrimą ir tvarkymą. Europos teritorinio bendradarbiavimo fondas (anksčiau vadintas 
INTERREG) taip pat gali būti naudojamas dvišaliams „Natura 2000“ gamtos apsaugos 
projektams įgyvendinti – taip suteiktas finansavimas pievų tvarkymui Vengrijoje. 
 
7.2.4. Kiti ganymui, įskaitant piemenų ganomas bandas, skirti metodai ir paramos 
priemonės 

Tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais  vis mažiau bandų yra ganomos piemenų, neigiamai 
paveikė didelius pusiau natūralių ganyklų buveinių plotus. Kvalifikuotų piemenų trūkumas 
ir didelė jų darbo kaina yra plataus masto problema daugelio Pietų ir Rytų Europos regionų 
bendruomeninių ganyklų teritorijose (García-González, 2008; Pardini ir Nori, 2011). 

Kai kuriose Airijos vietovėse imamasi iniciatyvų spręsti apleistose teritorijose ganomų 
gyvulių trūkumo problemą, pavyzdžiui, naudojant judrias avių bandas. Naudojant judrias 
greitai perkeliamas avių bandas galima trumpam atnaujinti ganymą apleistose teritorijose 
kiekvienais metais. Vietos gamtos apsaugos institucijos gali nupirkti avių bandas ir tada jas 
išnuomoti valdyti piemenims ar ganytojams.  
 
Prancūzijoje yra vietos valdžios iniciatyvų vykdyti ir vystyti ekologinio ganymo projektus 
bendruomeninėje žemėje, gamtos draustiniuose ir regioniniuose gamtos parkuose, 
siekiant prižiūrėti ar atkurti pievų (visų pirma 6210 tipo) buveines. Kartu su šiais veiksmais 
dažnai teikiama parama ūkininkams siekiant užtikrinti investicijų tvarumą. Pavyzdžiui, 
gamtos apsaugos organizacija CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) Normandijoje 
Senos upės regione tvarko daug kalkakmenio šlaitų teritorijų, kuriose atlieka 6210 tipo 
buveinių apsaugos veiksmus. Pagrindinė taikoma tvarkymo priemonė yra ekstensyvus 
ganymas. Šiuo tikslu organizacija Conservatoire des Espaces Naturels turi ir valdo nuosavą 
įvairių veislių gyvulių (galvijų, arklių, ožkų ir avių) bandą, kurią naudodama gali tinkamai 
tvarkyti kalkingas pievas. 
 
Burgundijoje Franš Kontė regione valstybės finansuojamą programą vykdo Aukštutinės 
Sonos žemės ūkio rūmai, kuriems padeda valdymo struktūros (Conservatoire des Espaces 
Naturels de Franche-Comté) ir mokslo institucijos (Nacionalinė Franš Kontė botanikos 
apsaugos organizacija – Bestuburių regioninė observatorija, Franš Kontė universitetas, 
Lotaringijos universitetas, INRA, Klermono-Ferano regiono organizacija „VetAgro-Sup“), 
siekiant konkrečiais būdais spręsti ūkininkų problemas, priklausomai nuo pievų tipo, 
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įskaitant sausas ir labai sausas 6210 tipo ganyklas (šiuo metu rengiamas tam skirtas 
vadovas). 
 

7.3. Svarbiausios finansavimo spragos ir sunkumai 

Pagrindinis finansavimo uždavinys dėl 6210 tipo buveinių yra finansuoti jų atkūrimo 
veiksmus ir kitas priemones (pvz., gyvulių pirkimą ar galimybes naudotis gyvuliais), 
reikalingas pievų tvarkymui ganymu atnaujinti. Programa LIFE (o kai kuriais atvejais ir 
struktūriniai fondai) yra pagrindinis finansavimo šaltinis remiant vertingų pievų atkūrimą ir 
tradicinę ūkininkavimo praktiką. Atrodo, kad nacionaliniu lygmeniu turimi finansiniai 
ištekliai šių buveinių apsaugai skatinti yra riboti ir yra sunku užtikrinti reguliarių tvarkymo 
priemonių, tokių kaip ganymas, tęstinumą po ES finansavimo pagal LIFE projektus 
pabaigos. 

Taip pat kyla sunkumų finansuoti pievų atkūrimą kaimo plėtros programų lėšomis. Nėra 
tinkamai sekamos išlaidos naudojant agrarinės aplinkosaugos išmokas, susijusias su 
„Natura 2000“ apsaugos tikslais. Nepakankamai išvystytos pusiau natūralių pievų produktų 
pardavimo skatinimo ir prekybos programos.  

Daugumoje Europos šalių nepakankamai išvystytos kompensacinių išmokų sistemos 
„Natura 2000“ teritorijų žemės savininkams ir paskatų (įskaitant mokestines paskatas) 
teikimas. 

Be to, pievas, kurios nėra įtrauktos į tinklą „Natura 2000“, yra sunkiau atkurti ir prižiūrėti. 
Gauti finansavimą pievai tinkle „Natura 2000“ yra lengviau nei už šio tinklo ribų. Dėl 
ekologinių ryšių palaikymo problemų reikėtų skirti daugiau dėmesio pievų, neįeinančių į šį 
tinklą, apsaugai. Programos LIFE lėšos skiriamos buveinėms tik „Natura 2000“ teritorijose 
atkurti. 
 

7.4. Išvados ir rekomendacijos 

 Reikia užtikrinti 6210 tipo buveinių tinkamo tvarkymo tęstinumą po to, kai baigiamos 
naudoti nustatyto finansavimo laikotarpio lėšos (pavyzdžiui, pagal LIFE projektus). 

 Žemės ūkio paramos sistemos, įskaitant agrarinės aplinkosaugos priemones, galėtų 
būti geriau naudojamos šių buveinių tvarkymui finansuoti.  

 Apskritai yra gana lengva rengti apsaugos projektus ir teikti finansavimo paraiškas dėl 
šio tipo buveinių – jų apsaugos poreikiai paprastai yra aiškūs, reikiamos priemonės 
gerai žinomos ir lengvai planuojamos; po keleto metų paprastai jau matoma ir 
pranešama dalis rezultatų. Vis dėlto daugiau problemų kyla dėl parengiamųjų veiksmų, 
tokių kaip buveinių tyrimai, kartografavimas ir vertinimas, finansavimo ir nuolatinės 
stebėsenos finansavimo; tačiau tyrimų ir stebėsenos priemonės gali būti 
finansuojamos pagal trumpalaikius projektus, kurie apima ir aktyvias apsaugos 
priemones. 

 Reikia atidžiau sekti išlaidas, kurios patiriamos naudojant agrarinės aplinkosaugos 
išmokas, ir jų indėlį siekiant 6210 tipo buveinių apsaugos tikslų tiek tinkle 
„Natura 2000“, tiek už šio tinklo ribų. Reikėtų pasiūlyti tinkamus rodiklius, kad būtų 
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palengvintas toks sekimas naudojant tiek bendros žemės ūkio politikos, tiek dėl kitų 
fondų lėšas. 

 Svarbu, kad šio buveinių tipo apsaugos būklei gerinti reikalingos priemonės būtų 
įtrauktos į valstybių narių finansavimo laikotarpio po 2020 m. prioritetinių veiksmų 
programas. 
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PRIEDAS 
 
6210 tipo buveinių – pusiau natūralių sausų pievų ir krūmų facijų (Festuco-
Brometalia) ant kalkingų substratų (*svarbių gegužraibinių šeimos augalų 
buveinių) – geros apsaugos būklės palaikymo ir atkūrimo veiksmų planas  
 

1. Buveinės apibrėžtis 

1.1. Apibrėžtis pagal Europos Sąjungos buveinių aiškinamąjį vadovą 

Pagal Europos Sąjungos buveinių aiškinamąjį vadovą (EK, 2013) 6210 buveinių tipas apima 
Festuco-Brometea fitosociologinei klasei priskiriamas sausas ir pusiau sausas kalkingas 
pievas. 

Šią buveinę sudaro augalų bendrijos, priklausančios dviem Festuco-Brometea klasės 
poklasiams: stepinėms ar subkontinentinėms pievoms (Festucetalia valesiacae poklasis) ir 
labiau okeaninio bei submediteraninio regionų pievoms (Brometalia erecti arba Festuco-
Brometalia poklasis). Pastarajame poklasyje skiriamos Xerobromion sąjungos pirminės 
sausos pievos ir antrinės (pusiau natūralios) pusiau sausos Mesobromion (ar Bromion) 
sąjungos su Bromus erectus pievos. Pastarosioms būdingas bruožas yra gegužraibinių 
šeimos augalų gausa. Dėl buveinės apleidimo formuojasi termofiliniai krūmynai su tarpine 
termofilinės pakraščio augmenijos (Trifolio-Geranietea) stadija. 

Atitinkamas augmenijos tipas laikomas prioritetiniu tipu, jei tai yra svarbi gegužraibinių 
šeimos augalų buveinė. Svarbios gegužraibinių šeimos augalų buveinės turėtų būti 
suprantamos kaip svarbios teritorijos pagal vieną ar daugiau iš šių trijų kriterijų:  

a) teritorijoje yra didelė gegužraibinių augalų rūšių gausa;  
b) teritorijoje yra svarbi bent vienos gegužraibinių rūšies, kuri laikoma nelabai dažna tos 
valstybės teritorijoje, populiacija;  
c) teritorijoje yra viena ar kelios gegužraibinių rūšys, kurios laikomos retomis ar tik 
išimtiniais atvejais aptinkamos tos valstybės teritorijoje.  

Aiškinamajame vadove minimos šios būdingos augalų rūšys: Adonis vernalis, Anthyllis 
vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus inermis, 
Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus 
carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Fumana 
procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa,Koeleria pyramidata, Leontodon 
hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. 
militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba 
minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. 
teucrium.  

Aiškinamajame vadove taip pat minimos kai kurios šio tipo buveinių bestuburių rūšys: 
Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis religiosa 
(Neuroptera). 
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1.2. Buveinės apibrėžtis pagal EUNIS 

Pagal EUNIS (Europos informacijos apie gamtą sistemos) buveinių klasifikaciją (Davies 
et al., 2004; Schaminée et al., 2012) šį buveinių tipą (6210) sudaro du gana skirtingi 
potipiai, pasižymintys skirtingu paplitimu, rūšimis, apsaugos ir tvarkymo aspektais, ir dėl 
šios priežasties sunku juos traktuoti kaip vieną tipą. Todėl Europos buveinių raudonojoje 
knygoje (Janssen et al., 2016) jie laikyti dviem skirtingais tipais, kurie abu įvertinti kaip 
vertingi: 

E1.2a: pusiau sausos daugiametės kalkingos pievos. Jų yra visoje Europoje nuo 
submediteraninės iki hemiborealinės zonos. Joms būdingas pusiau sausas didelio 
šarmingumo dirvožemis. Ši buveinė yra didžiausia rūšių gausa pasižyminti augalų bendrija 
Europoje. Tokios yra daugiau kaip 90 proc. visų 6210 tipo buveinių, įskaitant daugumą tų, 
kurios pasižymi gegužraibinių augalų gausa. Dėl nevisiškai tikslių apibrėžčių, pateiktų 
aiškinamajame vadove, kai kurie labai panašūs tipai tam tikrose valstybėse priskirti prie 
kitų prioritetinių buveinių, nors floros ir ekologinių sąlygų atžvilgiais priklauso E1.2a tipui 
(kaip 6210 tipo potipiui): tai yra 6270 tipo pusiau sausų didelio šarmingumo dirvožemio 
buveinių dalys (Šiaurės šalyse), 6240* tipo pusiau sausų buveinių dalys (Europos vidurio 
rytuose) ir 62A0 tipo pusiau sausų buveinių dalys (Ilyrijos regione). Kad nebūtų neatitikimų 
tarp valstybių, visas Europos pusiau sausas bazofilines pievas reikėtų priskirti prie 6210 
tipo. E1.2a tipas atitinka Brachypodietalia pinnati poklasį pagal Mucina et al. (2016), tačiau 
papildomai apima kelias prie jo nepriskirtas augmenijos sąjungas, t. y. Scorzonerion villosae 
ir Brachypodion phoenicoidis (ir daugiau kitų Ukrainoje ir Rusijoje). 

E1.1i: daugiametės uolėtos kalkingos pievos Europos subatlantiniame ir 
submediteraniniame regionuose. Jų yra tik kai kuriose E1.2a buveinių arealo dalyse, t. y. 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Vakarų Italijoje, Vakarų Vokietijoje, Vakarų 
Šveicarijoje ir Jungtinės Karalystės pietuose. Nenuoseklumą lemia tai, kad likusiuose 
Europos regionuose esančios sausos ir (arba) uolėtos bazofilinės pievos priskirtos ne prie 
6210, o prie kitų buveinių tipų (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i tipui priklauso tik 
maža viso 6210 tipo buveinių ploto dalis, dėl jo ekstremalesnių vietos sąlygų (sausesnių 
sąlygų, dažnai statesnio šlaito) jam būdinga mažesnė rūšių gausa, tačiau taip pat mažesnis 
polinkis į sukcesiją ir eutrofikaciją. Šis vienetas atitinka Brachypodietalia phoenicioidis 
(išskyrus Brachypodion phoenicolidis) ir Artemisio albae-Brometalia erecti poklasius pagal 
Mucina et al. (2016). 
 
1.3. Buveinės apibrėžtis pagal Europos augmenijos kontrolinį sąrašą 

Neseniai paskelbtame Europos augmenijos kontroliniame sąraše (Mucina et al., 2016) 
pripažinti keli Festuco-Brometea klasės poklasiai su skirtingomis augmenijos sąjungomis. Ši 
hierarchinė floristinė Europos augmenijos klasifikacija pagrįsta aukšto rango sintaksonų 
sąvadu ir peržiūra ir tuo galima toliau naudotis siekiant vienodo buveinių tipų aiškinimo 
visoje ES.  

Tolesnėje lentelėje pateikiama Festuco-Brometea poklasių ir sąjungų apžvalga kartu su jų 
apibūdinimu remiantis Europos augmenijos kontroliniu sąrašu (Mucina et al., 2016). 
Lentelėje taip pat nurodyti atitinkami Buveinių direktyvos buveinių tipai, kurie yra 
reikšmingi įtrauktoms augmenijos sąjungoms bent kai kuriose valstybėse narėse.  
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Prie Festuco-Brometea klasės priskiriamos augalijos bendrijos ir buveinių tipai pagal 
Europos augmenijos klasifikaciją, pateiktą Mucina et al., 2016, dėl aukštesniųjų augalų 

Klasė: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Poklasis Sąjunga I priedo 
buveinių tipai 

Apibūdinimas (paimta iš Mucina 
et al., 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati  Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mezokserofitinė pieva giliuose 
kalkinguose Europos 
dirvožemiuose 

 Bromion erecti  Koch 1926 6210/6210* Mezokserofitinės bazofilinės 
Vakarų Europos ir subatlantinio 
Vidurio Europos regiono pievos. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 
6240* p.p., 6260 
p.p. 

Mezokserofitinės bazofilinės 
Vidurio ir Pietryčių Europos 
subkontinentinių regionų pievos. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel in 
Dengler et al. 2003 

6270 p.p. (sausos 
bazofilinės dalys), 
6210/6210* 
(Šiaurės 
Vokietijoje, 
Danijoje ir kt.), 
6280* paribiuose 

Mezokserofilinės bazofilinės 
pievos Fenoskandijos alvaruose ir 
pietinėse Baltijos jūros 
pakrantėse. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Mezokserofitinės bazofilinės 
pievos šiaurės vakarų Europoje.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi 
et al., 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al., 2015 

6210/6210* 
 

Sausos pievos giliuose 
molinguose dirvožemiuose virš 
nuosėdinių pamatinių uolienų 
Apeninų kalvų ir žemesniųjų 
kalnų juostose. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Sausos pievos giliuose 
dirvožemiuose virš silicio 
pamatinių uolienų Pietų ir 
Vidurio Balkanų kalvų ir 
prieškalnių juostose 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Stepės ir uolėtos stepinės pievos 
giliuose dirvožemiuose Europos 
ir Vidurinės Azijos šiaurės vakarų 
stepių ir miškastepių zonoje 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Stepinės eraičinų pievos giliuose 
kalkinguose dirvožemiuose 
subkontinentinėje Vidurio 
Europoje, Rumunijoje, Bulgarijoje 
ir šiaurės vakarų Ukrainoje 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p. p.),  
(6120* p. p.) 

Stepinės silicingo dirvožemio 
pievos subatlantiniame ir 
subkontinentiniame 
vidutinio klimato Europos 
regionuose 
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 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Sausos ašuočių ir eraičinų stepės 
giliuose dirvožemiuose 
Transilvanijoje, Moldovoje ir 
pietvakarių Ukrainoje 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Reliktinės tardiglacialinės 
kserofitinės liosinių dirvožemių 
stepės panoniniame regione 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Reliktinės tardiglacialinės 
kserofitinės eraičinų ir ašuočių 
stepinės uolėtos pievos giliuose 
Alpių tarpukalnių slėniuose 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Kserofilinės atviros stepinės 
pievos ant negilių uolėtų kalkingų 
ir silicio substratų Vidurio ir 
Pietryčių Europoje 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al., 1967 

6190 Kserofilinės stepinės pievos 
negiliuose dirvožemiuose ant 
silicio ir ultramafinių uolienų, 
taip pat silūrinių klinčių 
hercininiame komplekse 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Kserofilinės uolėtos stepinės 
pievos negiliuose dirvožemiuose 
ant silicio ir ultramafinių uolienų 
Rytinėse Alpėse ir šiauriniuose 
Panonijos lygumos pakraščiuose 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr. Mucina in Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Kserofilinės uolėtos stepinės 
pievos ant kalkingų substratų 
šiauriniuose Panonijos lygumos 
pakraščiuose ir Ukrainos Podolės 
regione 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Kserofilinės uolėtos stepinės 
pievos ant kalkingų substratų 
pietiniuose Panonijos lygumos 
pakraščiuose 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1974 

6190 arba 62A0 Kserofilinės uolėtos stepinės 
pievos ant kalkingų substratų 
Šiaurės Balkanuose 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Kserofilinės uolėtos stepinės 
puskrūmių gausa pasižyminčios 
pievos ant stačių kalkingų šlaitų 
Dobrudžoje ir šiaurės rytų 
Bulgarijoje 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Dealpinės reliktinės kserofilinės 
stepinės pievos ant kalkingų 
substratų pietryčių Vidurio 
Europoje 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Dealpinės reliktinės kserofilinės 
stepinės pievos ant kalkingų 
substratų Rytų Karpatuose 
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Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Submediteraninės stepinės 
pievos giliuose nuo šarminės iki 
neutralios reakcijos vidutinio 
drėgnumo dirvožemiuose 
pietvakarių Europos regionuose, 
kuriuose gausu kritulių 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Submediteraninės neutralaus 
dirvožemio ar bazofilinės 
stepinės pievos giliuose vidutinio 
drėgnumo dirvožemiuose 
Ligūrijos ir Tirėnų jūros 
pakrantėse 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et 
al.2002 

6210/ 
6210* 

Submediteraninės prieškalnių ir 
kalnų acidofilinės stepinės pievos 
Pirėnų prieškalnėse ir tarpukalnių 
slėniuose 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Submediteraninės prieškalnių 
acidofilinės stepinės pievos 
Insubrijos pietiniuose Alpių 
pakraščiuose, kur gausu kritulių 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al. 2009 

  Kserofitinės bazofilinės atviros 
pievos Europos subatlantiniame 
ir submediteraniniame 
regionuose 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mezokserofitinės bazofilinės 
atviros pievos Vidurio Europos 
pietvakariuose ir Prancūzijoje 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mezokserofitinės bazofilinės 
atviros pievos 
submediteraniniuose Provanso ir 
Ligūrijos regionuose 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Amfiadriatinės sausos stepinės 
submediteraninės ganyklos 
Priešalpių, Ilyrijos ir Dinarų 
regionuose 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Ilyrijos submediteraninės uolėtos 
pievos negiliuose kalkinguose 
dirvožemiuose 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Dinarų submediteraninės 
kalkingos uolėtos pievos 
negiliuose dirvožemiuose 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Priešalpinės submediteraninės 
kalnų kalkingos uolėtos pievos 
negiliuose dirvožemiuose 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, bet 
turbūt dažniau 
klasifikuojama kaip 
62A0 

Priešalpinės ir Ilyrijos 
mezokserofitinės 
submediteraninės pievos giliuose 
ir iš dalies dekalcinuotuose 
dirvožemiuose 
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 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al. 2005 

62A0 Submediteraninės sausos 
ganyklos uolėtuose kalkinguose 
dirvožemiuose Apulijoje (Pietų 
Italijoje) 

Mucina et al. (2016) nepripažino Italijos endeminės sąjungos dėl nomenklatūros priežasčių. Ji plačiai 
naudojama Italijos „Natura 2000“ tinkle, ir 6210 tipo buveinės nustatymas grindžiamas šios sąjungos 
ekologinėmis ir rūšių charakteristikomis 

Poklasis Sąjunga I priedo 
buveinių tipai 

Apibūdinimas (pagal Biondi E., 
Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Kserofilinės ir pusiau mezofilinės, 
nuo Viduržemio jūros 
(submediteraninio) regiono iki 
vidutinio klimato zonos antrinės 
pievos kalkinguose Apeninuose, 
kurioms optimalios sąlygos yra 
vidutinio klimato zonoje. 

 

  



 

133 

2. Susijusių buveinių apibūdinimas 

Sąsajų arba sąlytį su 6210 tipo buveinėmis turi ir kitų tipų buveinės, galinčios turėti įtakos 
šio tipo buveinių tvarkymui. Kai kurios buveinės yra su 6210 tipo buveine susijusios 
dinaminių procesų ir ekologinės sukcesijos ryšiais arba su ja sudaro mozaikas. Kadangi 
sausų pievų aplinkos sąlygos sudaro tolydų spektrą, 6210 buveinės augmenija dažnai yra 
pereinanti į kitų tipų augmeniją, įskaitant toliau nurodytus tipus. 
 
2130 *Nurimusios pakrančių kopos, apaugusios žoliniais augalais (pilkosios kopos) 
Yra perėjimas į Mesobromion bendrijas šiais atvejais: senų mezofilinių pievų, esančių kopų 
duburiuose ir vidinėse kopose (Anthyllido-Thesietum), dažnai mozaikose su Salix repens 
bendrijomis ir ypač vakarinėje kopų pusėje; pievų su Himantoglossum hircinum De Hano 
vietovės kopose (EK, 2013). 

40A0 *Subkontinentiniai Panonijos paribių krūmynai.  
Aptinkami tiek ant kalkingų, tiek ant silicio substratų, sudaro mozaikos pobūdžio augmeniją 
su stepinės pievos (6210 tipo) ir miškastepės elementais arba uolėtų Panonijos pievų (6190 
tipo) augalais, dažnai miškingų vietovių pakraščiuose (EK, 2013).  

Riba tarp 6210 tipo buveinės ir *40A0 tipo subkontinentinių Panonijos paribių krūmynų 
kartais nėra aiški. Atrodo, kad 40A0 tipo buveinė yra Prunus fruticosa plėtros stadija po 
ganymo 6210 tipo buveinėje nutraukimo.  

5130 Juniperus communis bendrijos viržynuose arba kalkingose pievose 
Bendrijos su Juniperus communis nuo lygumų iki kalnų lygio daugiausia atitinka 
fitodinaminę sukcesiją mezofilinėse ar kserofilinėse kalkingose pievose, ganomose arba 
paliekamose pūdymui, su Festuco-Brometalia (EK, 2013), ir (arba) Calluna viržynuose.  

Kai kuriais atvejais 6210 tipo buveinę sunku atskirti nuo 5130 tipo buveinės – Juniperus 
communis bendrijų. Iš tiesų 5130 tipo buveinę identifikuoti ir nustatyti jos ribas nėra lengva 
dėl jos glaudžios sąsajos su 6210 tipo buveine ir įvairios galimos augmenijos struktūros – 
nuo pavienių individų kalkiamėgėse pievose iki tankios ir nepralaidžios krūmynų 
augmenijos. Svarbu atsižvelgti į šią buveinių mozaiką ir užtikrinti tinkamą tvarkymą, kad 
būtų galima ją išsaugoti tinkamomis sąlygomis. 

6110 *Uolėtos kalkingos arba bazofilinės pievos (laibeniniai šilokynai Alysso-Sedion albi)  
Atviros nevienalytės bendrijos ant atvirų pamatinių uolienų ar birių uolienų su 
dominuojančiais vienmečiais augalais ir sukulentais. Jos dažnai įeina į kitų tipų, daugiausia 
6210 tipo, buveinių teritorijas. Tokiais atvejais šių buveinių nereikėtų kartografuoti kaip 
komplekso, tačiau šio tipo pavyzdžiai turėtų būti užfiksuojami kaip platesnės buveinės 
elementai26. Kai kuriuose Belgijos ir Vokietijos regionuose ši buveinė yra labai glaudžiai 
susijusi su Xerobromion ir Mesobromion bendrijomis (EK, 2013). 

6120 *Sausų smėlynų kalkingos pievos 
Sausos, dažnai atviros pievos ant daugiau ar mažiau karbonatingo smėlio pagrindo 
priskiriamos prie 6120 tipo buveinių. Smėlingo dirvožemio tipai gali būti laikomi 6120 tipu, 
jei smėlis yra kalkingas, o moreninis tipas gali būti laikomas 6210 tipu (Pihl et al., 2001) 
Danijoje. 

  

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6230 *Rūšių turtingos Nardus pievos ant silicio substratų kalnų srityje (ir priekalnių srityse 
Europos žemyninėje dalyje) 
Danijoje tose teritorijose, kur yra visiškai ar iš dalies išplautos kalkinės medžiagos (pH 6–
7), atitinkamas bendrijos tipas yra perėjimo į 6230 tipą stadija; tokiais atvejais tinkama 
klasifikacija nustatoma pagal rūšinę sudėtį (Pihl et al., 2001). 

6240 *Subpanoninės stepinės pievos 
Stepinės pievos, kuriose dominuoja kupstinės žolės, puskrūmiai ir daugiamečiai Festucion 
valesiacae sąjungos ir susijusių sintaksonų augalai. Šios kseroterminės bendrijos susidaro 
atviruose pietiniuose šlaituose ant uolienų substrato ir ant molingų smėlėtų nuosėdinių 
sluoksnių su žvyru (EK, 2013), taip pat liosiniuose ir giliuose smėlinguose dirvožemiuose 
ten, kur vasarą yra sausos klimato sąlygos. Jos yra iš dalies natūralios, iš dalies 
antropogeninės kilmės. Jos apima sausas, termofilines ir kontinentines zonas su būdinga 
Viduržemio jūros ir stepinio paplitimo elementų įtaka ir azoninius edafinius bei 
mikroklimatinius atvejus žemyniniame ir iš dalies kituose biogeografiniuose regionuose 
(žr. Ssymank, 2013). Pagrindine skiriamąja rūšimi, skiriančia jas nuo kitų sausų pievų tipų, 
galėtų būti laikoma Stipa capillata (Lasen ir Wilham, 2004). 

6270 *Rūšių turtingos Fenoskandijos žemumų pievos (nuo sausų iki vidutinio drėgnumo) 
Šią buveinę sudaro pusiau natūralios pievos, kurios yra panašaus pobūdžio, tačiau kuriose 
nedaug arba visai nėra kalkiamėgių augalų rūšių, visų pirma skurdžiuose dirvožemiuose 
ant gneiso ar granito pamatinių uolienų Šiaurės šalyse. 

6280 *Šiauriniai alvarai ir plokščios kalkingos prekambro uolos 
Kyla sunkumų atskirti 6210 tipo ir 6280 tipo (*Šiauriniai alvarai ir plokščios kalkingos 
prekambro uolos) buveines kai kuriuose regionuose, ypač Šiaurės Estijoje, kur kalkingas 
dirvožemis yra labai plonas, kaip tinka 6280* tipui, tačiau žolinės dangos produktyvumas 
ir rūšių gausa atitinka 6210 tipą. Kai kuriose Vakarų Estijos vietovėse taip pat neretai yra 
priešingai – produktyvumas gali būti mažas ir kai kurios labai būdingos rūšys rodo esant 
6280* tipą, tačiau nėra monolitinių klinčių ar labai plono dirvožemio.  

62A0 Rytinės Viduržemio pajūrio dalies sausosios pievos (Scorzoneratalia villosae) 
Sausos pievos Triesto, Istrijos ir Balkanų pusiasalio submediteraninėse zonose, kuriose jos 
egzistuoja kartu su Festucetalia valesiacae stepinėmis pievomis (6210), yra 
susiformavusios mažiau žemyninio klimato zonose negu pastarosios ir turi ryškesnį 
Viduržemio jūros elementą (EK, 2013). 

6410 Melvenių (Molinia) pievos ant durpinio arba dumblingo priemolio suspausto 
dirvožemio 
Ten, kur yra protarpiais šlapias dirvožemis, gali vykti perėjimas į neutralios ir šarminės 
reakcijos bei kalkinguose dirvožemiuose aptinkamą potipį. Karpatų kalnuose didele rūšių 
gausa pasižyminti Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae bendrija yra tipinė su 
dažnai aptinkamomis drėgnų vietų diagnostinėmis Molinion rūšimis ir Festuco-Brometalia 
klasės termofilinėmis rūšimis (Škodová et al.).  

6510 Žemumų šienaujamos pievos (Alopecurus pratensis. Sanguisorba officinalis) ir 
6520 Kalnų šienaujamos pievos 

Tai pusiau natūralios buveinės, kurių palaikymas priklauso nuo žmogaus veiklos. Jose yra 
gausu maisto medžiagų, vidutinis drėgnumas, jos reguliariai šienaujamos ir neintensyviai 
tręšiamos mėšlu. Ten, kur netręšiama mėšlu ir šienaujama dažniau kaip kartą per metus, 
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tam tikri sausesni šios buveinės potipiai yra linkę pereiti į Mesobromion pievas (6210 tipo 
buveinę) (Lasen ir Wilham, 2004). Dažnai neaiški riba tarp 6210 tipo ir kai kurių formų 6510 
tipo buveinių (kuriose yra kai kurių termofilinių rūšių), ypač šiaurinėje Lenkijos dalyje ir 
Estijoje, kur ši buveinė yra netoli jos geografinio paplitimo arealo ribos ir termofilinių rūšių 
sąrašas dėl klimato sąlygų yra natūraliai ribotas. Visų pirma, gali būti sunku išaiškinti 
kseroterminių pievų (6210 tipo) plotus, į kuriuos skverbiasi Arrhenatherus elatius ir kurie 
yra netinkamai tvarkomi šienaujant, o ne ganant. 

7230 Šarmingosios žemapelkės 
Naujai susiformavusios pakrantės juostos duburiuose ir kalkingų žemapelkių pakraščiuose 
6210 bendrijų tipas gali būti pereinantis į 7230 tipą (Pihl et al., 2001). 

8240 *Klinčių pagrindo tipą sudaro klinčių pamatinės uolienos blokai, galintys sudaryti 
mozaikas su kalkingomis pievomis. 6210 tipo buveinė gali būti sudėtinio 8240 tipo buveinių 
dalimi. Svarbu išsaugoti šias buveinių mozaikas, sudarančias vertingą kraštovaizdį kai 
kuriuose ES regionuose. 
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3. Neseniai vykdyti programos LIFE projektai, skirti sausų pievų apsaugai  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan - Connectivity of the Natura 2000 network across 
the Belgian-Dutch borders in the Meuse basin 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest 
Habitats in the Czech Republic and Slovakia 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE - Optimalization of Natura 2000 sites 
management delivery in the South Bohemia Region and the 
territory of South Slovakia 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX - Dry, calcareous habitats in the cultural landscape of 
Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds - Hessische Rhn  Mountain grasslands, 
rough grazing and their birds 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Restoring semi-natural habitat types to at total cover of site 
Helnæs 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran - The sustainable management of the priority terrestrial 
Habitats Directive Annex 1 habitats of the Aran Islands 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing - Semi-natural dry-grassland conservation and 
restoration in Valle Susa through grazing management 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie - Urgent Actions for the conservation of grasslands and 
pastures in the Gran Sasso and Monti della Laga territory 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
and LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE ir LIFE IP „Gestire 2020“ 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas - Restoration of degrading habitats of 
Community interest in the protected areas of Lithuania 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

LIFE Project ‘Conservation and management of species-rich 
grasslands by local authorities’  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Restoration of calcareous grassland in eastern 
Luxembourg  2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE - Restoring EU priority grasslands and promoting their 
multiple use 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL - Conservation and restoration of xerothermic 
grasslands in Poland - theory and practice 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG - Protection of valuable natural non-forest 
habitats typical of the “Orle Gniazda” Landscape Park 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands - conservation and management of dry 
grasslands in eastern Slovenia 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC - Conservation of subpannonic dry grassland 
habitats and species 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

