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KOPSAVILKUMS 

Dzīvotnes veids 6210 “Pusdabiskas sausās pļavas un krūmāju zemes fācijas uz kalcifiliem 
substrātiem (Festuco-Brometalia) (* nozīmīgas orhideju augšanas vietas)” tiek aizsargāts 
ar Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK) un ietver daudzas pļavu grupas, ko parasti iedala 
fitosocioloģiskajā klasē Festuco-Brometea. To uzskata par prioritāru dzīvotni, ja tā ir 
nozīmīga orhideju augšanas vieta. 

Šā rīcības plāna mērķis ir sniegt norādījumus par darbībām, kas jāveic, lai saglabātu un 
atjaunotu dzīvotnei labvēlīgu aizsargātības stāvokli visā tās izplatības areālā ES. Tas ir 
adresēts visiem tiem, kuri ir ieinteresēti un iesaistīti attiecīgā dzīvotnes veida aizsardzībā 
un apsaimniekošanā, tostarp valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, vietējām 
kopienām un ieinteresētajām personām, dzīvotņu speciālistiem u. c. 

Pusdabiskas sausās pļavas un krūmāju zemes fācijas uz kalcifiliem substrātiem ir 
sastopamas gandrīz visā Eiropā, no zemienēm līdz kalnu līmenim. Tās ir vienas no sugām 
bagātākajām augu sabiedrībām Eiropā un ir svarīgas dzīvotnes daudzām aizsargājamām 
sugām (augiem, putniem, kukaiņiem un citiem bezmugurkaulniekiem, rāpuļiem un 
zīdītājiem). Minētās pļavas uzskata par augsti prioritārām savvaļas apputeksnētāju, 
piemēram, tauriņu, savvaļas bišu vai ziedmušu, kā arī citu retu vai aizsargājamu sugu 
aizsardzībai. Tās nodrošina daudzus ieguvumus un ekosistēmas pakalpojumus, tostarp 
oglekļa dioksīda uzglabāšanu un augsnes erozijas novēršanu. 

Lielākā daļa audžu ir sekundāras izcelsmes audzes, kas nomainījušas bijušos termofilos 
mežus, un ir radušās pēc iepriekšējas ekstensīvas noganīšanas un/vai pļaušanas. Šo pļavu 
maza mēroga dabiskās audzes, kas, šķiet, ir pastāvīgas arī bez ganīšanas, ir sastopamas tur, 
kur meži nevar augt edafisku faktoru dēļ, piemēram, ļoti seklās augsnēs akmeņainu 
atsegumu apkaimē vai nestabilā augsnē uz stāvām nogāzēm, bieži kombinācijā ar sausiem 
mikroklimatiskajiem apstākļiem. Centrāleiropā dažas no šīm pļavām ir saglabājušās kā 
agrīno holocēna stepju atliekas. 

Šī sauso pļavu klase ir parasti atrodama uz sausām, labi drenētām un barības vielām 
nabadzīgām augsnēm, kas var būt no neitrālām līdz sārmainām.  

Saskaņā ar ziņojumiem, ko dalībvalstis iesniedza 2013. gadā atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 
17. pantam, kopējā paziņotā platība attiecībā uz šo dzīvotņu veidu ES 2013. gadā1 bija 
aptuveni 17 000 km2. Aizsargātības stāvoklis ir nelabvēlīgs visos bioģeogrāfiskajos 
reģionos, un virsmas platībai ir tendence samazināties lielākajā daļā izplatības areāla. 
Attiecīgā dzīvotne ir kopumā degradēta, un saskaņā ar nākotnes izredžu novērtējumiem ir 
paredzams, ka tā turpinās noplicināties. 

Vairāk nekā puse (57 %) dzīvotnes virsmas ir iekļauta Natura 2000 tīklā — 4437 teritorijās, 
kas aptver kopējo platību aptuveni 9700 km2. Aizsargātības stāvoklis tīkla iekšienē, šķiet, ir 
labāks nekā ārpus Natura 2000 teritorijām. 

Galvenie apdraudējumi un slodzes, kas izraisa šo pļavu regresiju un noplicināšanos, ir 
minēti turpmāk. 

                                                 
1 Atbilstoši ziņojumiem, ko dalībvalstis iesniedza 2013. gadā saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu. 
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 Pļavu apsaimniekošanas izbeigšana. Lielās dzīvotņu klāsta daļās notiek paātrināts 
platības izzušanas process, jo izzūd noganīšana, kas bieži vien ir ekonomiski 
neilgtspējīga, un tāpēc platības tiek pamestas un atstātas sukcesijai.  

 Dažās teritorijās var būt novērojama arī pārmērīga noganīšana, kas negatīvi ietekmē 
attiecīgo dzīvotnes veidu, kurš pielāgojies zemam barības vielu līmenim.  

 Šo dzīvotni dažās tās izplatības areāla daļās apdraud atmosfēriski slāpekļa nosēdumi. 

 Apdraudējumu var radīt arī invazīvu augu sugu introdukcija un izplatīšanās, kas bieži 
ir citu faktoru, piemēram, pamešanas un eitrofikācijas, rezultāts.  

 Zemes izmantojuma izmaiņas, piemēram, tās pārveidošana par aramzemi vai 
infrastruktūras un karjeru attīstīšana, var izraisīt dzīvotņu izzušanu un fragmentāciju. 
Arī urbanizācija teritorijās netālu no aglomerācijām, piemēram, ciematu un pilsētu 
apkaimē, tiek minēta kā attiecīgā dzīvotņu veida izzušanas cēlonis.  

 Dzīvotņu fragmentācija un dzīvotņu sasaistes samazināšanās tiek uzskatīta par 
attiecīgā dzīvotņu veida apdraudējumu dažās valstīs, dažkārt lielos apjomos zaudējot 
tipiskas kukaiņu sugas, piemēram, sauso pļavu tauriņus. 

Parasti šīs pļavas ir jāuztur, tās regulāri apsaimniekojot — izmantojot ekstensīvu 
noganīšanu vai pļaušanu.  

Nepieciešamie aizsardzības pasākumi cita starpā ir uzturēšana, atjaunošana un radīšana no 
jauna atkarībā no pļavu stāvokļa konkrētā teritorijā. 

Atjaunošanas pasākumi ir nepieciešami dzīvotņu daļās, lai atjaunotu labvēlīgu platību, 
struktūru un funkcijas, kur pļavas ir degradētas vai piedzīvojušas regresiju.  

Tā kā ir vajadzīga regulāra pļaušana vai noganīšana, lai nodrošinātu pusdabisko pļavu 
aizsardzību, šo dzīvotņu aizsardzību un apsaimniekošanu galvenokārt var finansēt ar ES 
kopējās lauksaimniecības politikas starpniecību. Lai atbalstītu pļavu apsaimniekošanu, 
noderīgs ir gan I pīlārs (tiešie maksājumi lauksaimnieciskās darbības, ekoshēmu un saistīto 
noteikumu saglabāšanai, lai nodrošinātu pļavu pastāvīgu aizsardzību), gan II pīlārs (lauku 
attīstības pasākumi).  

Konkrētāk, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ir vissvarīgākais finansējuma 
avots pļavu apsaimniekošanai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nolūkā lielākajā daļā 
ES valstu, cita starpā īstenojot agrovides pasākumus, apmācību lauksaimniekiem par 
pasākumu īstenošanu un ieguldījumus atjaunošanā. Vairākās ES valstīs pļavu atjaunošanai 
un apsaimniekošanai ir izmantoti struktūrfondi, galvenokārt ERAF.  

Tomēr jāatzīst, ka līdz šim galvenais finansējuma avots šā dzīvotnes veida atjaunošanai ir 
bijusi programma LIFE. 

Šā rīcības plāna vispārējais mērķis ir nodrošināt tā labvēlīga aizsargātības stāvokļa 
saglabāšanu un atjaunošanu vidējā līdz ilgā termiņā. 

Nākamajās lappusēs aprakstītais rīcības satvars atspoguļo konkrētos mērķus un galvenās 
darbības šā vispārējā mērķa sasniegšanai. 

Šā dokumenta turpmākajās iedaļās ir sniegta sīkāka informācija par attiecīgā dzīvotnes 
veida stāvokli un tā apsaimniekošanu aizsardzības nolūkā, tostarp būtiskākie ieteikumi, kas 
ir rīcības satvara pamatā.   

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_lv
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RĪCĪBAS SATVARS 
 
Šajā rīcības satvarā ir aprakstīti šā ES rīcības plāna mērķi un galvenās darbības. Tie ir balstīti 
uz attiecīgā dzīvotnes veida noteikšanu un novērtēšanu, ekoloģiskajām prasībām un 
raksturojumu, tā aizsargātības stāvokli, par ko ziņojušas dalībvalstis, apdraudējumiem un 
slodzēm, pieredzi, kas gūta, apsaimniekojot aizsardzības nolūkā, un citu būtisku 
informāciju, kas sīkāk izklāstīta atbilstošajās šā dokumenta iedaļās. 
 
Rīcības plāna vispārējais mērķis  

Nodrošināt attiecīgajai dzīvotnei labvēlīgā aizsargātības stāvokļa saglabāšanu un 
atjaunošanu vidējā un ilgā termiņā (attiecīgi līdz 2030. un 2050. gadam), vienlaikus 
nodrošinot labvēlīgas nākotnes izredzes atbilstoši slodzēm un apdraudējumiem. 
 
Konkrētie mērķi dzīvotnes aizsardzības nodrošināšanai vidējā līdz ilgā termiņā 

1. Apturēt dzīvotnes 6210 platības turpmāku samazināšanos un novērst tās 
noplicināšanos, nodrošinot atlikušo dzīvotnes teritoriju atbilstošu apsaimniekošanu. 

2. Noteikt dzīvotnes 6210 aizsardzības mērķus bioģeogrāfiskā un valstu līmenī, lai 
sasniegtu labvēlīgu aizsargātības stāvokli ilgtermiņā, un nodrošināt, ka teritoriju līmeņa 
aizsardzības mērķi attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām atbilst 
minētajiem augstāka līmeņa mērķiem. 

3. Noteikt un īstenot dzīvotnes 6210 aizsardzības pasākumus, tostarp dzīvotnes 
atjaunošanu, lai sasniegtu noteiktos aizsardzības mērķus bioģeogrāfiskā, valstu un 
teritoriju līmenī.  

4. Nodrošināt ekoloģisko sasaisti attiecībā uz dzīvotni 6210 visā dzīvotnes izplatības 
areālā, arī atjaunojot teritorijas ārpus Natura 2000 tīkla, atbilstoši noteiktajiem 
aizsardzības mērķiem bioģeogrāfiskā un valstu līmenī. 

5. Uzlabot zināšanas, aizsargātības stāvokļa novērtēšanas un uzraudzības shēmas 
attiecībā uz dzīvotni 6210. 

6. Veicināt attiecībā uz dzīvotnēm pieņemtā rīcības plāna īstenošanu, izplatīt un kopīgot 
zināšanas un pieredzi dzīvotnes 6210 aizsardzībā un apsaimniekošanā. 

 
Tabulā turpmāk ir minētas galvenās darbības šo mērķu sasniegšanai, norādot arī vajadzīgos 
līdzekļus un ieguldījumu, ģeogrāfisko tvērumu, atbildības jomas un ieteicamo īstenošanas 
termiņu. 
 
Plašāki norādījumi un informācija par darbību īstenošanu ir sniegti dažādās šā rīcības plāna 
iedaļās, kā norādīts rīcības satvarā. 
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RĪCĪBAS SATVARS — RĪCĪBAS PLĀNS ATTIECĪBĀ UZ ES DZĪVOTNĒM — dzīvotne 6210 “Pusdabiskas sausās pļavas un krūmāju zemes fācijas uz 
kalcifiliem substrātiem (Festuco-Brometalia) (* nozīmīgas orhideju augšanas vietas)” — labvēlīga aizsargātības stāvokļa atjaunošana 

FCS = labvēlīgs aizsargātības stāvoklis, KLP = kopējā lauksaimniecības politika, DV = dalībvalsts, N = slāpeklis 

1. mērķis:  apturēt dzīvotnes 6210 platības turpmāku samazināšanos un novērst tās noplicināšanos, nodrošinot atlikušo dzīvotnes teritoriju 
atbilstošu apsaimniekošanu 
Galvenās darbības  Vajadzīgie pasākumi, līdzekļi un ieguldījums Ģeogrāfiskais tvērums  Atbildības jomas Termiņš  

1.1 Atbalstīt ekstensīvās 
lauksaimniecības sistēmas un 
praksi, kas nodrošina atbilstošu 
dzīvotnes apsaimniekošanu un 
uzturēšanu (atbilstoši noganīšanas 
vai pļaušanas režīmi) ar pienācīgu 
finansējumu (sk. šā dokumenta 5.1., 
5.2. un 7.2. iedaļu). 

– Novērtēt dzīvotnes izzušanas riskus un ziņot par 
paredzamās iespējamās izzušanas apmēru un to, kā to 
novērst. Identificēt dzīvotnes teritorijas, ko apdraud 
pamešana, intensifikācija vai attiecīgajam dzīvotnes 
veidam nepiemērota apsaimniekošana. 

– Identificēt un noteikt prioritārās rīcības jomas 
attiecīgās dzīvotnes saglabāšanai gan Natura 2000 
teritorijās, gan ārpus tām. 

– Identificēt potenciālās atjaunojamās teritorijas, lai 
kompensētu platības zudumu kopš Dzīvotņu direktīvas 
stāšanās spēkā. 

– Nodrošināt, ka, izmantojot KLP stratēģisko plānu, 
finansē attiecīgos pasākumus, kas noteikti Rīcības plānā 
attiecībā uz dzīvotnēm, jo īpaši identificētajās 
prioritārajās rīcības jomās:  

- atbalstīt valsts un reģionālas agrovides shēmas, lai 
uzturētu dzīvotni labā stāvoklī un stimulētu 
līdzdalību; 

- atbalstīt pasākumus, lai palielinātu ienākumus no 
lauksaimniecības prakses; 

- atbalstīt aitu audzētājus un ganītājus, lai novērstu 
lielu gaļēdāju uzbrukumus un kompensētu 
zaudējumus; 

- sniegt konsultāciju pakalpojumus, kas veicina 
atbilstošus pasākumus. 

Visas teritorijas, kurās 
dzīvotne pašlaik ir 
sastopama vai to var 
atjaunot līdz FCS, jo 
īpaši 
reģionos/teritorijās, kur 
šo dzīvotni apdraud 
pamešana vai 
lauksaimniecības 
prakses un zemes 
izmantojuma izmaiņas. 

Īpaši attiecas uz 
teritorijām, kurā 
galvenie apdraudējumi 
ir saistīti ar 
nepietiekamu 
noganīšanu un 
pamešanu (piemēram, 
Spānijā, Itālijā, Francijā, 
Vācijā). 

DV dabas un 
lauksaimniecības 
iestādes. KLP 
stratēģisko plānu 
vadošās iestādes, 
lauku attīstības 
aģentūras. 

Lauksaimnieku 
apvienības, vietējās 
rīcības grupas. 

Īstermiņa līdz 
vidēja termiņa 
rīcība (nākamo 2–
5 gadu laikā), ar 
papildu 
ilgtermiņa 
darbībām 
atjaunošanai (var 
ietvert izzudušu 
sugu vietēju 
reintrodukciju). 
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– Izveidojot vietējus tīklus vai citus saziņas kanālus un 
vajadzības gadījumā sniedzot atbalstu lauksaimniecības 
dzīvnieku iegādē, veicināt labāku sasaisti starp 
lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un teritorijām, 
kas jānogana. 

1.2 Izstrādāt mehānismus/rīkus, lai 
novērstu zemes izmantojuma 
izmaiņas, kas ietekmētu dzīvotni 
Natura 2000 teritorijās un ārpus 
tām (sk. 3.4.1. iedaļu). 

– Ieviest atbilstošus noteikumus valsts vai reģionālā 
līmenī atbilstoši KLP (nosacījumu sistēma, ilggadīgie 
zālāji, ekoshēmas utt.), lai nodrošinātu, ka neviena 
dzīvotne neizzūd no teritorijām, kurās tā ir sastopama. 

– Mudināt dalībvalstis paplašināt zālāju platības, kas 
apzīmētas kā ekoloģiski jutīgi ilggadīgie zālāji saskaņā ar 
KLP, lai aptvertu 100 % no platības, ko klāj šis dzīvotnes 
veids, nolūkā aizsargāt to no uzaršanas un pārveidošanas 
par aramzemi. 

– Izplatīt informāciju par dzīvotnes nozīmīgumu, tās 
izplatību un kritiskajām teritorijām tās aizsardzībai un 
sasaistei un nodrošināt, ka tiek pienācīgi novērtēta 
jebkāda iespējamā zemes izmantojuma izmaiņu ietekme 
uz dzīvotni. 

– Iekļaut KLP stratēģiskajā plānā piesardzības 
noteikumus (sk. 7.2.1. iedaļu), lai nodrošinātu, ka no KLP 
līdzekļiem dzīvotnes teritorijās netiek finansēti 
pasākumi, kas kaitē dzīvotnei, piemēram, ekstensīvu 
zālāju pārveidošana vai intensīvas zemes izmantošanas 
prakses veicināšana. 

– Nodrošināt, ka teritorijās, kas ir svarīgas šīs dzīvotnes 
aizsardzībai, netiek īstenota meža atjaunošana. 

– Nodrošināt, ka nepastāv praktiski vai juridiski šķēršļi 
atjaunošanai, piemēram, saglabāšanas vai 
kompensācijas noteikumi par mežiem pēc sukcesijas 
sauso pļavu apsaimniekošanas pārtraukšanas dēļ. 

DV dabas iestādes. 
KLP stratēģisko 
plānu vadošās 
iestādes.  
 

Tūlītēja rīcība 
(nākamā gada 
laikā). 
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1.3 Izstrādāt rīkus, lai nodrošinātu, ka 
tiek pienācīgi novērtēta negatīvā 
ietekme uz attiecīgo dzīvotni, 
tostarp kumulatīvā ietekme, ko rada 
vairākas darbības un pastāvīgas 
darbības, tādas kā tūrisms un 
atpūta. 

 

– Izplatīt un darīt pieejamu informāciju par attiecīgās 
dzīvotnes nozīmīgumu, tās stāvokli un kritiskajām 
teritorijām un nodrošināt, ka ietekmes novērtējumā un 
attiecīgā plānu un projektu novērtējumā tiek pienācīgi 
ņemti vērā aizsardzības mērķi, kas noteikti attiecībā uz 
šo dzīvotni Natura 2000 teritorijās un svarīgajās 
teritorijās ārpus Natura 2000 (sk. 2.2. darbību). 

– Veicināt jaunus (vai pielāgot esošos) bioloģiskās 
daudzveidības riska mazināšanas un kompensācijas 
mehānismus, kas novērš vai mazina dzīvotnes 6210 
izzušanu dažādu norišu (gan infrastruktūras attīstības 
laiku teritorijās, gan pilsētu izplešanās) ietekmē un 
nodrošina neto ieguvumu no šīs dzīvotnes. 

DV kompetentās 
iestādes attiecībā 
uz ietekmes 
novērtējumu (SVN 
un IVN) un 
attiecīgu 
novērtējumu 
(Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 
3. punkts). 

Tūlītēja rīcība 
(nākamā gada 
laikā). 

1.4. Īstenot pasākumus, lai nodrošinātu 
slāpekļa nosēdumu ievērojamu 
samazināšanos teritorijās, kurās 
sastopama dzīvotne 
(sk. 3.4.1. iedaļu). 

– Identificēt dzīvotnei kritiskās teritorijas attiecībā uz 
slāpekļa nosēdumiem un eitrofikāciju. 

– Īstenot pasākumus, lai mazinātu NH3 un NOx emisijas 
no lauksaimniecības un citiem avotiem. 

 – Ieviest Direktīvā par valsts emisiju samazināšanu 
((ES) 2016/2284) noteiktās robežvērtības attiecībā uz 
NOx un NH3. 

– Pārskatīt reģionālos un valsts gaisa kvalitātes 
noteikumus. 

– Mazināt un regulēt gaisa piesārņojumu ar ilgtermiņa 
mērķi nepārsniegt kritiskās slodzes/līmeņus, kas iezīmē 
ekosistēmas pielaides līmeņus.  

Visas teritorijas, kurās ir 
attiecīgā dzīvotne un 
kurās to varētu 
ietekmēt slāpekļa 
nosēdumi un 
eitrofikācija, jo īpaši 
dažās valstīs, 
piemēram, Beļģijā, 
Čehijā, Luksemburgā, 
Nīderlandē, 
Apvienotajā Karalistē 
un Vācijā. 

DV kompetentās 
iestādes attiecībā 
uz dabu, 
lauksaimniecību un 
piesārņojuma 
kontroli. 

Vidēja termiņa 
darbības 
(nākamo piecu 
gadu laikā). 

1.5. Aizsargāt dzīvotnes teritorijas pret 
ietekmi, ko rada robežteritorijas, 
kuras pakļautas intensīvai 
izmantošanai. 

– Izveidot buferzonas starp dzīvotni un intensīvāk 
izmantotiem zālājiem vai aramzemi, lai 
novērstu/mazinātu pesticīdu un herbicīdu izkliedi, 
mazinātu nezāļu / invazīvu sugu izplatīšanos utt. 

Dzīvotnes teritorijas, ko 
varētu ietekmēt 
ķimikālijas un 
mēslošanas līdzekļi no 
apkārt esošās zemes. 

DV kompetentās 
iestādes attiecībā 
uz dabu un 
lauksaimniecību. 

Vidēja termiņa 
darbības 
(nākamo piecu 
gadu laikā). 
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2. mērķis:  noteikt dzīvotnes 6210 aizsardzības mērķus bioģeogrāfiskā un valstu līmenī, lai sasniegtu labvēlīgu aizsargātības stāvokli ilgtermiņā, 
un nodrošināt, ka teritoriju līmeņa aizsardzības mērķi attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām atbilst minētajiem augstāka līmeņa 
mērķiem  
Galvenās darbības (sk. 4.3. iedaļu) Vajadzīgie pasākumi, līdzekļi, ieguldījums un resursi Ģeogrāfiskais 

tvērums  
Atbildības jomas Termiņš  

2.1. Noteikt aizsardzības mērķus un 
stratēģiskas pieejas, lai uzlabotu 
dzīvotnes aizsargātības stāvokli 
bioģeogrāfiskā un valsts līmenī (sk. 
4.3. iedaļu).  

– Ņemt vērā labvēlīgas atsauces vērtības (5.1. darbības 
rezultāts). 

– Analizēt dzīvotnes ekoloģisko daudzveidību, 
identificēt tipiskās sabiedrības un svarīgas teritorijas 
dzīvotnes daudzveidības saglabāšanai visā ES. 

– Analizēt un pārskatīt aizsargātības stāvokļa 
novērtējumus (visi parametri) bioģeogrāfiskajā un valsts 
līmenī. 

– Apspriest metodiku, pieejas un stratēģijas pļavu 
aizsardzībai bioģeogrāfiskajos semināros, izveidojot 
darba grupas, kurās piedalās eksperti un vadītāji no 
visām attiecīgajām valstīm. 

Visi ES bioģeogrāfiskie 
reģioni. 

Visas ES DV, kurās 
sastopama dzīvotne. 

Visas Natura 2000 
teritorijas, kas 
izraudzītas attiecībā uz 
šo dzīvotnes veidu. 

DV dabas 
aizsardzības un 
lauksaimniecības 
iestādes. 

Darba grupas 
bioģeogrāfiskā 
līmenī. 

Valstu eksperti. 

Īstermiņa darbība 
(nākamo divu 
gadu laikā). 

2.2. Izstrādāt valsts aizsardzības 
stratēģijas vai plānus attiecīgā 
dzīvotnes veida aizsardzībai un 
atjaunošanai (piemēram, pļavu 
aizsardzības stratēģiju ietvaros).  

– Apzināt atjaunošanas vajadzības, lai nepieciešamības 
gadījumā uzlabotu platību, struktūru un funkciju, un 
veidus, kā vērsties pret galvenajiem apdraudējumiem un 
slodzēm. 

– Apzināt prioritārās teritorijas rīcības īstenošanai 
reģionālā/valsts līmenī (tostarp prioritārās teritorijas un 
atjaunojamās platības, kurās dzīvotnes platība ir 
izzudusi/samazinājusies vai noplicinās), lai veicinātu 
labvēlīga aizsargātības stāvokļa sasniegšanu 
bioģeogrāfiskajā reģionā, gan Natura 2000 tīkla iekšienē, 
gan ārpus tā (sk. 4.4. un 5.5. iedaļu). 

– Izstrādāt tehniskas specifikācijas agrovides paketēm 
un citām shēmām, kas atbalstīs dzīvotnes 6210 
aizsardzību. 

Visi ES bioģeogrāfiskie 
reģioni. 

Visas ES dalībvalstis, 
kurās sastopama 
dzīvotne. 

Visas Natura 2000 
teritorijas, kas 
izraudzītas attiecībā uz 
šo dzīvotnes veidu. 

DV dabas 
aizsardzības un 
lauksaimniecības 
iestādes. 

Valstu eksperti. 

Īstermiņa darbība 
(nākamo divu 
gadu laikā). 
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2.3. Pārskatīt/noteikt teritoriju līmeņa 
aizsardzības mērķus Natura 2000 
teritorijās, lai maksimāli palielinātu 
to ieguldījumu attiecīgās dzīvotnes 
labvēlīga aizsargātības stāvokļa 
sasniegšanā valsts, bioģeogrāfiskā 
un ES līmenī (sk. 4.4. iedaļu). 

– Analizēt Natura 2000 tīkla lomu attiecīgajai dzīvotnei 
noteikto aizsardzības mērķu sasniegšanā bioģeogrāfiskā 
un valsts līmenī. 

– Analizēt katras Natura 2000 teritorijas relatīvo 
nozīmīgumu dzīvotnes aizsardzībai. 

– Nepieciešamības gadījumā vai attiecīgā gadījumā 
pārskatīt vai atjaunināt aizsardzības mērķus 
konkrētajam dzīvotnes veidam Natura 2000 teritorijās. 

Visi ES bioģeogrāfiskie 
reģioni. 

Visas ES dalībvalstis, 
kurās sastopama 
dzīvotne. 

Visas Natura 2000 
teritorijas, kas 
izraudzītas attiecībā uz 
šo dzīvotnes veidu. 

DV dabas un 
lauksaimniecības 
iestādes. 

Natura 2000 
teritoriju 
apsaimniekotāji. 
KLP stratēģisko 
plānu vadošās 
iestādes, lauku 
attīstības 
aģentūras. 

Lauksaimnieku 
apvienības, vietējās 
rīcības grupas. 

Valstu eksperti. 

Īsa līdz vidēja 
termiņa darbība 
(nākamo 2–
5 gadu laikā). 

2.4. Identificēt stratēģisko rīcību ārpus 
Natura 2000 tīkla, ņemot vērā 
dzīvotnes segumu tīklā un sasaistes 
jautājumus (sk. 3.4.4., 4.3., 5.4., 5.9. 
un 6.3. iedaļu). 

– Analizēt fragmentācijas un sasaistes jautājumus 
attiecībā uz konkrēto dzīvotnes veidu visā tā izplatības 
areālā (bioģeogrāfiskā un valsts līmenī). 

– Apzināt un uzskaitīt attiecīgajai dzīvotnei svarīgas 
teritorijas ārpus Natura 2000 teritorijām, kas veicina 
konsekvenci tīkla iekšienē. 

3. mērķis: noteikt un īstenot dzīvotnes 6210 aizsardzības pasākumus, tostarp dzīvotnes atjaunošanu, lai sasniegtu noteiktos aizsardzības mērķus 
bioģeogrāfiskā, valstu un teritoriju līmenī 
Galvenās darbības Vajadzīgie pasākumi, līdzekļi, ieguldījums un resursi Ģeogrāfiskais tvērums  Atbildības jomas Termiņš  

3.1 Ņemot vērā aizsardzības mērķus, 
kas noteikti bioģeogrāfiskā, valstu 
un teritoriju līmenī, noteikt un 
īstenot īpašus aizsardzības 
pasākumus, tostarp dzīvotnes 
atjaunošanu teritorijās, kur 
dzīvotne 6210 ir degradēta un kur 
tā ir izzudusi (sk. 5.2. iedaļu). 

– Apzināt galvenās darbības Natura 2000 teritorijās un 
ārpus Natura 2000. 
– Vajadzības gadījumā izstrādāt, izmēģināt un īstenot 
pamatnostādnes par dzīvotnes apsaimniekošanu ar 
reģionālu variāciju. 
– Valsts vai (dalībvalstu) bioģeogrāfiskā līmenī veicināt 
atbilstošu dzīvotnes aizsardzības pasākumu ieviešanu 
Natura 2000 apsaimniekošanas plānos vai citos 
apsaimniekošanas instrumentos un izveidot mehānismus 
to īstenošanai. 
– Apzināt galvenās teritorijas dzīvotnes aizsardzībai un 
īstenot pielāgotus apsaimniekošanas pasākumus šajās 
teritorijās. 
– Identificēt prioritārās teritorijas dzīvotnes 
atjaunošanai un novērtēt atjaunošanas iespējamību.  

Aizsardzības 
pasākumi — visas 
platības, kurās 
sastopama dzīvotne. 

Dzīvotnes 
atjaunošana — 
identificētās prioritārās 
teritorijas rīcībai 
reģionālā/valsts līmenī 
(vēsturiskais izplatības 
areāls). Platības, kurās 
dzīvotne nesen ir 
izzudusi vai degradēta. 
Jo īpaši valstīs un 
reģionos, kuros 

DV dabas un 
lauksaimniecības 
iestādes. 

KLP stratēģisko 
plānu vadošās 
iestādes, lauku 
attīstības 
aģentūras. 

Lauksaimnieki, 
vietējās rīcības 
grupas. 

Īsa līdz vidēja 
termiņa darbība 
(nākamo 2–
5 gadu laikā). 
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– Sagatavot un īstenot pļavu atjaunošanas plānus. 
– Atbalstīt atjaunošanas un aizsardzības pasākumus — 
agrovides un citas atbalsta shēmas, tostarp ieguldījumu 
maksājumus un atbalstu kolektīvās rīcības pasākumiem, 
lai palielinātu ienākumus no lauksaimniecības (KLP I un 
II pīlārs un citi fondi). 
– Veicināt vietēji atbalstītus maza mēroga projektus, 
kuru mērķis ir atjaunot vai aizsargāt dzīvotni visā tās 
izplatības areālā. 

– Īstenot rezultātu uzraudzību un novērtēšanu. 

zaudēta ievērojama 
daļa no vēsturiskās 
platības. 

3.2 Radīt dzīvotni no jauna tai 
piemērotās teritorijās (sk. 
5.3. iedaļu). 

– Novērtēt, vai praktiski ir iespējams radīt dzīvotni no 
jauna. 
– Vajadzības gadījumā sagatavot un īstenot plānu pļavu 
radīšanai no jauna. Veikt pļavu sugu selektīvu 
introdukciju, izmantojot velēnas pārstādīšanu, sēšanu, 
atkārtotu stādīšanu vai neizkaltuša siena izklāšanu. 
Nodrošināt reģionālu sēklu un veģetatīvā materiāla 
sagādi pļavu radīšanai no jauna. 
– Sniegt tehnisko palīdzību (augsnes un veģetācijas 
eksperti, ekologi u. c.) dzīvotnes radīšanai no jauna. 
– Nodrošināt finansējumu radīšanai no jauna — valstu 
un ES fondi. 

Valstis un reģioni, kuros 
ievērojama daļa 
vēsturiskās platības ir 
izzudusi un/vai ir 
jāvēršas pret 
fragmentāciju, lai 
sasniegtu FCS. 

DV dabas un 
lauksaimniecības 
iestādes. 

Lauksaimnieki, 
vietējās rīcības 
grupas. 

Īsa līdz vidēja 
termiņa darbība 
(nākamo 2–
5 gadu laikā). 

 

4. mērķis: nodrošināt ekoloģisko sasaisti attiecībā uz dzīvotni 6210 visā dzīvotnes izplatības areālā, arī atjaunojot teritorijas ārpus Natura 2000 
tīkla, atbilstoši noteiktajiem aizsardzības mērķiem bioģeogrāfiskā un valstu līmenī 
Galvenās darbības Vajadzīgie pasākumi, līdzekļi, ieguldījums un resursi Ģeogrāfiskais tvērums  Atbildības jomas Termiņš  

4.1. Ņemot vērā aizsardzības mērķus, 
kas noteikti bioģeogrāfiskā, valstu 
un teritoriju līmenī, izveidot zaļās 
infrastruktūras aizsardzības 
programmu ārpus 
Natura 2000 teritorijām, ietverot 
dzīvotnes atjaunošanu degradētās 

– Analizēt dzīvotnes fragmentāciju un apzināt 
sasaistei kritiskās teritorijas.  

– Rezultāti no 2.4. darbības. Analizēt ārpus 
Natura 2000 tīkla esošās platības lomu fragmentācijas 
mazināšanā un sasaistes uzlabošanā attiecībā uz 
konkrēto dzīvotnes veidu. 

Identificētas svarīgas 
teritorijas sasaistei visā 
dzīvotnes izplatības 
areālā un izplatības 
teritorijā visos 
bioģeogrāfiskajos 
reģionos. 

DV dabas iestādes, 
vadošās iestādes 
attiecībā uz ELFLA 
un ERAF. 

Īsa līdz vidēja 
termiņa darbība 
(nākamo 2–
5 gadu laikā). 
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un izzudušās platībās, kas ir 
svarīgas, lai nodrošinātu ekoloģisko 
sasaisti dzīvotnei un saistītajām 
sugām (sk. 5.4. iedaļu). 

– Izstrādāt un īstenot stratēģiju, plānu vai programmu, 
lai uzlabotu ekoloģisko sasaisti starp dzīvotnes 
teritorijām un attiecīgajām saistītajām sugu 
populācijām. 

 
 
 

Lauksaimnieki, 
vietējās rīcības 
grupas, attiecīgās  
ieinteresētās 
personas. 

Valstu eksperti. 

4.2. Īstenot pasākumus, lai novērstu 
turpmāku fragmentāciju, uzturot 
vai atjaunojot piemērotas platības. 

– Īstenot attiecīgos uzturēšanas un atjaunošanas 
pasākumus atbilstīgi 1.1., 1.2., 1.3., 3.1. un 
3.2. darbībai. 

– Nodrošināt finansējumu un atbalstu pasākumiem, 
kas vajadzīgi, lai novērstu fragmentāciju un uzlabotu 
sasaisti atbilstoši valstu un ES fondiem. 

 

5. mērķis: uzlabot zināšanas, aizsargātības stāvokļa novērtēšanas un uzraudzības shēmas attiecībā uz dzīvotni 6210  
 
Galvenās darbības  Vajadzīgie pasākumi, līdzekļi, ieguldījums un resursi Ģeogrāfiskais tvērums  Atbildības jomas Termiņš  

5.1. Izstrādāt un ieviest saskaņotas 
metodes, lai novērtētu izplatības 
areālu, platību, struktūru un 
funkcijas, tendences un nākotnes 
izredzes, kas ļauj salīdzināt 
aizsargātības stāvokli starp valstīm, 
ņemot vērā dzīvotnes mainīgumu 
visā tās dabiskās izplatības areālā 
(sk. 6.1., 6.2., 6.3. iedaļu). 

– Kopīgot, apspriest un pārskatīt dzīvotnes veida 
interpretāciju starp dalībvalstīm, piemēram, 
bioģeogrāfiskajos semināros un pasākumos ES līmenī. 

– Salīdzināt un kopīgot metodes, ko izmanto 
dalībvalstīs, un izstrādāt saskaņotu standartu un 
metožu kopumu aizsargātības stāvokļa novērtēšanai 
un uzraudzībai visās izplatības areāla valstīs. 

– Noteikt labvēlīgas atsauces vērtības (FRV). 

Viss dzīvotnes izplatības 
areāls un izplatības 
teritorija. Bioģeogrāfiskie 
reģioni un valstis, kurās 
sastopama dzīvotne. 

DV dabas iestādes.  

Valstu eksperti. 

Īsa līdz vidēja 
termiņa darbība 
(nākamo 2–
5 gadu laikā). 

5.2. Izstrādāt standarta metodes, lai 
apzinātu un skaitliski novērtētu 
apdraudējumus un slodzes uz 
attiecīgo dzīvotnes veidu 
(sk. 6.1., 6.2., 6.3. iedaļu). 

– Noteikt metodiku, lai novērtētu apdraudējumus un 
slodzes uz dzīvotni. Analizēt pieejamās metodes. 

– Vienoties par kopīgiem standartiem, lai novērtētu 
apdraudējumus un slodzes uz attiecīgo dzīvotnes 
veidu. 

 

6. mērķis: veicināt rīcības plāna īstenošanu, izplatīt un kopīgot zināšanas un pieredzi dzīvotnes 6210 aizsardzībā un apsaimniekošanā 
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Galvenās darbības  Vajadzīgie pasākumi, līdzekļi, ieguldījums un 
resursi 

Ģeogrāfiskais tvērums  Atbildības jomas Termiņš  

6.1. Izstrādāt saziņas stratēģiju un 
veicināt rīcības plāna īstenošanu un 
koordināciju.  

– Izplatīt un apspriest rīcības plānu reģionālos un 
valsts līmeņa pasākumos (piemēram, Natura 2000 
bioģeogrāfiskajos semināros, lauksaimniecības 
darbsemināros u. c.). 

– Iekļaut visus attiecīgos aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz konkrēto dzīvotnes veidu Natura 2000 
prioritārajā rīcības satvarā (2021.–2027. gads). 

– Veicināt kopīgus mērķus un koordinētas darbības 
saskaņā ar šo Rīcības plānu attiecībā uz ES dzīvotnēm 
(dzīvotne 6210). 

– Atbalstīt un darīt zināmu ES līmenī ekstensīvās 
lopkopības pozitīvo lomu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā. 

– Izstrādāt līdzdalības mehānismus, lai veicinātu 
lauksaimnieku kopienu iesaisti, palielinātu informētību 
un ieinteresēto personu motivāciju veicināt attiecīgās 
dzīvotnes atbilstošu apsaimniekošanu. 

– Veicināt vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, politikas veidotāju un citu attiecīgo valsts 
departamentu un aģentūru izglītošanu/informēšanu 
par pusdabisko pļavu nozīmīgumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, kā arī vērtībām un pakalpojumiem, ko 
tās nodrošina sabiedrībai. 

Visas valstis un reģioni, 
kuros sastopama 
dzīvotne. 

DV dabas iestādes. 

Valstu eksperti. 

 

Īstermiņa darbība 
(nākamo divu 
gadu laikā). 

6.2. Informācijas apmaiņa starp 
dalībvalstīm un reģioniem par 
valsts/reģionālajiem rīcības plāniem, 
pieredzi apsaimniekošanā, 
aizsardzībā un atjaunošanā. 

– Izveidot ekspertu grupas pieredzes apmaiņai.  

– Organizēt attiecīgus darbseminārus, bioģeogrāfiskus 
seminārus un saistītus pasākumus un tajos piedalīties. 

– Popularizēt un izplatīt paraugpraksi un iniciatīvas, 
kas labvēlīgi ietekmē dzīvotni visā tās izplatības areālā. 

DV dabas un 
lauksaimniecības 
iestādes.  
Lauku attīstības 
aģentūras. 

Īstermiņa darbība 
(nākamo divu 
gadu laikā). 
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6.3. Izstrādāt un veicināt 
apsaimniekošanas pamatnostādnes 
un labu praksi attiecībā uz dzīvotņu 
apsaimniekošanu un aizsardzību. 

– Veicināt ekspertu grupas, darbseminārus, 
bioģeogrāfiskus pasākumus, lai izstrādātu 
pamatnostādnes un popularizētu paraugpraksi. 

– Izstrādāt un izplatīt pamatnostādnes 
lauksaimniekiem un attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, veicināt un atbalstīt to īstenošanu. 

Valstu eksperti. 
Lauksaimnieki, 
vietējās rīcības 
grupas. Attiecīgās 
ieinteresētās 
personas.  
 

Īstermiņa darbība 
(nākamo divu 
gadu laikā). 

6.4. Izstrādāt līdzīgas pieejas atbalsta 
shēmās (piemēram, attiecībā uz 
subsīdiju mērķiem un veidiem, 
stimuliem utt.). 

– ES finansējuma plānošanas procesos analizēt 
finansiālās vajadzības, atbalsta shēmas un stimulus 
kopā ar ekspertu grupām finansējuma jautājumos. 

– Sagatavot reģionālus plānus. 

– Izstrādāt sadarbības projektus. 

Īstermiņa darbība 
(nākamo divu 
gadu laikā). 
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1. IEVADS UN PAMATINFORMĀCIJA 
 
ES Rīcības plānā dabai, cilvēkam un ekonomikai (COM(2017) 198 final) Eiropas Komisija 
sadarbībā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām apņēmās attīstīt un veicināt ES 
rīcības plānu īstenošanu attiecībā uz diviem visvairāk apdraudētajiem ES dzīvotņu veidiem. 

Šis rīcības plāns ir vērsts uz to, lai sniegtu norādījumus par labvēlīga aizsargātības stāvokļa 
saglabāšanu un atjaunošanu dzīvotnes veidam 6210 “Pusdabiskas sausās pļavas un 
krūmāju zemes fācijas uz kalcifiliem substrātiem (Festuco-Brometalia (* nozīmīgas 
orhideju augšanas vietas)”, kas tiek aizsargāts saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu2. 

Šīs pļavas ir sastopamas gandrīz visā Eiropā, no zemienēm līdz kalnu līmenim; tās ir starp 
sugām bagātākajām augu sabiedrībām Eiropā un ietver daudz retu un apdraudētu sugu. 

Šis rīcības plāns ir adresēts visiem tiem, kuri ir ieinteresēti un iesaistīti attiecīgā dzīvotnes 
veida aizsardzībā un apsaimniekošanā un tā aizsardzības pasākumu īstenošanā, tostarp 
valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, vietējām kopienām un ieinteresētajām 
personām, dzīvotņu speciālistiem u. c.  

Paredzams, ka rīcības plāns tiks izmantots šādiem nolūkiem: 

- lai izstrādātu nepieciešamos instrumentus ES un valstu līmenī un noteiktu, veicinātu 
un īstenotu darbības saistībā ar lauksaimniecības politiku (piemēram, agrovides 
shēmām), projektiem, ko finansē no programmas LIFE, un saistībā ar citām vides 
rīcībpolitikām un darbībām (piemēram, lai apkarotu eitrofikāciju, slāpekļa nosēdumus 
utt.); 

- teritoriju apsaimniekotājiem — kā atsauces materiāls aizsardzības pasākumu izstrādei 
un īstenošanai un kā zināšanu bāze labākai izpratnei par pļavu apsaimniekošanu. 

Turklāt, tā kā sausām pļavām parasti ir līdzīgas problēmas un vajadzības saistībā ar 
apsaimniekošanu aizsardzības nolūkā, šo rīcības plānu var izmantot arī, lai apsaimniekotu 
citas pļavu grupas, uz kurām konkrēti neattiecas šā dzīvotnes veida definīcija. 

Eiropas Komisija ir iepriekš publicējusi apsaimniekošanas pamatnostādnes par šo dzīvotnes 
veidu3. Ar šo rīcības plānu tiek papildināta un atjaunināta daļa informācijas, kas iekļauta 
minētajās apsaimniekošanas pamatnostādnēs, un īstenoti centieni aplūkot visu būtiskos 
aspektus, ņemot vērā dažādās situācijas, kādas pastāv konkrētās dzīvotnes ģeogrāfiskajā 
sadalījumā. 

Šajā rīcības plānā ir aprakstīts dzīvotnes veids, tā izplatība un aizsargātības stāvoklis, kā arī 
tā saistība ar citiem dzīvotņu veidiem un sugām, kas tiek aizsargātas saskaņā ar ES dabas 
direktīvām4. Tajā ir izvērtēti galvenie apdraudējumi un slodzes un izklāstītas galvenās 
darbības, kas jāveic, lai novērstu šos apdraudējumus un slodzes. Šajā rīcības plānā 

                                                 
2 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 
7. lpp. 
3 Sk. “Natura 2000 dzīvotņu apsaimniekošana”: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
un jo īpaši “* Pusdabiskas sausās pļavas (Festuco-Brometalia) 6210”: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf. 
4 Dzīvotņu direktīva (Direktīva 92/43/EEK) un Putnu direktīva (Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp. 

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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ierosinātie pasākumi ir vērsti uz attiecīgā dzīvotnes veida aizsardzību un atjaunošanu, kad 
vien nepieciešams, kā arī tajā pievērsta uzmanība vajadzībai uzlabot zināšanas un 
uzraudzību. 
 
1.1. Rīcības plāna ģeogrāfiskais tvērums  

Šis rīcības plāns aptver visus bioģeogrāfiskos reģionus un Eiropas Savienības dalībvalstis, 
kurās ir sastopams attiecīgais dzīvotnes veids. Saskaņā ar Bioģeogrāfisko reģionu atsauces 
sarakstiem (atjaunināti 2018. gada aprīlī5) dzīvotnes veids 6210 ir sastopams 
25 dalībvalstīs un 7 bioģeogrāfiskajos reģionos.  Kā redzams turpmāk dotajā tabulā, dažās 
valstīs attiecīgais dzīvotnes veids ir sastopams vairāk nekā vienā bioģeogrāfiskajā reģionā.  
 
1. tabula. Dalībvalstis, kurās ir sastopams dzīvotnes veids (6210) saskaņā ar atsauces 
sarakstiem 

Reģion
s 

DV 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  

Dalībvalstu nosaukumu saīsinājumi:  AT — Austrija; BE — Beļģija; BG — Bulgārija; CZ — Čehija; DE — 

Vācija; DK — Dānija; EE — Igaunija; ES — Spānija; FI — Somija; FR — Francija; HR — Horvātija; HU — 
Ungārija; IE — Īrija; IT — Itālija; LT — Lietuva; LV — Latvija; LU — Luksemburga; NL — Nīderlande; PL — 
Polija; PT — Portugāle; RO — Rumānija; SE — Zviedrija; SI — Slovēnija; SK — Slovākija; UK — Apvienotā 
Karaliste. 

Bioģeogrāfisko reģionu akronīmi: ALP — alpīnais; ATL — atlantiskais; BLS — Melnās jūras; BOR — boreālais; 
CON — kontinentālais MED — Vidusjūras; PAN — panoniskais. 

  

                                                 
5 Atsauces saraksti — pieejami vietnē: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-

natura-2000-network. 
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1. attēls. Dalībvalstu skaits katrā bioģeogrāfiskajā reģionā, 
kurā sastopams dzīvotnes veids

CON

ALP

ATL

BOR

MED

PAN

BLS

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. DEFINĪCIJA, APRAKSTS UN EKOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS  

2.1. Dzīvotnes definīcija un apraksts 

Saskaņā ar Eiropas Savienības dzīvotņu interpretācijas rokasgrāmatu (EK 2013) 
dzīvotni 6210 veido augu sabiedrības, kas pieder pie divām fitosocioloģiskās klases 
Festuco-Brometea kārtām — stepes veida vai subkontinentālās pļavas (kārta Festucetalia 
valesiacae) un vairāk okeānisku un submediteriāno reģionu pļavas (kārta Brometalia erecti 
vai Festuco-Brometalia). Pēdējo minēto pļavu gadījumā nošķir primārās sausās 
Xerobromion savienības pļavas un sekundārās (pusdabiskās) pussausās Mesobromion (vai 
Bromion) savienības pļavas ar Bromus erectus6.  

Veģetācijas veidu uzskata par prioritāru veidu, ja tā ir nozīmīga orhideju augšanas vieta, 
kurā aug bagātīgs orhideju sugu klāsts, kur vismaz vienas orhideju sugas svarīgu populāciju 
uzskata par retu vai (īpaši) apdraudētu valsts teritorijā vai vienu vai vairākas orhideju sugas 
uzskata par retām vai īpašām sugām valsts teritorijā. 

Plašāka informācija par dzīvotnes definīciju atbilstoši Eiropas Savienības dzīvotņu 
interpretācijas rokasgrāmatai un citām klasifikācijas sistēmām (EUNIS un Eiropas 
veģetācijas kontrolsarakstam) ir ietverta 1. pielikumā. 

Dzīvotnes 6210 pļavas ir starp sugām bagātākajām augu sabiedrībām Eiropā to augu sugu 
skaita ziņā, ko tās atbalsta uz katruS vienības platību, daudzos reģionos ar vairāk nekā 
80 augu sugām uz kvadrātmetru (WallisDeVries et al. 2002, Chytrý et al. 2015). Pasaules 
rekordi attiecībā uz augu sugu bagātību platībās līdz 100 m2 ir reģistrēti barības vielu ziņā 
nabadzīgās pļavās, jo īpaši pussausu bāziskas augsnes pļavu nopļautās audzēs (Festuco-
Brometea kārta Brachypodietalia pinnati) (Janišová et al. 2011, Wilson et al. 2012, Dengler 
et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

 
Bromion erecti augu sabiedrības Baltajos Karpatos, kas tiek uzturētas ar pļaušanu (Iveta Škodová) 

                                                 
6 Tomēr jāņem vērā, ka ES Interpretācijas rokasgrāmatas (2003) versijā EUR25 tika pievienots dzīvotnes 
veids 6240*, kas tieši attiecas uz Festucion vallesiacae savienības subpanoniskām stepes veida pļavām, 
kuras iepriekš bija pilnībā iekļautas dzīvotnē 6210. 
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Šo veidu raksturo plaša zālaugu un lakstaugu dažādība, kur vismaz mērenā pakāpē ir 
pārstāvētas kalcikolās sugas (kas dod priekšroku ar kalciju bagātai augsnei). Dažas sugas ir 
saistītas ar augsto veģetāciju, citas — ar kokaugiem klātu platību nomalēm un starpām; 
citas sugas ir tipiskākas atklātās pļavās, kur ir gan augstā, gan zemā veģetācija. Sausākie un 
ekstrēmākie apakšveidi ietver ar sugām ļoti bagātu sporaugu sabiedrību (sūnu un ķērpja) 
mozaīku starp augstākajiem augiem vai mazos laukumos, kur ir gandrīz kaila zeme. 

Lielākā daļa audžu ir sekundāras izcelsmes audzes, kas nomainījušas bijušos termofilos 
mežus, un ir radušās pēc iepriekšējas ekstensīvas noganīšanas. Centrāleiropā dažas pļavas 
ir saglabājušās kā agrīno holocēna stepju atliekas (Chytrý et al. 2007). Šo pļavu maza 
mēroga dabiskās audzes rodas tur, kur mežs nespēj augt edafisku faktoru dēļ, piemēram, 
ļoti seklās augsnēs akmeņainu atsegumu apkaimē vai nestabilā augsnē uz stāvām nogāzēm 
(Ellenberg, Leuschner 2010), un tās, šķiet, ir pastāvīgas arī bez noganīšanas (piemēram, 
Polijā). 

Šajās pļavās ir liels skaits retu un apdraudētu sugu, tostarp dažas augu sugas, kas uzskaitītas 
Dzīvotņu direktīvas II pielikumā (piemēram, Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). Ir vērts 
atzīmēt arī ar attiecīgo dzīvotni saistīto bezmugurkaulnieku faunu, jo īpaši tauriņus un citus 
bezmugurkaulniekus.  Tā ietver vairākas tauriņu sugas, kas uzskaitītas Dzīvotņu direktīvā, 
piemēram, Colias myrmidone (II pielikums) un Maculinea arion (lielais mārsilu 
zilenītis, IV pielikums). Dzīvotne ir augsti prioritāra savvaļas apputeksnētāju, tostarp 
savvaļas bišu un citu plēvspārņu, mušu (piemēram, ziedmušu, laupītājmušu, pūkmušu), kā 
arī tauriņu un naktstauriņu, aizsardzībai (sk. 2.4. iedaļu par saistītajām sugām un 2.2. iedaļu 
par ieguvumiem un ekosistēmu pakalpojumiem). 

2.1.1. Prioritārās dzīvotnes identifikācija 

Prioritārā dzīvotne 6210 “Pusdabiskas sausās pļavas 
un krūmāju zemes fācijas uz kalcifiliem substrātiem 
(Festuco-Brometalia) (* nozīmīgas orhideju augšanas 
vietas)” Vidusjūras reģionā ir īpaši bagāta ar ģinšu 
Ophrys, Orchis, Neotinea un Serapias orhidejām. 

Arī dažas pļavu grupas Karpatos ir zināmas ar to, ka tās 
ir bagātas ar orhidejām, — tur attiecīgajā dzīvotnē ir 
sastopamas aptuveni 20 orhideju sugas 
(Jongepierová 1995). 

Latvijā šīs pļavas uzskata par prioritāru dzīvotni, ja 
tajās ir kādas no šīm orhideju sugām: Orchis militaris, 
O. ustulata, O. morio, O. mascula (Auniņš 2013). 

Problēmas identificēt prioritāro dzīvotni 6210* var 
būt saistītas ar orhideju populāciju īslaicīgo raksturu 
dažās teritorijās. Piemēram, Īrijā pusdabisko pļavu 
apsekojumā kādā teritorijā vienā gadā tika reģistrēts 
iespaidīgs Ophrys apifera un Ophrys insectifera 
daudzums, savukārt nākamajos gados tika atrastas 
tikai dažas orhidejas vai to nebija vispār (O’Neill et 
al. 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 
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Risks, kas saistīts ar dažu teritoriju kā orhidejām bagātas prioritāras dzīvotnes 6210* 
identificēšanu un citu platību kā neprioritāras dzīvotnes 6210 identificēšanu, ir tāds, ka 
pēdējās minētās faktiski var būt orhidejām bagātas teritorijas, kurās orhideju ziedēšanā 
iestājies “miera periods”. 

Pieeja attiecībā uz abu konkrētās dzīvotnes variantu uzraudzību un apsaimniekošanu 
varētu būt piesardzīga un visaptveroša, visas teritorijas uzskatot par orhidejām bagātām 
potenciālām 6210* teritorijām un tās attiecīgi apsaimniekojot; vai arī varētu izmantot 
nogaidīšanas pieeju, 6210* teritorijas identificējot tikai pēc vairākiem uzraudzības gadiem. 
Ar pēdējo minēto pieeju saistītais risks ir tāds, ka nozīmīgas orhideju augšanas vietas ir 
neaizsargātākas pret noplicināšanos, ko izraisa krūmāju izplatīšanās un pamešanas 
negatīvā ietekme uz orhideju sēklu dīgtspēju, un šādas teritorijas var izzust neatbilstošas 
apsaimniekošanas vai neapsaimniekošanas dēļ, pirms ticis apzināts to patiesais 
nozīmīgums. 

2.1.2. Dinamiskie sukcesijas posmi 

Arī krūmājus un koku veģetāciju, kas attīstās līdz ar apsaimniekošanas vājināšanos, uzskata 
par daļu no dzīvotnes 6210.  

Dzīvotnes interpretācija un kartēšana mozaīkā ar termofilām mežmalu augu sabiedrībām 
un termofiliem krūmiem ir problemātiska. Šādas mozaīkas ir ļoti plaši izplatītas, dažkārt kā 
sukcesijas rezultāts. ES dzīvotņu interpretācijas rokasgrāmatā ir ieteikta samērā plaša 
dzīvotnes 6210 interpretācija, ietverot arī dažas mežmalu augu sabiedrības (piemēram, 
Geranion sanguinei), saistībā ar kurām dzīvotne norādīta kā galvenais patvērums 
termofilām augu sugām, un aizaugšanas fācijas, kas saistītas ar šīm pļavām. 

2.1.3. Atšķirības starp valstīm un reģioniem. Interpretācijas problēmas 

Dzīvotnes veids 6210 ietver plašu pļavu grupu klāstu, kas parasti ir klasificētas 
fitosocioloģiskajā klasē Festuco-Brometea. Piemēram, Francijā ir atzīti 39 apakšveidi 
(Besettitti et al. 2005). 

Tā kā trūkst starptautiski standartizētu zināšanu par šo veģetācijas veidu, ES dzīvotņu 
interpretācijas rokasgrāmatā (EK 2013) ir apsvērti šādi dzīvotņu veidi: 

- 6210 Pusdabiskas sausās pļavas un krūmāju zemes fācijas uz kalcifiliem substrātiem un 
6210* nozīmīgas orhideju augšanas vietas;  

- 6240* Subpanoniskās stepes veida pļavas un  
- 6250* Panoniskās dzeltenzemes stepes veida pļavas.  

Šīs dzīvotnes tika definētas, kombinējot divus kritērijus: i) fitoģeogrāfiski svarīgu (sub-
)kontinentālo un panonisko sugu klātbūtne un ii) ģeoloģiskā substrāta veids. Tomēr šo trīs 
vienību sastāvs lielā mērā pārklājas, tāpēc ir sarežģīti tās izmantot dabas aizsardzības un 
zinātnes praksē. Pamatojoties uz augu sugu sastāvu, dažreiz ir grūti atšķirt, pie kura 
dzīvotnes veida pieder Festucion valesiacae savienības pļavas. Rezultātā viens un tas pats 
dzīvotnes veids dažādās ES dalībvalstīs tiek interpretēts dažādi (Mucina et al. 2016). 

Konkrētas pļavas klasificēšana pie dzīvotnes 6210 vai 6240* ne vienmēr ir nepārprotama7. 
Šī problēma ir vērojama, piemēram, uz Polijas un Vācijas robežas (Lejasoderas ieleja). Polijā 

                                                 
7 ES interpretācijas rokasgrāmatā konkrētā dzīvotnes veida (6210) definīcija daļēji pārklājas ar subpanonisko 

stepes veida pļavu (6240*) definīciju vai vismaz atšķirība starp šiem abiem veidiem nav pietiekami skaidra. 
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tika nolemts vispār neiekļaut dzīvotni 6240* valsts atsauces sarakstā, līdz ar to visas 
termofilās pļavas ir klasificētas kā 6210. Tās pašas ielejas Vācijas pusē ļoti līdzīgas pļavas ir 
klasificētas kā 6240*. Rezultātā Vācijas pļavām ir augsta dzīvotnes prioritāte, bet Polijas 
pļavām tādas nav. Eksperti apšauba Polijas pieejas saskanību ar kaimiņvalstu pieeju 
(Jermaczek 2008, Jermaczek-Sitak 2012, Barańska et al. 2014b).  

Francija un Itālija atšķirīgi interpretē Stipo capillatae-Poion carniolicae subkontinentālās 
stepes veida pļavas — Francijā tās uzskata par daļu no dzīvotnes veida 6210, bet Itālijā 
iekļauj dzīvotnē 6240*. 

Centrāleiropas kserotermisko stepes veida pļavu grupu klasifikācija dzīvotņu līmenī nav 

vienveidīga un skaidra Slovākijā, Rumānijā un to kaimiņvalstīs.  

Ziemeļaustrumeiropā šis dzīvotnes veids ir sastopams tā izplatības areāla ziemeļu malā, un 
lielākā daļa tipisko sugu, saskaņā ar kurām dzīvotne 6210 ir aprakstīta Eiropas Savienības 
dzīvotņu interpretācijas rokasgrāmatā, nav sastopamas. Arī tas var radīt interpretācijas 
problēmas. 

Turklāt atšķirības augu sugu ziņā starp dažu sauso pļavu dzīvotņu veidu Vidusjūras un 
mērena klimata audzēm bieži ir bijušas par iemeslu nepareizai interpretācijai un grūtībām 
iedalīt konkrētas audzes pareizajā kategorijā (Apostolova et al. 2014).  

Sīkāka informācija par šā dzīvotnes veida interpretāciju un definīciju atbilstoši dažādām 
klasifikācijas sistēmām ir sniegta 1. pielikumā. 
 
2.1.4 Secinājumi un ieteikumi 

 Būtu svarīgi kopīgot un pārskatīt konkrētā dzīvotnes veida interpretāciju starp valstīm 
bioģeogrāfiskos semināros un saistītos pasākumos ES līmenī. Interpretācijas 
vienādošana visās dalībvalstīs ir maz ticama, tomēr dalībvalstīm un valstu ekspertiem 
būtu jābūt informētiem par interpretācijām citās valstīs. Būtu jāveicina apmaiņa ar 
pamatdatiem, kas ilustrē dzīvotņu identifikāciju, piemēram, fitosocioloģiskiem datiem, 
teritoriju aprakstiem un fotogrāfijām. Būtu jānosaka šādas datu apmaiņas standarti ES 
līmenī. Būtu lietderīgi šo jautājumu apspriest arī kopīgos semināros starp 
bioģeogrāfiskajiem reģioniem (nevis tikai individuāli). 

 Ieteicams arī pārskatīt definīciju, kas attiecībā uz dzīvotnēm 6210 un 6240 sniegta ES 
dzīvotņu interpretācijas rokasgrāmatā.  

 Tā kā attiecīgā dzīvotne bieži ir dinamisku veģetācijas mozaīku elements, 
apsaimniekošanas plānošanā būtu jāņem vērā plašāks telpiskais konteksts (t. i., visa 
mozaīka). Dzīvotnes aizsardzības plānošanai parasti nebūtu jāaprobežojas ar 
atlikušajiem dzīvotnes 6210 laukumiem.  

                                                 
Dzīvotne 6240* tika vēlāk pievienota ES paplašināšanās procesā, nekoriģējot pārklāšanos ar nemainīto 
dzīvotnes 6210 definīciju.  
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2.2. Ekoloģiskās prasības 

Šā dzīvotnes veida strukturālās īpašības un augu sugu sastāvu lielā mērā ietekmē 
klimatiskie faktori, topogrāfiskās iezīmes, augsnes apstākļi un apsaimniekošanas prakse. 
Aizsardzības pasākumu noteikšanai, lai nodrošinātu labvēlīgu dzīvotnes aizsargātības 
stāvokli (aizsardzības statusu), kā prasīts Dzīvotņu direktīvas 6. panta 1. punktā, ir svarīgi 
izprast galvenās ekoloģiskās prasības, kas var atšķirties valsts un vietējā līmenī.  

2.2.1. Augsne (ietverot ūdens un barības vielu pieejamību) 

Augsni uzskata par vissvarīgāko faktoru, kas nosaka konkrētās dzīvotnes augu un dzīvnieku 
sugu sastāvu. Mitruma daudzums augsnē ir viens no svarīgākajiem vides faktoriem, kas 
atbild par klases Festuco-Brometea veģetācijas daudzveidīgumu. 

Šī sauso pļavu klase parasti ir atrodama uz sausām, labi drenētām augsnēm, kas var būt 
diapazonā no neitrālām līdz sārmainām. Tā ir atrodama uz seklām vai dziļām augsnēm, 
kaļķainiem pamatklintājiem un kaļķakmens slāņiem, uz smilšainām augsnēm ar ļoti mazu 
karbonāta saturu un neitrālu reakciju.  

Daži sauso pļavu veidi attīstās arī uz bāzes nabadzīgām skābām augsnēm (Chytrý et 
al. 2007) un reti ir atrodami arī uz bāzes bagātiem vulkāniskiem iežiem (Škodová et 
al. 2014) vai retiem kaļķainiem vulkāniskiem atsegumiem (Badbergā Vācijā). 

Galvenie faktori, kas nosaka šā dzīvotnes veida sastopamību, ir zemie barības vielu līmeņi 
un sausuma periodi augsnē vasaras laikā Centrāleiropā un Ziemeļeiropā. Turpretī 
Vidusjūras klimatā šīs pļavas parasti var augt tikai uz augsnēm ar papildu augsnes mitrumu 
(freātisms), ieleju zemienēs (piemēram, Spānijā); vasaras sausuma palielināšanās un 
augsnes erozija var izraisīt krasas izmaiņas struktūrā un augu sugu sastāvā, kas ir labvēlīgas 
viengadīgām sausumizturīgām sugām (piemēram, Itālijā). 

2.2.2. Topogrāfija 

Šīs pļavas ir galvenokārt sastopamas zemā līdz vidējā augstumā virs jūras līmeņa 
Centrāleiropā un Ziemeļeiropā (piemēram, 200–400 m), bet tās var augt arī lielākā 
augstumā virs jūras līmeņa Dienvideiropā, piemēram, Spānijā (augstums virs jūras līmeņa 
var būt no 400 līdz 2000 m), Itālijā, Vācijā un Rumānijā (atrodamas kalnainos apgabalos 
alpīnajā reģionā 300–800 m virs jūras līmeņa). 

Šī dzīvotne ir atrodama atklātās lēzenās teritorijās, nogāzēs vai nelielās slīpnēs termofilās 
vietās, kas vērstas uz dienvidiem vai rietumiem (piemēram, Slovākijā, Luksemburgā, Polijā), 
uz nogāzēm upju ielejās, uz aluviālām terasēm augstā līmenī un saulainās vietās pie 
mežiem (Lietuvā).  

2.2.3. Klimats 

Atkārtota nokrišņu samazināšanās un/vai temperatūras pazemināšanās ilgākā laikposmā 
var mainīt augu sugu sastāvu, rezultātā izraisot izmaiņas saistītajās dzīvnieku sugās.  

 

2.3. Saistītās dzīvotnes 

Citi dzīvotņu veidi, kas ir saistīti vai saskaras ar 6210, var ietekmēt tā apsaimniekošanu. 
Dažas dzīvotnes ir saistītas ar dzīvotni 6210 no dinamikas un ekoloģiskās sukcesijas 
viedokļa vai veido dzīvotņu mozaīkas.  
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Tā kā sauso pļavu vides apstākļu gradients ir nepārtraukts, dzīvotnes 6210 veģetācijā bieži 
notiek pāreja uz citiem veģetācijas veidiem, tostarp kāpām (piemēram, 2130 
*Nostiprinātās piekrastes kāpas ar zālaugu veģetāciju (“pelēkās kāpas”)), krūmāju 
dzīvotnēm (40A0 *Subkontinentālie peripanoniskie krūmāji, 5130 Juniperus communis 
audzes), vairāku veidu zālājiem un pļavām (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 
62A0, 6410), sārmainiem dumbrājiem (7230), un tās var veidot daļu no kompleksā 
dzīvotnes veida “Kaļķakmens slāņi” (8240*). Sīkāka informācija par dzīvotņu veidiem, kas 
var būt saistīti vai var būt kontaktā ar dzīvotni 6210, ir sniegta 1. pielikumā. 

Starp saistītiem dzīvotņu veidiem, kas var veidot mozaīkas, ir arī termofilās mežmalu augu 
sabiedrības (piemēram, Geranion sanguinei) un dažādas sauso mežu dzīvotnes, piemēram, 
9150, 9170, 91G0, un daži Vidusjūras, Dacian ozolu un dilīriju ozolu un ozolu un skābaržu 
meži, tostarp dabiskās stepes veida mozaīkas uz robežas ar koku audzi ar Quercetalia 
pubescentis termofilajiem ozolu mežiem. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis sausajās pļavās uz kaļķakmens Lejasaustrijā (Stefan 
Lefnaer) 
 

2.4. Saistītās sugas 

Dažām sugām, kas uzskaitītas Dzīvotņu direktīvas II, IV un V pielikumā un Putnu direktīvas 
I pielikumā, ir cieša saikne ar attiecīgo dzīvotni, un to aizsardzībai var būt nepieciešama 
īpaša apsaimniekošana. Attiecīgais dzīvotnes veids ir īpaši svarīgs bezmugurkaulnieku 
sugām, tostarp apputeksnētājiem, piemēram, daudzām dzēlējplēvspārņu, divspārņu un 
tauriņu sugām. Dažas būtiskas sugas ir minētas turpmāk.  

Augi 



 

21 

Pussausās pļavas ir bagātas ar retām un aizsargājamām augu sugām, tostarp koku sugām, 
kas uzskaitītas Dzīvotņu direktīvas II pielikumā — 

Gentianella anglica (agrā drudzenīte) ir rets viengadīgs endēmisks augs Apvienotajā 
Karalistē. Tas ir sastopams kaļķainās pļavās, galvenokārt uz stāvām, uz dienvidiem vērstām 
nogāzēm, kurās tas saņem vairāk saules gaismas un kur ir ļoti sekla augsne (2–5 cm) un līdz 
ar to arī auglība ir ļoti zema (WCC 1999). Lielākajā daļā vietu šī veģetācija ietilpst 
dzīvotnē 6210. Šis augs aug uz kailas zemes vai plānā velēnā, ko uztur atklātu tādējādi, ka 
tajā gana lauksaimniecības dzīvniekus, kuri to izmīda uz plānas, sausas augsnes. Blīvā 
velēnā tas tiek aizēnots un nespēj konkurēt ar citām dzīvīgākām sugām. Kopš 1970. gada 
G. anglica populācija ir ievērojami samazinājusies, lielā mērā veco krīta pļavu uzaršanas un 
mēslošanas dēļ un noganīšanas pārtraukšanas dēļ atlikušajās pļavās. 

Pulsatilla slavica* ir endēmiska suga Rietumkarpatos Polijā un Slovākijā un ir uzskaitīta kā 
viena no prioritārajām sugām Dzīvotņu direktīvas II pielikumā. Slovākijā šis augs ir 
atrodams uz zālainām un klinšainām nogāzēm un reliktos priežu mežos, reti arī dižskābaržu 
mežos uz kaļķakmens un dolomīta no kalnainām teritorijām līdz subalpīnajai veģetācijas 
joslai. Šā auga ievākšana ir atzīmēta kā būtisks apdraudējums Polijā. Slovākijā to apdraud 
dzīvotnes izzušana aizaugšanas vai apmežošanas (galvenokārt Pinus sylvestris un P. nigra), 
augsnes erozijas dēļ un nomīdīšanas dēļ tūristu takās, augu ievākšanas un karjeru izstrādes 
dēļ (Mereďa, Hodálová 2011). 

Himantoglossum adriaticum ir reta Eiropā endēmiska orhideja, kas ir apdraudēta daudzās 
valstīs. Tā aug kaļķainās augsnēs dabiskās un pusdabiskās, sausās un mezofilās pļavās vai 
atklātās kokaugiem klātās platībās un ir sastopamas tikai nelielā reģionā Adrijas jūras krastā 
Centrāleiropā un Dienvidaustrumeiropā. H. adriaticum visbiežāk aug pļavās, ko var 
raksturot kā Festuco-Brometea veģetācijas klases sekundārās sukcesijas stāvokli (Bódis et 

al. 2018). To apdraud vairāki apstākļi, tostarp lauksaimniecības intensifikācija, mežu 
apsaimniekošana, zemes pamešana, invazīvas sugas un augu ievākšana. Tā ir sastopama 
aizsargājamās teritorijās visā tās izplatības areālā, un ir ieteicama populāciju pastāvīga 
uzraudzība (Dostalova et al. 2013). 

 
Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Putni 

Attiecīgās pļavas nodrošina dzīvotni daudzām apdraudētām vai retām putnu sugām, 
tostarp daudzām sugām, kas uzskaitītas Putnu direktīvas I pielikumā. Vairāki plēsīgie putni, 
piemēram, Falco biarmicus (rudgalvas piekūns), Pernis apivorus (ķīķis), Circaetus gallicus 
(čūskērglis) un Circus pygargus (pļavu lija), izmanto attiecīgās pļavas kā medību teritorijas 
pārošanās sezonā, tāpēc ir svarīgi nodrošināt to dzīvnieku klātbūtni, ar kuriem tie barojas, 
piemēram, mazus zīdītājus un vistveidīgos putnus. Bagātīgs barības nodrošinājums ir viena 
no pamatprasībām plēsīgajiem putniem, kas ziemo sausās pļavās. Visiem šiem plēsīgajiem 
putniem medīšanai ir vajadzīgas lielas, atklātas teritorijas ar piemērotu augstāku veģetāciju 
pulcēšanās vietās (Croft, Jefferson 1999). 

Daudzas zvirbuļveidīgās sugas, tostarp Emberiza hortulana (dārza stērste), Sylvia nisoria 
(svītrainais ķauķis), Lullula arborea (sila cīrulis) un Lanius collurio (brūnā čakste), izmanto 
attiecīgo dzīvotni ligzdošanai un apmešanās vajadzībām, un tās ir būtiski ietekmējusi 
lauksaimniecības prakse. Citi I pielikumā uzskaitītie putni, kas vairojas šajās pļavās, ir 
Burhinus oedicnemus (akmeņkuitala) un Calandrella brachydactyla (īspirkstu cīrulis).  

Attiecīgā dzīvotne ir svarīga arī citām putnu sugām, tādām kā Lanius excubitor (lielā čakste), 
Emberiza cia (klinšu stērste), Emberiza citronella (dzeltenā stērste) un Caprimulgus 
europaeus (vakarlēpis). 

Putnu sugas tieši ietekmē dzīvotnes izzušana, fragmentācija un noplicināšanās, ko izraisa 
izmaiņas lauksaimniecībā. Apsaimniekošanas trūkums lauksaimniecības zemju pamešanas 
vai lauksaimniecības intensifikācijas dēļ, tostarp palielinātas pesticīdu, mākslīgo 
mēslošanas līdzekļu un šķidrmēslu izmantošanas dēļ, izraisa bezmugurkaulnieku skaita 
samazināšanos. Līdz ar šā svarīgā ziemas barības avota pieejamības samazināšanos arvien 
intensīvāk un pastāvīgi samazinās šo putnu sugu klāsts ES. Turklāt arī cilvēka iejaukšanās 
pārošanās sezonas laikā izraisa pārošanās traucējumus. 
 
Bezmugurkaulnieki 

Dzīvotne 6210 ir augstas prioritātes dzīvotne savvaļas apputeksnētāju, tostarp savvaļas 
bišu un mušu, kā arī tauriņu un naktstauriņu, aizsardzībai. Daudzas bites, lapsenes, sienāži, 
circeņi, laupītājmušas (Asilidae), ziedmušas (Syrphidae), pūkmušas (Bombyliidae) un citi 
kukaiņi un zirnekļi ir tipiski šai dzīvotnei, un tāpēc tipiskas sugas ir arī dažādi plēsīgi un 
parazītiski bezmugurkaulnieki.  

Kaļķainas pļavas ir īpaši bagātas ar skudru sugām, jo tās dod priekšroku siltiem un sausiem 
apstākļiem bojātos vai akmeņainos zālājos. Attiecīgajai dzīvotnei ir arī bagātīga augsnē 
mītoša fauna — mazi posmkāji, nematodes, kukaiņu kāpuri, sliekas. Noganītās pļavās 
(ganībās) ir dažādi bezmugurkaulnieki (kukaiņi, ērces, nematodes), kas ir saprofāgi (pārtiek 
no trūdošām organiskajām vielām) un ir atkarīgi no ganību dzīvnieku izkārnījumiem.  

Šīs pļavas ir arī svarīgs nektāra un ziedputekšņu avots daudziem kukaiņiem kopumā. 
Ziedēšanas sezonā attiecīgajās pļavās mitinās ļoti daudz dažādu tauriņu un citu antofilu 
(kas barojas ziedos) kukaiņu — vaboles, bites un lapsenes, tripši, ziedmušas un citas mušas. 
Pētījumā, kurā tika kombinēti dati par dažādu ziedošu sugu izplatību un nektāra 
produktivitāti Apvienotajā Karalistē (Baude et al. 2016), tika konstatēts, ka kaļķainas pļavas 
ir viena no dzīvotnēm, kurās tiek saražots visvairāk nektāra uz vienu vienības platību no 
visdažādākajiem augu avotiem. 
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Ir vērts pieminēt tauriņu sugas, kas saistītas ar attiecīgo dzīvotni, un tās ietver vairākas 
sugas ar speciālām ekoloģiskajām prasībām. Sausās kaļķainās pļavas ir sugām bagātākās 
dzīvotnes tauriņiem Eiropā (van Swaay 2002, 2006). No 576 sugām, kas paziņotas kā 
vietējas sugas Eiropā, 274 (48 %) ir manītas sausās kaļķainajās pļavās — tas ir vēl vairāk 
nekā alpīnajās vai subalpīnajās pļavās (kur paziņots par 261 sugu) (WallisDeVries, Van 
Swaay 2009). Četrdesmit četras no šīm 274 tauriņu sugām (16 %) ir endēmiskas un 
atrodamas tikai Eiropā. No 71 sugas, ko uzskata par apdraudētu Eiropā, 37 (52 %) ir 
atrodamas kaļķainās pļavās. Tipisko sugu vidū ir daudzas raibspārņu (Zygaena) sugas un 
resngalvīši, kā arī lielie košie tauriņi, piemēram, čemurziežu dižtauriņš (Papilio machaon) 
vai plūmju dižtauriņš (Iphiclides podalirius). 

Kaļķainām pļavām raksturīgas tauriņu sugas ir 
arī Dzīvotņu direktīvā minētās sugas Colias 
myrmidone (II un IV pielikumā) un Maculinea 
arion (IV pielikumā) — tās abas ir īpaši 
apdraudētas.  

Colias myrmidone uzskata par sliktāko 
scenāriju attiecībā uz tauriņu izzušanu 
Eiropas mērogā. Šī suga ir jau gandrīz izzudusi 
visā tās Eiropas izplatības areālā, un, ja netiks 
veiktas steidzamas darbības, šī suga Eiropā 
izzudīs pavisam. Būtu jāapsver šīs sugas 
atkārtota introdukcija visās valstīs un 
reģionos, kur tā pēdējos gados ir izzudusi, ar 
nosacījumu, ka tiek atjaunota pietiekama 
dzīvotne atbilstoši ES rīcības plānam attiecībā 
uz sugām (Marhoul, Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo ir saistīta ar attiecīgo dzīvotnes veidu boreālajā reģionā, kur tā ir 
sastopama zemās pļavās8. Horvātijā attiecīgajā dzīvotnē ir sastopama suga Proterebia afra 
dalmata (Dalmatian Ringlet), un Dienvidaustrumeiropā tipiska attiecīgās dzīvotnes suga ir 
Pseudophilotes bavius (Bavius Blue). Sausas kaļķainas pļavas arī uzskata par labām 
vairošanās dzīvotnēm sugām Euphydryas aurinia (skabiozu pļavraibenis) un Lycaena dispar 
(lielais skābeņu zeltainītis) (Rūsiņa 2017).  

Sausas kaļķainas pļavas ir svarīgas dzīvotnes daudzām dzēlējplēvspārņu sugām, piemēram, 
savvaļas bitēm, lapsenēm un augļlapsenēm. Lielākā daļa vientuļo bišu ir koncentrējušās uz 
konkrētām augu sugām kā ziedputekšņu avotu, bet daudzas dod priekšroku kaļķainu pļavu 
sugām. Piemēram, Apvienotajā Karalistē attiecīgajās dzīvotnēs var mitināties vairāk nekā 
80 sugu, no kurām 14 ir cieši saistītas ar šo dzīvotni (Falk 2015). Dažas bišu sugas ir 
atkarīgas no atsevišķām augu saimēm vai ģintīm, kas ir tipiskas kaļķainām pļavām, 
piemēram, Melitta dimidiata no Onobrychis sp. un Andrena hattorfiana no Knautia 
arvensis. Šīm bitēm ir ļoti cieša saikne, jo tās ir atkarīgas no ziedputekšņiem, kas ievākti, lai 
nodrošinātu to ligzdas. Arī ievērojams skaits mušu (divspārņu) pieder pie tipiskajām sugām, 
pielāgojoties sausajiem apstākļiem; kā piemēru var minēt pūkmušas (Bombylidae), 

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe boreālajā bioģeogrāfiskajā seminārā (2012. g.) ir ierosinājusi šo sugu iekļaut 
kā tipisku attiecīgā dzīvotnes veida sugu. Alpos un saistītajos izplatības areālos tā ir sastopama tikai 
subalpīnās teritorijās 750–2000 m virs jūras līmeņa dzīvotnē 6170. 
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vairākas ziedmušas (ziedmušu dzimta: sugas Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella), 
laupītājmušas (Asilidae), kam ir vajadzīgi karsti un saulaini apstākļi un kas bieži ir 
raksturīgas kaļķainu pļavu kalnu nogāzēm. Pūkmušām un bitēm ir vajadzīga atklāta un 
neviendabīga pļavas struktūra mikromērogā (5–10 cm). Vienveidīga velēnu struktūra nav 
piemērota bitēm, kas mitinās uz zemes, vai plēsīgiem kukaiņiem, piemēram, skudrām un 
smilšvabolēm (Cicindelinae). 

Ar attiecīgajām pļavām ir saistītas arī daudzas retas sienāžu sugas, piemēram, Saga pedo, 
Gomphocerippus rufus un Stenobothrus lineatus (Alexander 2003, Sardet et al. 2015), kā 
arī circeņi, piemēram, Gyrillus campestris. 

Apsaimniekošanas prasības attiecībā uz bezmugurkaulniekiem sk. 5.1.3. iedaļā. 

Rāpuļi 

Rāpuļi, kas saistīti ar attiecīgo dzīvotni dažās to izplatības areāla daļās, cita starpā ir 
Coronella austriaca (gludenā čūska), Zamenis longissimus (asklēpija čūska), Hierophis 
viridiflavus (dzeltenzaļā čūska), Lacerta agilis (sila ķirzaka), Lacerta bilineata (zaļā ķirzaka), 
Podarcis muralis (mūru ķirzaka) (Bensettiti et al. 2005). 

Zīdītāji 

Attiecīgajam dzīvotnes veidam tipiskas ir dažas 
zīdītāju sugas, jo īpaši mazie grauzēji. Eiropas 
suslikam (Spermophilus citellus), kas iekļauts 
Dzīvotņu direktīvas II un IV pielikumā, ir vajadzīga 
īsa velēna (10–20 cm), parasti sausās pļavās un 
stepēs. Šie apstākļi var izzust, kad noganīšana tiek 
izbeigta un zāle ataug raupja un veidojas krūmāji 
(Janák et al. 2013).  

 
  Eiropas susliks (Michal Ambros) 

2.5. Ekosistēmas pakalpojumi un sniegtie ieguvumi 
Kaļķainas pļavas sniedz svarīgus ieguvumus sabiedrībai (ražošana, nodarbinātība), videi un 
bioloģiskajai daudzveidībai, lai gan šie ieguvumi ne vienmēr tiek pienācīgi atzīti vai izprasti. 
Šīs pļavas plaši izmanto lauksaimniecības dzīvnieku ganīšanai visā ES, tādējādi radot 
ienākumus vietējām kopienām visā to izplatības teritorijā. Ekosistēmas pakalpojumi un 
ieguvumi, ko sniedz attiecīgā dzīvotne, ietver apputeksnēšanas pakalpojumus, augsnes 
erozijas novēršanu, oglekļa sekvestrēšanu, kā arī vērtības no estētikas un atpūtas viedokļa.  

Kā izklāstīts iepriekšējā iedaļā, šīs pļavas ir svarīgas dzīvotnes daudzām ES aizsargājamām 
sugām (augiem, putniem, tauriņiem, rāpuļiem un zīdītājiem) un citiem savvaļas 
dzīvniekiem, kas tajās ganās, piemēram, briežiem un grauzējiem. Dzīvotne 6210 ir augstas 
prioritātes dzīvotne savvaļas apputeksnētāju, jo īpaši savvaļas bišu, kā arī mušu, tauriņu un 
naktstauriņu, aizsardzībai. 

Augsnes zem intensīvi apsaimniekotām kultūrām vāji sekvestrē oglekli, turpretī ganības var 
sekvestrēt 0,3–0,6 tonnas oglekļa uz vienu hektāru gadā (DEFRA 2007). 

Sausas pļavas un stepes ir mājvieta plaši izmantotu lakstaugu priekštečiem vai to tuviem 
radiniekiem (piemēram, savvaļas baziliks, parastā raudene, mazais mārsils), dārza 
bumbuļaugiem, vairākiem garšaugiem un ārstniecības augiem (EVA 2001). 

Dzīvotnes veidam 6210, kas nepārprotami ir bagāts ar dažādām sugām (ziedoši augi, 
kukaiņi, plēsēji), ir arī liela vērtība no atpūtas viedokļa. Šis pļavas veids jau izsenis ir bijis 
svarīgs ainavisks elements un vērā ņemama laukiem raksturīga iezīme.  
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2.6. Ģeogrāfiskais sadalījums 

2.7.1. Dalībvalstu paziņotā platība 

Attiecīgais dzīvotnes veids ir atrodams 25 valstīs un 7 bioģeogrāfiskajos reģionos9. Visas 
dalībvalstis ir ziņojušas par pašreizējo izplatības areālu un platību, ko klāj attiecīgais 
dzīvotnes veids (saskaņā ar ziņošanas pienākumiem, kas noteikti Dzīvotņu direktīvas 
17. pantā10). Kopējā platība, kas paziņota 2013. gadā, bija 16 732 km2. Saskaņā ar 
ziņojumiem virsmas platība samazinās gandrīz pusē novērtējumu. Vislielākā dzīvotnes 
platība ir Vidusjūras reģionā, savukārt izplatības areāls vislielākais ir kontinentālajā reģionā. 

  

2. attēls. Dzīvotnes 6210 virsmas platība (km2) un izplatības areāls katrā bioģeogrāfiskajā reģionā: 
alpīnajā (ALP), atlantiskajā (ATL), Melnās jūras (BLS), boreālajā (BOR), kontinentālajā (CON), 
Vidusjūras (MED) un panoniskajā (PAN).  
 

Lai gan attiecīgais dzīvotnes veids ir atrodams 25 valstīs, gandrīz 90 % no paziņotās tās 
virsmas atrodas piecās valstīs (Itālijā, Francijā, Rumānijā, Spānijā un Bulgārijā).  

                                                 
9 Saskaņā ar ES atsauces sarakstiem. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10 17. panta datu kopa, kas ietver tabulārus datus, kurus paziņojušas visas dalībvalstis (izņemot Horvātiju) par 
2007.–2012. gada laikposmu: 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. Jānorāda, ka saskaņā ar 
17. pantu iesniegtajiem ziņojumiem ir ne pārāk laba kvalitāte, tāpēc šajā rīcības plānā ietvertā informācija, 
kuras pamatā ir šie dati, ir jāinterpretē piesardzīgi un jāuzskata par orientējošu. 
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Itālija ziņoja par vislielāko dzīvotnes 6210 virsmas platību (6407 km2) 2007.–2012. gada 
laikposmā; tai seko Francija (3028 km2), Rumānija (2200 km2), Spānija (1915 km2) un 
Bulgārija (1258 km2). 

 

 

4. attēls. Dzīvotnes 6210 virmas platība (km2) dalībvalstīs  

 

 

5. attēls. Dzīvotnes 6210 izplatības areāla virmas platība (km2) dalībvalstīs  

IT: 38

FR: 18

RO: 13

ES:11

BG: 8

UK: 3

2. attēls: 6210 - kopējās ES platības procentuālā daļa katrā dalībvalstī

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

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

6210 - kopējā platība dalībvalstī (km2)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

FR IT D
E ES U
K

B
G A
T SE C
Z P
L LT LV D
K

H
U EE IE SK SI P
T FI B
E

LU R
O N
L

6210 - izplatības areāls dalībvalstī(km2)



 

27 

 

 

6. attēls. Dzīvotnes 6210 platība (km2) dalījumā pa dalībvalstīm katrā bioģeogrāfiskajā reģionā 
(saskaņā ar 17. pantā paredzētajiem ziņojumiem par 2007.–2012. gada laikposmu) 

2.6.1. Virsmas platības izmaiņu tendence 

Saskaņā ar ziņojumiem virsmas platībai bija tendence samazināties gandrīz pusē 
novērtējumu 2007.–2012. gada laikposmā11. Platības palielināšanās tendence tika norādīta 
tikai 4 % novērtējumu (Beļģijā ATL un CON reģionos). Informācijas par virsmas platības 
izmaiņu tendenci trūka 16 % novērtējumu (Bulgārijai ALP, BLS un CON reģionā; Spānijai 
MED reģionā; Luksemburgai CON reģionā un Polijai ALP un CON reģionā).  
 

 

7. attēls. Dzīvotnes veida 6210 platības izmaiņu tendence — 
paziņoto novērtējumu skaits katrā tendences kategorijā 

 

                                                 
11 Kopumā tika paziņoti 45 novērtējumi par dzīvotnes veidu 6210 divdesmit četrās dalībvalstīs un septiņos 
reģionos (Horvātija neiesniedza ziņojumu 2007.–2012. gada laikposmā). 
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2.6.2. Dzīvotnes 6210 sadalījums Natura 2000 tīklā 

Aptuveni 57 % no šā dzīvotnes veida kopējās platības ES ietilpst Natura 2000 tīklā.  

Saskaņā ar ziņojumiem ievērojama šīs dzīvotnes klātbūtne12 ir vērojama 4437 Natura 2000 
teritorijās. 

Kontinentālajā reģionā dzīvotne 6210 ir sastopama lielākā skaitā Natura 2000 teritoriju. 
Vairāk nekā 50 % teritoriju, kurās ietilpst šī dzīvotne šajā reģionā, atrodas Vācijā, Itālijā un 
Francijā.  

Tomēr aplēstā dzīvotnes 6210 virsma, ko aptver tīkls, ir vislielākā Vidusjūras 
bioģeogrāfiskajā reģionā.  

Itālijā ir vislielākā dzīvotnes 6210 virsmas platība, kas ietilpst Natura 2000, tomēr, vērtējot 
pēc to teritoriju skaita, kurās ir šī dzīvotne, Vācijā ir daudz teritoriju, visbiežāk ar mazu šīs 
dzīvotnes platību, kā arī teritorijas vidēji ir ļoti mazas. Citās dalībvalstīs, piemēram, 
Bulgārijā, ir tikai dažas teritorijas, bet ar lielu dzīvotnes virsmas platību. 

 

 

9. attēls. Dzīvotnes 6210 kopējā platība Natura 2000 tīklā katrā dalībvalstī 

 

                                                 
12 Neieskaitot teritorijas, kurās paziņotā dzīvotnes veida reprezentativitāte ir “D” — nenozīmīga klātbūtne. 
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10. attēls. To Natura 2000 teritoriju skaits, kurās atrodas dzīvotne 6210, katrā dalībvalstī 

 
Natura 2000 ietilpstošās dzīvotnes virsmas īpatsvars ir aplēsts par katru dalībvalsti katrā 
bioģeogrāfiskajā reģionā, arī pamatojoties uz 17. panta datu kopu, to aprēķinot no 
paziņotās kopējās dzīvotnes platības un platības Natura 2000 tīklā (sk. 4. tabulu turpmāk). 
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4. tabula. Dzīvotnes 6210 platība un īpatsvars Natura 2000 tīklā (pamatojoties uz 17. panta datu 
kopu, 2013. gads). 

Bioģeogr. reģions DV 

6210 — 
Kopējā 
platība (km2) 

6210 — Platība 
Natura 2000 tīklā 
(km2) 

Īpatsvars 
Natura 2000 
tīklā (%) 

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 NP  NP NP 

ALP IT 1173,00 418,78 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 

ALPĪNAIS   3598,00 2102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE NP 1,94 NP 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTISKAIS   2534,47 1057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

MELNĀS JŪRAS   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 

BOREĀLAIS   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 NP NP NP 
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CON IT 1218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1300,00 1200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTĀLAIS   4814,56 3416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR NP NP NP 

MED IT 4015,25 1557,46 39 

MED PT NP 284,00 NP 

VIDUSJŪRAS   5276,80 2615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANONISKAIS  137,58 117,10 85 % 

KOPĀ ES 16 732,42 9492,56 57 % 

  



 

32 

3. AIZSARGĀTĪBAS STĀVOKLIS, APDRAUDĒJUMI UN SLODZES 

3.1. Aizsargātības stāvoklis un tendences 

Kā liecina dalībvalstu ziņojumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu, aizsargātības 
stāvoklis (aizsardzības statuss) ir nelabvēlīgs un pasliktinās lielākajā daļā dzīvotnes 
izplatības areāla.  
Aizsargātības stāvoklis Natura 2000 tīklā ir labāks nekā ārpus tā (35 % dzīvotnes virsmas 
Natura 2000 tīklā ir teicams aizsargātības stāvoklis, aptuveni 55 % ir labs aizsargātības 
stāvoklis, un mazāk nekā 10 % ir nepietiekami labs aizsargātības stāvoklis).  
Izmantojot saskaņotas metodes, varētu labāk salīdzināt aizsargātības stāvokļa 
novērtējumus, vismaz starp valstīm, kas pieder pie viena un tā paša bioģeogrāfiskā reģiona. 

Šajā iedaļā ietvertā informācija ir lielākoties balstīta uz datiem, ko dalībvalstis paziņojušas 
par 2007.–2012. gada laikposmu un kas ietverti 17. panta datu kopā13. Ir ietverti arī daži 
dati no jaunākajiem ziņojumiem, ko DV iesniegušas 2019. gadā par aizsargātības stāvokli 
un tendencēm, kuras paziņotas par 2013.–2018. gada laikposmu. Tomēr jānorāda, ka šos 
datus, kas patlaban ir pieejami no EVA14, joprojām varētu būt nepieciešams zināmā mērā 
pārskatīt. 

Aizsargātības stāvokļa novērtēšanai izmantotā metodika ir atkarīga no datiem, ko iegūst 
no dažādiem avotiem. Ideālā gadījumā datiem vajadzētu būt apkopotiem pārskata 
periodā, izmantojot salīdzināmas metodes visās dalībvalstīs. Tomēr dalībvalstis ir 
izmantojušas datus, kas apkopoti dažādiem mērķiem un par dažādiem laikposmiem. 
Daudzos gadījumos piemērotu datu nav un ir izmantoti ekspertu atzinumi, lai varētu veikt 
novērtējumus. 

3.1.1. Aizsargātības stāvoklis bioģeogrāfisko reģionu līmenī 

Iepriekšējā pārskata periodā aizsargātības stāvoklis bija nelabvēlīgs visos bioģeogrāfiskajos 
reģionos (šie dati vēl nav sagatavoti par pēdējo laikposmu). Platības aizsargātības stāvoklis 
pārsvarā bija nelabvēlīgs, un vissliktāk novērtētie parametri bija nākotnes izredzes, kā arī 
struktūra un funkcijas. Minētie novērtējumi liecināja, ka dzīvotne ir degradēta un ir 
paredzams, ka nākotnē tā turpinās noplicināties bioģeogrāfiskajā līmenī. 

5. tabula. Dzīvotnes 6210 aizsargātības stāvoklis (AS) un tendences dalījumā pa 
bioģeogrāfiskajiem reģioniem (2007.–2012. gads)  

Reģions Izplatības 
areāls 

Platība Struktūra 
un 
funkcija 

Nākotnes 
izredzes 

AS 
2007.–2012. 

AS tendence Iepriekšējais 
AS (2001.–
2006.) 

ALPĪNAIS U1 U1 U1 U1 U1 - XX 

ATLANTISKAIS FV U2 U2 U2 U2 - U2 

MELNĀS JŪRAS FV FV U1 U1 U1 = XX 

BOREĀLAIS FV U2 U2 U2 U2 - U2 

KONTINENTĀLAIS U1 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. Horvātija (HR) neiesniedza 17. pantā paredzēto ziņojumu 
par pēdējo laikposmu, un šā iemesla dēļ dati no šīs valsts nav iekļauti šajā iedaļā. Jāatgādina arī, ka 17. pantā 
paredzētajiem ziņojumiem ir ne pārāk laba kvalitāte, tāpēc šajā iedaļā ietvertā informācija ir jāinterpretē 
piesardzīgi un jāuzskata par orientējošu. 
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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VIDUSJŪRAS U1 U1 U1 U2 U2 - XX 

PANONISKAIS FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Labvēlīgs FV Nezināms XX Nelabvēlīgs (nepietiekams) U1 Nelabvēlīgs (slikts) U2 

Apzīmētājs: (+) uzlabojas, (-) pasliktinās, (=) stabils, (x) nezināms, (NP) nav paziņots 

 
3.1.2. Dzīvotnes aizsargātības stāvoklis dalībvalstu līmenī katrā bioģeogrāfiskajā 
reģionā 

Aizsargātības stāvoklis tiek novērtēts reizi sešos gados katrā dalībvalstī, katrā 
bioģeogrāfiskajā reģionā. Patlaban ir pieejami novērtējumi no trīs pārskata periodiem 
(kopš 2001. gada) (kopsavilkuma datus par paziņoto šā dzīvotnes veida aizsargātības 
stāvokli trijos pārskata periodos sk. 6. tabulā nākamajā lappusē).  

Dzīvotnes 6210 aizsargātības stāvoklis, kas paziņots par 2013.–2018. gada laikposmu, 
kopumā nav uzlabojies. Faktiski ir ziņots par šā dzīvotnes veida aizsargātības stāvokļa 
pasliktināšanos vairākās dalībvalstīs bioģeogrāfisko reģionu līmenī.  

Kā liecina jaunākie ziņojumi, ko dalībvalstis iesniegušas 2019. gadā, aizsargātības stāvoklis 
ir nelabvēlīgs visās dalībvalstīs un reģionos, izņemot Horvātijā alpīnajā un Vidusjūras 
reģionā un Rumānijā alpīnajā un kontinentālajā reģionā. 

Situācija ir satraucoša atlantiskajā reģionā — visas dalībvalstis ir ziņojušas, ka šīs dzīvotnes 
aizsargātības stāvoklis ir nelabvēlīgs. Turklāt Beļģijā, Vācijā un Nīderlandē aizsargātības 
stāvoklis ir pasliktinājies kopš pirmā pārskata perioda (2001.–2006. gads). 

Ir ziņots, ka šā dzīvotnes veida aizsargātības stāvoklis ir nelabvēlīgs visās valstīs boreālajā 
reģionā, un tam ir tendence pasliktināties Latvijā un Zviedrijā. 

Visas valstis ir ziņojušas, ka attiecīgajai dzīvotnei ir nelabvēlīgs aizsargātības stāvoklis 
Vidusjūras reģionā, un, salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem, aizsargātības 
stāvoklis ir pasliktinājies Francijā, Itālijā un Portugālē.  

Panoniskajā reģionā dzīvotnes veida 6210 aizsargātības stāvoklis tika paziņots kā 
nelabvēlīgs (nepietiekams) (U1) visās valstīs, lai gan, salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata 
periodiem, tas ir uzlabojies Čehijā.  

Lielākajai daļai šā dzīvotnes veida kontinentālajā reģionā ir slikts stāvoklis (U2), mazāk nekā 
20 % ir nepietiekams stāvoklis (U1), un saskaņā ar ziņojumiem labvēlīgs stāvoklis ir tikai 
Rumānijā, kur atrodas aptuveni 0,2 % no kopējās dzīvotnes platības šajā reģionā.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu aizsargātības stāvoklis ir pasliktinājies 
vairākos gadījumos. Tā ir noticis Austrijā alpīnajā un kontinentālajā reģionā, Vācijā 
atlantiskajā un kontinentālajā reģionā un Itālijā alpīnajā, kontinentālajā un Vidusjūras 
reģionā. 

Situācija ir nedaudz uzlabojusies, mainoties no slikta aizsargātības stāvokļa (U2) uz 
nepietiekamu (U1), Spānijā alpīnajā un atlantiskajā reģionā (attiecīgi atšķirīgas metodes 
izmantošanas un zināšanu uzlabošanās dēļ), Polijā alpīnajā reģionā (zināšanu uzlabošanās 
dēļ) un Čehijā panoniskajā reģionā (zināšanu uzlabošanās dēļ).  
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6. tabula. Aizsargātības stāvoklis, ko paziņojušas ES dalībvalstis par dzīvotni 6210, trīs 
pārskata periodos, par kuriem pieejami dati 

DV 
 

REĢIONS 
 

AS 
2001.–
2006. 

AS 
2007.–
2012. 

Tendence 
 

Īpatsvars 
reģionā 

(%) 

AS 
2013.–
2018. 

Tendence 
 

AT ALPĪNAIS U1 U1 = 23,6 U2 - 

BG ALPĪNAIS NP U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPĪNAIS U1 U1 - 3,7 U1 = 

ES ALPĪNAIS XX U2 - 7,2 U1 x 

FR ALPĪNAIS U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPĪNAIS NP NP   FV = 

IT ALPĪNAIS FV U1 - 22,1 U2 - 

PL ALPĪNAIS U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPĪNAIS NP FV  0,5 FV x 

SE ALPĪNAIS U2 U2 - 0,7 U2 - 

SI ALPĪNAIS U2 U2 = 2,8 U2 - 

SK ALPĪNAIS U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE ATLANTISKAIS U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE ATLANTISKAIS U1 U1 x 2,6 U2 - 

DK ATLANTISKAIS U2 U2 x 1,3 U2 - 

ES ATLANTISKAIS U1 U2 - 15,0 U1 = 

FR ATLANTISKAIS U2 U2 - 37,7 U2 - 

IE ATLANTISKAIS U2 U2 = 6,2 U2 - 

NL ATLANTISKAIS U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK ATLANTISKAIS U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG MELNĀS JŪRAS NP U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREĀLAIS U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI BOREĀLAIS U2- U2 - 4,6 U2 = 

LT BOREĀLAIS U2- U2 - 25,9 U2 x 

LV BOREĀLAIS U2+ U2 - 23,8 U2 - 

SE BOREĀLAIS U2- U2 - 28,4 U2 - 
        

AT KONTINENTĀLAIS U1 U1 = 5,0 U2 - 

BE KONTINENTĀLAIS U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG KONTINENTĀLAIS NP U1 = 10,7 U1 x 

CZ KONTINENTĀLAIS U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE KONTINENTĀLAIS U1- U1 - 33,1 U2 - 

DK KONTINENTĀLAIS U2 U2 x 3,6 U2 - 

FR KONTINENTĀLAIS U2 U2 - 17,9 U2 - 

HR KONTINENTĀLAIS NP NP   U1 = 

IT KONTINENTĀLAIS FV U1 - 8,9 U2 - 

LU KONTINENTĀLAIS U1 U2 x 0,3 U2 - 

PL KONTINENTĀLAIS U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO KONTINENTĀLAIS  FV  0,2 FV x 

SE KONTINENTĀLAIS U2 U2 - 1,1 U2 - 

SI KONTINENTĀLAIS U2 U2 - 1,8 U2 - 
        

ES VIDUSJŪRAS XX U2 x 45,9 U2 - 

FR VIDUSJŪRAS U1 U2 - 10,7 U2 - 

HR VIDUSJŪRAS NP NP   FV = 

IT VIDUSJŪRAS FV U1 - 40,2 U2 - 

PT VIDUSJŪRAS FV FV  3,2 U1 - 
        

CZ PANONISKAIS U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU PANONISKAIS U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK PANONISKAIS XX U1 = 8,2 U1 X 
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12. attēls. Karte, kurā norādīts dzīvotnes 6210 sadalījums un vispārējais aizsargātības stāvoklis, par 
ko ziņojušas DV, par 2007.–2012. gada laikposmu (izņemot Horvātiju). 

3.1.3. Dzīvotnes 6210 aizsargātības stāvokļa tendence 

Saskaņā ar jaunāko pieejamo informāciju (17. pantā paredzētie ziņojumi par 2007.–
2012. gadu) aizsargātības stāvoklis pasliktinās lielākajā daļā reģionālo novērtējumu, lai gan 
tas ir pārsvarā stabils divos reģionos (Melnās jūras un panoniskajā reģionā). 
 

 

13. attēls. Dzīvotnes 6210 aizsargātības stāvokļa tendence, kas atspoguļota kā dalībvalstu skaits 
pēc bioģeogrāfiskā reģiona katrā tendences kategorijā (2007.–2012. gads) 
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3.2. Dzīvotnes aizsargātības stāvoklis Natura 2000 teritorijās  

Katras dzīvotnes aizsardzības pakāpe ir norādīta Natura 2000 standarta datu veidlapā par 
katru teritoriju, kurā sastopama dzīvotne, atbilstoši šādām kategorijām: 

 A — teicama aizsardzība 

 B — laba aizsardzība 

 C — vidēja vai samazināta aizsardzība 

 

14. attēls. Dzīvotnes 6210 kopējās virsmas īpatsvars katrā aizsardzības pakāpes klasē Natura 2000 
tīklā. A — teicama; B — laba; C — vidēja vai samazināta (Natura 2000 datubāze, 2018. gads) 

 
Vidēji aptuveni 35 % dzīvotnes virsmas Natura 2000 tīklā ir teicams aizsargātības stāvoklis, 
aptuveni 55 % ir labs aizsargātības stāvoklis, un mazāk nekā 10 % ir samazinātas 
aizsargātības stāvoklis.  
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15. attēls. Tās dzīvotnes platības īpatsvars, kam ir teicamas aizsardzības pakāpe, Natura 2000 
teritorijās katrā bioģeogrāfiskajā reģionā 
 

3.3. Aizsargātības stāvokļa novērtēšanas un uzraudzības metodika 

Dalībvalstīm ir jāveic 2. pantā minēto dabisko dzīvotņu un sugu aizsargātības stāvokļa 
uzraudzība, īpaši ņemot vērā prioritāros dabisko dzīvotņu veidus un prioritārās sugas 
(saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 11. pantu), un tai vajadzētu būt par pamatu 
novērtējumiem, ko veic saskaņā ar 17. pantu15.  

Ir izstrādāta metodika Kopienā nozīmīgu dzīvotņu veidu un sugu aizsargātības stāvokļa 
novērtēšanai vai arī notiek šādu metožu izstrādes/uzlabošanas process. Pēc šīm metodēm 
parasti nosaka mainīgos rādītājus, kritērijus un robežvērtības galvenajiem parametriem 
(izplatības areāls, platība, struktūra un funkcija, u. c.), kas norāda, vai dzīvotnes veidam ir 
labvēlīgs aizsargātības stāvoklis (FCS).  

Dažas dalībvalstis patlaban izstrādā un testē standartizētus metodiskos protokolus (Itālija), 
vairāku kritēriju modeļus (Dānija) vai ir izstrādājušas detalizētas novērtēšanas matricas 
vietējā vai teritoriju līmenī, kā arī uzraudzības nolūkos, iekļaujot tipiskas augu sugas 
(Vācija16), un citas pieejas aizsargātības stāvokļa novērtēšanai. 

Tomēr attiecībā uz dzīvotnes 6210 aprakstu “FCS” nav oficiālu atsauču, un dažām 
dalībvalstīm joprojām nav detalizētas metodikas aizsargātības stāvokļa novērtēšanai, jo ES 
līmenī pastāv tikai konceptuāls satvars 17. pantā paredzētā ziņojumu nolūkos. 

Vairākas dalībvalstis veic dzīvotņu kartēšanu un vāc informāciju par dzīvotņu stāvokli 
(piemēram, par biotiskajiem un abiotiskajiem faktoriem). Sīkāka informācija par metodēm, 
ko izmanto dalībvalstīs, kurās ir attiecīgā dzīvotne, ir sniegta 5.1. iedaļā (Dzīvotnes 
uzraudzības metodes). 

Dažas dalībvalstis iepriekš ir aplēsušas izplatības areālu, pamatojoties uz nepilnīgu 
apsekojumu informāciju, un ir paļāvušās uz dzīvotnes varbūtējās klātbūtnes prognozēšanu, 
pamatojoties uz augsnes veidu, augstumu virs jūras līmeņa un paziņoto indikatorsugu 
klātbūtni 10 km tīklojuma kvadrāta ietvaros (piemēram, Īrija). Visas dalībvalstis 2007.–
2012. gada pārskata periodam izmantoja izplatības areāla rīku, bet dažos gadījumos tika 
iegūta atšķirīga aplēse. 

Dažās dalībvalstīs ir labas zināšanas par absolūto platību, pateicoties nesenajai dzīvotņu 
kartēšanai. Dzīvotņu kartēšana var sniegt vispusīgu priekšstatu par dzīvotņu kvalitāti un 
fragmentāciju. 

Tomēr šķiet, ka dažās dalībvalstīs ir sarežģīti precīzi novērtēt attiecīgā dzīvotnes veida klāto 
platību, piemēram, Spānijā, kur ir daudz pakāpenisku pāreju starp Brometalia erecti un 
citiem sintaksoniem. Tāpēc ir samērā sarežģīti un dārgi precīzi kartēt šo zālāju sadalījumu 
konkrētā vietā, un vēl sarežģītāk to ir izdarīt valsts līmenī. Turklāt šo grupu sadalījumā var 
būt ievērojamas atšķirības pat īstermiņā vai vidējā termiņā. 

                                                 
15  Ziņojumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu.  Paskaidrojumi un pamatnostādnes par 2013.–
2018. gada laikposmu. Galīgā versija — 2017. gada maijs. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf. 
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Struktūras un funkciju novērtēšanai parasti izmanto tipisko un raksturīgo sugu sastopamību. 
Beļģija (Flandrija) izmanto arī tipisko sugu apdraudējuma statusu saskaņā ar reģionālo 
Sarkano sarakstu, lai novērtētu struktūru un funkcijas. 

Aizsargātības stāvokļa noteikšanai izmanto dažādus rādītājus. Dānija ir izstrādājusi vairāku 
kritēriju modeli aizsargātības stāvokļa novērtēšanai, kas 2013. gada ziņojumā tika 
izmantots kopā ar ekspertu novērtējumiem. 

Mainīgie rādītāji, ko izmanto aizsargātības stāvokļa un rādītāju noteikšanai attiecībā uz 
dzīvotni 6210, var ietvert diagnostisko sugu skaitu, koku sugu relatīvo segumu, tādu 
elementu klātbūtni, kas norāda uz iespējamu noplicināšanos, vietējos invazīvos lakstaugus 
un zālaugus, nitrofilos augus, invazīvas svešzemju sugas utt. 

Dzīvotnes 6210 labas kvalitātes rādītāji (pamatojoties uz Schaminée 2016): 

 liela sugu bagātība; 

 tādu ruderālo sugu neesība, kam vajadzīgs liels barības vielu daudzums; 

 dzīvotnes stabilitāte ilgtermiņā; 

 parasti slēgts zālājs ar zemu veģetācijas struktūru; 

 tradicionāls noganīšanas/pļaušanas režīms; 

 zems izplatījušos garo zālaugu, krūmu un koku segums. 
 

Izmantojot rādītājus attiecībā uz “vistipiskākajām” vai “visaugstākā standarta” pļavām par 
pamatu vai atsauci salīdzināšanai, var rasties problēmas, jo rezultātā var tikt piešķirts 
“nelabvēlīgs” (U1, U2) vērtējums mazāk tipiskām pļavām, pat ja tās ir labi aizsargātas. Proti, 
pļavas dzīvotnes izplatības areāla robežās, kurās parasti aug ierobežots raksturīgu sugu 
skaits, var tikt novērtētas ar rādītāju U2 vai U1, pat ja tām faktiski ir labs stāvoklis, kā 
norādīts Latvijā un Īrijā. Robežvērtību un tipisko sugu reģionāli pielāgojumi tika izmantoti 
arī Vācijā attiecībā uz dabisko ainavas vienību (Naturräume) potenciālu/apstākļiem. 

Īrija izmantoja jaunu protokolu, kas ļauj uzraudzības pieturvietām noteikt labu kvalitāti, ja 
20 m rādiusā no uzraudzības pieturvietas ir reģistrētas augstas kvalitātes indikatorsugas, 
atzīstot faktu, ka augstas kvalitātes pozitīvas indikatorsugas dažkārt var būt tikai 
epizodiskas I pielikumā minētajā pļavu grupā (Martin et al. 2018). 

Novērtējot struktūru, dažos gadījumos var ņemt vērā arī apsaimniekošanu, piemēram, 
Igaunijā: “dzīvotne tiek pastāvīgi apsaimniekota (pļauta vai noganīta) vai ir nesen noganīta 
vai nopļauta, tāpēc sugu sastāvs nav mainījies; nav pazīmju, kas liecinātu par aizaugšanu 
ar krūmiem” norāda uz “ļoti labu struktūru”. 

Tendences ir būtisks aspekts, kas jāņem vērā, novērtējot visus aizsargātības stāvokļa 
parametrus, izņemot “nākotnes izredzes”. Tendencēm ir izšķiroša nozīme aizsargātības 
stāvokļa novērtēšanā, jo parasti tikai stabilas vai pieaugošas tendences var nodrošināt 
kopumā labvēlīgu aizsargātības stāvokli (FCS).  

Tendenču analīzē ne vienmēr izmanto sistemātisku pieeju. Itālijā ir izteikts priekšlikums 
sākt tendenču analīzi, piemērojot parametrus “platība”, “struktūra” un “funkcija”, un veikt 
salīdzināšanu starp dažādiem uzraudzības periodiem (kartogrāfisko atspoguļojumu un 
saistīto ainavas parametru diahroniskā analīze; augu sugu /strukturālo izmaiņu diahroniskā 
analīze).  
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3.3.1. Atsauces teritorijas dzīvotnes veidam ar labvēlīgu aizsargātības stāvokli 

Atsauces teritoriju identificēšana dzīvotnes veidam ar FCS (katrā dalībvalstī / 
bioģeogrāfiskajā reģionā) var palīdzēt saskaņot aizsargātības stāvokļa novērtēšanu un 
dzīvotņu uzraudzību. Līdzīga koncepcija jau tiek izmantota saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu17. Ņemot vērā, ka attiecīgais dzīvotnes veids ir ārkārtīgi daudzveidīgs un 
mainīgs, atkarībā no vairākiem vides un biotiskajiem faktoriem atsauces teritorijas būtu 
jāidentificē katram dzīvotnes apakšveidam (augsnes veidi, veģetācijas vienības un galvenie 
klimatiskie apstākļi). 

Dzīvotnes dabiskā dinamika, kas ir atkarīga no mainīgiem ekoloģiskajiem faktoriem 
(laikapstākļi, klimats, hidroloģija u. c.), var radīt grūtības atsauces vietu salīdzināšanā. Šo 
situāciju var atrisināt, veicot atsauces vietu regulāru uzraudzību, kas var sniegt pietiekamus 
datus salīdzināšanai dažādos apstākļos. Būtu arī jāņem vērā, ka šīs teritorijas laika gaitā var 
mainīties. Būtu jāizstrādā un jāievieš īpaša uzraudzības sistēma, lai novērtētu attīstību 
ilgtermiņā, it īpaši tad, ja ir aizdomas, ka globālas izmaiņas var ietekmēt dzīvotnes FCS (sk. 
arī uzraudzības pienākumu saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 11. pantu un vajadzību veikt 
konkrētu teritoriju uzraudzību, lai novērtētu apsaimniekošanas efektivitāti). 

Atsauces teritoriju izmantošana attiecīgajam dzīvotnes veidam var būt īpaši sarežģīta, 
ņemot vērā šīs dzīvotnes lielo mainīgumu un augu sugu daudzveidību gan vietējā, gan 
ģeogrāfiskā mērogā. Potenciāls katrai platībai var būt ļoti atšķirīgs vides un klimatisko 
apstākļu dēļ. Dažas kartētas platības ierobežo šie faktori, tāpēc tām piemīt atšķirīgs 
potenciāls attiecībā uz augu segu. Dažās platībās uzlabošanās var nenotikt tāpat kā citās, 
neraugoties uz optimālu apsaimniekošanu, tomēr tās joprojām ir svarīgas bioloģiskajai 
daudzveidībai.  

Atsauces teritorijas būtu jāidentificē, ņemot vērā atšķirības augu sugu ziņā starp reģioniem 
un sugu daudzveidības gradientus. Ja izmanto šo pieeju, atsauces teritorijas dzīvotnes 
veidam būtu jāizvēlas tā, lai aptvertu tā ekoloģisko un sugu daudzveidību. Vēlams, lai būtu 
dzīvotnes atsauces vietas (optimālā ekoloģiskajā stāvoklī) katram bioģeogrāfiskajam 
reģionam, un ar to būtu jāsalīdzina visas pārējās dzīvotnes vietas šajā reģionā. Šīs pieejas 
priekšrocība ir tāda, ka tā nodrošinātu daudz vieglāku metodoloģisko (statistisko) pieeju 
aizsargātības stāvokļa novērtēšanai. Turpretī nacionāli sugu sastāva gradienti daudzu 
tipisko sugu ģeogrāfiskā diapazona dēļ var novest pie maldinošiem aizsargātības stāvokļa 
novērtējumiem. 
 
3.3.2. Labvēlīgas atsauces vērtības 

Lai novērtētu aizsargātības stāvokli saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu atbilstoši saskaņotajai 
metodei, kas izmantota kopš 2001.–2006. gada pārskata perioda atbilstīgi Dzīvotņu 
direktīvas 17. pantam, ir jānosaka labvēlīgas atsauces vērtības (FRV) dzīvotņu veidu un 
sugu izplatības areālam (FRR), dzīvotņu veidu platībai (FRA) un sugu populācijas lielumam 
(FRP). FRV ir galvenie atsauces līmeņi, lai noteiktu, kad tiek sasniegts labvēlīgs aizsargātības 
stāvoklis (FCS) attiecībā uz individuālām sugām un dzīvotnēm.  

                                                 
17 II pielikuma 1.3. punkta iv) apakšpunkts: “Dalībvalstis attīsta atskaites tīklu katram virszemes ūdenstilpes 
tipam. Tīklu veido pietiekami liels skaits teritoriju, kurās ir ļoti labi rādītāji, lai nodrošinātu pietiekamu 
ticamības līmeni bāzes apstākļu vērtībām, ņemot vērā kvalitātes faktoru vērtības, kas atbilst ļoti labiem 
ekoloģiskās kvalitātes rādītājiem virszemes ūdenstilpes tipam.” 
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Nesen ar Eiropas Komisijas atbalstu tika publicēts ziņojums par metodiku un norādījumiem 
FRV noteikšanai (Bijlsma et al. 2018).  

Dažas valstis patlaban strādā, lai noteiktu FRV saviem ES dzīvotņu veidiem, tostarp pļavām. 
Tomēr lielākajai daļai dalībvalstu nav pienācīgi noteiktu FRV dzīvotnei 6210. Grūtības, kas 
saistītas ar pļavu grupu iedalīšanu dažādos dabisko dzīvotņu veidos (piemēram, aliansē 
Festucion valesiacae: 6210, 6240* un 6250* Slovākijā), rada ievērojamas problēmas FRV 
noteikšanā. 

Attiecībā uz FRV noteikšanu izšķiroša nozīme ir precīzākai dzīvotņu identificēšanai, 
kartēšanai un novērtēšanai. Pirms var aplēst FRV attiecīgajam dzīvotnes veidam, ir skaitliski 
jānosaka fragmentācijas un citu apdraudējumu iespējamā ilgtermiņa negatīvā ietekme.  
 
3.3.4. Secinājumi un ieteikumi 

 Būtu jāierosina vienkāršu un saskaņotu metožu izmantošana, lai varētu salīdzināt 
aizsargātības stāvokļa novērtējumus, vismaz starp valstīm, kas pieder pie viena un tā 
paša bioģeogrāfiskā reģiona. Saskaņošanas nolūkā ir vajadzīga starptautiska sadarbība, 
lai salīdzinātu metodes, ko izmanto dažādās valstīs. Tomēr dažas valstis uzskata, ka ES 
mēroga saskaņošana ir samērā sarežģīta teritoriju apstākļu, bioģeogrāfijas, sugu 
sastāva, apsaimniekošanas un sociālekonomisko apstākļu atšķirību dēļ. 

 Ir svarīgi ņemt vērā struktūras un funkciju vietējās atšķirības, lai izvairītos no tā, ka visas 
vietas tiek salīdzinātas ar visaugstākajiem standartiem; ģeogrāfiskās atrašanās vietas 
vai citu faktoru dēļ dažām pļavām jau var būt labvēlīga struktūra un funkcijas to vietējās 
ekosistēmas kontekstā (O’Neill et al. 2013), lai gan tās neatbilst visaugstākajiem 
standartiem.  

 Būtu noderīgi ņemt vērā attiecīgus parametrus, ko ir samērā vienkārši novērtēt uz 
vietas vai izmantojot internetu, piemēram, kailas augsnes segumu, invazīvās sugas vai 
veģetācijas klāju, izmantojot standartizētu novērtēšanas protokolu, kura pamatā ir 
fotogrāfijas no lauka vai citas attālās uzrādes metodes.  

 Laukā būtu pastāvīgi jāatzīmē transektu un parauglaukumu atrašanās vieta, lai 
garantētu pilnīgu atkārtojamību. Krūmāju segums būtu jānovērtē, pamatojoties uz 
satelītu/lidmašīnu/dronu uzņemtu attēlu fotointerpretāciju, nevis novērotāja veiktu 
vizuālu novērtējumu; tam būtu jāveicina precizitāte un reālu izmaiņu ātrāka 
identifikācija. 

 Dzīvotņu/biotopu kartēšanu var veikt, izmantojot attālās uzrādes metodes (satelītu 
dati, no gaisa uzņemti fotoattēli), lai norobežotu homogēnu dzīvotņu veidu poligonus 
(piemēram, Stanová, Valachovič (red.) 2002). Šī pieeja jau ir izmantota Slovākijā, Kipras 
ziemeļu daļā, Rumānijā, Melnkalnē un Ukrainā. 

 Vēl viena pieeja var būt satelītattēlu dinamiskās segmentācijas izmantošana 
Natura 2000 dzīvotņu identificēšanai un uzraudzībai.  

 Bioģeogrāfiskā līmenī varētu izstrādāt piemērotu pieeju nacionālo FRV noteikšanai. 
Atbilstoši kritēriji būtu jānosaka, ievērojot saskaņotas metodes/principus. 

 Paskaidrojumos un pamatnostādnēs ziņojumu sniegšanai saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 17. pantu ir norādīts uz vajadzību pievērst lielāku uzmanību uzraudzības 
shēmu metodikai, lai uzlabotu tendenču informācijas kvalitāti. 
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3.4. Apdraudējumi un slodzes 

Visbūtiskākās slodzes un apdraudējumi, kas patlaban ietekmē dzīvotni 6210, ir zemju 
pamešana vai ekstensīvās noganīšanas un pļaušanas izbeigšana. Daudzās dzīvotnes 
izplatības areāla daļās ir vērojama nepietiekama noganīšana. Tajā pašā laikā dažās 
platībās notiek pārmērīga noganīšana, kas nelabvēlīgi ietekmē dabiski zemo barības vielu 
līmeni, kas ir ļoti svarīgs šai dzīvotnei. 

Identificēto slodžu/apdraudējumu galvenās sekas un ietekme ir dzīvotnes platības 
samazināšanās un tās struktūras un funkcijas pārveidošanās, tostarp sugu sastāva 
pārveidošanās un tipisko sugu izzušana. 

Esošie un potenciālie dzīvotņu degradācijas vai izzušanas cēloņi ir jārisina, veicot 
apsaimniekošanas pasākumus. Zināšanām un metodēm, ko izmanto apdraudējumu un 
slodžu identificēšanai un skaitliskai novērtēšanai, ir svarīga nozīme aizsardzības plānošanā. 

 
3.4.1. Galvenie apdraudējumi un slodzes, kas identificēti attiecībā uz dzīvotni  

Dalībvalstīm tika prasīts, izmantojot saskaņotu hierarhisku sarakstu, paziņot 
20 vissvarīgākos apdraudējumus un slodzes par katru dzīvotnes veidu pārskata ciklā, kas 
aptver 2007.–2012. gada laikposmu, saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu. Slodzes ir 
darbības, kam patlaban ir ietekme uz dzīvotnēm, un apdraudējumi ir darbības, kurām 
varētu būt ietekme tuvākajā nākotnē. 

Slodzes un apdraudējumi tika sarindoti trīs klasēs — lielas, vidējas un mazas nozīmes. 
Galvenie apdraudējumi un slodzes, par kuriem tika ziņots 2007.–2012. gada pārskata 
periodā saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu, bija līdzīgi visos bioģeogrāfiskajos 
reģionos un atbilst tiem, kurus valstu eksperti identificējuši šā rīcības plāna izstrādes 
gaitā18.  

Visos bioģeogrāfiskajos reģionos vissvarīgākās slodzes 2007.–2012. gadā attiecībā uz 
dzīvotnes veidu 6210 bija saistītas ar neatbilstošu noganīšanu, biocenotisko 
evolūciju/sukcesiju un pļavu nopļaušanu/apgriešanu. Daudzās valstīs kā svarīgi 
apdraudējumi attiecīgajam dzīvotnes veidam tika identificēta arī apstrādes prakses maiņa 
un mēslošana. 
 

Nepietiekama noganīšana un pamešana  

Vissvarīgākais cēlonis, kas izraisa pļavu platības samazināšanos, ir pļavu apsaimniekošanas 
izbeigšana.  Ganīšanas izbeigšanas dēļ dzīvotnes izplatības areāla lielās daļās (piemēram, 
lielākajā daļā tā dienvidu izplatības teritorijas Itālijā, Spānijā un Francijā) intensīvāks kļūst 
platību izzušanas process. Mūsdienās ganīšana sausās kaļķainās pļavās bieži vien ir 
ekonomiski neilgtspējīga un tāpēc tiek izbeigta. Finansiālajām grūtībām, ar ko saskaras 
lauksaimniecības dzīvnieku audzētāji, ir ilgtermiņa ietekme uz attiecīgā dzīvotnes veida 
uzturēšanu. 

                                                 
18 Tomēr pastāvēja neatbilstības attiecībā uz to, kā dalībvalstis paziņoja apdraudējumus un slodzes, 
sarežģījot salīdzināšanu. Tika pārskatīti norādījumi par apdraudējumu un slodžu paziņošanu un tika 
atjaunināts standartizētais “Slodžu un apdraudējumu saraksts” par nākamo pārskata periodu (2013.–
2018. gads), lai izvairītos no līdzšinējām neatbilstībām to paziņošanā, ko veic valstis, un tādējādi atvieglotu 
salīdzināšanu. 
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Nepietiekama noganīšana un — galējā situācijā — pamešana izmaina šīs ekosistēmas 
struktūru, sugu sastāvu un funkcionēšanu, un tas savukārt ietekmē saistītās sugas, 
piemēram, bezmugurkaulniekus vai sūnu un ķērpju sabiedrības. 

Pēc tam, kad pusdabisko pļavu noganīšana vai pļaušana ir izbeigta, tajās ļoti ātri uzkrājas 
nobiras, samazinās sugu skaits un palielinās zālāja garums.  Nobiru uzkrāšanās izraisa arī 
mēslošanas efektu, jo biomasa netiek aizvākta no pļavas un palielinās augsnes organisko 
vielu saturs. Konkurētspējīgāki zālaugi, piemēram, Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum 
elatius un Brachypodium pinnatum, var dominēt un apspiest citas sugas. Strauji samazinās 
sugu daudzveidība. Izzūd arī viengadīgās un divgadīgās sugas, jo izzūd mazie brīvie laukumi 
veģetācijā (Rūsiņa 2017).  

Pamešanas rezultāts ir sukcesija uz krūmājiem, kā rezultātā tiek zaudētas dzīvotnes, taču 
dzīvotnes kvalitātes izmaiņas notiek jau ilgi pirms tam. Ļoti sausas ganības aizaug lēnāk, jo 
mitruma apstākļi tajās nav piemēroti krūmu un koku sējeņiem. Sukcesija maina ne tikai 
sugu sastāvu, bet arī individuālu sugu relatīvo skaitliskumu un veģetācijas struktūru. Tas 
var mainīt veģetācijas komponentu (zālaugu, lakstaugu) relatīvo īpatsvaru, kailas zemes 
apjomu un zālāju garumu — visi aspekti ietekmē bezmugurkaulniekus. Mainoties 
struktūrai, mainās arī dažu augu sugu augšanas formas, kā rezultātā tās var kļūt mazāk 
piemērotas kā saimniekaugi dažiem bezmugurkaulniekiem. 

Dažās valstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē, ir minēta ietekme uz tauriņiem, ko izraisa 
sukcesija uz kokaugiem klātām platībām (Fox et al. 2015). Daudzas no dzīvotnes 
specializētajām sugām ir turpinājušas samazināties no izplatības vai populācijas lieluma 
viedokļa.  Tomēr, veicot pozitīvus aizsardzības pasākumus kaļķainajās pļavās Apvienotajā 
Karalistē pēdējos 10 gados, dažas šajās pļavās atrodamās sugas ir nostabilizējušās vai 
palielinājušās, piemēram, sīkais zilenītis (Cupido minimus), krāšņais zilenītis (Lysandra 
bellargus), lielais mārsilu zilenītis (Maculinea arion), skabiozu pļavraibenis (Euphydryas 
aurinia) (šī suga ir atrodama arī Molinia pļavās — 6410). 
 

Pārmērīga noganīšana 

Pārmērīgai noganīšanai ir negatīva ietekme uz attiecīgo dzīvotnes veidu, kas pielāgojies 
zemam barības vielu līmenim. Liels lauksaimniecības dzīvnieku blīvums un papildu 
barošana var izraisīt dzīvotnes 6210 pārveidošanos par pļavām. Tā tas notiek, piemēram, 
pļavu teritorijās, kas atrodas ciematu un ceļu apkaimē, jo lauksaimniecības dzīvniekus 
parasti mēdz turēt šajās vietās, tos nepārvietojot uz tālākām vietām, vai ja ganību dzīvnieki 
tiek sadalīti grupās un turēti iežogojumā. 

Pārmērīgas noganīšanas ietekmē tipiskās sugas tiek aizstātas ar citām, kas spēj izturēt 
intensīvāku noganīšanu un kas ir raksturīgas pļavām, vai ar nitrofiliem taksoniem. Vietās, 
kur pārmērīga noganīšana ir pārāk intensīva, var rasties problēmas saistībā ar augsnes 
sablīvēšanos, nitrifikāciju vai pat notikt augsnes segas izzušana. 

Pārmērīga noganīšana — jo īpaši vasarā — nozīmē pārmērīgu graušanu, izmīdīšanu un 
samīdīšanu, izraisot gan augsnes eroziju, gan sugu bagātības un strukturālās daudzveidības 
samazināšanos, zaudējot garos lakstaugus un palielinot krūmu sugas, kas lauksaimniecības 
dzīvniekiem nav tīkamas. 
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Apsaimniekošanas prakses izmaiņas un intensifikācija 

Samērā maznozīmīgām izmaiņām apsaimniekošanā, piemēram, ganīšanas slodzē, var būt 
būtiskas sekas attiecībā uz tipisku grupu un saistītās faunas aizsardzību. Piemēram, zālāju 
garuma vai kailas zemes apjoma izmaiņām var būt liela ietekme uz bezmugurkaulnieku 
populācijām (gan sugu sastāva, gan skaitliskuma ziņā). 

Pļavu apsaimniekošanas intensifikācija var ietvert mēslošanu un herbicīdu izmantošanu, 
kas samazina sugu bagātību šajās pļavās, ietekmējot gan augus, gan dzīvnieku sugas. 
Saistībā ar ietekmi uz faunu, kas saistīta ar konkrēto dzīvotni, jānorāda, ka intensifikācija jo 
īpaši ietekmē bezmugurkaulnieku sugas. 

Daudzas ganības pašlaik ir piesārņotas ar liellopu mēsliem, kuros ir liels daudzums 
attārpošanas līdzekļu (antihelmintisku preparātu) atlieku. Ārstēšanas ilgums var būt no 
dažām dienām līdz dažiem mēnešiem. Ja dzīvnieki tiek ārstēti ganīšanas periodā, aktīvās 
molekulas ļoti drīz nonāk dabiskajā vidē un var ietekmēt koprofāgo kukaiņu un kukaiņēdāju 
sugu (zīdītāju, putnu u. c.) populācijas. Šo risku var mazināt, izvēloties mazāk kaitīgas un 
mazāk noturīgas aktīvās sastāvdaļas un izvairoties no ārstēšanas, kad dzīvnieki ganās 
sensitīvās teritorijās (lauksaimniecības dzīvniekus ārstēšanas laikā turot kūtīs vai tos 
ārstējot šim nolūkam paredzētā pļavā). 
 

Izmaiņas lopkopības praksē 

Lai saglabātu ekonomisko rentabilitāti, sezonālajā lopkopībā ir notikusi pāreja uz lielākiem 
ganāmpulkiem, kas ar autofurgoniem tiek aizvesti līdz vasaras ganībām, savukārt mazāki 
ganāmpulki dodas uz vasaras ganībām kājām, savā ceļā ganoties dažādās zemieņu un 
ieleju teritorijās. Tas ietekmē ne tikai vidi, bet arī savvaļas augus un dzīvniekus, jo 
ganāmpulki ierodas ganībās agrāk vasarā (maijā–jūnijā) — vistveidīgo (Eirāzijas rubeņu, 
irbju un tundras baltirbju) pārošanās sezonā. Tāpēc ekoganību apsaimniekošanas plānos 
tika ieviesti “augusta rajoni”, piemēram, Francijā, lai aizkavētu ganāmpulku ierašanos 
dažās sensitīvās alpīnajās ganībās. 

 

Slāpekļa nosēdumi 

Dažās valstīs attiecīgo dzīvotni apdraud atmosfēriski slāpekļa nosēdumi un vēlāka sugām 
nabadzīgas veģetācijas veidošanās un izmaiņas veģetācijas struktūrā, piemēram, Beļģijā, 
Čehijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē.  

Slāpekļa pieejamības palielināšanās augsnē negatīvi ietekmē attiecīgo dzīvotni, kam ir 
vajadzīga barības vielu ziņā nabadzīga augsne. Dažas dzīvotnei raksturīgās sugas izzūd, 
savukārt izplatās citas svešzemju sugas, kas efektīvi izmanto slāpekli, un pļavu struktūrā 
sāk dominēt garie zālaugi.  

Kad tiek pārsniegtas kritiskās slodzes, samazinās sugu daudzveidība un vienmērīgums, 
raksturīgo sugu sastopamības biežums un nepietiekamo un reto augu skaits (van den 
Berg et al. 2010). 
 

Ekspansīvās un invazīvās sugas 

Ekspansīvo augu sugu introdukciju un izplatīšanos bieži izraisa citas slodzes uz 
pusdabiskajām pļavām, piemēram, to pamešana vai eitrofikācija (t. i., augsnes 
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bagātināšanās ar augu barības vielām, kā rezultātā augsne kļūst auglīgāka un veģetācija 
kļūst blīvāka un garāka). Tiklīdz šīs sugas ir izplatījušās, tās būtiski maina vidi un pļavu sugu 
savstarpējās konkurences apstākļus.  

Arī lauksaimniecības dzīvnieki, pārvietojoties uz citām teritorijām, var izplatīt invazīvo sugu 
sēklas vai visu veidu propagulas. 

Invazīvo sugu izplatīšanās ir atzīta par konkrētās dzīvotnes apdraudējumu vairākās valstīs, 
piemēram, Beļģijā, Dānijā, Ungārijā, Īrijā, Lietuvā, Polijā un Apvienotajā Karalistē. Katrā 
valstī kā dzīvotnes 6210 apdraudējums ir atzītas atšķirīgas sugas. Parasti šie augi ir ļoti 
konkurētspējīgi un izkonkurē citas augu sugas, kam ir aizsardzības vērtība šajās pļavās. 
 

Zemes izmantojuma izmaiņas un dzīvotņu fragmentācija 

Zemes izmantojuma izmaiņas, piemēram, to pārveidošana par aramzemi, atkritumu 
poligoniem, karjeriem betona, ģipša vai kaļķa iežu ieguvei, un infrastruktūras attīstība var 
izraisīt dzīvotnes platības samazināšanos un fragmentāciju.  

Urbanizācija teritorijās netālu no aglomerācijām, piemēram, ciematu un pilsētu apkaimē, 
var izraisīt attiecīgā dzīvotnes veida platības samazināšanos.  

Dzīvotņu fragmentāciju un dzīvotņu sasaistes samazināšanos uzskata par apdraudējumu 
attiecīgajam dzīvotnes veidam jo īpaši Apvienotajā Karalistē un ziemeļu valstīs (piemēram, 
Zviedrijā, Polijā, Beļģijā, Dānijā), taču kopumā ir maz pieejamu pētījumu un metodikas vai 
pieredzes par pļavu fragmentāciju. 

Dzīvotņu fragmentācija mazina pļavu sasaisti attiecībā uz augu sugām (Soons et al. 2005). 
Tā var arī ietekmēt mugurkaulnieku populācijas, kas saistītas ar pļavām, samazinot sugu 
bagātību (Parker un McNally 2002). Fragmentētās dzīvotnēs populāciju ģenētiskajai 
daudzveidībai ir tendence mazināties, tādējādi vājinot to uzturēšanu ilgtermiņā. 

Ir aizdomas, ka dzīvotņu fragmentācijai ir svarīga ietekme uz populāciju dinamiku, un 
pētījumos ir uzsvērts ģenētiskais “pudeles kakla” efekts (kritiska samazināšanās) attiecībā 
uz dažām sugām/populācijām un tā saucamais “izmiršanas parāds” izolētiem dzīvotnes 
laukumiem. Atveseļošanas procesu pēc pamestu pļavu atjaunošanas var kavēt arī 
kolonizācijas trūkums, ko izraisa tipisku sugu trūkums atlikušajā veģetācijā un sēklu 
trūkums augsnes sēklu bankā vai sēklu izsēšanās procesā.  

Dzīvotņu fragmentācija apdraud arī daudzas tipiskas bezmugurkaulnieku sugas, kas ir 
mazāk mobilas un kam ir vajadzīga dažādu dzīvotņu elementu vai dzīvotņu mozaīka to 
dzīves ciklam vai kas ir atkarīgas no metapopulācijas dinamikas. Turklāt, mainoties 
klimatam, būs nepieciešama sugu migrācija uz jaunu, piemērotu dzīvotni, un tas ir 
iespējams, pieaugot dzīvotņu fragmentācijai ainavā. 

Ir jāuzlabo zināšanas par dzīvotņu fragmentāciju un to, kā tā var ietekmēt dzīvotnes 
aizsardzību ilgtermiņā. 

Ietekmes novērtējumā par jaunām norisēm dzīvotņu izplatības teritorijās būtu jāpievērš 
lielāka uzmanība attiecīgā dzīvotnes veida iznīcināšanai vai degradācijai. 
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Mežu stādīšana  

Platībās, kurās iepriekš bija sastopams attiecīgais dzīvotnes veids, dažās valstīs, piemēram, 
Itālijā, Slovākijā un Latvijā, ir veikta mežu stādīšana. Apmežošana bieži tika veikta, 
izmantojot svešzemju sugas vai sugas, kas neatbilst platības potenciālajai veģetācijai 
(piemēram, Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.). Pašlaik tas nenotiek bieži, taču ekonomisku 
vai medību apsvērumu dēļ tas joprojām var notikt. Skuju koku stādīšana var izmainīt 
augsnes pH un attiecīgi arī augu sabiedrību sastāvu. Turklāt koku sakņu sistēmai ir 
tendence mainīt augsnes struktūru, salaužot krītu. Visbeidzot, koku lapotnes radītais 
noēnojums ierobežo gaismas piekļuvi un rada mitrāku mikroklimatu, kas kaitē šo pļavu 
augu sugu uzturēšanai. 

Mežu saglabāšana/aizsardzība, kas ir konfliktā ar dzīvotnes atjaunošanu 

Dažās dalībvalstīs ir mežsaimniecības tiesību akti, kuru mērķis ir paplašināt vai aizsargāt 
mežus, un citi valsts noteikumi, kas sarežģī dzīvotnes veida 6210 atjaunošanu, ja sukcesija 
jau ir plaši attīstījusies un meža pirmie posmi, piemēram, Pinus sylvestris audzes, ir ņēmuši 
virsroku. Šajos pirmās paaudzes mežos, jo īpaši ar kokiem, kas nerada pārāk lielu 
noēnojumu, bieži vien joprojām ir pietiekami daudz tipisku augu sugu vai diasporu, lai viegli 
atjaunotu bijušo dzīvotni 6210 samērā īsā laikposmā. Tāpēc būtu jānodrošina, ka nepastāv 
praktiski vai juridiski šķēršļi atjaunošanai, piemēram, saglabāšanas vai kompensācijas 
noteikumi par mežiem pēc sukcesijas sauso pļavu apsaimniekošanas pārtraukšanas dēļ. 
 

Ar atpūtu saistītas darbības 

Ar atpūtu saistītas darbības, ja tās var kļūt intensīvas, var izraisīt augsnes sablīvēšanos un 
eroziju, vēlāk negatīvi ietekmējot floras un faunas sugas, kas saistītas ar attiecīgo dzīvotnes 
veidu. Dažās ES valstīs ir ziņots (saskaņā ar 17. pantā paredzētajiem ziņojumiem), ka sporta 
un brīvā laika pasākumi, kas noris brīvā dabā, rada vidējas un augstas intensitātes slodzes 
un apdraudējumus attiecīgajam dzīvotnes veidam.  

Pārmērīgas izmīdīšanas dēļ var tikt introducētas invazīvas un ekspansīvas augu sugas, 
attīstīties ruderālā veģetācija un samazināties bioloģiskā daudzveidība. 
 

Augu ievākšana 

Lai gan augu ievākšana mūsdienās notiek reti, orhidejām (ne tikai ziediem, bet arī 
bumbuļiem) un dažām augu sugām, kas saistītas ar attiecīgo dzīvotni, ir ļoti pievilcīgi ziedi, 
un atsevišķās vietās šī darbība var kļūt par apdraudējumu. Šī darbība var ietekmēt dažu 
sugu populāciju dzīvotspēju tur, kur to sējmateriāls ir samazināts. 
 

3.4.2. To platību identifikācija, kurās vajadzīga steidzama rīcība, lai novērstu lielas 
slodzes 

Dažas platības var identificēt kā īpaši svarīgas, lai novērstu galvenos faktorus, kas ietekmē 
konkrēto dzīvotnes veidu dažās valstīs. Tas jo īpaši attiecas uz lielām, pamestām platībām, 
kurās vērojamas krūmāju invāzijas pazīmes un kurās ekstensīvā noganīšana vairs nav 
ienesīga. Arī kompensācijas vai rekreācijas pasākumi bieži netiek kontrolēti ilgāku laiku, un 
būtu jāievieš ilgtermiņa pārvaldība. 
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Ir arī svarīgi rīkoties attiecībā uz platībām, kas var būt uzņēmīgākas pret barības vielu 
bagātināšanos (piemēram, Dānijā), un platībām, kur konkrētā dzīvotne ir izteikti 
fragmentēta (kā norādīts Dānijā un Zviedrijā). 

Kā norādīts Īrijā, īpaša uzmanība būtu jāpievērš dažiem šīs dzīvotnes augstas kvalitātes 
laukumiem, kas neatrodas Natura 2000 teritorijās (Martin et al. 2018). 

Eiropas kontekstā īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī tālākajām platībām (piemēram, zonai, 
kurā notiek pāreja no kontinentālā uz boreālo reģionu), kur šis dzīvotnes veids ir ne tikai 
mazāk izteikts, bet tam ir arī mazāka noturība un zemāks atveseļošanas potenciāls. 
 
3.4.3. Procedūras un metodika, kas nepieciešamas, lai noteiktu un novērtētu galvenos 
apdraudējumus un slodzes dzīvotnei 

Kopumā nav standarta procedūru un metodikas, kas izmantojamas valstu līmenī, lai 
noteiktu un novērtētu galvenos apdraudējumus un slodzes dzīvotnei 6210. Parasti 
apdraudējumus un slodzes ir identificējuši vides speciālisti uz vietas, un to intensitāte tika 
aplēsta, pamatojoties uz ekspertu zināšanām.  

Dažas valstis patlaban sagatavo standarta metodiku, lai novērtētu apdraudējumus un 
slodzes uz Kopienā nozīmīgām dzīvotnēm un sugām. 

Dažas problēmas, kam jāpievēršas attiecībā uz apdraudējumu un slodžu novērtēšanu un 
ziņošanu, ir saistītas ar to nevienādu izplatību un intensitāti. 

 
3.4.4. Secinājumi un ieteikumi 

 Galvenie apdraudējumi un slodzes ir acīm redzami un skar visus bioģeogrāfiskos 
reģionus, un tie ir saistīti ar pietiekamas apsaimniekošanas trūkumu. No vienas puses, 
tie ietver zemes pamešanu un nepietiekamu noganīšanu un pļaušanu vai tās trūkumu, 
kas izraisa veģetācijas sukcesiju ar krūmu un koku izplešanos. No otras puses, 
noganīšanas intensifikācija var izraisīt eitrofikāciju, augsnes izmaiņas un izmaiņas 
veģetācijas sabiedrībās un saistītajā faunā. 

 Ir jāturpina pētīt dzīvotņu fragmentācija (dzīvotņu sasaistes samazināšanās) un tās 
ietekme uz dzīvotnes aizsargātības stāvokli. 

 Ir jāturpina pētīt un uzraudzīt invazīvo sugu izplatīšanos dzīvotnē.  

 Kopumā nav standarta procedūru un metodikas, kas izmantojamas valstu līmenī, lai 
noteiktu un novērtētu galvenos apdraudējumus un slodzes dzīvotnei 6210, un šādas 
standarta metodes būtu jāizstrādā. 
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3.5. Klimata pārmaiņu ietekme 

Nav pietiekamu zināšanu par klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi uz konkrēto dzīvotnes 
veidu. Lai identificētu pasākumus saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, ir jāturpina 
paplašināt neaizsargātības analīzi un pieredzi attiecībā uz uzraudzību pār to, kā klimata 
pārmaiņas ietekmē dzīvotnes veidu 6210 Eiropas līmenī. 
 
3.5.1. Pierādījumi par klimata pārmaiņu ietekmi uz dzīvotni 6210 

Nav daudz pierādījumu par klimata pārmaiņu ietekmi uz dzīvotni 6210, jo tā nav tikusi sīki 
izvērtēta, un, šķiet, lielākajā daļā valstu nav arī īpašu pētījumu par šādu ietekmi. Faktiski 
Dzīvotņu direktīvas 17. pantā paredzētajos ziņojumos (2007.–2012. gada laikposms) 
klimata pārmaiņas nav norādītas kā būtisks apdraudējums vai slodze dzīvotnei 6210 
nevienā dalībvalstī. 

Nesenajā Eiropas dzīvotņu sarkanajā sarakstā (Janssen et al. 2016) attiecībā uz 
pusdabiskajām sausajām pļavām 6210 ir minēti divi pļavu veidi (E1.2a, E1.1i). Vienā 
gadījumā klimata pārmaiņas tika ietvertas īpašajā slodžu un apdraudējumu sarakstā.  

Īrijā ir pierādījumi, ka klimatiskie faktori, kam ir svarīga nozīme konkrētās I pielikumā 
minētās dzīvotnes izplatības areāla noteikšanā, pēdējo 12 gadu laikā ir mainījušies. Notiek 
pētījumi par to, kā vasaras lietusgāžu līmeņi ir palielinājušies pēdējā desmitgadē un kā tas 
ietekmē pļavu grupas. Atsevišķi autori (Leahy, Kiely 2011) uzsver problēmas, kas saistītas 
ar plūdu palielināšanos (citēts NPWS 2013).  Pļavu uzraudzības shēmu apsekojumā (2015.–
2017. gads) viena teritorija tika atzīmēta kā tāda, kurā mitrāku vasaru ietekmē ir negatīvi 
ietekmēts sugu sastāvs (Martin et al. 2018).  

Dažās valstīs (piemēram, Itālijā) ar klimata pārmaiņām saistītas parādības, piemēram, 
ieildzis vasaras sausums un paaugstināta temperatūra, tiek uzskatītas par apdraudējumu, 
kas var ietekmēt attiecīgo dzīvotni, un, iespējams, uz to pamata ir novēroti augsnes 
biezuma samazināšanās un erozijas gadījumi, kas varētu izraisīt krasas izmaiņas struktūrā 
un augu sugu sastāvā par labu viengadīgām sausumizturīgām sugām. 

Francijā ir novērota zināma ietekme attiecībā uz dienvidu izplatības dzīvnieku sugu 
ierašanos Normandijas reģionā (Ēras ielejā un Sēnas ielejā), kur dzīvotnei 6210 ir īpaša 
nozīme šo sugu uzņemšanā un izkliedē. 

Tomēr ilgtermiņa eksperimentāli pierādījumi Apvienotajā Karalistē liecina, kas šī dzīvotne 
ir noturīga pret klimata pārmaiņu ietekmi (ko rada sausums vasarā un siltums ziemā) 
(Grime et al. 2008).  

Klimata pārmaiņas var arī veicināt tādu invazīvu svešzemju sugu attīstību, kuras ir mazāk 
jutīgas pret izmaiņām vidē.  

 
3.5.2. Dzīvotnes neaizsargātība pret klimata pārmaiņām un tās pielāgošanās spēja 

Dažos pētījumos ir mēģināts modelēt dažu pļavu veidu reakciju uz klimata pārmaiņām. 
Dzīvotņu veidi ir kompleksas vienības ar dinamisku raksturu, tāpēc to turpmākās izplatības 
modelēšanā būtu jābalstās uz elementiem, kuri tos veido, jo īpaši to raksturīgajām augu 
sugām (Bittner et al. 2011). Tomēr līdz ar jaunu sugu ieviešanos vai sugu izzušanu mainās 
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arī savstarpējās attiecības un funkcijas, kā rezultātā var rasties jauni vai pārveidoti dzīvotņu 
veidi ar atšķirīgu un neparedzamu reakciju uz mainīgajiem klimata rādītājiem. 

ES līmenī ir veikti vairāki modelēšanas pētījumi, kas norāda, ka nākotnē būs vairāk plūdu 
un ilgāki sausuma periodi (ICCP 2007). Simulācija par vairāku ES aizsargājamu pļavu veidu 
rašanos Eiropā līdz 2060. gadam klimata pārmaiņu ietekmē liecina, ka aizsargājamo pļavu 
dzīvotņu vispārējā izplatība Eiropā samazināsies (Bittner et al. 2011). Tomēr dažiem 
dzīvotņu veidiem klimata pārmaiņas dažās teritorijās varētu radīt labvēlīgākus klimatiskos 
apstākļus. Piemēram, ilgāku un biežāku sausuma periodu ietekmē varētu palielināties 
sauso pļavu dzīvotņu (6120*, 6210) platības Ziemeļeiropā (Rūsiņa 2017). 

Paredzams, ka klimata pārmaiņu ietekmē izplatības areāls lielākajai daļai sugu pārvirzīsies 
uz ziemeļaustrumiem. Eiropas putnu izplatības areāli pārvirzīsies vidēji par 550 km un 
samazināsies vidēji par 20 % (Huntley et al. 2008). Klimata pārmaiņas varētu pat vēl vairāk 
ietekmēt sugas, kuru izplatības potenciāls ir zemāks nekā putniem (piemēram, augus un 
bezmugurkaulniekus). Mainoties sugu izplatības areālam, mainīsies arī sugu sabiedrības un 
mijiedarbība starp sugām. Rezultātā var rasties nepiesātinātas sugu sabiedrības ar augstu 
invazīvo sugu introdukcijas un izplatīšanās risku (Auniņš 2009).   

Pētījumos (Buse et al. 2015) norādīts, ka kserofītiskās pļavas ir vairāk aizsargātas pret 
klimata pārmaiņām nekā citi izpētītie dzīvotņu veidi, savukārt klimata pārmaiņas, ļoti 
iespējams, varētu ietekmēt mezofilās kalnu pļavas, jo īpašu sugu sastāva un skaitliskuma 
ziņā. 

Polijā ir paredzami ilgāki vasaras karstuma periodi, kas varētu būt pat labvēlīgi 
dzīvotnei 6210. Tomēr izteikti vasaras sausuma periodi vai ziemas sala periodu trūkums 
varētu negatīvi ietekmēt dažas tipiskas sugas, piemēram, Pulsatilla spp., jo ir pierādījumi, 
ka sals ir vajadzīgs Pulsatilla veiksmīgai ziedēšanai un sēklu ražošanai (Wójtowicz 2004).  
 

 
     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 
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Laikapstākļu mainīguma ietekme uz augu sabiedrības dinamiku sausajās pļavās izpētīta 
Čehijā (Dostálek, Frantík 2011). Tika konstatētas korelācijas starp dažādām sugu 
funkcionālajām grupām vai individuālām sugām un laikapstākļu mainīgumu. Deviņus gadus 
ilgā pētījumā piecos dabas rezervātos tika novērotas šādas sauso pļavu veģetācijas 
reakcijas uz laikapstākļiem: i) mitrāki apstākļi, jo īpaši ziemā, ietekmēja daudzgadīgo zālāju 
sugu dominanci un sugu bagātību un augu ar lapu rozeti samazināšanos; ii) temperatūras 
paaugstināšanās gadu no gada ziemā izraisīja īso graminoīdu un ložņājošu lakstaugu 
dominances samazināšanos; iii) pavasara sausumi nelabvēlīgi ietekmēja vispārējo 
skaitliskumu, jo īpaši divdīgļlapju sugu skaitliskumu, un sugu bagātību. Tomēr šīs attiecības 
dažādās vietās var izpausties dažādi, un dažos gadījumos dažādu vietu veģetācija var reaģēt 
uz laikapstākļiem krasi atšķirīgos veidos. 

Daži šā rīcības plāna sagatavošanā iesaistītie eksperti ir norādījuši, ka sugām bagātas pļavas 
ir labi pielāgojušās mainīgiem laikapstākļiem. Kserotermiskās sugas izmanto sausos gadus 
savā labā, savukārt mezofītiskās sugas ņem virsroku mitrākos gados. 

Kā norādījuši daži eksperti, pati dzīvotne ir praktiski neatkarīga no gruntsūdeņu līmeņa, un 
tās sugas lielākoties ir pielāgojušās sausiem līdz pussausiem apstākļiem. Tādējādi tieša un 
labi novērojama ietekme nav paredzama. Nebūtu jāizslēdz netieša ietekme 
(neaizsargātības palielināšanās un pielāgošanās spējas mazināšanās), ņemot vērā 
iespējamās izmaiņas apsaimniekošanā un invazīvo sugu potenciāli jauno lomu, tomēr šādu 
ietekmi var analizēt tikai vietējos gadījumpētījumos. 

Iespējamā ietekme dažos gadījumos varētu būt saistīta ar klimata pārmaiņu ietekmi uz 
ūdeni, jo var trūkt ūdens daudzveidīgas floras un pļavu struktūras uzturēšanai sausajā 
sezonā. 
 
3.5.3. Secinājumi un ieteikumi 

 Tā kā trūkst zināšanu un pierādījumu par klimata pārmaiņu ietekmi uz attiecīgo 
dzīvotni, šķiet lietderīgi veicināt pētījumus, lai novērstu šo zināšanu plaisu, analizētu 
dzīvotnes neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un apzinātu iespējamos pielāgošanās 
pasākumus. Šādos pētījumos būtu arī jāiekļauj tipiskas bezmugurkaulnieku sugas un 
potenciāli neaizsargātas vai sensitīvas sugas ar metapopulācijām. 

 Klimata pārmaiņu iespējamo seku pretstatīšanai varētu izmantot vietējo ģenētisko 
materiālu (sēklas, propagulas), ko iegūst no piemērotām apkārt esošajām platībām, lai 
nostiprinātu esošo dzīvotņu laukumu struktūru, blīvumu un augu sugu sastāvu, tomēr 
šīs slodzes cēloņu reāla pretstatīšana var notikt tikai plašākā mērogā. 

 Dzīvotnes fragmentācijas novēršana un sasaistes nodrošināšana uzlabos 
dzīvotnes 6210 spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. 
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4. DZĪVOTŅU AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI 
 
Attiecīgās pļavas tiek uzturētas ar regulāras apsaimniekošanas palīdzību, izmantojot tās 
ekstensīvai noganīšanai un/vai pļaujot. Var būt nepieciešamas arī atjaunošanas 
darbības ar mērķi atgūt platību, struktūru un funkcijas gadījumos, kad pļavas ir ievērojami 
degradētas vai zudušas. Svarīgi ir arī uzraudzīt dzīvotņu apsaimniekošanas ietekmi.  

Aizsardzības mērķus un prioritātes var noteikt bioģeogrāfiskā reģiona līmenī ar nolūku 
panākt labvēlīgu aizsargātības stāvokli un risināt galvenos apdraudējumus dzīvotnei, 
piemēram, teritorijas, struktūras un funkciju uzlabošanu, atjaunošanas vajadzības. Pēc tam 
tie ir jāizsaka kā konkrēti valsts līmeņa mērķi. 

Aizsardzības mērķi ir jānosaka arī Natura 2000 teritorijās, lai maksimāli palielinātu šo 
teritoriju devumu dzīvotnes labvēlīga aizsargātības stāvokļa sasniegšanai.  

Būs nepieciešamas darbības arī ārpus Natura 2000 teritorijām ar mērķi nodrošināt 
dzīvotnes aizsardzību ilgtermiņā, tās ekoloģisko daudzveidību un atbilstīgu sasaisti. 

 

4.1. Priekšvēsture un konteksts 

Dzīvotņu direktīvā ir noteikta prasība izveidot un īstenot aizsardzības pasākumus ar mērķi 
saglabāt vai atjaunot Kopienā nozīmīgu dzīvotņu veidu un sugu labvēlīgu aizsargātības 
stāvokli. Saskaņā ar direktīvu dabiskas dzīvotnes aizsargātības stāvokli (aizsardzības 
statusu) uzskata par labvēlīgu, ja:  

 tās dabiskās izplatības areāls un teritorijas, ko tā aizņem šajā areālā, ir stabilas vai 
paplašinās; 

 pastāv un, iespējams, arī tuvākajā laikā pastāvēs dzīvotnei raksturīgā struktūra un 
funkcijas, kas vajadzīgas tās ilglaicīgai uzturēšanai; un  

 tai raksturīgo sugu aizsargātības stāvoklis ir labvēlīgs. 

Direktīvā ir arī noteikta prasība izveidot Natura 2000 tīklu, kurā apvienotas īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, kurās jāizveido un jāīsteno teritorijās esošo dzīvotņu veidu 
un sugu aizsardzības pasākumi, kā arī aizsardzības režīms dzīvotņu noplicināšanās 
novēršanai un traucējumu novēršanai tām sugām, kuru dēļ teritorijai noteikts 
aizsargājamības statuss. Direktīvā ir ietverta prasība arī par plānu vai projektu novērtēšanu 
ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz teritoriju integritāti. 

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam ir noteikts, ka dalībvalstīm līdz 
2020. gadam ir jāatjauno vismaz 15 % degradēto ekosistēmu to teritorijās. Stratēģijas 
mērķis ir panākt arī ievērojamus un izmērāmus uzlabojumus to sugu un dzīvotņu 
aizsargātības stāvoklī, kuras ir aizsargātas saskaņā ar abām dabas aizsardzības direktīvām. 
Stratēģijā īpaša uzmanība pievērsta arī Natura 2000 teritoriju iedarbīgas 
apsaimniekošanas nodrošināšanai, īpaši īstenojot teritoriju apsaimniekošanas plānus un 
aizsardzības pasākumus, kā arī sugu un dzīvotņu apsaimniekošanas prasību integrācijai 
zemes un ūdens izmantošanas politikā, kur vien iespējams.  
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4.2. Šā rīcības plāna vispārējais mērķis 

Atbilstoši vispārējam mērķim — sasniegt labvēlīgu aizsargātības stāvokli — plānā ir 
ierosināts noteikt vispārīgos konkrētā dzīvotnes veida aizsardzības un apsaimniekošanas 
mērķus bioģeogrāfiskā līmenī un tad izteikt tos kā konkrētākus mērķus valsts līmenī. Plānā 
ir arī ierosināts noteikt prioritārās teritorijas un platības ar nolūku nodrošināt dzīvotņu 
aizsardzību un palīdzēt sasniegt augstākā līmenī (piemēram, bioģeogrāfiskā, valsts līmenī) 
noteiktos mērķus gan Natura 2000 tīkla ietvaros, gan ārpus tā. 

 

4.3. Mērķu noteikšana bioģeogrāfiskā un valsts līmenī  

Bioģeogrāfiskā un valsts līmenī nepieciešams izskatīt dzīvotnes veida aizsargātības stāvokli 
(AS) un parametrus, kas nosaka šo stāvokli (platība, struktūra un funkcijas, nākotnes 
izredzes), un analizēt apdraudējumus vai to kombinācijas, kuras, iespējams, ir izraisījušas 
pašreizējo stāvokli un nosaka tendences. 

Ja AS ir labvēlīgs: mērķiem vajadzētu būt vērstiem uz dzīvotnes labvēlīgā stāvokļa 
saglabāšanu, uzturot atbilstošu dzīvotnes apsaimniekošanas sistēmu un novēršot 
iespējamos apdraudējumus un slodzes, kas varētu ietekmēt tās statusu. 

Ja AS ir nelabvēlīgs (nepietiekams: U1 vai slikts: U2), tas jāuzlabo. Atkarībā no 
parametriem, kurus novērtē nelabvēlīga stāvokļa gadījumā, var būt nepieciešamas šādas 
darbības: 

- izplatības areāla uzlabošana;  
- platības uzlabošana; 
- struktūras un funkciju uzlabošana; 
- nākotnes izredžu uzlabošana. 

Izplatības areāla un platības uzlabošanai būtu nepieciešams atjaunot dzīvotni piemērotās 
teritorijās, vienlaikus novēršot dzīvotnes kopējās platības un teritoriju skaita 
samazināšanos valstī. Dzīvotnes atjaunošanai piemērotas teritorijas valstīs būtu jānosaka 
un jāatlasa bioģeogrāfiskā līmenī ar nolūku nodrošināt dzīvotnes un ar to saistīto sugu 
ilgtermiņa aizsardzību, ekoloģisko daudzveidību un atbilstīgu sasaisti tās dabiskās 
izplatības areāla ietvaros. 

Struktūras un funkciju uzlabošana. Dzīvotnes veida struktūra un funkcijas ir saistītas ar tās 
sugu sastāvu un daudzveidību, ekoloģiskajām funkcijām un procesiem, kuri uztur dzīvotni, 
kā arī ekoloģisko sasaisti. Struktūras un funkciju uzlabošana var būt nepieciešama 
teritorijās, kurās dzīvotne ir degradēta. Tas ietver atjaunošanu un turpmākas degradācijas 
novēršanu, risinot un mazinot galvenos apdraudējumus un slodzes, kas ietekmē dzīvotnes 
veidu. Dzīvotnes struktūras un funkciju uzlabošanā jāņem vērā arī dzīvotnei raksturīgo 
augu sabiedrību un sugu daudzveidība un izplatība valsts līmenī. 

Nākotnes izredžu uzlabošanai parasti nepieciešams risināt dzīvotnes galveno 
apdraudējumu un slodžu cēloņus, lai ļautu dažādo parametru tendencēm uzlaboties. Daži 
piemēri šajā ziņā: samazināt atmosfēras barības vielu uzkrāšanos, apturēt krūmāju un 
invazīvu sugu izvēršanos, novērst tādu teritoriju pamešanu, kurās dzīvotne sastopama, un 
nodrošināt to piemērotu apsaimniekošanu utt. 
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Vispārīgie mērķi 

Bioģeogrāfiskā un valstu līmenī plānā ierosināti turpmāk minētie vispārīgie mērķi. 

 Uzturēt izplatības areālu un platību un nepieciešamības gadījumā atjaunot un 
palielināt platību, uzturēt vai uzlabot attiecīgo pļavu struktūru un funkcijas (atkarībā 
no šo parametru pašreizējā stāvokļa) un nodrošināt labvēlīgas nākotnes izredzes visā 
to izplatības teritorijā vidējā termiņā un ilgtermiņā. 

 Nodrošināt dzīvotnes veida un tam raksturīgo augu sabiedrību, kā arī tipisko 
bezmugurkaulnieku sugu, piemēram, apputeksnētāju, ekoloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu visā tā izplatības teritorijā. Tas var ietvert konkrētu mērķu noteikšanu 
katrai valstij, ņemot vērā daudzveidību un īpašas iezīmes, kas jāsaglabā visā reģionā. 

 Nodrošināt ekoloģisko sasaisti dzīvotnes izplatības areāla ietvaros. Ir svarīgi 
nodrošināt sasaisti starp teritorijām, kurās dzīvotne ir sastopama, jo tām ir nozīmīga 
loma dažu sugu, piemēram, tauriņu, vai citu saistīto apputeksnētāju populāciju sasaistē 
ar citām augu un dzīvnieku sugām. Attiecīgās veģetācijas savienojošu “saliņu” (stepping 
stones) veidošana ar mērķi uzlabot ainavas sasaisti ir nepieciešama augu un dzīvnieku 
metapopulāciju funkcionēšanai. 

 Dalīties zināšanās un pieredzē viena bioģeogrāfiskā reģiona valstu starpā attiecībā uz 
dzīvotnes aizsardzību un apsaimniekošanu un saskaņot tās.  

 Izstrādāt līdzīgas pieejas atbalsta shēmās (piemēram, attiecībā uz subsīdiju/stimulu 
veidiem) visās viena bioģeogrāfiskā reģiona valstīs. 

 

 
4.3.1. Aizsardzības mērķu mērķrādītāji un kvantitatīvās vērtības 

Dažās valstīs ir noteikti konkrēti aizsargātības stāvokļa mērķrādītāji, piemēram, dzīvotnes 
platībai, kas jāatjauno. Citos gadījumos ir noteikti tikai vispārīgāki mērķi. Turpmāk ir 
uzskaitīti daži piemēri. Aizsardzības mērķu kvantitatīvās vērtības iespējams labāk noteikt 
tad, ja ir zināmas dzīvotnes veida labvēlīgās atsauces vērtības. 

Aizsardzības mērķu piemēri attiecībā uz sausām pļavām (6210) dažās dalībvalstīs 

- Beļģija (Flandrija): palielināt platību līdz 7,8 ha, kas ir palielinājums par 875 % 
salīdzinājumā ar pašreizējo platību. Viena KNT (Kopienā nozīmīga teritorija) ar kodu 
6210 ir klasificēta kā būtiska teritorija. 

- Latvija: nodrošināt ainavu sasaisti un raksturīgos ekoloģiskos procesus (veģetācijas 
struktūras daudzveidību un barības vielu ciklu). Atjaunot piemērotas dzīvotnes ar 
nolūku uzlabot teritoriju skaitu un tipisku, retu un neaizsargātu sugu un to populāciju 
aizsargātības stāvokli. Atjaunot un uzturēt ķērpju, sūnu, bezmugurkaulnieku un 
augstāku augu sugu un sabiedrību daudzveidību (Rūsiņa 2017). 

- Luksemburga: dzīvotnes platības paplašināšana, attīstot teritorijas ar ekstensifikācijas 
potenciālu, intensīvi izmantotu dzīvotnes teritoriju atjaunošana, kā arī pamestu un 
degradētu teritoriju atjaunošana. Ir noteikts mērķrādītājs vismaz 350 ha apmērā 
dzīvotņu atjaunošanai (kā arī dzīvotnes teritoriju atjaunošanai kalnrūpniecības reģionā, 
kas nav iekļautas šajā mērķrādītājā, jo nav kvantificējamas). (Naumann et al. 2013) 
Pusdabisku sauso pļavu ekoloģiskā tīkla izveide un ģenētiskā materiāla apmaiņas 
nodrošināšana starp kaļķainām pļavām.  
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4.4. Aizsardzības mērķu noteikšana teritoriju līmenī 

Kā norādīts iepriekš tekstā, 4437 Natura 2000 teritorijas ir noteiktas attiecīgā dzīvotnes 
veida aizsargāšanai un saglabāšanai. Daudzas no šīm teritorijām ir noteiktas kā īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, un tām ir izstrādāti aizsardzības mērķi un aizsardzības 
pasākumi.  

Teritoriju līmeņa aizsardzības mērķi Natura 2000 teritorijās ir jānosaka ar nolūku izveidot 
aizsardzības pasākumus, kuri ir nepieciešami tiem dzīvotnes veidiem un sugām, kuru dēļ 
teritorijas ir izveidotas19. 

Ar teritoriju līmeņa aizsardzības mērķiem jānosaka stāvoklis, kas dzīvotņu veidos 
attiecīgajās teritorijās jāpanāk, lai maksimāli palielinātu teritoriju devumu labvēlīga 
aizsargātības stāvokļa sasniegšanā valsts, bioģeogrāfiskajā vai Eiropas līmenī. 

Nosakot aizsardzības mērķus, nepieciešams novērtēt katras teritorijas relatīvo 
nozīmīgumu konkrētā dzīvotnes veida aizsardzībā un katras teritorijas potenciālu attiecībā 
uz konkrēto dzīvotnes veidu. Lai to paveiktu, ir jāizpēta šādi aspekti: 

- katras teritorijas nozīmīgums bioģeogrāfiskā un valsts līmeņa mērķu sasniegšanā; 
- dzīvotnes pašreizējais stāvoklis katrā teritorijā un tās atgūšanas vai atjaunošanas 

potenciāls; 
- vēsturiskā apsaimniekošana, kuras rezultātā dzīvotne ir uzturēta, vai izmaiņas un 

faktori, kas, iespējams, izraisījuši dzīvotnes degradēšanos un iespējamu ilgtermiņa 
ietekmi. 

Pēc analīzes pabeigšanas var pārskatīt aizsardzības mērķus, kas jau noteikti Natura 2000 
teritorijām, kurās sastopama dzīvotne, ar nolūku tos pielāgot vai uzlabot, ja nepieciešams. 
Turklāt attiecīgie mērķi teritorijām, kurās aizsardzības mērķi vēl nav noteikti, ir jānosaka, 
ņemot vērā teritoriju relatīvo nozīmīgumu, stāvokli un potenciālu attiecībā uz dzīvotnes 
veidu. 
 
Nosakot teritorijas aizsardzības mērķus, būtu jāņem vērā arī šādi aspekti:  

- ekoloģiskās prasības dzīvotnei katrā konkrētajā teritorijā; 
- teritorijā pastāvošie apdraudējumi un slodzes, kas var ietekmēt dzīvotni; 
- apstākļi apkārt esošajās platībās, kas var ietekmēt teritorijā esošās dzīvotnes 

stāvokli. 
 
Piemērs diezgan detalizētiem aizsardzības mērķiem, kas noteikti attiecīgajam dzīvotnes 
veidam konkrētā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Īrijā, ir atspoguļots turpmāk (7. tabula). 

 
  

                                                 
19 Commission Note on Setting Conservation Objectives for Natura 2000 Sites (2012. gads), pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EN.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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7. tabula. Aizsardzības mērķi, kas noteikti dzīvotnei 6210 īpaši aizsargājamā dabas teritorijā 
Īrijā 
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Turklāt atkarībā no Natura 2000 tīkla seguma attiecībā uz konkrēto dzīvotni, iespējams, ir 
jārīkojas ārpus aizsargātajām teritorijām, lai nodrošinātu dzīvotnes aizsardzību ilgtermiņā, 
tās ekoloģisko daudzveidību un atbilstīgu sasaisti tās dabiskās izplatītas areālā, kā arī lai 
aizsargātu ar dzīvotni saistītās sugas.  

4. tabulā 33.–34. lappusē ir norādīta šā dzīvotnes veida platības procentuālā daļa 
Natura 2000 teritorijās pa valstīm un bioģeogrāfiskajiem reģioniem (pamatojoties uz 
informāciju no 17. panta datu kopas). Detalizētāka analīze būtu jāveic valsts un 
bioģeogrāfiskā līmenī ar mērķi noteikt piemērotākās teritorijas dzīvotnes aizsargātības 
stāvokļa uzlabošanai vai tās atjaunošanai.  
 

4.5. Mērķu un apsaimniekošanas pieeju noteikšana konkrētā teritorijā 

 
Atkarībā no pļavas stāvokļa var būt nepieciešama uzturēšana, atjaunošana vai radīšana no 
jauna (sk. definīcijas turpmāk). 
 
16. attēls. Apsaimniekošanas pieejas pusdabisku pļavu aizsardzībā (Rūsiņa (red.) 2017) 

 
 

Pusdabisku pļavu uzturēšana ietver pusdabisku pļavu sugu sastāva un struktūras iezīmju 
saglabāšanu un uzturēšanu un to ekoloģisko apstākļu un procesu saglabāšanu un 
uzturēšanu, kas nepieciešami, lai uzturētu pļavas labvēlīgā stāvoklī. Tam parasti 
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nepieciešams veikt atkārtotus pasākumus (noganīšana, pļaušana utt.), nereti ik gadu. Īpaša 
uzmanība jāpievērš arī tam, lai tiktu ņemtas vērā tipisko bezmugurkaulnieku sabiedrību 
apsaimniekošanas vajadzības. Ir arvien vairāk piemēru gadījumiem, kad apsaimniekotu 
sausu pļavu rādītāji ir ļoti labi attiecībā uz tipiskām augu sugām un veģetāciju, taču tajās 
gandrīz nemaz nav tipisko bezmugurkaulnieku sugu, piemēram, tauriņu. Kukaiņu skaita 
samazināšanās I pielikumā minētajās dzīvotnēs ir plaši sastopama vismaz dažos Vācijas 
reģionos labi aizsargātās teritorijās (Hallmann et al. 2017), kā arī citās valstīs, piemēram, 
Nīderlandē (Hallmann et al. 2018), un pastāv aizdomas, ka tā ir Eiropas vai pat pasaules 
mēroga problēma. Tādu būtisku faktoru starpā, kas tiek uzskatīti par galveno iemeslu, ir 
pesticīdi, ieskaitot sēklu apstrādē izmantotos, un monotoni un lielās platībās vienlaicīgi 
veikti apsaimniekošanas pasākumi, piemēram, visas teritorijā esošās dzīvotnes nopļaušana 
vienas vai divu dienu laikā, un fragmentācija. Tāpēc arī ar faunu saistītajiem komponentiem 
ir nepieciešama iedarbīga apsaimniekošana. 

Atjaunošana ietver pļavu stāvokļa uzlabošanu gadījumos, kad dažas pļavu dzīvotnes veida 
iezīmes vai procesi joprojām pastāv. Piemēram, ar krūmiem aizaugušu pļavu atjaunošana 
gadījumos, kad dzīvotnei nepieciešamie ekoloģiskie apstākļi un procesi joprojām pastāv 
(piemēram, augsnes sastāvs un ķīmiskās īpašības).  Ekoloģiskā atjaunošana parasti ietver 
vienreizējus pasākumus, piemēram, koku un krūmu nociršanu vai sakņu sasmalcināšanu. 
Tā var ietvert arī intensīvāku noganīšanu un pļaušanu noteiktā laikposmā, kamēr tiek 
ierobežota krūmu ataugšana un ir iespējams veikt plašāku un regulārāku noganīšanu un 
pļaušanu uzturēšanas nolūkā (Rūsiņa 2017). 

Pusdabisku pļavu radīšana no jauna ietver dzīvotnei nepieciešamo vides apstākļu 
izveidošanu un dzīvotnei raksturīgo sugu introducēšanu vietā, kur dzīvotne ir izzudusi. 
Dzīvotņu radīšana no jauna var būt svarīgāka valstīs, kurās pašreizējā dzīvotnes platība ir 
mazāka nekā platība, kas var nodrošināt labvēlīgu aizsargātības stāvokli dzīvotnes sugām 
un sabiedrībām, un kurās pastāvošā platība sarūk pamešanas, intensifikācijas vai citu 
dzīvotnes izzušanu izraisošu iemeslu dēļ. Radīšana no jauna var vismaz daļēji kompensēt 
dzīvotnes iznīcināšanas un tās platības samazināšanās sekas.  

Pamatprincips ir tāds, ka vienmēr ir labāk aizsargāt un uzturēt dabiskās ekosistēmas, kad 
vien iespējams, novēršot kaitīgu ietekmi un pārmērīgu slodzi, jo degradētu ekosistēmu 
atjaunošana vienmēr ir saistīta ar neizdošanās risku un augstām izmaksām. Daudzas dabas 
vērtības var tikt neglābjami sabojātas, un dabisku ekosistēmu atjaunošanai nepieciešamie 
resursi un investīcijas ievērojami pārsniedz to saglabāšanai nepieciešamos resursus. 
Degradācijas līmenim paaugstinoties, izmaksas pieaug. Tādējādi pienācīga dabisko 
ekosistēmu aizsardzība un uzturēšana vienmēr ir prioritāte, un atjaunošana vai 
apsaimniekošana ir instrumenti, kas izmantojami tikai jau degradētu ekosistēmu 
atveseļošanai. No jauna radītās dzīvotnēs bieži ir mazāk sugu pat ilgtermiņā, jo 
sadrumstalotā ainavā atkārtota izvēršanās ir grūtāka vai dažām sugām pat neiespējama. 

Kopumā iepriekšējās “ideālās” situācijas atjaunošana (dzīvotnes platības, sugu sastāva un 
funkcionālo procesu ziņā) ir iespējama tikai tad, ja konkrētajā teritorijā un tās apkārtnē nav 
neatgriezenisku vai ievērojami degradētu apstākļu, kas dzīvotnes un tai nepieciešamo 
procesu atjaunošanu padarītu neiespējamu (Rūsiņa 2017; Priede, Rūsiņa 2017). Dažreiz ir 
iespējama tikai stāvokļa uzlabošana.  

Ekoloģiskā atjaunošana vai pusdabiskas pļavas dzīvotnes radīšana ir laikietilpīgs process. 
Atjaunošana var ātri (piemēram, divu gadu laikā) sniegt rezultātus tikai tad, ja lielākā daļa 
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raksturīgo sugu joprojām ir klātesošas un norit visi nepieciešamie ekoloģiskie procesi. 
Tomēr lielākajā daļā gadījumu atjaunošanas process ilgst vismaz 5–10 gadus (Rūsiņa 2017), 
un bezmugurkaulnieku sugu populāciju pilnīgākai atjaunošanai būs nepieciešamas vairākas 
desmitgades.  

Pēc atjaunošanas darbību gaidīto rezultātu panākšanas ir nepieciešami uzturēšanas 
pasākumi pļavu saglabāšanai labā stāvoklī. Turklāt atjaunošanas un uzturēšanas pasākumi 
nereti nav stingri nošķirti un var notikt vienlaikus. 
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5. AIZSARDZĪBAS UN ATJAUNOŠANAS PASĀKUMI 
 

Attiecīgās dzīvotnes uzturēšana labā stāvoklī ir atkarīga no ekstensīvas noganīšanas 
vai pļaušanas atkarībā no vietējiem apstākļiem un vēsturiskās apsaimniekošanas prakses. 
Var būt arī nepieciešams ierobežot krūmājus vai invazīvas sugas. 

Atkarībā no teritorijās noteiktajiem aizsardzības mērķiem var būt nepieciešams pielāgot 
apsaimniekošanu konkrētu sugu vajadzībām.  

 

5.1. Galvenās apsaimniekošanas prakses dzīvotnes uzturēšanai labā stāvoklī 

Attiecīgais dzīvotnes veids kopumā nav sabiedrība beigu stadijā un ir atkarīgs no 
ekstensīvām apsaimniekošanas praksēm gandrīz visā tā izplatības areālā. Galvenie biotiskie 
faktori tā aizsardzībai ir cieši saistīti ar iespēju ierobežot sekundāro sukcesiju. To parasti 
nodrošina savvaļas zālēdāju un jo īpaši lauksaimniecības dzīvnieku (aitu, kazu, liellopu, 
zirgu, ēzeļu) ganīšanās. Pļaušana var būt piemērots aizsardzības instruments attiecībā uz 
dzīvotnes mitruma līdzsvarotības aspektu (t. i., mērena mitruma padeve). 

Tas, vai noganīšana vai pļaušana ir piemērotākā regulāras apsaimniekošanas darbība 
augstas kvalitātes kaļķainām pļavām, var būt atkarīgs no apstākļiem konkrētajā teritorijā 
un tās vēsturiskās apsaimniekošanas, kā arī dzīvotnes apakšveida. Lai gan lielākajā daļā 
pētījumu kā atbilstošāko apsaimniekošanas darbību kaļķainām pļavām iesaka noganīšanu, 
pētījumā (Fischer, Wipf 2002) konstatēts, ka augstākajā subalpīnajā reģionā kaļķainām 
pļavām, kas tradicionāli tikušas pļautas, labvēlīgāka bija pļaušana, nevis noganīšana. Pastāv 
sugu sastāva atšķirības noganītās un pļautās pļavās, kas atbilst atšķirīgām veģetācijas 
vienībām un apakšveidiem. Lai saglabātu pilnīgu bioloģisko daudzveidību dzīvotnē 6210, 
var būt nepieciešama reģionam pielāgota abu apsaimniekošanas darbību kombinēšana. 

Vēsture un sabiedrības raksturs ir ļoti svarīgi mainīgie lielumi, nosakot atbilstošus 
apsaimniekošanas režīmus (Grime et al. 2000, Britton et al. 2001). Īstenojoties 
eksperimentam, kura ietvaros tika pārbaudīta vairāku apsaimniekošanas režīmu 
(noganīšana, pļaušana un neiejaukšanās) ietekme uz bioloģisko daudzveidību Nīderlandes 
krīta pļavās, noganīšana radīja visaugstāko bioloģiskās daudzveidības līmeni, savukārt 
neiejaukšanās — viszemāko (During, Willems 1984). Turklāt noganīšana izrādījās 
efektīvāka nekā pļaušana cīņā pret paaugstināta slāpekļa līmeņa ietekmi (Butaye et 
al. 2005).  

Gadījumos, kad pļaušana iepriekš nav notikusi, ir jāizvērtē paredzamā ietekme uz pļavu 
grupu aizsardzību, pārejot no noganīšanas uz pļaušanu. Tas var būt īpaši būtiski attiecībā 
uz bezmugurkaulniekiem. Sastopamas būs tās bezmugurkaulnieku sugas, kuru dzīves cikls 
sakrīt ar sen iedibināto pastāvošo apsaimniekošanas režīmu. Līdzīgā veidā pāreja no 
tradicionāla pļaušanas režīma uz noganīšanu, visticamāk, izraisīs izmaiņas augu sugu 
sastāvā (Rodwell 1992). Agri ziedošas sugas, kas paļaujas uz sēklu ražošanu populācijas 
uzturēšanai, šādu izmaiņu rezultātā var skaitliski samazināties vai izzust. Ja pastāv šaubas, 
būtu jāīsteno piesardzīga pieeja, izvairoties no izmaiņām sen iedibinātā apsaimniekošanā, 
lai sasniegtu dabas aizsardzības mērķus (Crofts, Jefferson 1999).  
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Prioritāra dzīvotne ar orhidejām (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1. Noganīšana  

Sausas kaļķainas pļavas nereti ir sistēmas ar zemu produktivitāti, kas ražo nelielu barībai 
derīgu zālaugu daudzumu, tāpēc tās parasti uztur ar noganīšanu, nevis pļaušanu. 
Noganīšanai ir būtiska loma sugu bagātīguma uzturēšanā, ierobežojot konkurējošu sugu 
iespēju iegūt dominējošo stāvokli. Tas ir vēlamais variants arī bezmugurkaulnieku 
apsaimniekošanā. Izņemot situācijas ar ļoti augstu ganāmpulka blīvumu, ganīšana augu 
materiālu likvidē pakāpeniskāk nekā nogriešana. Tas mobilākiem bezmugurkaulniekiem 
var dot iespēju pārvietoties uz citām vietām pļavā (Crofts, Jefferson 1999).  

Tomēr dažādu noganīšanas režīmu ilgtermiņa ietekme nav labi zināma, jo īpaši uz 
bezmugurkaulnieku sabiedrībām. Pētījumi, kas veikti nolūkā noskaidrot, kā ganīšana 
ietekmē kaļķainās pļavas Burgundijā, liecina, ka, par spīti floras daudzveidības 
pieaugumam, sekas attiecībā uz bezmugurkaulniekiem var būt gan pozitīvas, gan negatīvas 
atkarībā no ganīšanas praksēm (Croquet, Agou 2006). Nenoganītas platības ir nozīmīgas arī 
mikrofaunas pārziemošanai un kā patvērums tai (Pearson et al. 2006).  

Noganīšana sniedz arī citus ieguvumus. Mērena izmīdīšana var būt labvēlīga: smagu 
dzīvnieku, piemēram, liellopu, nagi sadrupina nobiru slāni un nomīda un salauž rupju 
veģetāciju. Turklāt dzīvnieku nagi rada kailas zemes laukumus. Tas ir būtiski daudzu 
bezmugurkaulnieku dzīves ciklam un arī tādām augu sugām, kam nepieciešama kaila zeme, 
lai uzdīgtu un iesakņotos (Calaciura, Spinelli 2008). 

Noganīšanas režīms 

Pļavu bioloģiskās iezīmes būtiski ietekmē un daudzos gadījumos nosaka tajās īstenotais 
noganīšanas režīms. Izmantoto dzīvnieku veids, ganāmpulka blīvums un noganīšanas laiks 
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ir svarīgi faktori, kas jāņem vērā (jāpiemin, ka dzīvnieku veids ietver sugu, šķirni, vecumu, 
dzimumu un pieredzi).  

Aizsardzībai piemērota noganīšanas režīma izvēle ir balstīta uz vairākiem atšķirīgiem 
parametriem:  

- ganāmpulka veids (liellopi, aitas, poniji utt.) un blīvums; 
- noganīšanas periodi (noganīšanas sezonas) un noganīšanas ilgums;  
- noganīšanas sistēma (noganīšanas gadījumu secība un shēma); 
- turēšana aplokā parasti ārpus dzīvotnes, ja vispār nepieciešama.  

Tas, kā šie parametri mijiedarbojas un ietekmē pļavas, nereti ir sarežģīts process, kas 
apgrūtina precīzu iznākuma prognozēšanu. Tomēr tas nozīmē arī to, ka vēlamo rezultātu 
bieži var panākt, izmantojot vairākus dažādus režīmus.  

Ganību dzīvnieki 

Eiropā pļavu uzturēšanā izmanto dažādus ganību dzīvniekus, ieskaitot liellopus, aitas, 
kazas, ēzeļus un zirgus. Visi ganāmpulku veidi zema ganāmpulka blīvuma gadījumā rada 
pļavas ar jauktu, nevienmērīgu struktūru.  Veģetācijas mozaīkas shēma un apmērs var 
atšķirties atkarībā no ganāmpulka izvēles: dažādi dzīvnieki var radīt atšķirīgus 
mikrodzīvotņu veidus (Crofts, Jefferson 1999).  

Tam, kā tiek mērīts šāds zems ganāmpulku blīvums, ir liela ietekme uz iedarbīgumu. 
Ganītam ganāmpulkam, kas pastāvīgi pārvietojas, ir augsts lokālais ganāmpulka blīvums, 
taču var būt zems blīvums plašākā mērogā. Zems ganāmpulka blīvums nožogotā teritorijā 
izraisa ļoti selektīvu ganīšanos un var radīt ļoti atšķirīgu iznākumu salīdzinājumā ar 
ganāmpulku, kas nekad nav spiests ēst mazāk pievilcīgus komponentus. Labākas ir tādas 
ganību sistēmas, kurās iespējams no sistēmas izņemt barības vielas. 

Visi dzīvnieki ganās selektīvi. Pievilcīgākos veģetācijas elementus tie apēd pirmos, savukārt 
mazāk pievilcīgos augus ēd pēdējos vai neēd nemaz. Dzīvnieku izdarītajai izvēlei un 
noteiktu augu sugu neēšanai, to vietā dodot priekšroku citām, var būt būtiska loma sugu 
bagātīguma uzturēšanā un pļavu struktūras un augu sugu sastāva noteikšanā. 

Aitas ganībās (C. Olmeda) 
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Liellopi ievērojami atšķiras no aitām, proti, tie labprātāk ēd garu zāli un nevar ganīties tik 
selektīvi kā aitas. Liellopi apvij mēli ap veģetāciju un noplēš augus, atstājot neskartus 
veģetācijas kušķus un īsi noēstas platības, savukārt aitas barojas selektīvāk nekā liellopi un 
apēd augu augšējo daļu, kamēr tās pārvietojas pa pļavu, radot viendabīgāku veģetācijas 
struktūru (McDonald 2007a). Liellopi ir rāvēji un rada brīvus laukumus, kā arī strukturālu 
veģetācijas augstuma dažādību. Šādas atklātas struktūras palīdz virknei augu sugu, kas 
atjaunojas ar sēklu palīdzību, piemēram, Primula veris. Aitas ir pļāvējas un sekmē cerošanu 
un veģetācijas noslēgšanu, veicinot sakneņu sugas. Šie divi mehānismi darbojas pretējos 
virzienos ar attiecīgu iznākumu veģetācijas izteiksmē (un līdz ar to arī attiecībā uz 
saistītajām bezmugurkaulnieku sabiedrībām). 

Kazas var gan ganīties, gan nograuzt krūmus. Zirgi spēj ēst daudz tuvāk zemei nekā liellopi 
un aitas, un viņiem ir jāganās daudz ilgāku laiku atšķirīgas gremošanas fizioloģijas dēļ (Rook 
et al. 2004). Ēzeļi ir līdzīgi ponijiem, proti, tie ganās selektīvi. Truši neganās garstiebru zāles 
pļavās, ir ļoti selektīvi ganību dzīvnieki, un mēreni blīvā barā tie rada nevienmērīgu 
mozaīku, kurā neliela izmēra laukumi ir nograuzti dažādā augstumā. Svarīgs ir arī ķermeņa 
izmērs: mazāki dzīvnieki izvēlas augstākas kvalitātes barību, jo tiem nepieciešams vairāk 
enerģijas attiecībā pret to ķermeņa izmēru (Rook et al. 2004).  

Tomēr lauksaimniecības dzīvnieku sugai ir neliela ietekme, ja ganīšanas slodze ir liela; 
kaitējums kopējā sugu bagātīguma samazinājuma formā tika konstatēts teritorijās, kurās 
intensīvi ganījušies gan zirgi, gan liellopi (Crofts, Jefferson 1999).  

Izmīdīšanas ietekme arī atšķiras atkarībā no sugas. Tipisks aitu radītais spiediens uz zālāju 
ir aplēsts 0,8–0,95 kg/cm² apmērā, liellopu radītais spiediens: 1,2–1,6 kg/cm² 
(Spedding 1971).  

Vēlamais risinājums ir teritorijā tradicionāli izmantotā lauksaimniecības dzīvnieku veida 
turpmāka izmantošana, izmaiņām var būt negatīva ietekme. Daudzas raksturīgās augu 
sugas ir pielāgojušās konkrēta dzīvnieka ganīšanās paradumiem, un tām ir tendence izzust, 
ja dzīvnieku veids mainās, jo augu sugas ir jutīgas pret atšķirīgiem ganīšanās paradumiem 
(Pearson et al. 2006). Apstākļi atšķirīgos ģeogrāfiskajos apgabalos arī nosaka to, kādu 
lauksaimniecības dzīvnieku veidu var vislabāk izmantot. Piemēram, ļoti sausas ganības 
Dienvideiropā ir piemērotākas aitu, nevis liellopu ganībām, jo aitas labāk pacieš 
ekstremālos apstākļus.  

Tomēr dažkārt var būt vēlama jaukta ganīšanās, jo tā var radīt atšķirīgas pļavu struktūras 
atkarībā no tā, kādām ganībām dažādi dzīvnieki dod priekšroku. Barība, kam dažādi ganību 
dzīvnieki dod priekšroku, visticamāk, atšķirsies. Režīms var paredzēt, ka tiem jāganās 
atsevišķi: piemēram, liellopus var izmantot garstiebru zāles pļavu sākotnējai noganīšanai 

sezonas noslēgumā, kam seko aitas vai poniji, kad zālaugu garums ir samazināts līdz tādam 

līmenim, kas šiem ganību dzīvniekiem palīdz produktīvāk ganīties. Atšķirīgi ganīšanās avoti 
ir jāidentificē un jānovērtē atsevišķi, lai veiktu tikai vispiemērotākos pielāgojumus (Crofts, 
Jefferson 1999).  

Pļavās, kas kādu laiku nav tikušas noganītas, augt sākušo krūmāju un krūmu likvidēšanai 
var izmantot kazas. Kazu ganīšanās aplokā var būt efektīva metode tādu sausu pļavu 
atjaunošanai, kurās saauguši krūmi. Tas tika pierādīts pētījumā par ietekmi, kādu kazu 
ganīšanās aplokā ar relatīvi augstu ganīšanas slodzi (0,6–0,8 LU /ha /gadā) septiņu gadu 
gaitā atstāja uz dzīvotnes struktūru un sugu bagātīgumu sešās ar krūmājiem aizaugušās 
sausu pļavu teritorijās Zāles upes ielejas lejasdaļā Vācijas centrālajā daļā. Krūmāju 
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izplatības samazināšanās un mērķsugu skaita pieaugums korelē ar uzlabotu šo augstvērtīgo 
sauso pļavu dzīvotnes veidu aizsargātības stāvokli (Elias et al. 2018). 
 

 
Noganīšana ar kazām “Devínska Kobyla” īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā (Viera Šefferová) 

 
Ganīšanas slodze. Ganāmpulka blīvums 

Ganīšanas slodze ir tāda veģetācijas daudzuma mērījums, kādu, kā paredzams, konkrētas 
sugas un lieluma ganību dzīvnieku konkrēts skaits iegūst no pļavas platības laikā, kamēr tie 
tajā ganās. Ja ganīšanas slodzei ļauj pārsniegt pļavas noslogojuma spēju, tas parasti nodara 
kaitējumu velēnas ekoloģiskajam un produktīvajam raksturam, un šāda situācija līdzinās 
pārmērīgas noganīšanas jēdzienam. Ganību dzīvnieku skaits un laiks, ko tie pavada 
teritorijā, nosaka noganīšanas režīma iznākumu. 

Ganīšanas slodze tiek uzskatīta par optimālu, ja tā veicina un uztur veģetācijas mozaīku — 
rada nevienāda augstuma velēnu un tādu platību, kurā vietām zāle ir garāka un biezāka 
nekā citur. Tas ir iespējams tikai tad, ja ganību dzīvniekiem ir ļauts selektīvi ēst velēnu. Tikai 
ekstensīva ganīšanās nodrošina iespēju selektīvi ēst augus. Turpretī intensīva ganīšanās 
rada vienmērīgu velēnas augstumu, samazinot dažādu augu un dzīvnieku sugu iespēju 
izdzīvot. 

Lai izvērtētu lauksaimniecības dzīvnieku radīto slodzi, ir noderīgi veikt ganību veģetācijas 
apsekojumu. Būtībā noganīšanas uzturēšanas nolūkā mērķis ir nodrošināt to, ka katrā gadā 
izaugušie zālaugi tiek likvidēti pirms nākamās augšanas sezonas sākuma. Augu biomasas 
ikgadējā raža nosaka ganīšanas slodzes augšējo robežu konkrētai velēnai. Aizsardzības 
mērķiem parasti nepieciešamais ganāmpulka blīvums ir zemāks nekā pļavas noslogojuma 
spēja. Tas ļauj nodrošināt, ka ievērojamu velēnas ikgadējās ražas īpatsvaru neapēd ganību 
dzīvnieki un tā var kļūt par daļu no citām barības ķēdēm (piemēram, bezmugurkaulnieki 
zālēdāji vai detritofāgu sabiedrības) vai uzlabot dzīvotnes strukturālo daudzveidību. Lai 
sasniegtu aizsardzības mērķus, ganāmpulka blīvumam ir jābūt ievērojami mazākam par 
velēnas noslogojuma spēju, tā nodrošinot, ka pietiekami liela veģetācijas daļa paliek 
neapēsta augšanas sezonā (Crofts, Jefferson 1999).  
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Tomēr daudzos gadījumos praksē nav iespējams noteikt optimālo sukcesijas stadiju un līdz 
ar to arī ganāmpulka blīvumu. Mazās dzīvotnes vienībās var būt īpaši grūti panākt līdzsvaru 
ganīšanās intensitātē, kas novērstu gan krūmāju savairošanos, gan pārmērīgu noganīšanu. 
Nav skaidrs, vai ar šādu apsaimniekošanu vien ir iespējams apkarot krūmāju izplatīšanos.  
 
Noganīšanas laiks un ilgums  

Noganīšanas laika noteikšana ir būtiska. Pavasara noganīšanai ir vistiešākā ietekme uz augu 
augšanu, jo šajā laikā notiek visintensīvākā lapu augšana. Pavasara noganīšanas 
intensitātei nevajadzētu būt pārāk augstai, ļaujot augiem augt un ziedēt. Citādi tam var būt 
kaitīga ietekme uz augu sabiedrības sastāvu. Arī rudens noganīšana var samazināt barības 
daudzumu, ko augi spēj uzglabāt ziemas laikā, pazeminot to dzīvotspēju nākamajā sezonā.  

Attiecībā uz noganīšanas ilgumu tiek pieņemts, ka pastāv apgriezti proporcionāla attiecība 
starp ganību dzīvnieku skaitu un noganīšanas ilgumu. Īsi intensīvas noganīšanas periodi var 
būt piemēroti gadījumiem, kad pastāv problemātiskas nezāļu sugas. Tomēr īsu intensīvas 
noganīšanas periodu ietekme uz pļavu parasti ir katastrofāla attiecībā uz dažām 
bezmugurkaulnieku sugām, kuras ir atkarīgas no pļavas struktūras stabilitātes to dzīves 
cikla gaitā. Šāda noganīšana nodara vismazāko kaitējumu ziemā, kad lielākā daļa virszemes 
kukaiņu ir sava dzīves cikla ziemas guļas fāzē. Tādu pašu ikgadējo ganīšanas slodzi var 
panākt, izmantojot zemāku ganāmpulka blīvumu, taču tikai tad, ja tas tiek darīts ilgākā 
laikposmā; šādā veidā joprojām tiek iegūta vēlamā pļavas struktūra, bet 
bezmugurkaulniekiem tiek dots vairāk laika pārvietoties (Crofts, Jefferson 1999).  
 
Ganīšanas sistēma 

Ganīšanas sistēma ir ierasta, organizēta secība, kādā ganāmpulku pārvieto ganību 
teritorijā. Dažādo ganīšanas sistēmu pamatā būtībā ir divas stratēģijas: noteikts blīvums 
(set stocking) un secīgā ganīšana (rotational grazing), kuras iespējams kombinēt (Calaciura, 
Spinelli 2008). 

Noteikta blīvuma sistēmā noteiktu dzīvnieku skaitu atstāj uz lauka uz ilgu laiku, dažreiz visu 
gadu.  Ja ganāmpulka blīvums ir zems, noteikts blīvums nenoganītajām pļavas daļām ļauj 
attīstīties fonoloģiski, tā nodrošinot vairāk ekoloģisko nišu, ko var izmantot dzīvnieku sugas 
(ziedi, sēklas, stāvošs vai kritis mirušais materiāls) (Crofts, Jefferson 1999). Saglabājot zemu 
ganāmpulka blīvumu, invazīvās augu sugas tiek kontrolētas, vienlaikus uzturot 
bezmugurkaulnieku faunu, kas ir atkarīga no zālaugiem (RSPB 2004b). Ganāmpulka 
blīvumu var pielāgot pēc nepieciešamības, parasti to samazina sezonas gaitā, pļavas 
produktivitātei krītoties. Ja noganīšana vai izmīdīšana apdraud īpaši vērtīgas augu sugas, 
var būt nepieciešams izveidot īpašas platības šo sugu aizsardzībai no ganīšanas slodzes 
(Colas, Hébert 2000). Orhidejas parasti nepacieš izmīdīšanu. Ja nesen izaugusi lapu rozete 
tiek sabojāta, tā vairs neataugs. Ļoti zema blīvuma sistēmās dažas orhideju sugas var 
izdzīvot un radīt ievērojama apmēra populācijas. Agra pļaušana arī tām nav piemērota, jo 
šīs sugas zied jūnijā un jūlijā (Rūsiņa 2017). Veidojot nožogotas platības, patiešām ir 
iespējams uzlabot pļavu velēnas sastāvu un kvalitāti, kas veicina retu un apdraudētu 
attiecīgajai dzīvotnei raksturīgo augu sugu atjaunošanos.  

Secīgajā ganīšanā ganību platība ir sadalīta segmentos (laukos, aplokos vai joslās) vai 
ganāmpulka pārzinis aktīvi vada ganāmpulku un piemērotos intervālos pārvieto to uz 
jaunām ganību platībām. Dzīvniekus pārvieto uz jaunām platībām regulāros un biežos 
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intervālos, strukturētā secībā aptverot visu ganību platību. Dzīvnieki atgriežas ganīties 
sākotnējā platībā, kad pļava ir atguvusi tās pilnu ražošanas jaudu, bet vēl nav sākusi ziedēt 
(Brockman 1988).  

Secīgo ganīšanu var izmantot, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz apsaimniekošanu 
aizsardzības nolūkā, īpaši gadījumos, kad zemām pļavām ir jāuztur specifiskas sabiedrības, 
kas ir no tām atkarīgas, un ja ganību platības ir izkliedētas pa vairākām atsevišķām 
teritorijām. Šī pieeja bieži vislabāk darbojas teritorijās, kur nepieciešama ganīšana ziemā, 
jo mērķis ir gluži vienkārši ļaut dzīvniekiem noganīt iespējami lielāku iepriekšējās sezonās 
izaugušu augu apjomu. Kad tas ir paveikts, pļava ir gatava jaunās sezonas ražošanas 
sākumam (Crofts, Jefferson 1999).  

Ierobežošanas nolūkā un lai izveidotu vairākus segmentus, kuros secīgi notiks ganīšanās, 
lauksaimniecības dzīvniekus var turēt nožogojumos.  
 
Dzīvnieku sezonāla pārvietošana un pārvietošana nelielos attālumos. Lauksaimniecības 
dzīvnieku pārvietošana lielos un vidējos attālumos (sezonāla pārvietošana attālumos, kas 
lielāki par 100 km (transhumance), un pārvietošana mazākos attālumos (transterminance)) 
ir svarīga prakse attiecīgo pļavu uzturēšanā, īpaši ja tam izmanto tradicionālos 
lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanās ceļus (tratturi Itālijā, draillies Dienvidfrancijā vai 
vías pecuarias Spānijā) un saglabā saistītās tradicionālās zināšanas par ekoloģiju (Otero-
Rozas et al. 2013). Dzīvnieku sezonāla pārvietošana un pārvietošana nelielos attālumos 
palīdz izplatīt sēklas, kas ir īpaši svarīgi izplatīšanai lielos attālumos (Manzano, Malo 2006). 
Šī sēklu izplatīšana un ar to saistītā ģenētiskā materiāla apmaiņa ir izšķirīga, sagatavojot 
pļavas klimata pārmaiņām. Dažās ELFLA programmās ir konkrēti pasākumi šo tradicionālo 
prakšu un ar to saistīto dzīvotņu saglabāšanai. 
 

5.1.2. Pļaušana 

Pļaušana ir piemērota gadījumos, kad tā ir bijusi tradicionāla pļavu apsaimniekošanas 
darbība, vai kā alternatīva tad, ja noganīšana, kaut būtu vēlama, praksē nav iespējama. 
Tāpat kā noganīšana, regulāra pļaušana neļauj dominēt konkurējošām zālaugu un 
lakstaugu sugām un saaugt krūmiem un kokiem, uzturot pļavu grupu laikposmā, kura gaitā 
pļaušana tiek veikta. Tomēr pļaušana nerada tādu pašu dzīvotnes apstākļu mozaīku kā 
noganīšana, īpaši ja tiek īstenots viendabīgs pļaušanas režīms (Crofts, Jefferson 1999).  

Zemas intensitātes noganīšanu bieži uzskata par labu apsaimniekošanas metodi (un pārāku 
par pļaušanu), jo paredzams, ka tā lauksaimniecības dzīvnieku dažādu ganīšanās, 
izmīdīšanas un izkārnīšanās paradumu rezultātā radīs neviendabīgumu mazos apmēros, 
kas ļaus līdzāspastāvēt lielākam sugu skaitam nekā viendabīgumu veicinoša pļaušanas 
režīma ietvaros. Turpretī kādā citā pētījumā (Turtureanu et al. 2014) konstatēts, ka augu 
sugu bagātīgums bija daudz lielāks pļautās, nevis noganītās sausās pļavās (+25,8 
sugas = 51 % uz 10 m2), kurās citi apstākļi bija līdzīgi; un šī atšķirība pastāvēja visos 
pārbaudītajos mērogos (no 1 cm2 līdz 100 m2 (pamatojoties uz Dengler et al. 2014). 
Atlasītie paraugi ietvēra dažādus apsaimniekošanas režīmus un fitosocioloģiskās klases 
Festuco-Brometea veģetācijas veidus Transilvānijas plakankalnē Rumānijā. 

Pļaušanas/griešanas apsaimniekošanas metodes nošķir pēc laika, biežuma, sadales un 
apakšmetodēm. 
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Griešanas laiks 

Pļavu apsaimniekošana dabas aizsardzības nolūkā parasti ietver vienu griešanas reizi vēlā 
sezonā. Griešanas laiki ievērojami atšķirsies atkarībā no teritorijas atrašanās vietas un 
savvaļas augiem un dzīvniekiem raksturīgajām vajadzībām (Crofts, Jefferson 1999).  

Griešana vēlā sezonā var būt noderīga to dzīvnieku sugu aizsardzībai, kuriem nepieciešama 
ļoti strukturēta veģetācija barošanās un patvēruma vajadzībām, īpaši putnu un kukaiņu 
gadījumā, un lai ļautu vēlu ziedošiem augiem saražot sēklas. Turklāt neregulāra siena 
pļaušana vēlā sezonā (augusta beigās / septembrī) (piemēram, ik pa pieciem gadiem) ir 
praktiska tajās teritorijās, kurās aug vēlu ziedošas augu sugas (Crofts, Jefferson 1999). 

Agra griešana var būt noderīga gadījumos, kad bagātīga veģetācija citādi sāktu sadalīties, 
kā arī svešzemju sugu attīstības palēnināšanai. Tomēr zināms, ka ilgstoša agra siena 
pļaušana samazina sugu bagātīgumu pļavās (Smith 1994). Griešanai nevajadzētu notikt, 
pirms nav izšķīlušies putnu mazuļi vai “vēlamu” raksturīgo sugu augi, kuru atjaunošanās ir 
atkarīga no sēklu ražošanas, nav izsējuši sēklas.  

Griešanas/pļaušanas biežums 

Sausas un pussausas (Mesobromion) pļavas parasti pļauj reizi gadā, dažreiz pat reizi divos 
gados, ņemot vērā to zemo ražīgumu (Pearson et al. 2006), lai gan mēreni mitrākas un 
ražīgākas pļavas iespējams pļaut divreiz gadā (Rodwell et al. 2007). Vairāk nekā viena 
griešanas reize gadā var būt nepieciešama, lai simulētu iepriekš veiktu noganīšanas tipa 
apsaimniekošanu, ja tā vairs nav iespējama.  

Tomēr parasti pļaut nevajadzētu vairāk nekā vienu vai, maksimums, divas reizes, jo biežāka 
pļaušana ierobežo daudzu augu un dzīvnieku sugu iespējas attīstīties (Essl 2005).  

Griešanas sadale 

Ir ieteicams izvairīties no griešanas visā pļavas platībā vienlaikus un tā vietā veikt šo darbību 
dažādos laikos, lai novērstu kaitējumu mikrofaunai. Rāpuļi, kukaiņi un zirnekļi vai nu 
pārvietojas ļoti lēni, vai nepārvietojas nemaz, tāpēc ir svarīgi atstāt negrieztas platības, kur 
tiem patverties. Griešana dažādos laikos paildzina arī augu apputeksnēšanas posmu un 
nektāra un ziedputekšņu pieejamību. Tāpēc ir saprātīgi nelielu daļu kopējās platības 
(aptuveni 5–10 %) atstāt negrieztu un griezt to nākamajā vasarā. Tas katru gadu būtu 
jādara citā platības daļā pēc maiņas principa, katrā konkrētā negrieztā zemes gabalā 
atgriežoties ik pēc 4–6 gadiem (Pearson et al. 2006). Turklāt robežsabiedrībās un ekotonos 
ir ārkārtīgi daudz sugu, un tie ir nepieciešami daudzām bezmugurkaulnieku sugām, 
piemēram, ziemas guļai vai resursu izmantošanai rudenī un ziemā. Tāpēc šādas jutīgas 
platības nevajadzētu pļaut katru gadu, un visu robežzonu nedrīkst pļaut vienā gadā. Šos 
ekotonus nevajadzētu arī pārveidot par lauksaimniecības ceļiem (nereti norobežotiem), tā 
padarot tos par barjeru sugām (piemēram, ceļi gar meža robežām). 

Griešanas metodes 

Ja iespējams, labāk izmantot zāles pļāvējus ar griezējstieni. Zāles pļāvēji ar rotējošiem 
asmeņiem nogalina daudz vairāk dzīvnieku, kuriem nav iespējas aizbēgt. Izmantojot zāles 
pļāvēju ar rotējošiem asmeņiem, ir jāmaina parastais griešanas augstums (8–10 cm) un 
jāsāk pļaut no platības centra uz ārmalām, tā atvieglojot pļavas dzīvnieku aizbēgšanu 
(Pearson et al. 2006). 
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Jāizvairās no ļoti zema griešanas augstuma, jo pastāv pārmērīgas “skalpēšanas” risks, tā 
radot brīvus laukumus pļavā. Tie ir labvēlīga platība nevēlamu sugu invāzijai. Turpretī 
neliela apjoma traucējumi var būt nepieciešami sēklu dīgšanai, un tie var būt labvēlīgi 
bezmugurkaulniekiem. Ieteicams izvairīties no lopbarības presēšanas ierīču izmantošanas, 
kas nodara ievērojamu kaitējumu faunai (bišu mirstība vismaz 30–60 % apmērā). 
Nogrieztais materiāls parasti ir jāaizvāc, lai novērstu pļavas bagātināšanos ar barības 
vielām. 

 

5.1.3. Apsaimniekošana attiecībā uz savvaļas augiem un dzīvniekiem 

Ir svarīgi atcerēties, ka teritorijas vēsturiskā apsaimniekošana ir ietekmējusi tajā 
sastopamo taksonu klāstu, un šis modelis būtu jāsaglabā, ja tas ir zināms. Ievērojama daļa 
sugu ir pielāgojušās attiecīgajā teritorijā tradicionāli izmantotajam noganīšanas vai 
pļaušanas režīmam. Daudzas sugas arī gūst labumu no robežām un pārejas joslām starp 
dažādiem veģetācijas veidiem, un to apsaimniekošanas prasības var atšķirties. 

Apsaimniekošanas pielāgošana konkrētas sugas vajadzībām ne vienmēr ir ieteicama, jo tas 
var ietekmēt citas būtiskas iezīmes. Kopumā šķiet ieteicams izmantot tādas 
apsaimniekošanas pieejas, kas ir labvēlīgas atšķirīgām teritorijā esošajām sugu grupām. 

Nosakot pļavu aizsardzības prioritātes no sugu aizsardzības viedokļa, jāpievērš uzmanība 
vietējā vai valsts līmenī retu sugu klātbūtnei. 
 
Bezmugurkaulnieki: dzīvotnes struktūra un apsaimniekošanas prasības 

Atkarībā no pļavu veida un augu sugu sastāva sausās kaļķainās pļavās var pastāvēt unikāls 
bezmugurkaulnieku (kukaiņu, zirnekļu, gliemežu) sugu kopums. Šīs pļavas ir būtisks 
nektāra un ziedputekšņu avots daudziem kukaiņiem. Ziedēšanas sezonā var novērot 
tauriņu un citu antofilu kukaiņu — vaboļu kārtas (vaboles), plēvspārņu kārtas (savvaļas 
bites, lapsenes utt.) un divspārņu kārtas kukaiņu (piemēram, ziedmušas) — lielu dažādību. 
Var būt sastopamas arī daudzas sienāžu un dziedātājsienāžu sugas (taisnspārņu kārta). 
Šiem taisnspārņu kārtas kukaiņiem ir nepieciešama zema vai atklāta veģetācija, lai tie 
varētu lēkt un arī tiem nepieciešamās temperatūras dēļ. Tas ir pilnībā atkarīgs no sugas un 
dzīves cikla posma, piemēram, Decticus verucivorus (pļavu dižsienāzis). 

Attiecīgajai dzīvotnei ir arī bagātīga augsnē mītoša fauna — mazi posmkāji, nematodes, 
kukaiņu kāpuri, sliekas. Noganītās pļavās var būt sastopami daudzveidīgi 
bezmugurkaulnieki (kukaiņi, ērces, nematodes), kas ir saprofāgi (pārtiek no trūdošām 
organiskajām vielām) un ir atkarīgi no dzīvnieku izkārnījumiem. Lauksaimniecības dzīvnieku 
nomīdītas platības un brīvi smilšu laukumi ir svarīgi kukaiņiem sausās ganībās. 

Vietējās bezmugurkaulnieku populācijas ir attīstījušas tradicionālajām apsaimniekošanas 
praksēm pielāgotas stratēģijas. Ja teritorijai ir sena noganīšanas vai pļaušanas vēsture un 
apsaimniekošanas modelis ir zināms, tas būtu jāturpina, lai nodrošinātu 
bezmugurkaulnieku pielāgoto izdzīvošanas stratēģiju uzturēšanu. Dažādi noganīšanas 
līmeņi rada dažāda veida velēnas no ļoti īsas zāles līdz garai zālei ar krūmiem. Visi velēnas 
veidi ir vērtīgi sugām, kuru aizsardzība ir būtiska, un dažām nozīmīgām sugām teritorijā ir 
nepieciešams vairāk nekā viens velēnas veids vai pat detalizēta mozaīkas, kas sastāv no 
mikrodzīvotnēm (Alexander 2003).  
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Ļoti zemas velēnas ir labvēlīgas sugām, kas dzīvo uz klajas zemes, ieskaitot plēsējus un lapu 
ēdājus, un — gadījumos, kad zemo velēnu nodrošina lieli zālēdāji —, kūtsmēslu faunai 
(Alexander 2003). Lauksaimniecības dzīvnieku nomīdītas brīvas augsnes platības un brīvi 
smilšu laukumi ir svarīgi kukaiņiem sausās ganībās, īpaši bitēm un lapsenēm. 

Tomēr pārmērīga un nepiemērotā laikā veikta noganīšana var radīt augsnes traucējumus, 
kas samazina augsnes virskārtas (epigeal) vaboļu un sauszemes gliemežu daudzveidību 
(Rūsiņa (red.) 2017). Pārmērīga noganīšana var pilnībā degradēt bezmugurkaulnieku 
sugas. 

Augstāka velēna ar puķēm, kuru uztur ar periodisku noganīšanu, kam seko ganīšanas 
slodzes mazināšana, mēdz būt labvēlīga augēdājiem, kuri pārtiek no ziediem, augļiem un 
pumpuriem (Alexander 2003). Blīvākas, rupjākas pļavas, kurās ir maz puķu, bet daudz 
nobiru, ir labvēlīgas sugām, kas pārtiek no trūdvielām, kā arī nodrošina patvērumu guļai un 
pārziemošanai (Alexander 2003). Zirnekļiem svarīgi pļavas strukturālie komponenti ir 
nelielas platības, kurās zāle vietām ir garāka un biezāka nekā citur. 

Daudzām kukaiņu sugām ir nepieciešama mozaīka ar dažādām iezīmēm, nevis tikai viena 
iezīme, un nereti teritorijai ir jābūt daļai no sarežģītas ainavas ar papildu iezīmēm īsa 
lidojuma attālumā (Alexander 2003, Ssymank 1991, par ziedmušām). Daudzas sugas 
paļaujas uz koku, krūmu un krūmāju, kā arī kokaugiem klātu platību esamību dzīvotnē vai 
tās tuvumā.  

Tauriņi parasti dzīvo vietējo populāciju tīklā ar zināmu pieaugušo īpatņu apmaiņu starp tām 
metapopulācijas veidošanai. Apsaimniekošanā būtu jācenšas uzturēt šo populāciju tīklu 
visā ainavā, atzīstot, ka ne katra vieta ir piemērota visu laiku (lai gan dažas pamata 
teritorijas ir) (van Swaay et al. 2012). Intensīva un vienveidīga apsaimniekošana var 
ievērojami kaitēt tauriņu populācijām vai pat izraisīt to izzušanu (van Swaay et al. 2012, 
Westrich 2018).  

No vienas vai dažām puķu sugām atkarīgās bites var būtiski ciest, ja šādus resursus likvidē, 
nopļaujot vai noganot visaktīvākās ziedēšanas laikā, tāpēc arī šajā ziņā secīga 
apsaimniekošana ir saprātīga pieeja. Ja visu teritoriju nogana vai nopļauj dažu dienu vai 
nedēļu laikā, tas ievērojami samazina teritorijas aizsargātības stāvokli attiecībā uz 
kukaiņiem, kuri ir atkarīgi no ziedaugiem. 

Ganīšanas slodzes izmaiņām attiecībā uz laiku/ilgumu un veikšanas vietu ir pavisam citāda 
ietekme nekā vienas un tās pašas procedūras atkārtotai veikšanai. Šādas variācijas ļauj 
bezmugurkaulnieku populācijām pārvarēt lokalizētu resursu likvidāciju, kas citādi būtu 
nāvējoša to ikgadējā dzīves ciklā.  

Attiecībā uz bezmugurkaulniekiem ir svarīgi, lai apsaimniekošanas darbību rotācijas vai 
variāciju mērogs nepārsniegtu 100 m, kas atbilst vairuma mazo vientuļo bišu 
maksimālajam barības meklēšanas rādiusam (Zurbuchen et al. 2010a, b). 

 

Kukaiņiem nav ilgtermiņa miera perioda, un līdz ar to paaudžu maiņai ir nepieciešama 
dzīvotnes stabilitāte (atšķirībā no augiem, kuru sēklas var saglabāt dzīvotspēju daudzus 
gadus). Tāpēc bezmugurkaulniekiem apsaimniekošanas nepārtrauktība ir ļoti svarīga. Tajā 
pašā laikā secīguma ietekme laikposmā, kas garāks par vienu gadu, ir labvēlīga 
bezmugurkaulnieku populācijām, jo augu sugas, kas pārziemo nenokritušās sēklās, netiek 
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nopļautas ikgadējā pļaušanā, kā arī bitēm, kuras ir atkarīgas no puķēm, kuras zied pēc agras 
siena pļaušanas. 
 
Dzīvotņu apsaimniekošanas ieteikumi attiecībā uz bezmugurkaulniekiem (van Swaay et 
al. 2012, Alexander 2003): 

 brīvu augsnes platību un brīvu smilšu laukumu radīšana dienvidu nogāzēs, kurās 
uzturas ganību dzīvnieki, un periodiska krūmu griešana;  

 pavasarī ziedošu krūmu (piemēram, ērkšķu plūme (Prunus spinosa)) un platību ar vēlā 
vasarā ziedošiem augiem (kurvjziežu, tauriņziežu, pulkstenīšu dzimtas utt.) 
uzturēšana; 

 dzīvotņu mozaīkas uzturēšana, izmantojot kontrolētu ganīšanos vai periodisku 
noganīšanu, kam seko noganīšana nelielā apmērā vai nenoganīšana ar nolūku 
saglabāt laukumus ar garu zāli un krūmiem;   

 piemērotu dzīvotņu platību atjaunošana ar nolūku nodrošināt koridorus un “saliņas”, 
kas sasaista mobilu bezmugurkaulnieku pamata populācijas ar metapopulācijām; 

 ja dzīvotni pļauj, pļaušanas laikiem vajadzētu būt pēc iespējas dažādiem katrā 
Natura 2000 teritorijā, lai visas platības netiktu nopļautas ļoti īsā laikposmā. Ideālā 
gadījumā būtu jāīsteno mozaīka ar pļaušanu nelielos apmēros, atdarinot tradicionālo 
apsaimniekošanu pirms mehanizācijas. Robežjoslām un ekotoniem jāpievērš īpaša 
uzmanība, un tos nekad nevajadzētu nopļaut pilnībā. 

 

Sausu kaļķaino pļavu apsaimniekošana attiecībā uz savvaļas bitēm  

 Vientuļajām bitēm ir nepieciešami tām raksturīgie augi barības meklēšanai 
kombinācijā ar to ligzdošanas dzīvotni nelielā attālumā. Piemēram, Andrena fulvago 
ir nepieciešami vēlu ziedoši dzelteni kurvjziežu dzimtas augi un augsne ar skraju 
veģetāciju ligzdas ierīkošanai. 

 Kamenēm nepieciešama ainava, kurā ir ilglaicīgi ziedu resursi (dažādas sugas dod 
priekšroku dažāda veida ziediem); ligzdošanas vietas (vai nu nobirās, vai uz zemes, 
vai, ierastāk, pamestas mazu zīdītāju pazemes ligzdas); pārošanās vietas; un ziemas 
guļas vietas (parasti zem zemes). 

 Ja teritoriju pļauj, ierasta prakse ir izciļņu likvidēšana. Tomēr ir neliela bišu grupa, 
kuras ligzdo vecās gliemežu čaulās, piemēram, Osmia bicolor un Osmia aurlenta. 
Grābšanas rezultātā šīs čaulas var tikt aizvāktas, tā likvidējot vienu no dzīvotnes 
komponentiem, kas ir būtisks veiksmīgai dzīves cikla pabeigšanai. Tam nav vienkārša 
risinājuma, bieži vissaprātīgākā pieeja ir kāda no secīgas apsaimniekošanas formām. 

 Jāvelta centieni maza apmēra strukturālā neviendabīguma vairošanai, piemēram, 
radot brīvas augsnes laukumus, kas ir labvēlīgi savvaļas bitēm (Murray et al. 2012). 
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Sausu kaļķaino pļavu apsaimniekošana attiecībā uz Dzīvotņu direktīvā uzskaitītajiem 
tauriņiem 

 Lielajam mārsilu zilenītim (Maculinea arion) nepieciešama īsi noganīta veģetācija, 
kas piemērota mārsilu (Thymus) sugām un parastajai raudenei (Origanum vulgare), 
un skudrām (Myrmica sugām, īpaši M. sabuleti). Ideālais veģetācijas augstums ir 
atšķirīgs dažādās izplatības areāla daļās, parasti tas ir mazāks par 2–3 cm areāla 
ziemeļu daļā, taču var būt virs 20 cm dienvidu reģionos (EK 2009). Būtiskākais 
veiksmīgas vairošanās faktors ir augu ar iedētām olām tuvums kāpuru uzņemošajām 
skudrām (Casacci et al. 2011). Tas palīdz arī citām bioloģiski līdzīgām sugām, kuru 
kāpuri mitinās skudru ligzdās, piemēram, Microdon ģints ziedmušām. 

 Zaigojošajam dzeltenim (Colias myrmidone) nepieciešami laukumi ar kāpura barības 
augu Chamaecytisus ratisbonensis siltā, sausā pļavā, kurā ir dažāda dzīvotnes 
mozaīka ar mežmalu un atklātiem mežiem. Pļavai ir jābūt ekstensīvi un nevienmērīgi 
noganītai, atstājot krūmāju un rupjas zāles laukumus, kuros kāpuri var attīstīties 
nobiru slānī (van Swaay et al. 2012). Pārmērīga noganīšana, izmantojot aitas, ir 
kaitīga, jo tās apēd barības auga auglīgos dzinumus, tāpat kaitīga ir dedzināšana. 

 Laimiņu dižtauriņam (Parnassius apollo) nepieciešama laimiņu (Sedum spp.) sugu 
saimniekaugu esamība klinšainās vietās ar seklu augsni, piemēram, klinšu 
atsegumos, sausās akmens sienās vai akmens terasēs (Gimenez Dixon 1996). Tam 
nepieciešama ekstensīva lauksaimniecības dzīvnieku ganīšanās vai pļaušana, kas 
uztur nektāraugu, piemēram, dadžu, pārpilnību, bez pesticīdu izmantošanas un 
ziedošu nezāļu likvidēšanas (van Swaay et al. 2012).  

 

Ja nepieciešama pļavu atjaunošana un tiek atsākts piemērots apsaimniekošanas režīms, 
bezmugurkaulnieku apstākļus ir iespējams uzlabot, veicinot ar puķēm bagātas pļavas gan 
kopumā no ziediem atkarīgajām sugām, gan, ja iespējams, sugām, kuras barojas no 
konkrētām ziedaugu sugām.  
 
Putni 

Putnu sugu sastāvs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Visvairāk putnus ietekmē mitruma 
režīms, apvidus, pļavas veģetācijas augstums un struktūra pārošanās sezonā un dažādu 
ainavu elementu esamība. Šos parametrus parasti nosaka tas, vai pļavu pļauj vai nogana. 
Pārošanās sezonā dažas sugas visu laiku pavada pļavā, barojoties un ligzdojot, savukārt 
citas sugas to izmanto tikai barības meklēšanai un pārojas citās netālajās dzīvotnēs. 
Laikposmā, kad daļa putnu uz laiku pārtrauc migrāciju (pavasarī un rudenī), putnu sugu 
skaits pļavās var būt ievērojams atkarībā no to atrašanās vietas (Rūsiņa (red.) 2017). 

Noganīšana uztur īsu veģetāciju, kas pļavas putniem ļauj vieglāk piekļūt augsnei, un 
nodrošina nevienāda garuma mozaīkas veida veģetāciju, kas var radīt piemērotus 
apstākļus dažām putnu sugām, kas ligzdo uz zemes. No otras puses, noganīšana var radīt 
ligzdu izmīdīšanas risku (Pavel 2004).  

Ir ļoti svarīgi saprast, kā pļavu apsaimniekošana, piemēram, pļaušanas laiks, ietekmē 
putnus, jo tas var ietekmēt to sugu skaitu, kuras var baroties un pāroties pļavās. Agra 
griešana var ietekmēt uz zemes ligzdojošu putnu pārošanās veiksmīgumu, iznīcinot ligzdas, 
pirms jaunie putni ir apspalvojušies. Novilcinot siena pļaušanu, palielinās sēklu un 
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medījamu bezmugurkaulnieku pārpilnība putniem; tomēr velēnas augstuma un blīvuma 
palielināšanās var kavēt piekļuvi barībai un ierobežot pļavas kā barības avota pievilcību. Ja 
gaidāma pāroties gatavu putnu klātbūtne, gudri būtu veikt apsekojumu pavasarī un noteikt 
šo putnu sugu un atrašanās vietu. Pļaujot pļavu, no ligzdošanas vietām iespējams izvairīties 
un ligzdu vietas nopļaut vēlāk, kad jaunie putni ir apspalvojušies.  

Turklāt putnu sugu dažādības aizsardzībai noteiktās vietās ir nepieciešams saglabāt krūmus 
un kokus, un tas ir jāņem vērā, plānojot krūmāju un koku likvidēšanu. Tas veicinās arī pļavu 
strukturālo daudzveidību un radīs ekoloģiskas nišas pļavu putniem, kam nepieciešama 
brīva zeme. 
 
Zīdītāji 

Veģetācijas augšana pavasarī nodrošina iespējas maziem zīdītājiem, bet tās ir īslaicīgas, jo 
pēc tam veiktā griešana un noganīšana dzīvotni padara lielā mērā nepiemērotu. Tomēr 
nelielas pļavas platības dzīvotnes mozaīkā, kurās zāle un lakstaugi vietām ir garāki un 
biezāki nekā citur un kuras tiek apsaimniekotas garākos intervālos, var būt labvēlīgas 
maziem zīdītājiem, piemēram, pundurpelēm (Micromys minutus). 

 

5.1.4. Interešu konfliktu pārvaldība 

Plānojot pusdabisku pļavu dzīvotņu aizsardzību un apsaimniekošanu, var rasties konflikti, 
ja pastāv sugas, kurām nepieciešami atšķirīgi vides apstākļi un kuras līdz ar to var atšķirīgi 
reaģēt uz apsaimniekošanu. Šajos gadījumos teritorijas aizsardzības mērķi nosaka, kuras ir 
prioritārās sugas. Vai nu nosaka pļavas galveno vērtību un tai pielāgo apsaimniekošanas 
pieeju (šādos gadījumos laika gaitā var ciest un samazināties citas dabas vērtības), vai 
izvēlas kompromisu, kas saglabās visas mērķsugas, pat ja katra suga kļūs skaitliski vai 
proporcionāli mazāka.  

Piemēram, kukaiņiem ir nepieciešamas atklātas teritorijas, kas mijas ar krūmāju teritorijām 
viena kvadrātmetra platībā, savukārt putniem un zīdītājiem ir nepieciešamas plašākas 
teritorijas viena hektāra platībā (Croquet, Agou 2006). Konkrētas pļavu teritorijas vēlamais 
velēnas mitrums vai struktūru mozaīka ir atkarīga no attiecīgajiem dabas aizsardzības 
mērķiem.  

Vēla pļaušana var samazināt dažu putnu sugu ligzdu un putnu mazuļu postījumus, taču tā 
var samazināt arī augu sugu skaitu un daudzveidību, jo tā izraisa augsnes barības vielu 
uzkrāšanos, tā veicinot dažu zālaugu sugu pārmērīgu augšanu, kas mazina citu augu sugu 
daudzveidību. Šajā gadījumā kompromiss būtu agra pļaušana, izmantojot putniem 
nekaitīgas pļaušanas metodes (dzīvnieku aizbiedēšanas ierīces, pļaušanas virziens) vai 
pļaujot tikai daļu no teritorijas. Augu sugu daudzveidība tiks saglabāta uz dažu putnu sugu 
pārošanās veiksmīguma rēķina (konkrētās pļavās), kas nedaudz samazināsies, jo dažas 
ligzdas, iespējams, tiks izpostītas. Tomēr kopumā tiks saglabāta gan augu sugu 
daudzveidība, gan arī putnu mērķsugu populācija. 

Visos gadījumos būtu jāizvērtē aizsardzības prioritāte un pļavu stāvoklis, izvairoties no 
mēģinājumiem pārveidot pļavu par sistēmu, kas nebūs ilgtspējīga vietējo vides apstākļu 
dēļ. Novērtējot aizsardzības prioritāti, būtu jāizskata iespējamais apdraudējums sugām 
plašākā kontekstā, visaugstāko prioritāti piešķirot sugām, kuru populācijas ir apdraudētas 
pasaules mērogā (saskaņā ar IUCN kritērijiem), un tad sugām un dzīvotnēm, kas 
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apdraudētas ES vai reģionālā līmenī (Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas pielikumi, ES 
un valstu sarkanās grāmatas). Visbeidzot, jāizvērtē apdraudējums valsts un vietējā līmenī. 
Ja pļavas galvenā vērtība ir tajā mītoša suga, nevis dzīvotne kopumā, tad apsaimniekošana 
būtu jāveido tā, lai nodrošinātu šīs sugas izdzīvošanu. Jāpiemin, ka dažādām 
aizsargājamajām sugām ir atšķirīgas prasības.  

Iespējamie risinājumi jāizskata teritorijas aizsardzības mērķu kontekstā. Daži risinājumi var 
nebūt savstarpēji saskanīgi, tādā gadījumā veicamās darbības nosaka, pamatojoties uz 
galvenajiem mērķiem. 

Turpmāk ir sniegti daži piemēri pasākumiem, kas atzīti par piemērotiem attiecīgā 
dzīvotnes veida aizsardzībai dažādās valstīs. 
 

Apsaimniekošana dzīvotnes 6210 uzturēšanai dažās ES dalībvalstīs 
 

Vācijā divus galvenos dzīvotnes 6210 apakšveidus var nošķirt pēc vēsturiskās zemes izmantošanas 
un īstenotās apsaimniekošanas: dzīvotnes 6210, kas tradicionāli ir ekstensīvi pļautas, un tādas, kas 
ir ekstensīvi noganītas. Abās grupās ir atšķirīgi veģetācijas veidi un raksturīgās sugas, un reģionālās 
variācijas. Pļaušanas radītajā apakšveidā tipisks aizsardzības pasākums ir pļaušana reizi gadā vai 
dažos gadījumos pļaušana tikai reizi divos vai trijos gados. Pļaušanas laiks ir atkarīgs no sugu 
sastāva, piemēram, dažāda veida orhidejām, un pļaušana lielākoties notiek vasarā laikposmā no 
maija vidus līdz augusta vidum. Lai saglabātu un uzlabotu strukturālo daudzveidību, pļaušana būtu 
jāveic pa segmentiem dažādos laikos (Ackermann et al. 2016). Piemēram, LIFE projekta 
“Trockenrasen Saar” laikā trešdaļa katras teritorijas tika pļauta katru gadu kopā ar nogrieztās 
veģetācijas aizvākšanu (lai novērstu augsnes bagātināšanu ar slāpekli). Noganīšanas radītajam 
apakšveidam piemērota ir ekstensīva noganīšana, izmantojot aitas (iespējams, kopā ar kazām ar 
nolūku mazināt krūmu augšanu), vai ekstensīva jaukta noganīšana, izmantojot lielus zālēdājus20. 
Lielākajā daļā platību ir nepieciešama periodiska daļēja krūmu likvidēšana. Mežu, krūmu u. c. 
ekotoni ar mežmalu veģetāciju ir ļoti svarīgi raksturīgo bezmugurkaulnieku sugu augsta īpatsvara 
saglabāšanai, kurām šie ekotoni ir nepieciešami to dzīves cikla gaitā, un tie ir būtiski tādu funkciju 
uzturēšanai kā apputeksnēšanas pakalpojumi. 

Īrijā galvenais aizsardzības pasākums ir ekstensīva noganīšana un periodiska krūmāju aizvākšana 
platībās, kurās joprojām atrodas dzīvotne 6210. Pļavu uzraudzības shēmas (Martin et al. 2018) 
ietvaros tika konstatēts, ka pozitīva ietekme uz atlasītajām 6210*/6210 teritorijām ir šādiem 
pasākumiem: neintensīva liellopu ganīšanās; cita neintensīva aitu un zirgu ganīšanās un jaukta 
ganīšanās; savvaļas dzīvnieku, piemēram, zaķu, trušu un briežu, ganīšanās; krūmāju likvidēšana. 
Mobili aitu ganāmpulki, kurus bieži sauc par “lidojošajiem ganāmpulkiem”, ir veids, kā katru gadu 
uz īsiem laikposmiem atjaunot pamestu teritoriju noganīšanu. “Lidojošie ganāmpulki” ir vēlamāki 
nekā mobili liellopu ganāmpulki, jo liellopu pārvietošanai ir noteikts vairāk ierobežojumu ar mērķi 
novērst dzīvnieku slimību izplatīšanos (Martin et al. 2018). Tomēr, izskatot vēlamos risinājumus, ir 
jāņem vērā atšķirīgu ganāmpulku paradumu radītie dažādie noganīšanas iznākumi. Teritorijās, 
kurās nav ganāmpulka ierobežošanai piemērotu nožogojumu vai dzīvžogu, iespējams, ir jāizskata 
virtuālo nožogojumu izmantošana. Citās teritorijās noganīšanas laika mainīšana var būt izšķirīga 
atjaunošanai; piemēram, noganīšana pavasarī var palīdzēt kontrolēt sazēlušu zāli, kas vēlāk nav 
garšīga.  

Itālijā ir ierosināts izstrādāt un īstenot noganīšanas plānus tradicionālo ekstensīvo 
apsaimniekošanas darbību uzturēšanai vai atsākšanai, balstoties uz ganību lopkopību un 

                                                 

20 Vācijā tiek publicēti norādījumi par ekstensīvu ganīšanos I pielikumā uzskaitītajās dzīvotnēs, ieskaitot visus 
ganīšanās intensitātes, paņēmienu un lopkopības aspektus un daudzus paraugprakses piemērus no 
projektiem (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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lauksaimniecības dzīvnieku (aitu, kazu, govju, zirgu, ēzeļu) izmantošanu, un, kad iespējams (tikai 
mēreni mitrās platībās), regulāru pļaušanu. Šajos plānos būtu jāietver specifikācijas par dzīvnieku 
veidu un skaitu, atvēlētajām platībām, lauksaimniecības dzīvnieku uzturēšanās ilgumu un 
pārvietošanos, ūdens punktu skaitu utt. Būtu jānodrošina arī noganīšanas plānu izstrādes 
zinātniskā uzraudzība, izskatot dzīvotni veidojošo augu sabiedrību veidus un ņemot vērā 
ekoloģiskos apstākļus, tostarp augstumu virs jūras līmeņa, augsni, vērsumu, slīpumu, klimatu 
(mikroklimatu, topogrāfisko klimatu un makroklimatu), bioģeogrāfisko kontekstu un veģetācijas 
dabisko potenciālu.  Ierosināta ir arī dzīvotnes 6210 tipisko/dominējošo/reto sugu vietējā 
ģenētiskā materiāla vākšana katrā viendabīgā teritoriālajā vienībā un tā uzglabāšana tam 
paredzētās struktūrās (ģenētiskā materiāla bankās) turpmākām darbībām dzīvotnes stiprināšanas 
vai atjaunošanas nolūkā. 

Polijā ekstensīvu noganīšanu uzskata par tipisku un standartveida aizsardzības pasākumu 
konkrētajam dzīvotnes veidam. Saskaņā ar Polijas pieredzi intensitātei nevajadzētu pārsniegt 
0,5 govis vai 4,5 aitas, vai 3,1 kazu uz hektāru. Svarīga ir arī ganību dzīvnieku suga. Ja iespējams, 
ieteicams atjaunot vēsturisko apsaimniekošanu; dažas dzīvnieku sugas var izmantot specifiskās 
vietējās situācijās: zirgus slotiņu ciesas (Calamagrostis epigeios) izplatīšanās novēršanai, kazas 
krūmu izplatīšanās novēršanai. Pļaušana ir noderīga tikai konkrētos apstākļos. Dažās situācijās tā 
pat var izraisīt negatīvas pārmaiņas, piemēram, pļavas zāļu izplešanos un siltumu mīlošu sugu 
sarukumu. Kopumā pļaušanu nevajadzētu izmantot noganīšanas aizstāšanai, taču to var izmantot 
dažos konkrētos pļavu apakšveidos kopā ar noganīšanu (Barańska et al. 2014). Dedzināšanu var 
uzskatīt par pretrunīgu aizsardzības instrumentu, taču dažos apstākļos tā var būt noderīga. Dažos 
gadījumos izplatīta ir lauksaimnieku veikta nelikumīga zālāju dedzināšana pavasarī, un tā, šķiet, ir 
vietējs faktors pļavu uzturēšanā ainavas ietvaros. Citās situācijas ir pierādījumi tam, ka dedzināšana 
var vairot negatīvas pārmaiņas, piemēram, slotiņu ciesas (Calamagrostis epigeios) izplešanos. 
Nepieciešami turpmāki pētījumi un eksperimenti.  

Rumānijā dzīvotņu uzturēšanai jo īpaši nepieciešams nodrošināt piemērotu noganīšanas un 
pļaušanas intensitāti vai abu šo darbību kombinēšanu. Tiek ņemti vērā teritorijā noteiktie mērķi, 
vietējā/reģionālā zemes izmantošana un lopkopības tradīcijas, prakses un paņēmieni. 
Lauksaimniecības atbalsta shēmas, ieskaitot agrovides pasākumus, var izmantot pļavu 
apsaimniekošanas finansēšanai. 

Spānijā pats svarīgākais aizsardzības pasākums ir ekstensīvas lopkopības uzturēšana. Aitu un kazu 
ganāmpulki ir samazinājušies daudz vairāk nekā liellopu. Tās ir piemērotas sugas ES 
dzīvotnes 6210 saglabāšanai ar noganīšanas palīdzību. Zirgu dzimtas dzīvnieki arī ir interesi 
raisoša lauksaimniecības dzīvnieku suga ES dzīvotnes veida 6210 aizsardzībā, taču to skaits 
Spānijā pašlaik ir ļoti neliels, jo arī pieprasījums pēc zirga gaļas ir ļoti zems. 

Skotijā (Apvienotajā Karalistē) attiecīgā dzīvotne ir īpaši atkarīga no tāda noganīšanas līmeņa, 
kas ir pietiekami augsts, lai uzturētu dažādu velēnas augstumu, ieskaitot platības ar zemu velēnu, 
kurās var pastāvēt mazākas un mazāk dzīvotspējīgas sugas, bet vienlaikus pietiekami zems, lai 
ļautu augiem ziedēt un neizraisītu augsnes eroziju. Lielā daļā augstieņu pastāvīgi, relatīvi augsti 
ganīšanās (aitas un brieži) līmeņi savienojumā ar dzīvotnes pievilcību ganību dzīvniekiem nozīmē, 
ka iezīmes apmērs, visticamāk, nav būtiski samazinājies, taču pārmērīga noganīšana var radīt arī 
negatīvu ietekmi. Vietējā līmenī tiek ziņots par zināmu kaitējumu, ko izraisa cilvēku veikta 
izmīdīšana, izklaidējoties dabā. Pastāv mehānismi lauksaimniecības darbību vai sporta aktivitāšu 
radītas slodzes (noganīšana un izmīdīšana) risināšanai (SNH 2013). Tie lielā mērā ir atkarīgi no tā, 
vai tos pieņem agrovides shēmu zemes apsaimniekotāji, vai arī no kopīgā darba procesa, saskaņā 
ar kuru valdības aģentūras sadarbojas ar zemes apsaimniekotājiem, lai rastu risinājumu 
nevēlamai zālēdāju radītai ietekmei. Kopīgā darba procesa rezultātā var rasties arī likumā 
noteiktas procedūras. Aizsardzības pasākumus īsteno, piešķirot pilnvaras (SAC, SSSI) un 
izmantojot likumā noteiktas procedūras (Likums par briežiem, 7. iedaļa), agrovides shēmas (SRDP) 
un apsaimniekošanas nolīgumus (SNH). 
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5.2. Pļavu atjaunošana 

Pļavu atjaunošanas plānošana būtu jāsāk ar skaidra mērķa noteikšanu, t. i., nosakot, kādai 
vajadzētu būt atjaunotajai pļavai: kādi būs vides apstākļi, kādi ekoloģiskie procesi 
norisināsies, kādu veģetāciju un sugas ir iespējams atjaunot. Mērķi var atšķirties atkarībā 
no atjaunošanas iespējām. Atkarībā no degradācijas pakāpes pļavu atjaunošanai ir 
nepieciešami vismaz 5–10 gadi (Rūsiņa 2017). Augstas kvalitātes atjaunošanai un lielai 
sugu daudzveidībai, ieskaitot bezmugurkaulniekus, parasti ir nepieciešami daudz ilgāki 
laikposmi (piemēram, sk. Vācijas dzīvotņu sarkano grāmatu, Finck et al. 2017). 

Plānojot pļavu atjaunošanu teritorijā, vienmēr būtu jāņem vērā vides apstākļi (klimats, 
augsne, ģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, ainavas fragmentācija un tās ietekme uz sugu 
populācijām), ekonomiskie apstākļi (finansiālie ierobežojumi) un sociālie apstākļi 
(sabiedrības un nereti arī finansētāju viedoklis). Rīcība būs sekmīgāka, ja plānošana ietver 
risku novērtēšanu.  

Pļaušana un noganīšana atjaunošanas nolūkā ir intensīvāka nekā ierastā pļaušana un 
noganīšana. Tā ir visvienkāršākā, taču pati laikietilpīgākā metode, ja to izmanto kā vienīgo 
pasākumu pusdabiskas pļavas atjaunošanai vai radīšanai. Izmantojot šo metodi, veģetācijai 
ir ļauts dabiski attīstīties no vietējā sugu kopuma (Rūsiņa 2017). 

Pļaušanu atjaunošanas nolūkā kā vienīgo pasākumu var izmantot platībās, kuras pamestas 
salīdzinoši nesen un kurās pļaušanai netraucē ne krūmi un koki, ne garas, biezas zāles kušķi. 
Atjaunojot vai radot pļavu, pļaušanas biežums un noganīšanas intensitāte ir jāpielāgo 
teritorijas apstākļiem. Pārāk ražīgas teritorijas un teritorijas, kurās dominē ekspansīvas 
sugas, ir jāpļauj vismaz divreiz sezonā vai intensīvi jānogana. Dažos gadījumos nedaudz ir 
nepieciešama pārmērīga noganīšana. Pļaušana un noganīšana atjaunošanas nolūkā var 
neizdoties teritorijās, kuras tikušas intensīvi mēslotas. Ja augsne ir pārāk auglīga, var 
attīstīties nevēlamas ruderālu vai slāpekli lielos apmēros patērējošu garu zālaugu 
sabiedrības (Rūsiņa 2017).  

Pati iedarbīgākā dzīvotņu atjaunošanas metode dažās valstīs ir noganīšana ziemā, 
dzīvniekus papildus nebarojot. Rezultātu sasniegšanai vēlamajā laikposmā var būt 
nepieciešamas izmaiņas noganīšanas režīmā. Papildu pļaušana var būt nepieciešama 
platībās, kurās tikai daļēji ganās dzīvnieki (Rūsiņa 2017). 
 

Pieredze dzīvotnes 6210 atjaunošanā dažās ES dalībvalstīs 
 

Beļģijā kopš 2000. gada ir veikti apjomīgi atjaunošanas darbi, īpaši Natura 2000 teritorijās ar 
LIFE finansējuma atbalstu. Atjaunošanas darbi ietvēra krūmāju un koku griešanu, celmu un 
koku atlieku likvidēšanu un atbilstošu apsaimniekošanu, izmantojot noganīšanu vai pļaušanu. 
Tā kā vairums pļavu bijušas pamestas ilgu laiku (dažkārt vairāk nekā 100 gadus) un bija 
apmežojušās, ataugušie koki un krūmi ir regulāri jāgriež, kas ir laikietilpīgi un dārgi. Lakstaugu 
stāva pārstrukturēšana ir atkarīga no tipisko sugu esamības tiešā tuvumā un/vai to noturīguma 
mežainās pļavās vai augsnē esošajā sēklu bankā. Ja tipiskās sugas ir izzudušas, var būt 
nepieciešams tās reintroducēt, izmantojot sienu vai sēklas. Pamatojoties uz saglabājušos pļavu 
vietējām īpatnībām, tika īstenota noganīšana, izmantojot aitas un, kad iespējams, kazas. Secīga 
īslaicīga noganīšana ar augstu blīvumu tiek izmantota reģenerācijas un atjaunošanas posmā. 
Tā kā vairs nav profesionālu ganāmpulka pārziņu, dzīvnieki ganās pastāvīgos un pagaidu 
(elektriskos) nožogojumos. Noganīšanas laiks un ilgums ir atkarīgs no vietējām īpatnībām 
(stāva produktivitātes) un aizsargājamām sugām. Vietējo lopkopju veiktai apsaimniekošanai ir 
pieejams agrovides pasākumu finansējums.  
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Lietuvā galvenie atjaunošanas instrumenti ir šādi: kokaugu veģetācijas likvidēšana; vietējās 
ekspansīvās floras (piemēram, slotiņu ciesa (Calamagrostis epigeios)) izplatīšanās apturēšana; 
ekstensīvu noganīšanu un pļaušanu izmanto kā atbalsta instrumentus. 

Luksemburgas valsts dzīvotņu rīcības plānā ir noteikti šādi pasākumi (Naumann et al. 2013): 
visu pamesto un krūmājiem aizaugušo platību atjaunošana, likvidējot krūmājus un atsākot 
noganīšanu (mērķrādītājs: 50 ha kaļķainās pļavās un pļavu komplekss 50 ha platībā 
kalnrūpniecības reģionā). Regulāra kontrole (ik pa 3–5 gadiem) krūmāju izplatīšanās 
novēršanai, regulāri griežot vai noganot. Jaunu kaļķaino pļavu platību izveidošana, neizkaltušu 
sienu pārvietojot uz piemērotām brīvas augsnes platībām, un pastāvošo platību paplašināšana 
blakus esošajās teritorijās, manuāli pārnesot sēklas (mērķrādītājs: aptuveni 20 ha). Īpaši 
apdraudētu raksturīgo augu sugu aizsardzība ar ex situ audzēšanas un reintrodukcijas palīdzību 
ar nolūku stiprināt pastāvošās audzes un reintroducēt šīs sugas no jauna radītajās un 
degradētajās platībās. Pasākumi ģenētiskā materiāla apmaiņas atsākšanai starp pastāvošajām 
dzīvotnes teritorijām (ekoloģiskais tīkls). 

Polijā LIFE projekts “XericGrasslandsPL — kserotermisko pļavu aizsardzība un atjaunošana 
Polijā, teorija un prakse” (LIFE08 NAT/PL/000513, 2010. gada janvāris – 2013. gada decembris) 
bija vērsts uz aptuveni 225 ha kserotermisko pļavu dzīvotņu mozaīku astoņās Natura 2000 
teritorijās Polijas ziemeļrietumos un dienvidaustrumos. Projekts aizsāka pļavu dzīvotnes 6210 
reģenerācijas procesu 20,2 ha platībā: krūmāju vai koku biezokņu likvidēšanu, invazīvu 
svešzemju zālaugu sugu likvidēšanu (ieskaitot Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi)) un 
noganīšanas atsākšanu (Baranska et al. 2014). Degradētās platībās kserotermiskās pļavas tika 
atjaunotas, noņemot augsnes virskārtu, iesējot kserotermisku augu sēklas, transplantējot labi 
saglabājušos pļavu segmentus utt. Līdz 2015. gadam noganītu pļavu stāvoklis tika ievērojami 
uzlabots un ekspansīvu sugu (airene, sand reed un krūmi) īpatsvars bija samazinājies (Murawy 
Life 2015). Noganīšanas periods tika samazināts līdz trīs mēnešiem (no jūnija līdz augustam) 
daļēji tāpēc, ka stāvoklis bija uzlabojies, un daļēji sausuma dēļ, kas vēl vairāk ierobežoja 
ekspansīvās sugas un ļāva attīstīties kserotermiskajām sugām. 

Slovākijā LIFE projekta (LIFE10 NAT/SK/080) ietvaros tika īstenots attiecīgā dzīvotnes veida 
atjaunošanas plāns, kurš tika apspriests ar ieinteresētajām personām, kas saistītas ar KNT 
Devínska Kobyla. Pasākumi ietvēra mehānisku mežu un krūmāju likvidēšanu aizaugušās sausās 
pļavās 58 ha platībā, baltās robīnijas izskaušanu un noganīšanas atsākšanu no 2015. gada, 
galvenokārt izmantojot kazas. Atjaunošanas apsaimniekošanas pasākumu ietekme tika 
uzraudzīta galvenokārt dzīvotnes veidā 6210* dažādos sukcesijas posmos.  Sekundārās 
sukcesijas platības attīrīšanas rezultātā pēc divus gadus ilgas uzraudzības tika konstatēts 
ievērojams gaismu un siltumu mīlošu sugu skaita pieaugums, piemēram, Pulsatilla grandis, 
Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus 
austriacus, Thesium linophyllon, Linum tenuifolium. Kopējais sugu skaits 2016. gadā bija lielāks 
nekā pirms apsaimniekošanas sākšanas. Pastāvēja liela iespējamība, ka šīs sugas atradās 
augsnes sēklu bankā un sēklas varēja uzdīgt, kad virszeme tika attīrīta. Noganīšanas tipa 
apsaimniekošanas nodrošināšana un nevēlamo asnu likvidēšana ir būtisks priekšnosacījums 
veģetācijas labvēlīgai attīstībai attiecīgajās platībās. Sugu sastāvs pavasarī pēc 
apsaimniekošanas sākšanas jau liecināja par pakāpenisku sugu skaita pieaugumu.  Optimālā 
apsaimniekošanas metode ir noganīšana, izmantojot aitas, vai jaukta noganīšana, izmantojot 
aitu un kazu ganāmpulkus, kas var novājināt un pakāpeniski iznīcināt kokaugu dzinumus. 
Ekstensīvas un intensīvas noganīšanas mija ir optimāls risinājums prioritāru pļavas dzīvotņu 
labvēlīga stāvokļa sasniegšanai un uzturēšanai. Projekta ietvaros īstenoto atjaunošanas 
pasākumu rezultātā teritorijā tika konstatētas divas jaunas bišu orhidejas mikropopulācijas 
(Ophrys apifera, IUCN Sarkanās grāmatas suga). Dzīvotņu direktīvas II pielikumā uzskaitītā 
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orhideja Himantoglossum adriaticum, kas Slovākijā ir apdraudētā suga, 2017. gadā arī tika 
konstatēta teritorijā (līdz 600 īpatņiem). 

 

5.2.1 Krūmāju apsaimniekošana 

Ar apsaimniekošanas pasākumiem būtu jācenšas ierobežot krūmāju izplatīšanos zem 
attiecīga kopējās platības īpatsvara (piemēram, 30 %) (Pearson et al. 2006). Tomēr jāņem 
vērā, ka individuālās sugas, kuras kopā apzīmē ar jēdzienu “krūmāji”, pašas par sevi ir 
svarīgas dzīvotnes, kamēr vien tiek saglabāts līdzsvars ar atklātām pļavām.  

Lai kompensētu krūmāju izvēršanos un uzturētu vēlamo līdzsvaru, vecākas audzes var 
likvidēt, jo ilgstoši auguši krūmāji izraisa slāpekļa uzkrāšanos augu biomasā, kā arī augsnes 
bagātināšanos ar barības vielām. Pēc koku un krūmāju likvidēšanas bieži no celmiem un 
saknēm aug jauni dzinumi, kuri jāiznīcina.  

Dažkārt šī darbība jāveic tikai vienu reizi, un pēc tam jāīsteno noganīšana vai pļaušana. 
Citreiz pirmajos gados ir nepieciešami turpmāki papildinoši griešanas pasākumi, izmantojot 
ierīces, vai mulčēšana un kaplēšana (Essl 2005). Ja krūmājus likvidēt šādā veidā nav 
iespējams, audžu uzturēšanai ieteicams izmantot nograušanu un/vai secīgu griešanu. 

Ja krūmāji sākuši atkal izvērsties, sējeņus var nekavējoties likvidēt. Jaunu augu meklēšanu 
var veikt nākamajā pavasarī, un izravēt tos ar rokām vai citādi likvidēt. Mērķis ir jaukti 
krūmāji esošajā sukcesijā ar pavisam zemiem augiem un nobriedušākiem krūmiem, kuriem 
ir stumbri. Dažāds augu vecums, lapošanas un ziedēšanas periodi ir labvēlīgi kukaiņiem. 
Tāpēc pirms krūmāju likvidēšanas ir saprātīgi veikt bezmugurkaulnieku apsekojumu. 
Ikgadēja krūmāju dažādās augšanas stadijās likvidēšana nelielos apmēros aiztaupa daudz 
grūta darba ilgtermiņā, vienlaikus uzturot putniem izšķirīgi svarīgu dzīvotni un barības 
avotu (RSPB 2004b).  

Lai izvairītos no kaitēšanas savvaļas dzīvniekiem pārošanās periodā, krūmāju griešana būtu 
jāveic rudenī vai ziemā. Griešana laikposmā no septembra sākuma līdz februāra beigām 
neskar putnu pārošanās sezonu, savukārt griešana ziemas beigās dod putniem un 
zīdītājiem laiku apēst ogas. Griešanu var veikt ar īpašiem dzīvžoga apgriezējiem, kuri 
nekaitē mazajai faunai (Pearson et al. 2006).  

Secīgā noganīšana var būt piemērots līdzeklis krūmāju kontrolēšanai, kamēr vien tā tiek 
rūpīgi uzraudzīta, lai novērstu pārmērīgu noganīšanu vai pārmērīgu izmīdīšanu 
(Buglife 2007). Ēzeļi var nograuzt dzinumus krūmājos, kas izplešas, nodrošinot noderīgu 
krūmāju ierobežošanu pusdabiskā veģetācijā. Liellopiem īpaši padodas augstas, rupjas 
veģetācijas, piemēram, ērgļpaparžu un krūmāju, noliekšana un atvēršana. Kazas var 
noplēst mizu un, ja izmantotas piesardzīgi, rada strukturālo daudzveidību. Platībās ar garu 
zāli aitas neganās tik labi kā liellopi vai poniji, taču tās iedarbīgi barojas zemos krūmājos un 
ir spējīgas pilnībā apēst visas noteiktu krūmu lapas. Turklāt dažas aitu sugas izveicīgi 
izlaužas cauri krūmājiem, bet jaunāki īpatņi un vieglākas sugas var tajos iesprūst. Tāpēc 
ieteicams sākt ar zemu ganāmpulka blīvumu attiecīgajam dzīvnieku veidam un sugai 
(aptuveni 0,25 LU/ha), uzraudzīt ietekmi un veikt attiecīgus pielāgojumus (Crofts, 
Jefferson 1999, RSPB 2004d).  

Tomēr noganīšana vien parasti nav pietiekama krūmāju apsaimniekošanai. Piemēram, uz 
noganīšanu ziemā balstītā noganīšanas režīmā parasti būs nepieciešams ietvert arī regulāri 
atkārtotu krūmāju izciršanu pakāpeniski saaugušo kokaugu likvidēšanai (Crofts, 
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Jefferson 1999). Tāpēc dažos gadījumos ieteicams pļaut līdztekus noganīšanai. Vislabākais 
laiks, kad to darīt, ir atkarīgs no sastopamajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām. Kukaiņu 
olas un kāpuri nereti ir visneaizsargātākie. Nepļaujot līdz vasaras beigām / rudenim, puķu 
un zālaugu sēklām ir pietiekami daudz laika izsēties, savukārt nepļaušana ziemas beigās / 
agrā pavasarī nodrošina kukaiņiem patvērumu pārziemošanai. 
 
5.2.2 Nezāļu un invazīvo sugu kontrole 

Nezāles var definēt kā sugu, kas ir nevēlama attiecībā uz pļavas apsaimniekošanas 
nolūku/mērķi. Noteiktos apstākļos dažas augu sugas (piemēram, dadži, ērgļpapardes, 
krustaines) var pārmērīgi savairoties, ātri aizstājot sabiedrības ar augstāku aizsardzības 
vērtību (Pearson et al. 2006). Šie augi ir ļoti konkurētspējīgi, nereti indīgi, un pēc 
iedzīvošanās tie rada apjomīgu ēnu augšanas sezonā, kas kavē citu augu sugu (ieskaitot 
orhidejas) iedzīvošanos (Crofts, Jefferson 1999). Nezāļu invāziju iespējams novērst ar labu 
apsaimniekošanas praksi, piemēram, neatstājot lielas brīvas zemes platības, kas ļauj nezāļu 
sugām ieviesties un izplatīties.  

Pēc to iedzīvošanās var veikt šādus pasākumus (Crofts, Jefferson 1999):  

- ar rokām veicami kontroles paņēmieni: “kaplēšana” vai griešana (nav piemērota 
krustainēm) nedaudz zem zemes līmeņa un/vai izraušana (šis paņēmiens ir piemērots 
tikai mazām platībām) īsu laiku pirms nezāļu mērķsugu ziedu atvēršanās. Lai izraušanai 
ar rokām būtu kaut kāda ietekme, tā ir jāveic vairāku gadu garumā;  

- mehāniska izraušana vai griešana: dadžu un krustaiņu izraušana būtu jāveic pēc tam, 
kad auga kāts ir sasniedzis maksimālo garumu, taču pirms sēklu izsēšanās, un tā jāveic 
vairākus gadus pēc kārtas, lai samazinātu daudzgadīgo mērķsugu apjomu. Labāka pieeja 
ir pļaušana, augu ziedošiem stiebriem pagarinoties. To var būt nepieciešams gada gaitā 
atkārtot. Atkārtota griešana (papildu griešana) var novērst sēklu izsēšanos un samazināt 
nezāļu dzīvotspēju, taču tā neiznīcina augus, un tie no stiebra pamata var ataugt 
spēcīgāki. Tāpat kā pļautas zāles gadījumā nogrieztais materiāls ir jāaizvāc no teritorijas; 

- mērķtiecīga noganīšana;  
- ķīmiskā kontrole: lai gan manuāla kontrole ir pati vēlamākā un ķīmisku produktu 

izmantošana kopumā nav atļauta, nezāļu sugu mērķtiecīga kontrole ar herbicīdiem 
(atsevišķu laukumu vai augu apstrāde (weed wiping)) bieži ir pieņemama dabas 
aizsardzības teritorijās, īpaši ja pastāvīga noganīšana / pļavu apsaimniekošana ir 
izšķirīga dabas aizsardzības mērķu sasniegšanai. Jāņem vērā, ka atsevišķu augu apstrāde 
(weed wiping) nav selektīva un var būtiski kaitēt citām aizsardzības interesēm. Ja tā 
tomēr ir nepieciešama, ieteicams selektīvi apstrādāt tikai nezāļu mērķaugus. 

Nezāļu iznīcināšana būtu jāveic agrīnā to attīstības stadijā, kad nepieciešama neliela 
piepūle un iespējams viegli panākt labus rezultātus. 

Kontroles programmas ir rūpīgi jāplāno, ņemot vērā arī citu iespējamo ietekmi; noteiktos 
gadījumos pilnīga nezāļu izskaušana, pat ja ir iespējama, varētu kaitēt savvaļas augiem un 
dzīvniekiem. 
 

5.3. Pļavu radīšana no jauna 

Pļavu radīšana būtu jāsāk ar vides apstākļu izvērtēšanu uz vietas (mitruma režīms, augsnes 
īpašības, veģetācija, sugu pieejamība), kas noteiks, vai praktiski iespējams dzīvotni radīt no 
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jauna. Radīšanai no jauna ir nepieciešama augsnes ekspertu, hidrologu un ekologu, kā arī 
veģetācijas un veidojamajai dzīvotnei būtisko organismu grupu ekspertu palīdzība un 
līdzdalība. Plāns pļavas radīšanai no jauna būtu jāizstrādā līdzīgi kā pļavas atjaunošanas 
plāns (Rūsiņa 2017).  

Substrāts, vēlamais termiņš un teritorijas tuvums tādu pļavu platībām, kas ir līdzīgas 
iecerētajam pļavas veidam, noteiks to, kādi ir dzīvotnes radīšanai un sugu iedzīvošanās 
nodrošināšanai vispiemērotākie paņēmieni (Ashwood 2014). Iespējami dažādi risinājumi.  

Dabiska izvēršanās brīvā substrātā var būt piemērota gadījumos, kad izveidošanas termiņš 
ir ilgs un teritorijai blakus atrodas kaļķainu pļavu grupas, kurās mīt daudz sugu. Ja teritorijā 
pirms traucējumiem un tiem sekojušās reģenerācijas ir pastāvējusi zemienei raksturīga 
kaļķaina pļava, esošajā substrātā, iespējams, ir saglabājusies sēklu banka, un to vajadzētu 
novērtēt, pārbaudot dīgtspēju. Dabiska izvēršanās var radīt atrašanās vietai atbilstīgas, 
sugām bagātas dzīvotnes. Process parasti ir lēns, un stabilas grupas izveidošanās var ilgt 
vairākas desmitgades.  

Dabisko izvēršanos var paātrināt ar pļavu sugu selektīvu introdukciju, izmantojot velēnas 
pārstādīšanu vai neizkaltuša siena izklāšanu. Materiālu velēnas pārstādīšanai var iegūt 
blakus esošajās platībās un iestrādāt brīvajā substrātā. Tie var būt vai nu veseli velēnas 
segmenti, vai pļavas spraudņi, kas satur vēlamās sugas. Ja pastāv šaubas par kaļķainās 
pļavas veidu segmentu/spraudņu ieguves platībās, apmācītam botāniķim būtu jāveic 
veģetācijas apsekojums. Dažos gadījumos labākus rezultātus var panākt, stādot no 
vietējām vai reģionālām sēklām izaudzētus eksemplārus. 

Ja plānots īstenot dabisko izvēršanos vai velēnas pārstādīšanu, var būt ieteicams vispirms 
iesēt pioniersugu / barības vielas piegādājošu augu sēklu maisījumu. Reti iesētas 
pionieraugu sugas palīdz stabilizēt substrātu un ātri radīt pievilcīgu velēnu, vienlaikus 
atstājot pietiekami lielas brīvas augsnes platības dabiskās izvēršanās norisei. 

Neizkaltuša siena izklāšana ir noderīga velēnas pārstādīšanas vai dabiskās izvēršanās 
alternatīva. Tās ietvaros ar svaigi pļautu sienu, kas satur sēklas no vietējām kaļķainajām 
pļavām, noklāj pļavas radīšanas teritoriju. Jāpārliecinās, ka siens ir pļauts pēc ziedēšanas, 
taču pirms sēklu nokrišanas. Labas praktiskās zināšanas par mērķsugām un laiku, kad to 
sēklas izsējas, palīdzēs sasniegt labākos rezultātus. Siens jāizklāj 24 stundu laikā pēc 
savākšanas, lai novērstu tā sabojāšanos vai sēklu zudumu glabāšanas laikā. Vietēja avota 
izmantošana nodrošinās lielāku līdzību starp jaunradīto pļavu un jau pastāvošajām pļavām, 
un zālaugiem būs vietējais genotips; tas arī līdz minimumam samazinās pārvadāšanas 
izmaksas.  

Ja vietējas kaļķainās pļavas nav pieejamas, velēnas radīšanai var izmantot komerciālu sēklu 
maisījumu. Sēšanai var izmantot netālu esošā teritorijā savāktas sēklas. Jāuzmanās 
nenoplicināt sēklu ieguves vietu ar pārmērīgu savākšanu. Sēklas var arī pirkt. Tām 
nevajadzētu saturēt ne starpsugu (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense ×T. medium), ne 
starpģinšu hibrīdus (×Festulolium) vai polipoīdas šķirnes (Lolium  un Trifolium tetraploīdas 
sugas). Sēklu bāzes ar labu reputāciju piegādās sēklu maisījumus, kas ir piemēroti klimatam 
un galvenajiem augsnes apstākļiem attiecīgajā teritorijā. Ja iespējams, sēklām vajadzētu 
būt vietējas izcelsmes.  

Savvaļas puķes un zālaugus parasti sēj kopā, jo zālaugi palīdz stabilizēt augsni un nodrošina 
svarīgu segumu ziemā. Zālaugu sēklu īpatsvaram maisījumā vajadzētu būt pietiekami 
zemam, lai nodrošinātu lakstaugu iedzīvošanos un atstātu pietiekami daudz brīvas platības, 
lai papildu sugas varētu dabiski izvērsties. Parasti sēj septembrī/oktobrī ar rokām vai 
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izmantojot lauksaimniecības iekārtas, piemēram, disku sējmašīnas (slot seeders) un 
pneimatiskās sējmašīnas (seed drills), kuras maksimāli palielina apsēto platību attiecībā 
pret izmantoto sēklu daudzumu (Crofts, Jefferson 1999). Ieteicams sēklas izkliedēt uz 
augsnes virsmas, nevis iestrādāt tās augsnē, un lielākajai daļai sējmašīnu ir attiecīgie 
iestatījumi. Lai kontrolētu dominējošās viengadīgās sugas, pļavas radīšanas gadā ir svarīgi 
pļaut bieži, līdz pat trīs reizēm gadā. Galvenais mērķis ir daudzgadīgo sugu iedzīvošanās, 
kuras pirmajā gadā ir mazāk konkurētspējīgas nekā viengadīgās sugas. Tas īpaši raksturīgs 
situācijās ar lielu aramzemes nezāļu sugu slogu (sk. Nowakowski, Pywell 2016). 

Neatkarīgi no izvēlētās iedzīvošanās metodes svarīgi ir apzināties, ka būs nepieciešami 
vairāki gadi, lai pļava iedzīvotos un kļūtu par stabilu kopumu. Pļavas atbilstoša 
apsaimniekošana ir būtiska, lai ļautu sugām bagātām pļavām attīstīties un uzturētu tās. 

Kaļķaino pļavu radīšana no jauna degradētā teritorijā, kas iepriekš bijusi aramzeme, ir tikusi 
veikta, piemēram, Dienvidanglijā (Fry et al. 2018), izmantojot sugas no kaļķainu pļavu augu 
sabiedrības veida (Bromus erectus pļava), kas ir reģionā dominējošā pļavu grupa un parasti 
tiek izmantota kā mērķgrupa atjaunošanas programmās. Iespēja no jauna radīt 
pusdabiskas sausās pļavas Apvienotajā Karalistē tiek izmantota arvien vairāk, piemēram, 
ar novatoriskām un izdomas bagātām ceļmalu shēmām. Anglijas dienvidrietumos 
2012. gadā tika sākts projekts ceļmalu pļavu radīšanai no jauna, pašlaik teritorijā jau pastāv 
sugām bagāta veģetācija, un kopš pļavas radīšanas ir konstatētas 30 tauriņu sugas (puse 
no Apvienotās Karalistes tauriņu sugu kopskaita). 

 
Pļavas dzīvotnes radīšana no jauna Apvienotajā Karalistē ceļmalu shēmu ietvaros (Sam Ellis) 

5.3.1. Dzīvotnes apsaimniekošana un uzraudzība pēc radīšanas no jauna 

Kaļķainās pļavas būtu jārada tikai tad, ja pastāv stingra apņēmība īstenot ilgtermiņa 
apsaimniekošanas režīmu saskaņā ar teritorijas apsaimniekošanas plānu. 
Apsaimniekošana ir nepieciešama, lai novērstu krūmāju un citu agresīvu sugu dominēšanu 
pār velēnu un uzturētu sugu bagātīgumu. Lai zālājs iedzīvotos, parasti nepieciešami trīs līdz 
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pieci gadi. Šajā laikposmā vajadzīgs griešanas un saudzīgas noganīšanas režīms; konkrētas 
prasības ir atkarīgas no attiecīgās teritorijas.  

Parasti pirmā gada griešanas režīms nav nepieciešams pļavām, kas izveidotas brīvā 
minerālsubstrātā, taču tas var būt nepieciešams auglīgākās teritorijās, lai uzturētu velēnu 
zemāku par 10 cm. Pļaušanas laiks jānosaka tā, lai novērstu konfliktu ar putniem, kuri 
ligzdo uz zemes. Pļaušana veicina cerošanu; tā arī samazina kuplu augu sugu radīto 
konkurenci un krūmāju izplatīšanos.  

Pēc pļaušanas nogrieztais materiāls jāaizvāc no teritorijas. Ja velēnā ir pieejamas sēklas, 
nopļauto materiālu var izmantot siena izklāšanai citās teritorijās. Pļava būtu jāpļauj vienu 
reizi otrajā un trešajā gadā pēc puķu un zālaugu sēklu izsēšanās. Trušu, liellopu un aitu 
ganīšanās būtu jākontrolē vai jānovērš šo pirmo trīs gadu laikā, lai ļautu zālājam iedzīvoties; 
proti, lai sējeņi varētu attīstīt pietiekami noturīgas sakņu sistēmas, kas novērstu to 
izraušanu dzīvnieku ganīšanās laikā. Kad zālājs ir iedzīvojies, var sākt noganīšanu nelielos 
apmēros.  

Ilgtermiņa apsaimniekošana, izmantojot noganīšanu un/vai griešanu, ir būtiska sugu 
bagātīguma uzturēšanai. Vēsturiski tipiskais apsaimniekošanas paņēmiens ir bijusi 
noganīšana un dažos reģionos pļaušana; tomēr pļaušana var būt piemērota mazām 
teritorijām un teritorijām lēzenās nogāzēs. Liellopi un aitas var nodrošināt 
apsaimniekošanas tipa noganīšanu visu gadu, ja izmanto zemu ganāmpulka blīvumu, tas 
gan ir atkarīgs no teritorijas ražīguma. Mazražīgas teritorijas ir piemērotas tikai noganīšanai 
ziemā; tomēr tad jāuzrauga samīdīšana — augsnes sablīvēšanās vai tās struktūras fiziska 
sairšana zem smagu dzīvnieku pēdām.  

Noganīšanai vajadzētu radīt dažāda augstuma zālāja mozaīku un nelielas krūmāju platības 
(piemēram, ne vairāk kā 25–30 % no kopējās platības). Piemēram, dažāda veida ganību 
dzīvnieki izvēlas ēst dažādus augus un var tikt izmantoti mozaīkas radīšanai. Liellopi ēd 
rupjākus zālaugus un nomīda smagāk nekā aitas. Nomīdītie laukumi rada iespēju 
iedzīvoties jauniem augiem. Sīkāku informāciju par apsaimniekošanu sk. Crofts, 
Jefferson 1999.  

Pat ja izveidošanas darbi notiek ļoti piemērotā vietā, iedzīvošanās un ilgstošu panākumu 
novērtēšanai nepieciešams izvērtēt apsaimniekošanas prakses. Nepieciešams konkrētajai 
teritorijai izstrādāts ilgtermiņa apsaimniekošanas plāns. Tam vajadzētu ietvert uzraudzības 
un izvērtēšanas programmu, kas vajadzības gadījumā ļaus pielāgot apsaimniekošanas 
režīmu.  

Uzraudzība attiecībā uz zemienes pļavu dzīvotņu radīšanu no jauna var ietvert: 
- zālāja iedzīvošanās apmēru: % zemes seguma, brīvi laukumi un lapu nobiru esamība; 
- velēnas sastāvs: zāles un lakstaugu attiecība, pozitīvās indikatorsugas, negatīvās 

indikatorsugas, sugas ar vietējām iezīmēm; 
- tipiskais sugu sastāvs, ieskaitot indikatorsugas no dažādām taksonomiskajām un 

funkcionālajām grupām, piemēram, apputeksnētāji (dzēlējplēvspārņi, ziedmušas, 
tauriņi) un augsnē vai virs tās dzīvojošas organismu grupas (plēsēji un detritofāgi). 

Pļavu radīšana no jauna aramzemē Čehijā 

Aramzemes pārveidošanai par sugām bagātu pļavu ir nepieciešams ilgs laiks. Panākumi ir 
atkarīgi ne tikai no atjaunošanas paņēmiena un izmantotā sēklu maisījuma sastāva, bet arī 
vietējiem apstākļiem teritorijā, kuru plānots apzaļumot (Jongepierová, Malenovský 2012; 
Jongepierová et al. 2012; Scotton et al. 2012; Ševčíková et al. 2014). Kukaiņu sabiedrību 



 

80 

atjaunošana ir veiksmīgāka ainavās, kuru tuvumā ir liela pusdabiska, sugām bagāta pļavas 
platība, jo fitofāgu kukaiņu sugu spēja izplatīties ir ierobežota (Woodcock et al. 2010a, 2010b). 
Turpmāk īsumā aprakstīti visbiežāk izmantotie paņēmieni pļavu radīšanai no jauna. 

Spontāna sukcesija. Sukcesija vien var atjaunot pļavas tikai vai nu ļoti sausās, vai, gluži pretēji, ļoti 
mitrās teritorijās, kurās krūmu un koku iedzīvošanās nav iespējama, un ja tuvākajā apkārtnē ir 
saglabātas pastāvīgas pļavas vai ganības. Uzraudzība ir apliecinājusi, ka pamestos aramzemes 
laukos sausās teritorijās valsts siltākajā daļā vecāka velēna pēc tās sugu sastāva līdzinās dabiskas 
stepes veģetācijai (Jírová et al. 2012). Tomēr, parasti sākot no trešā gada pēc lauka pamešanas, ir 
nepieciešama regulāra pļaušana. Pļavu atjaunošanai, panākot ekoloģiski labvēlīgu sugu sastāvu, 
parasti ir nepieciešami aptuveni 10 (Lencová, Prach 2011) līdz 20 gadi (Prach et al. 2014), bet 
augiem un dažām mugurkaulnieku grupām var būt nepieciešams ilgāks laiks līdz sugām bagātas 
veģetācijas sākotnējās daudzveidības atjaunošanai. 

Komerciālie sēklu maisījumi. Komerciālu pākšaugu un zāles sēklu maisījumu sēšana ir visbiežāk 
izmantotais veids aramzemes pārveidošanai par zālāju lielos apmēros. Lai gan to nevar uzskatīt par 
ekoloģisku atjaunošanu, šādas sākotnēji sugu ziņā nabadzības velēnas laika gaitā var papildināt ar 
mērķtiecīgu plānu un dzīvnieku sugām, īpaši ja šīs dzīvnieku sugas joprojām ir sastopamas 
apkārtnē. To apstiprina uzraudzības rezultāti Balto Karpatu (Bílé Karpaty) kalnos (Prach et al. 2014, 
Jongepierová et al. 2018). Vietās, kur turpmāku vēlamo sugu izvēršanos ierobežo to trūkums 
apkārtnē, tās var pievienot izveidotajām velēnām, sējot vai stādot komerciālus zāles maisījumus. 

Reģionālie sēklu maisījumi. Reģionālos sēklu maisījumus savāc, pavairo un izmanto konkrētā 
teritorijā, augus neuzlabojot. To sugu sastāvs ir balstīts uz teritorijā sastopamajām dabiskajām 
sabiedrībām (Scotton et al. 2012). Šīs sugas, īpaši lakstaugi, arī uztur lielu dzīvnieku daudzveidību, 
kuri no augiem ir atkarīgi barības un citu iemeslu dēļ. Galvenā šī paņēmiena priekšrocība ir tāda, ka 
tas lielā mērā palīdz uzturēt populāciju dabisko ģenētisko mainīgumu, tā novēršot ārēju genotipu 
vai pat svešzemju sugu vai šķirņu izplatīšanos. Norādījumi reģionālo sēklu iegūšanai un 
izmantošanai ir atrodami vairākās publikācijās (Scotton et al. 2012; Jongepierová et al. 2012; 
Jongepierová, Prach 2014; Ševčíková et al. 2014). Turpmāk minēti galvenie principi. 
 Sēklas no pļavas var iegūt kā daļu no svaigi pļautas zāles biomasas (neizkaltis siens), kuru var 

nekavējoties izklāt atjaunojamajā joslā. Šo metodi galvenokārt izmanto Nīderlandē un Vācijā ne 
tikai aramzemes platībās, bet arī citās vietās, piemēram, uz izkaisītiem vieglajiem pelniem (Kirmer 
et al. 2014). 
 Ja nogriezto biomasu pēc pļaušanas žāvē, sienu var izmantot kā tiešu sēklu avotu vai kult pirms 

izmantošanas (izkults siens). 
 Pļaujot ar ražas novākšanas kombainu, velēna tiek nopļauta un izkulta pļaušanas vietā. 
 Izmantojot sēklu savākšanas ierīci (brush harvesting), sēklas tiek savāktas (“izķemmētas”) no 

velēnas. 
 Nepieciešamības gadījumā mazāku sēklu daudzumu var savākt arī ar rokām. 
 Ņemot vērā sēklu vākšanas sarežģītību (dažādi izmēri un ienākšanās laiks), ieteicams augus audzēt 

lecektīs.   



 

81 

Sugām bagāti reģionālie sēklu maisījumi pļavu radīšanai aramzemēs lielos apmēros līdz šim tikuši 
izmantoti tikai Balto Karpatu kalnos, kur šādā veidā jau apzaļumota 600 ha liela platība 
(Jongepierová 2008; Jongepierová, Prach 2014; Prach et al. 2013, 2015a; Jongepierová et al. 2015). 

Augsnes virsējo slāņu vai velēnas segmentu pārcelšana. Atjaunojamajā teritorijā var izklāt 
augsnes virsējo slāni vai pārcelt uz to velēnas segmentus. Tomēr tas ir ne tikai tehniski sarežģīts un 
dārgs process, bet arī rada kaitējumu avota teritorijai. Šis paņēmiens var būt pamatots nelielā 
apmērā vai arī gadījumā, ja avota teritorija izzudīs (piemēram, tur notiekošās derīgo izrakteņu 
ieguves vai apbūves rezultātā). Šādas darbības Čehijā dažas reizes ir veiktas neauglīgās teritorijās 
ar stepes floru (dzelzceļa tunelī pie Obřany, kaļķu atradnēs Hády apkārtnē un Dálky akmeņlauztuvē 
netālu no Čebín), rezultāti ir bijuši pozitīvi attiecībā uz stepes sugu izdzīvošanu jaunajās teritorijās, 
taču gandrīz neviena to tām pārceltajām sugām, kuras ir piemērojušās ļoti sausiem apstākļiem, nav 
izvērsusies apkārtnē, vai arī tas ir noticis ļoti lēni. 

 

5.4. Plānošana attiecībā uz apsaimniekošanu aizsardzības nolūkā konkrētā 
teritorijā 

Tā kā dzīvotņu iezīmes, aizsardzības vērtības un konteksts (vēsture un attīstība) dažādās 
valstīs un bioģeogrāfiskajos reģionos ievērojami atšķiras, plānojot dzīvotnes 
apsaimniekošanu, ir svarīgi ņemt vērā turpmāk minētos vispārējos aspektus, kas palīdzēs 
pieņemt saprātīgus lēmumus par apsaimniekošanu:  

- teritorijai noteiktie mērķi un mērķrādītāji attiecībā uz sugu aizsargātības stāvokli;  

- vietējā/reģionālā zemes izmantošana un lopkopības tradīcijas, prakse un paņēmieni — 
mūsdienu aizsardzības vērtības nereti ir pagātnē īstenotās zemes izmantošanas un 
noganīšanas režīmu rezultāts. 

Lai gan bieži vēsturiskās apsaimniekošanas atdarināšana nav ne iespējama, ne piemērota, 
ne nepieciešama, vajadzētu būt iespējai gūt informāciju no zināšanām un pieredzes.  

Teritorijas apstākļu rūpīga izpēte ļaus konstatēt labākos paņēmienus un metodes dzīvotnes 
uzturēšanai vai atjaunošanai un novērtēt to piemērotību konkrētajai situācijai, kā arī 
novērtēt, cik lielā mērā iespējams sasniegt mērķus, ņemot vērā pieejamos resursus, un 
paredzēt iespējamos šķēršļus.  
 

Galvenie aspekti, kas jāņem vērā, plānojot pļavu aizsardzību un apsaimniekošanu 
(Rūsiņa 2017). 

Ekoloģiskie apsvērumi 

 Sasaiste ainavā ir ļoti svarīga pļavu sugu izdzīvošanai ilgtermiņā. Tā nodrošina sugu 
pārvietošanos no vienas pļavas uz citu un pietiekami lielu un ģenētiski dažādu populāciju 
uzturēšanu. Tāpēc svarīgāk ir uzlabot/atjaunot tādu pļavu, kas ir daļa no vairāku pļavu 
veidotas sistēmas vai lielākas platības, kurā atrodas daudzas pusdabiskas pļavas, nevis 
izolētu pļavu mežainā vai intensīvas lauksaimniecības ainavā. Atjaunošana šādā gadījumā 
būs veiksmīgāka arī tāpēc, ka sugām būs vieglāk no citām pļavām nonākt atjaunotajā 
pļavā.  

 Pļavu platības ir būtiskas augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai. Tāpēc, ja 
citi faktori (sk. turpmāk) ir līdzīgi, lielāku pļavu atjaunošanai vajadzētu būt prioritātei.  
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 Pļavas bioloģiskā daudzveidība — jo lielāka tā ir, jo svarīgāk ir šādu pļavu atjaunot.  

 Aizsargātu sugu sastopamība — ja pļavā ir izdzīvojusi aizsargāta suga, šādas pļavas 
aizsardzībai vajadzētu būt prioritārai salīdzinājumā ar pļavu, kurā nav šādu sugu.  

 Izmaiņas pļavas vides apstākļos: ieteicams atjaunot tādas pļavas, kurās vides apstākļi ir 
mazāk mainījušies.  

Sociālekonomiskie apsvērumi 

 Ilgtermiņa apsaimniekošanas perspektīva: prioritārām vajadzētu būt tādām pļavām, 
attiecībā uz kurām iespējamība, ka tās tiks pastāvīgi apsaimniekotas, ir lielāka. 
Atjaunošanu ir vērts plānot tikai tādās teritorijās, kurās paredzēta pļavu ilgtermiņa 
apsaimniekošana. Citādi atjaunošanā ieguldītie finanšu līdzekļi netiks iztērēti ilgtspējīgi un 
nodrošinās īslaicīgu labumu (vai tāda nebūs vispār) bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai 
(atkarībā no atjaunošanas tūlītējiem panākumiem). Pļavu daudzfunkcionalitāte: 
prioritāras ir tādi pļavas, kuras paredzēts dažādi izmantot pēc atjaunošanas, piemēram, 
to apsaimniekošana nodrošina ne tikai bioloģisko daudzveidību, bet arī dzīvnieku barību 
lopkopībai, pļava ir tūrisma galamērķis, tajā tiek vākti ārstnieciskie augi vai noris 
izglītošanās vides jautājumos. Tomēr, pat ja pļavu neizmanto dzīvnieku barības ražošanai, 
tās apsaimniekošana tik un tā tiek uzskatīta par ražošanu — dabas vērtību un bioloģiskās 
daudzveidības ražošanu. 

 Vietējās kopienas, pašvaldības, īpašnieka un apsaimniekotāja attieksme: jo vairāk vietējā 
kopiena novērtē bioloģisko daudzveidību un ieguvumus no tās, jo labākas ir izredzes 
uzturēt atjaunoto pļavu ilgtermiņā.  

 Atjaunošanas izmaksas attiecībā pret gaidāmajiem rezultātiem: prioritārām vajadzētu 
būt tādām pļavām, kuras var atjaunot ar minimālām investīcijām un maksimāliem 
ieguvumiem (ir ļoti liela varbūtība, ka atjaunošana izdosies veiksmīgi). Pļavu uzturēšanas 
izmaksas arī būtu jāņem vērā plānošanas posmā, tostarp finanšu plānošanā. Jāņem vērā 
izmaksas vai ienākumi saistībā ar dzīvotnes atjaunošanā vai apsaimniekošanā radītajiem 
materiāliem: koksni, nopļauto biomasu, noņemto augsnes virskārtu utt. Var būt grūti rast 
šādiem materiāliem praktisko izmantojumu, un tad šādu dzīvotnes atjaunošanas 
“blakusproduktu” aizvākšana un turpmāka likvidēšana var radīt ievērojamas papildu 
izmaksas. 

Pļavu atjaunošanas un uzturēšanas mērķus var panākt ar dažādiem risinājumiem. Metodes 
un paņēmieni var ievērojami atšķirties gan finanšu, gan laika resursu ziņā; tāpēc jāveic 
rūpīga priekšizpēte un alternatīvu izvērtēšana, lai izvēlētos labāko risinājumu. 
Atjaunošanas un uzturēšanas darbu un procedūru atlasi nosaka trīs aspekti: ekoloģiskie 
apstākļi teritorijā, pieejamie sugu resursi un vēlamais mērķa sasniegšanas termiņš.  

Atjaunošana un apsaimniekošana būtu jāveic saskaņā ar konkrētajai teritorijai īpaši 
izstrādātu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānu. Turpmāk ir rezumēti galvenie soļi 
pļavas atjaunošanas un uzturēšanas plāna izstrādē.  
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Pļavas atjaunošanas plānošanas posmi (pielāgots no Rūsiņa (red.) 2017) 

1. Savākt informāciju par apstākļiem teritorijā, ieskaitot pļavu veida aizsardzībai būtiskos 
ekoloģiskos procesus: veģetācija, augu un dzīvnieku sugu sastāvs, augsnes īpašības, 
apvidus, mitruma režīms, ūdens novadīšanas sistēma un stāvoklis, iepriekšējā un 
pašreizējā apsaimniekošana utt.  

2. Noteikt pļavas uzturēšanas vai atjaunošanas mērķi, piemēram, sasniegt vai uzturēt 
labvēlīgu stāvokli dzīvotnē (struktūra, ekoloģiskie procesi un raksturīgo sugu sastāvs) un 
novērst tās degradāciju. Izskatīt potenciāli pretrunīgās apsaimniekošanas prioritātes un 
noteikt vēlamos risinājumus (sk. X.X iedaļu).  

3. Novērtēt pašreizējās apsaimniekošanas piemērotību mērķa sasniegšanai un noteikt 
nepieciešamos pielāgojumus pēc vajadzības. 

4. Noteikt nepieciešamos dzīvotnes atjaunošanas vai uzturēšanas pasākumus un 
paņēmienus un to kombinācijas. Dažādām vienas pļavas daļām var būt nepieciešami 
atšķirīgi atjaunošanas vai uzturēšanas pasākumi. Piemēram, pļavas daļā ar bagātīgu 
aizsargājamas augu sugas populāciju atjaunošanas pasākumi koncentrēsies uz šīs sugas 
labvēlīgu stāvokli, savukārt citur mērķis būs nodrošināt piemērotu veģetācijas struktūru 
kādai dzīvnieku sugai (piemēram, tauriņiem, putniem), vēl kādā citā vietā — ierobežot 
ekspansīvās sugas. Šādos gadījumos vēlams kartēt nepieciešamos pasākumus. 

5. Noteikt ekoloģiskos un ainaviskos ierobežojumus un priekšrocības atjaunošanas vai 
uzturēšanas pasākumu īstenošanai.  

6. Noteikt atjaunošanas vai uzturēšanas pasākumu sociālekonomiskos, juridiskos un 
finansiālos ierobežojumus un priekšrocības, piemēram, atjaunošanas vai uzturēšanas 
pasākumu izmaksas un juridiskos ierobežojumus pretstatā iespējamiem stimuliem, 
finanšu resursiem, atbalstam esošo programmu ietvaros utt.  

7. Sīks pļavas atjaunošanas vai uzturēšanas mērķu apraksts, ņemot vērā vides, juridiskos un 
sociālekonomiskos ierobežojumus un priekšrocības, piemēram, dzīvotnes veģetācijas 
struktūras uzlabošana, apstākļu uzlabošana konkrētai augu, putnu vai citai sugai.  

8. Atjaunošanas un uzturēšanas darbību grafika izstrāde. Nepieciešamo atjaunošanas un 
uzturēšanas darbu secības un veikšanas laika plānošana atkarībā no pļavas sākotnējā 
stāvokļa. 

9. Atjaunošanas un uzturēšanas panākumu uzraudzības izstrāde, ieskaitot periodisku 
izvērtēšanu, ar nolūku ieviest nepieciešamos pielāgojumus atjaunošanas un uzturēšanas 
procesā. 

 

5.5. Kritēriji prioritāro pasākumu un darbības jomu noteikšanai 
Prioritāšu noteikšanai var būt būtiska loma aizsardzības darbību maksimālā iedarbīguma 
panākšanā, izmaksu un laika optimizēšanā uzraudzības un apsaimniekošanas jomā un 
apsaimniekošanas darbību piemērotības izvērtēšanā.  Šim nolūkam var noteikt konkrētus 
kritērijus prioritāro darbību noteikšanai.  

Prioritāro aizsardzības darbību noteikšanai attiecīgajā dzīvotnes veidā noderīgi ir šādi 
kritēriji: 

- ģeogrāfiskais novietojums; 
- pamešanas laiks; 
- pastāvošās veģetācijas raksturs; 
- krūmāju izplatīšanās pakāpe; 
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- iespējamība, piemēram, iespēja nogādāt teritorijā nepieciešamo tehnoloģiju utt.; 
- devums labvēlīga aizsargātības stāvokļa sasniegšanā bioģeogrāfiskajā vai reģionālā 

līmenī. 

Prioritāšu noteikšanas rokasgrāmata, kas izstrādāta LIFE projektam LIFE13 NAT/IT/000371 
“SUNLIFE — Stratēģija Umbrijas reģiona Natura 2000 tīklam”, var kalpot par piemēru. Šajā 
dokumentā, no vienas puses, būtiska loma ir piešķirta dzīvotnei raksturīgajām iezīmēm: 
dzīvotnes prioritātei, dzīvotnes reprezentativitātei/retumam reģionālā mērogā, augu 
sabiedrības bagātīgumam (fitocenotiskā daudzveidība), faktisko/potenciālo II–
IV pielikumā uzskaitīto sugu skaitam, faktisko/potenciālo sarkanās grāmatas sugu skaitam. 
No otras puses, prioritāšu noteikšanā ņemtas vērā neraksturīgās iezīmes, kas palīdz uzsvērt 
reālo degradēšanās risku, piemēram: antropogēnais spiediens, aizsargātības stāvoklis 
valsts līmenī un raksturīgais pārveidošanas risks (dinamiski procesi). 

Latvijā ņem vērā šādus vispārīgos kritērijus:  

- dzīvotnei raksturīgās sugas, ieskaitot aizsargājamās sugas, kuras pakļautas vietējās 
izzušanas riskam dzīvotnes kvalitātes pasliktināšanās un izolācijas dēļ; paredzams, ka 
turpmākajās desmitgadēs samazināsies izplatības areāls; 

- dzīvotne ir vienīgā vai gandrīz vienīgā vieta, kurā sastopama vismaz viena Dzīvotņu 
direktīvas II pielikumā vai Putnu direktīvā uzskaitītā suga; dzīvotnē ir sastopamas ļoti 
retas, Latvijā aizsargātas sugas (kuras mīt tikai dažās vietās); dzīvotne ir nozīmīga 
migrācijas, pārošanās vai citas būtiskas dzīves cikla daļas laikā vai tā ir tādu 
aizsargājamu sugu dzīvotne, kuru izplatība strauji sarūk. 

Attiecībā uz tādu Natura 2000 teritoriju atlasi, kuras ir vissvarīgākās prioritāru dzīvotņu 
veidu aizsardzībai, ņem vērā šādus kritērijus (jāizpilda vismaz četri no tiem): 

- konkrētajā Natura 2000 teritorijā attiecīgā dzīvotne sedz ievērojamas platības un/vai 
šī dzīvotne ir ļoti raksturīga ar augstu reprezentativitāti (vismaz B), kas ir būtiski 
labvēlīga aizsargātības stāvokļa nodrošināšanai visā valstī; 

- konkrētās dzīvotnes atjaunošana attiecīgajā apvidū ir būtiska dzīvotnes veida 
aizsardzībai valsts līmenī vai ES boreālā bioģeogrāfiskā reģiona līmenī;  

- dzīvotnes izzušana konkrētajā Natura 2000 teritorijā var samazināt tās izplatības 
areālu; 

- konkrētajā Natura 2000 teritorijā dzīvotne ir degradēta, taču spējīga atveseļoties; 
atjaunošanas rezultātā stāvoklis ievērojami uzlabosies un/vai dzīvotnes platība 
palielināsies; 

- ir iespējams nodrošināt ilgtspējīgu dzīvotnes apsaimniekošanu un labvēlīgu 
aizsardzības režīmu; 

- aplēstās dzīvotnes atjaunošanas izmaksas konkrētajā Natura 2000 teritorijā ir 
samērīgas ar ieguvumiem; 

- dzīvotnes atjaunošanai attiecīgajā Natura 2000 teritorijā nav negatīvas ietekmes uz 
citām aizsargājamām dzīvotnēm vai nozīmīgām sugām, un/vai tā neizraisa vides vai 
sociālekonomiskas problēmas. 

 

5.6. Galvenās pasākumu noteikšanā un īstenošanā ieinteresētās personas 

Kopumā plaša attiecīgo ieinteresēto personu iesaiste un partnerība ar tām tiek uzskatīta 
par būtisku nepieciešamo aizsardzības pasākumu rezultatīvai īstenošanai. Īstenojot 
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līdzdalības pieeju, aizsardzības pasākumu izstrādē un īstenošanā svarīgi ir iesaistīt šādas 

ieinteresētās personas:  

- lauksaimnieki, zemes īpašnieki, zemes izmantotāji; 
- teritoriju apsaimniekotāji, valsts administrācija (valsts, reģionālā, vietējā līmenī);  
- dabas aizsardzības iestādes un organizācijas;  
- lauksaimniecības iestādes un organizācijas; 
- zinātniskie konsultanti un novērotāji; 
- konsultāciju pakalpojumi un tehniskā palīdzība, lai palīdzētu lauksaimniekiem 

īstenošanā; 
- NVO;  
- vietējās kopienas; 
- vietējie tūrisma operatori un uzņēmēji (ziedošiem lakstaugiem bagātas sausas 

pļavas bieži ir pievilcīgi ainavas elementi, ganību dzīvnieku produktus var izmantot 
kā vietējos produktus).  

 

5.7. Problēmas, grūtības un iespējamie risinājumi 

Būtiskas problēmas un sarežģījumi ir saistīti ar nepieciešamību attīstīt pašuzturošu 
ekonomiku nomaļos apgabalos, kuros atrodas dzīvotne 6210. Plaši izplatītais, pastāvīgais 
zemju pamešanas process izriet no kalnāju apgabalu ekonomisko sistēmu sabrukuma, jo 
tās nevar konkurēt ar modernām liela mēroga ražošanas sistēmām. Pieeja šā procesa 
neitralizēšanai būtu jābalsta uz tādu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu attīstīšanu, kuras var 
garantēt vietējo populāciju uzturēšanu šajos apgabalos.  

Tāpat nepieciešamība pēc zinātniskas uzraudzības pareizai, ilgtspējīgai sauso pļavu 6210 
izmantošanai var izraisīt tehniskas problēmas. Šīs sistēmas ir ļoti trauslas, un pārmērīga 
izmantošana tām var nodarīt ievērojamu kaitējumu. Pienācīgas apsaimniekošanas ietvaros 
būtu jāparūpējas par izmantotās pļavas vietējām, ekoloģiskajām, floras un 
bioģeogrāfiskajām īpašībām un jāizvēlas vispiemērotākais ganību dzīvnieku veids un skaits 
(Frattegiani et al. 2017). Visi lauksaimnieki un ražošanas uzņēmumi būtu jāatbalsta ar 
specializētu uzraudzības programmu starpniecību, kas var garantēt pielāgojamu 
apsaimniekošanu. 

Turpmāk uzskaitīti citi iespējamie aizsardzības pasākumu īstenošanas ierobežojumi un 
risinājumi.  

 Pirms noganīšanas atsākšanas lauki ir jāatbrīvo no krūmājiem un jāatjauno vai jāierīko 
ūdens apgādes punkti liellopiem. Lauksaimnieki bieži nav spējīgi paši to finansēt, pirms 
viņiem ir iespēja saņemt KLP tiešos maksājumus par zemi, tāpēc atjaunošanas 
finansējumam un dažkārt arī darbaspēkam ir jānāk no ārēja projekta.  

 Dzīvotnē 6210 ganību laikā apēstajā lopbarībā minerālvielu līmeņi parasti ir zemi visa 
gada gaitā, un bez papildināšanas pastāv minerālvielu (īpaši fosfora, vara, kobalta un 
selēna) nepietiekamības risks. Tāpēc nepieciešama papildināšana, izmantojot laizāmo 
akmenssāli, koncentrātu vai minerālvielu kapsulas. Tomēr fosfors lauksaimniecības 
dzīvniekiem jānodrošina tādā veidā, kas samazina ietekmi uz sugu bagātīgumu un 
daudzveidību. 

 Pļavā var būt nepieciešama regulāra krūmāju un invazīvo nezāļu apsaimniekošana, 
ieskaitot invazīvās svešzemju sugas, un tas ir darbietilpīgs process. Dzīvotnes 
apsaimniekošana ar zemu darbietilpīgumu vairotu lauksaimnieku spēju regulāri veikt 
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šo darbu. Tāpat tā nodrošinās turpmākas tiesības saņemt KLP tiešos maksājumus par 
attiecīgajām platībām. 

 Dažās vietās (piemēram, Aranu salās Īrijā) saimniecību sadrumstalotais raksturs un 
zemes gabalu nelielais izmērs nozīmē, ka noganīšanas periods konkrētā zemes gabalā 
var būt īss. Ir jānodrošina piekļuve šiem mazajiem zemes gabaliem, lai pārvietotu 
liellopus, un liellopu pārvietošanās ir jāatvieglo, lai varētu uzturēt optimālu 
noganīšanas režīmu dažādajās saimniecības daļās. 

 Dažos apgabalos (piemēram, Polijā) dzīvotnes identificēšana un kartēšana joprojām ir 
problemātiska. Ne visas vērtīgās teritorijas ir labi kartētas un novērtētas, un tas var 
radīt problēmas ar īpašnieku noteikšanu un aizsardzības pasākumu plānošanu un 
īstenošanu.  

 Loģistikas un organizatoriskās problēmas noganīšanas atsākšanā/īstenošanā. Daudzos 
reģionos dzīvnieku ganīšanās laukos pašlaik nav vietējās lauksaimniecības sistēmas 
daļa. Pļavu noganīšanai ir īpaši jāorganizē visi loģistikas elementi (dzīvnieki, kūtis, 
nožogojumi, ūdens, barība ziemā), kas ir sarežģīts un dārgs process, kurš patērē 
cilvēkresursus. Tā rezultātā dažos projektos noganīšana ir aizstāta ar pļaušanu, kas ne 
vienmēr ir optimālākais pļavu apsaimniekošanas veids. 

5.8. Secinājumi un ieteikumi 

 Aizsardzības mērķus un prioritātes var noteikt bioģeogrāfiskā reģiona līmenī ar nolūku 
panākt labvēlīgu aizsargātības stāvokli un risināt galvenos apdraudējumus dzīvotnei, 
ieskaitot atjaunošanas vajadzību noteikšanu platības, struktūras un funkciju 
uzlabošanai. 

 Bioģeogrāfiskajā līmenī noteiktie aizsardzības mērķi ir jāpārveido konkrētākos valsts 
līmeņa un pēc tam teritorijas līmeņa mērķos. Rīcības plānā ir ierosināts noteikt 
prioritārās teritorijas un platības ar nolūku nodrošināt dzīvotņu aizsardzību un palīdzēt 
sasniegt augstākā līmenī (piemēram, bioģeogrāfiskā, valsts) noteiktos mērķus gan 
Natura 2000 tīkla ietvaros, gan ārpus tā. 

 Teritoriju līmeņa aizsardzības mērķiem jānosaka dzīvotnes veida stāvoklis, kas 
jāsasniedz attiecīgajās teritorijās, lai maksimāli palielinātu teritoriju devumu labvēlīga 
aizsargātības stāvokļa sasniegšanā valsts, bioģeogrāfiskajā vai Eiropas līmenī. 

 Turklāt atkarībā no Natura 2000 tīkla seguma attiecībā uz konkrēto dzīvotnes veidu, 
iespējams, ir jārīkojas ārpus aizsargātajām teritorijām, lai nodrošinātu dzīvotnes veida 
aizsardzību ilgtermiņā, tā ekoloģisko daudzveidību un atbilstīgu sasaisti tā dabiskās 
izplatības areālā, kā arī lai aizsargātu ar dzīvotni saistītās sugas. 

 Attiecīgās dzīvotnes uzturēšana labā stāvoklī ir atkarīga no ekstensīvas noganīšanas vai 
pļaušanas atkarībā no vietējiem apstākļiem un vēsturiskās apsaimniekošanas prakses. 
Var būt arī nepieciešams ierobežot krūmājus vai invazīvas sugas. 

 Teritorijas apstākļu rūpīga izpēte ļaus konstatēt labākos paņēmienus un metodes 
dzīvotnes uzturēšanai vai atjaunošanai un novērtēt to piemērotību konkrētajai 
situācijai, kā arī novērtēt, cik lielā mērā iespējams sasniegt mērķus, ņemot vērā 
pieejamos resursus, un paredzēt iespējamos šķēršļus.  
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 Galvenie aspekti, kas jāņem vērā, plānojot pļavu aizsardzību un atjaunošanu, ietver 
ekoloģiskos un sociālekonomiskos apsvērumus, kuri nosaka apsaimniekošanas un 
atjaunošanas iespējas. Atjaunošana un apsaimniekošana būtu jāveic saskaņā ar 
konkrētajai teritorijai īpaši izstrādātu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānu. 

 Atkarībā no teritorijās noteiktajiem aizsardzības mērķiem var būt nepieciešams 
pielāgot apsaimniekošanu konkrētu sugu vajadzībām.  

 Dažās situācijās pļavu radīšana no jauna var būt nepieciešama vai atbilstīga. Tās 
iespējamība būtu rūpīgi jānosaka, iesaistot attiecīgus (augsnes, hidroloģijas, 
ekoloģijas, veģetācijas un citu jomu) ekspertus. Pļavas radīšanas plāns būtu jāizstrādā 
līdzīgi kā pļavas atjaunošanas plāns. 

 Būtiskas problēmas attiecīgo pļavu saglabāšanā ir saistītas ar grūtībām aizsargāt 
pašuzturošu ekonomiku nomaļos apgabalos, kuros atrodas dzīvotne 6210. Plaši 
izplatīta un pastāvīga parādība ir tradicionālās pļavu apsaimniekošanas pārtraukšana. 
Pieeja šā procesa neitralizēšanai būtu jābalsta uz ilgtspējīgu ražošanas sistēmu 
attīstīšanu, kuras var garantēt vietējo populāciju uzturēšanu šajos apgabalos.   
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6. ZINĀŠANAS UN UZRAUDZĪBA 

Attiecīgā dzīvotnes veida aizsardzības plānošanai būtiska ir arī zināšanu un metodikas 
uzlabošana aizsargātības stāvokļa, apdraudējumu un slodžu novērtēšanai un atbilstīgu 
uzraudzības shēmu īstenošana. Ieteicams izstrādāt saskaņotu metodiku dzīvotnes 6210 
aizsargātības stāvokļa uzraudzībai un attīstībai laika gaitā attiecīgā mērogā. Uzraudzības 
shēmās būtu jāņem vērā dzīvotnes veida 6210 dažādība.  

Būtu arī jāuzrauga un jānovērtē apsaimniekošanas pasākumu iedarbīgums, un tas jāveic, 
izmantojot atbilstīgus rādītājus, kuri var demonstrēt sasniegtos rezultātus. 

 

6.1. Dzīvotņu uzraudzības metodes 

Kā jau minēts iedaļā par aizsargātības stāvokļa novērtēšanu, dzīvotņu uzraudzības shēmas 
un protokoli jau pastāv vai vēl tiek izstrādāti un uzlaboti vairākās ES dalībvalstīs. 

Parasti uzraudzību veic atlasītās teritorijās un vietās vai uzraudzības transektos, kur tiek 
reģistrētas dzīvotnes galvenās iezīmes, un attiecīgus kritērijus un robežvērtības piemēro 
aizsargātības stāvokļa novērtēšanas parametriem (platība, struktūra un funkcijas, 
nākotnes izredzes). 

Uzraudzības apsekojumi var segt daļu no dzīvotnes izplatības areāla, un paraugam 
vajadzētu būt pietiekamam, lai pārstāvētu kopējo dzīvotnes dažādību un atšķirīgos 
apstākļus. 

Turpmāk sniegti daži ES dalībvalstīs pastāvošo dzīvotņu uzraudzības shēmu un protokolu 

piemēri. Nesen sagatavotu pārskatu par uzraudzības sistēmu izstrādi ES dalībvalstīs sk. 
Ellwanger et al. 2018. 

Vācijā Federālā Dabas aizsardzības aģentūra ciešā sadarbībā ar federālo zemju dabas 
aizsardzības aģentūrām izstrādāja ieteikumus kopēju interešu jomā esošo dabisko dzīvotņu 
un sugu aizsardzības pakāpes uzraudzībai un novērtēšanai, pamatojoties uz atsevišķu 
gadījumu apsekojumu (piemēram, teritorijas un detalizētas ekspertu zināšanas) (BfN, 
BLAK 2017). Parametra “Dzīvotņu struktūras un funkcijas” novērtēšana ir balstīta uz 
vairākiem kritērijiem (dzīvotnei raksturīgo struktūru un sugu sastāva pilnīgums, slodzes), 
ar kuriem pārbauda dzīvotnes galvenās īpašības. Šo galveno īpašību novērtējumu salīdzina 
ar robežvērtībām, kuras atspoguļo dzīvotnes stāvokli.  

Attiecībā uz dzīvotni 6210 kritērijs “Dzīvotnei raksturīgo struktūru pilnīgums” ietver 
raksturīgo struktūru veidu (piemēram, terofīti, pionieraugi, zems vai daudzslāņains zālājs, 
veģetācija ar brīviem laukumiem, briofīti, ķērpji, termofilas apmales vai krūmāji) skaitu un 
segumu, kā arī lakstaugu segumu (izņemot traucējumu rādītājus). Segumu mēra 
procentos. Lai saņemtu teicamu novērtējumu (A), dzīvotnei raksturīgo struktūru segumam 
ir jābūt vismaz 75 %. Ja dzīvotnei raksturīgo struktūru segums nokrīt zem 50 %, struktūras 
ir daļēji vai pilnībā degradētas (C). Raksturīgo sugu sastāva pilnīgumu novērtē eksperti, 
pamatojoties uz valsts raksturīgo augu sugu atsauces sarakstu, kurš var tikt pielāgots 
reģionālā līmenī.  

Kritērijs “Slodzes” ir sadalīts apakškritērijos: traucējumu rādītāju segums (piemēram, 
eitrofikācijas vai papuves rādītāji, neofīti); tieši veģetācijas bojājumi (segums; ieskaitot 
bojājuma iemeslu, piemēram, izmīdīšanas izraisīts); krūmāju segums apsaimniekošanas 
trūkuma dēļ; meža atjaunošanas / iestādīto koku segums; apsaimniekošanas trūkums un 
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citas dzīvotnes 6210 slodzes. Segumu izsaka kā procentuālo daļu, piemēram, ja traucējumu 
rādītāju segums ir vienāds ar vai zemāks par 5 % un invazīvi neofīti nav sastopami, tad 
novērtējums ir “Slodžu ietekme ir neliela vai tās nav” (A); ja tas pārsniedz 25 %, tad 
novērtējums ir “Liela slodžu ietekme” (C). Apsaimniekošanas trūkumu un citas slodzes 
novērtē eksperti. 

Projekta Irish Semi-natural Grasslands Survey (ISGS) (Īrijas pusdabisko pļavu apsekojums) 
ietvaros Īrijā tika izstrādātas dzīvotņu uzraudzības metodes21, ieskaitot dzīvotnes 6210 
novērtēšanas kritērijus (O’Neill et al. 2013). Jauns dzīvotnes 6210 pļavu uzraudzības 
apsekojums (Grassland Monitoring Survey, GMS) tika veikts 2015.–2017. gadā (Martin et 
al. 2018). Apsekojums ietvēra 55 teritorijas, kurās atrodas dzīvotne 6210*/6210 237,83 ha 
platībā, kas veido 17 % no pašlaik reģistrētās dzīvotnes platības: 1416 ha, koncentrējoties 
uz teritorijām ar visaugstāko kvalitāti. GMS ietvaros tika novērtēta katras teritorijas platība, 
struktūra un funkcijas, un nākotnes izredzes.  

Platība tika novērtēta, pārbaudot pašreizējo dzīvotnes lielumu un salīdzinot to ar 
iepriekšējos apsekojumos kartēto vai salīdzinot platības dažādos no gaisa uzņemtos 
fotoattēlos un satelītattēlos (Martin et al. 2018). Platības zudumi ir izteikti kā procentuālās 
daļas zudums ik gadu noteiktā laikposmā. 

Struktūra un funkcijas tika novērtētas pēc vairākiem kritērijiem, ar ko pārbauda galvenās 
dzīvotnes īpašības salīdzinājumā ar mērķrādītājiem vai robežvērtībām, kas atspoguļo 
dzīvotni labvēlīgā stāvoklī (Martin et al. 2018). Kritēriji tiek pārbaudīti un novērtēti noteikta 
izmēra laukumos, kas atzīmēti uz zemes, izmantojot mērlenti vai kvadrātveida rāmi. 

Struktūras un funkciju kritēriji tika noteikti, pamatojoties uz valsts datu kopu, kas satur 
norādījumus ekologiem par dzīvotnes 6210 atpazīšanu un novērtēšanu Īrijā (Martin et 
al. 2018). GMS laikā šie kritēriji tika izskatīti katrā teritorijā atsevišķi un mainīti, lai 
nodrošinātu, ka tie spēj novērtēt vietējās atšķirības. Dzīvotnes 6210*/6210 platībās 
kalnainos apgabalos, kur nereti ir daudz briofītu, briofīti Ditrichum gracile, Hypnum 
lacunosum, Scapania aspera un Tortella tortuosa tika iekļauti kā pozitīvi rādītāji. 

Nākotnes izredzes tika novērtētas, pārbaudot pašreizējās slodzes, apdraudējumus nākotnē 
un dzīvotnē īstenotās labvēlīgās apsaimniekošanas prakses, kā arī nākotnē gaidāmās 
tendences attiecībā uz platību, struktūru un funkcijām.  

2014. gadā, apsekojot 25 orhidejām bagātas kaļķaino pļavu (6210*) teritorijas, tika 
izmantota arī ISGS uzraudzības metode (Curtis, Wilson 2014, citēts no Martin et al. 2018). 

Itālijas Rokasgrāmata dzīvotņu uzraudzībai (Angelini et al. 2016, Gigante et al. 2016a, 
2016b) nosaka konkrētus standarta uzraudzības protokolus katram I pielikumā 
uzskaitītajam dzīvotnes veidam, kurš sastopams Itālijā, ieskaitot dzīvotni 6210. 

Parametrs “Platība” ir definēts kā faktiskā platība, kuru aizņem dzīvotne (Gigante et 
al. 2016c). Kartogrāfiskajā atspoguļojumā ieteicams izmantot mērogu 1:10 000. Dzīvotni 
vajadzētu kartēt ik pa sešiem gadiem, fotointerpretāciju kombinējot ar lauka 
apsekojumiem. Tādā veidā AS attiecībā uz platību var analizēt, salīdzinot kartogrāfisko 
                                                 
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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atspoguļojumu dažādos laikposmos (diahroniskā analīze) un kvantificējot izmaiņas un 
tendences. Papildus ir ieteicama ainavas parametru (piemēram, kopējā platība, 
fragmentācija, laukumu platība, laukumu attālums utt.) analīze noderīgu AS detaļu 
izcelšanai. 

Parametri “Struktūra” un “Funkcijas” ir definēti, atsaucoties uz dzīvotni veidojošo augu 
sabiedrību galvenajām iezīmēm: pilnīgs sugu saraksts, kopējais segums, dominējošo sugu 
sastopamība/segums, raksturīgo sugu sastopamība/segums, orhideju sugu 
sastopamība/segums, traucējumu indikatorsugu sastopamība/segums, svešzemju sugu 
sastopamība/segums, dinamikas indikatorsugu sastopamība/segums. Paraugi šiem datiem 
būtu jāņem pastāvīgos laukumos (16 m2) ik pa sešiem gadiem. Paraugu ņemšanas vietu 
skaitam jābūt samērīgam ar dzīvotnes kopējo un vietējo platību un tās vispārējo/vietējo 
dažādību. Optimālais paraugu ņemšanas periods gan Apenīnu, gan alpīnajos apgabalos ir 
no maija līdz jūnijam (jūlijam) paugurainos apvidos un no jūnija līdz augustam kalnu 
apvidos. 

AS attiecībā uz struktūru un funkcijām var analizēt, veicot šo rādītāju vērtību diahronisko 
analīzi. Svešzemju, dinamikas rādītāju, traucējumu rādītāju, dominējošo/raksturīgo un 
orhideju sugu sastopamības/seguma tendences var sniegt precīzus norādījumus par 
uzraudzītās dzīvotnes AS.  

Pilnīgu raksturīgo sugu kopumu valsts mērogā a priori noteikt nav iespējams, ņemot vērā 
šīs dzīvotnes augu sugu ievērojamo bagātīgumu un lielas vietējās atšķirības. Tāpēc 
līdztekus raksturīgajām sugām, kuras jau tiek uzskaitītas saskaņā ar valsts un Eiropas 
līmeņa rokasgrāmatām (EK 2013), uzdevums konstatēt mērķsugas ir uzticēts reģionālajām 
iestādēm. Dažu reģionu pieredzē ir noteiktas dominējošās sugas, kurām ir 
dominējoša/diagnostiska loma reģiona līmenī (piemēram, projekta “SUNLIFE” (LIFE13 
NAT/IT/000371) ietvaros izstrādātajā uzraudzības rokasgrāmatā ir norādītas Bromus 
erectus, Brachypodium rupestre un Stipa dasyvaginata apakšsuga apenninicola). 

Papildus tam ir norādes par cilvēku darbību ņemšanu vērā, īpaši reģistrējot un kvantificējot 
notiekošo noganīšanu vai pļaušanu, kā arī par citu bioloģiski nozīmīgu parametru ņemšanu 
vērā, piemēram, kukaiņu un putnu sastopamība. 

Francijā ir izstrādāta metode zemkopības un lopkopības dzīvotņu aizsargātības stāvokļa 
uzraudzībai Natura 2000 teritorijās (Maciejewski et al. 2013).  

Dzīvotņu noteikšana un uzraudzība tiek pārbaudīta, izmantojot satelītattēlus. Piemēram, 
Slovākijas dzīvotņu atrašanās vieta, klasifikācija un dinamiska uzraudzība laikā un telpā tiek 
pārbaudīta, izmantojot jaunas metodes Sentinel-1 sintētiskās diafragmas radara (SAR) 
datu, Sentinel-2 multispektrālo attēlu datu un to kombināciju filtrēšanai, segmentācijai un 
izsekošanai. Attēlu apstrādes programmatūra ļaus noteikt precīzu Natura 2000 dzīvotņu 
atrašanās vietu statiskajos un dinamiskajos Zemes novērošanas datos ar precizitāti līdz 
pikseļu izšķirtspējai. Turklāt izstrādātā programmatūra ļaus pastāvīgi uzraudzīt dzīvotņu 
dinamiku un celt trauksmi, ja būs pēkšņas izmaiņas Natura 2000 aizsargājamo teritoriju 
stāvoklī vai to fragmentācijā.  

 

6.2. Kritēriji uzraudzības teritoriju/vietu atlasei 

Uzraudzības vietām būtu atbilstīgi jāpārstāv dzīvotnes reģionālā izplatība un dažādība.  
Paraugi būtu jāvāc gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām. 



 

91 

Paraugu ņemšanas vietu skaitam būtu jāaptver visa dzīvotnes dažādība (ņemot vērā visus 
iespējamos apakšveidus) un jābūt pietiekamam statistiski pamatota rezultāta sasniegšanai. 

Uzraudzības vietu sniegtajiem datiem būtu jāspēj atspoguļot statistiski nozīmīgas 
tendences attiecībā uz aizsargātības stāvokli, kā arī galvenajiem bioloģiskajiem un 
strukturālajiem parametriem. Paraugi būtu jāņem audzēs gan ar labu, gan sliktu 
aizsargātības stāvokli. 

Aerofotogrammetrijas izmantošana un kartogrāfisks apsekojums noteikti palīdz gūt 
sākotnēju pārskatu par platībām, kuras nepieciešams sīki izpētīt. Lai gan pamata sākuma 
punkts ir pastāvīgu paraugu ņemšanas vietu tīkls, laika gaitā, pamatojoties uz dzīvotnes 
faktisko attīstību, var būt nepieciešamas papildu paraugu ņemšanas vietas.  

Katrā pārskata periodā būtu jāuzrauga dzīvotņu 6210 platības minimālais īpatsvars valsts 
teritorijā. Daļu no šīm platībām var atlasīt, izmantojot uz nejaušības principu balstītu 
stratificētu pieeju, un daļu — no “valsts līmenī nozīmīgām” teritorijām. Uzraudzību dažkārt 
mēdz pārmērīgi koncentrēt uz plašām, labi izpētītām teritorijām, tāpēc teritorijām 6210 
var ieviest 10 ha ierobežojumu, un, ja uzraudzībai atlasītā teritorija ir lielāka nekā 10 ha, to 
vajadzētu sadalīt aptuveni 10 ha lielās daļās un izvēlēties vienu no šīm daļām.  

Paraugu ņemšanas laukumu skaitu valstī var noteikt reģionālā līmenī. Tādējādi iespējams 
pienācīgi izcelt dzīvotnes lielo dažādību valstī. Tas var būt arī piemērots veids uzraudzības 
pienākuma sadalei starp visām iesaistītajām administrācijām.  

Robustā paraugu vākšanas modelī būtu jāņem vērā visi šie aspekti, un tāpēc to ir ļoti grūti 
izstrādāt nacionālā līmenī valstīs ar ļoti lielu platību un lielu attiecīgā dzīvotnes veida 
daudzveidību, kā, piemēram, Itālijā. Šādos gadījumos ir ieteicams dažus kritērijus noteikt 
valsts līmenī un piemērot tos reģionālā līmenī, pamatojoties uz padziļinātām zināšanām 
par teritoriju gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām. 

Lietuvā uzraudzības sistēma ir izveidota, balstoties uz dzīvotņu uzskaites rezultātiem 
(2014. gads). Galvenie kritēriji pastāvīgu uzraudzības vietu atlasei ir šādi: 

 Kopienas nozīmes (izplatības areāls un platība) dzīvotņu uzraudzību veic 
64 uzraudzības kvadrātos, kas pārstāv 10,27 % no kopējā kvadrātu skaita valstī. 

 Katra dzīvotnes veida paraugiem būtu jāveido vismaz 10 % no visiem uzskaitītajiem 
dzīvotņu daudzstūriem valstī (dzīvotnes veida 6210 gadījumā atlasītie uzraudzības 
daudzstūri veido 15,43 % no visiem uzskaitītajiem); un 

 uzraudzības kvadrātu īpatsvars aizsargājamajās un neaizsargātajās teritorijās ir 
attiecīgi 27,26 % un 72,74 %. 

Novērojumus katrā uzraudzības kvadrātā / pastāvīgajā uzraudzības vietā veic vismaz divas 
reizes pārskata periodā.  

Slovākijā dzīvotņu pastāvīgās uzraudzības vietas (PUV) tika noteiktas stratificētā atlases 
procedūrā ĢIS, pamatojoties uz šādiem kritērijiem (Šefferová et al. 2015): 

- platība (0,5–70 ha); 
- mērķa dzīvotnes pārsvars PUV teritorijā dzīvotņu kompleksu gadījumā; 
- PUV priekšlikums un neatkarīgs novērtējums katrā bioģeogrāfiskajā bioreģionā 

(alpīnajā, panoniskajā); 
- ģeogrāfiskais segums — PUV sadale pa visu dzīvotņu platību ar nolūku novērst lielus 

robus un PUV koncentrāciju vienā vietā; 
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- atšķirīgas kvalitātes atspoguļošana, lai lielā mērā panāktu reprezentativitāti, t. i., 
ietvert PUV tīklā gan vietas ar augstu kvalitāti, gan degradētas teritorijas. 

Attiecībā uz dzīvotni 6210 2015. gadā tika izmantotas 286 PUV. Dzīvotne galvenokārt 
atrodas alpīnajā bioģeogrāfiskajā reģionā, taču vairākas teritorijas atrodas arī panoniskajā 
reģionā Slovākijas dienvidos. Prioritārajai dzīvotnei 6210* bija 81 PUV.  
 

Aizsargātības stāvokļa novērtēšana, izmantojot vienkāršus rādītājus: piemērs no Dānijas 

Pļavu 6210, kā arī citu dzīvotnes veidu aizsargātības stāvokli var novērtēt, izmantojot 
datus, kas iegūti standartizētas, atkārtojamas kartēšanas procedūras rezultātā. Šī metode 
ir noderīga aizsargātības stāvokļa novērtēšanai gan atsevišķās vietās, gan jebkādā mērogā 
(Natura 2000 teritorijā, valstī, bioģeogrāfiskajā reģionā vai visā ES). Šī metode ir arī 
noderīga stāvokļa izmaiņu reģistrēšanai laika gaitā.  

Aizsargātības stāvoklis tiek izvērtēts, pamatojoties uz svērto rādītāju rezultātiem attiecībā 
uz struktūru (strukturālais indekss) un svērtajiem rezultātiem attiecībā uz augu sugu 
sastopamību aplī ar 5 m rādiusu vietā, kur pastāv homogēna dzīvotnes veidam raksturīgā 
veģetācija (sugu indekss).  

Dzīvotnes 6210 gadījumā ņem vērā šādus strukturālos rādītājus: 1) veģetācijas struktūra, 
2) hidroloģija (nav būtiska attiecībā uz 6210), 3) apsaimniekošana, 
4) apdraudējumi/slodzes un 5) konkrētas struktūras, kas raksturīgas katram dzīvotnes 
veidam.  

Katrai auga sugai ir piedēvēta vērtība no –1 līdz 6. Negatīvo vērtību piešķir 
problemātiskajām vai invazīvajām sugām, adventīvo/lauksaimniecisko sugu vērtība ir 0, 
un atlikušo sugu vērtība ir no 1 līdz 6, augstāku vērtību piešķir jutīgām/retām sugām, 
kuras sastopamas tikai floras ziņā visaugstvērtīgākajās teritorijās. 

Katra rādītāja vai augu sugas skaitļus ievada formulā, kuras rezultāts ir vērtība skalā no 0 
līdz 1. Rādītāja vērtības ir kalibrētas šādi: 0–0,2 = slikts aizsargātības stāvoklis, 0,2–0,4 = 
vājš aizsargātības stāvoklis, 0,4–0,6 = vidējs aizsargātības stāvoklis, 0,6–0,8 = labs 
aizsargātības stāvoklis un 0,8–1,0 = izcils aizsargātības stāvoklis.  

Dānijā dzīvotņu veidu sastopamība Natura 2000 teritorijās tiek kartēta ik pa sešiem 
gadiem. Šo teritoriju apsaimniekošanas plānos ir ierosināts, ka vismaz 75 % kartēto 
platību aizsargātības stāvoklim vajadzētu būt labam vai teicamam. Tāpēc teritoriju 
apsaimniekošanas mērķis ir uzturēt labu vai teicamu aizsargātības stāvokli vietās, kur tas 
jau panākts, un, veicot nepieciešamās darbības, uzlabot stāvokli vietās, kur tas ir slikts, 
vājš vai vidējs. 

 

6.3. Secinājumi un ieteikumi 

Attiecīgā dzīvotnes veida aizsardzības plānošanai būtiska ir arī zināšanu un metodikas 
uzlabošana aizsargātības stāvokļa, apdraudējumu un slodzes novērtēšanai un atbilstīgu 
uzraudzības shēmu īstenošana. 

Aizsargātības stāvokļa novērtēšanai izmantoto parametru (platība, struktūra un funkcijas) 
vispārīgas definīcijas paver plašas interpretācijas iespējas katrā valstī un ievērojami sarežģī 
tendenču un procesu nopietnu kontroli ES mērogā. 
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Par saskaņotiem standarta kritērijiem un procedūrām dzīvotņu uzraudzībai varētu 
vienoties ES līmenī. Varētu izveidot ekspertu grupu, kas izstrādātu attiecīgā dzīvotnes veida 
uzraudzībai piemērotus standartus (mainīgos lielumus, parametrus, kritērijus, 
robežvērtības). Vienota metodika būtu jāizstrādā, pamatojoties uz zinātniskajiem 
pierādījumiem un pielāgojot mainīgos lielumus, parametrus, kritērijus un robežvērtības 
katram bioģeogrāfiskajam reģionam. 

Robežvērtības, tāpat kā labvēlīgas atsauces vērtības, ir sarežģīti noteikt, jo ne vienmēr ir 
pieejamas skaidras norādes, kas ļautu noteikt galīgu ideālo pazīmju kopumu, kurš izsaka 
labvēlīgu stāvokli. Mainīgie lielumi un iesaistītie procesi ir ārkārtīgi dažādi.  

Tā kā 6210 ir sekundāra dzīvotne, kuru var aizstāt cits I pielikumā uzskaitītais dzīvotnes 
veids (vai kura pati var to aizstāt), tās optimālās izplatības kvantitatīva noteikšana ir 
diezgan brīva un var lielākoties būt atkarīga no globālās līdzsvarotības un stratēģiskajām 
iespējām. 

Uz standarta instrumentiem un veģetācijas zinātni (veģetācijas apsekojumi, sugu saraksts 
un seguma vērtības, veģetācijas kartēšana) balstīti metodiskie protokoli palīdzētu radīt 
ievērojamu daudzumu laika un ģeogrāfisko norāžu datu, kurus iespējams atbilstoši 
apstrādāt valsts un Eiropas līmenī. Jau izstrādātie instrumenti lielu datu kopu glabāšanai, 
izguvei un apstrādei apliecina, ka tas ir iespējams un vēlams22. 

Ierosināti ir turpmāk aprakstītie mērķi. 

 

 Uzlabot dzīvotņu uzraudzības shēmas attiecīgajam dzīvotnes veidam. 
Tiek uzskatīts par nepieciešamu izstrādāt saskaņotu metodiku vismaz bioģeogrāfiskajā 

līmenī, lai uzraudzītu dzīvotnes 6210 aizsargātības stāvokli un tā attīstību laika gaitā. 
Uzraudzības shēmās būtu jāņem vērā dzīvotnes veida 6210 dažādība.  

 Noteikt un izstrādāt saskaņotas metodes aizsargātības stāvokļa novērtēšanai. 
Dažādu parametru (izplatības areāls, platība, struktūra un funkcijas, tendences un 

nākotnes izredzes) novērtēšanas metodēm būtu jāļauj salīdzināt aizsargātības stāvokļa 
novērtējumus vismaz to valstu starpā, kuras atrodas vienā bioģeogrāfiskajā reģionā. 
Saskaņošanai varētu būt nepieciešama starptautiskā sadarbība un dažādās valstīs 
izmantoto metožu salīdzināšana. Metodēm būtu jāņem vērā arī dzīvotņu atšķirīgie apstākļi 
un iezīmes. 

Atsauces teritoriju noteikšana dzīvotnei katrā dalībvalstī / bioģeogrāfiskajā reģionā 
varētu palīdzēt saskaņot aizsargātības stāvokļa novērtēšanu un dzīvotnes uzraudzību. Šo 
teritoriju atlasei būtu jāaptver dzīvotnes ekoloģiskā daudzveidība tās dabiskās izplatības 
areālā. Ideālā gadījumā katrā bioģeogrāfiskajā reģionā vajadzētu būt atsauces vietām, 
kurās dzīvotne ir optimālā ekoloģiskajā stāvoklī.  

 Izstrādāt atbilstīgu metodiku labvēlīgu atsauces vērtību noteikšanai. 
Dažas valstis pašlaik izstrādā metodiku labvēlīgu atsauces vērtību noteikšanai ES 

dzīvotņu veidiem, ieskaitot pļavas. Šīs metodes būtu jāsalīdzina un jāsaskaņo, lai visas 

                                                 
22 Sk., piemēram, EVA:http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data, vai VegItaly: 
http://www.vegitaly.it/. 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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valstis varētu izmantot līdzīgu pieeju labvēlīgu atsauces vērtību noteikšanā attiecīgajam 
dzīvotnes veidam. 

 Izstrādāt standarta metodiku apdraudējumu un slodžu noteikšanai un kvantificēšanai. 
Kopumā valstu līmenī nav standarta procedūru un metodikas dzīvotnes 6210 galveno 

apdraudējumu un slodžu noteikšanai un novērtēšanai. Dažas valstis pašlaik izstrādā 
standarta metodiku dzīvotņu un Kopienā nozīmīgu sugu apdraudējumu un slodžu 
novērtēšanai (piemēram, Spānija). Pieejamās metodes būtu jāsalīdzina un jāanalizē, lai 
vienotos par kopīgiem standartiem attiecīgā dzīvotnes veida apdraudējumu un slodžu 
novērtēšanā. 

 Uzlabot zināšanas par dzīvotnes fragmentāciju. 
Zināšanas par attiecīgā dzīvotnes veida fragmentāciju nav pietiekamas. Tas būtu 

jārisina, lai varētu izstrādāt un īstenot piemērotus pasākumus dzīvotņu sasaistes 
uzlabošanai nepieciešamības gadījumā. 

 Ieteicams papildināt uz veģetāciju koncentrēto uzraudzību ar dzīvnieku sugu 
daudzveidības uzraudzību (īpaši attiecībā uz zālājiem raksturīgajiem 
bezmugurkaulniekiem). 

 

 
 

6.4. Rīcības plāna un aizsardzības pasākumu iedarbīguma uzraudzība 

Nopietnas, zinātniski pārraudzītas dzīvotnes uzraudzības darbības veikšana, piemērojot 
standarta zinātniskos protokolus, būtu pietiekama apsaimniekošanas pasākumu 
pamatotības un iedarbīguma novērtēšanai. Dzīvotnes uzraudzībai būtu jānodrošina 
skaidras norādes par apsaimniekošanas rezultātiem (iedarbīgums vai tā trūkums, 
kaitējums). 

Daži iespējamie rādītāji apsaimniekošanas pasākumu iedarbīguma novērtēšanai varētu 
ietvert turpmāk minēto:  

- dzīvotnes platība, kurā ir labvēlīgs aizsargātības stāvoklis; 
- variācijas dzīvotnes segtajā platībā kopumā un atsevišķās vietās;  
- apsaimniekoto platību palielināšanās, apsaimniekoto platību labvēlīga stāvokļa 

pieaugums vai uzturēšana, raksturīgo sugu stāvokļa uzlabošanās, nevēlamu sugu 
regresija (piemēram, pārāk daudz krūmu vai mežmalu sugu, nitrofilās sugas); 

- dzīvotnei raksturīgo apdraudēto vai reto sugu daudzveidība, problemātisko sugu 
sastopamība; 

- augu sugu sastāvs. Liela vietējo sugu daudzveidība.  Veģetācijas struktūra, 
indikatorsugas (gan pozitīvās, gan negatīvās un no dažādām organismu grupām, 
ieskaitot augsnes dzīvos organismus), lietussargsugas; 

- dzīvnieku sugu sastāvs. Liela vietējo sugu daudzveidība. Ģilžu funkcionālā struktūra, 
ekosistēmu pakalpojumi un visu galveno taksonomisko grupu pārstāvība raksturīgo 
sugu sastāvā, īpaši bezmugurkaulnieki: plaši pārstāvēti un labā stāvoklī; 

- ar pļavām saistīta bioloģiskā daudzveidība (raksturīgo augu un bezmugurkaulnieku 
sugu sastopamība un stāvoklis); 

- galvenie sukcesijas procesu parametri (krūmāju segums un augstums). Krūmāju 
izplatīšanās; 
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- platība, kurā notiek atbilstoša apsaimniekošana; 
- pasākumu izmaksas un finansējums.  

 

6.5. Rīcības plāna pārskatīšana 

Ņemot vērā to, cik lēni dzīvotnes reaģē uz pārmaiņām, šķistu atbilstīgi rīcības plānu 
pārskatīt un pielāgot ik pa 12 gadiem, tā aptverot 2 pārskata ciklus (saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 17. pantu). 

Tomēr darbību īstenošanu varētu pārskatīt ik pa sešiem gadiem, lai pārbaudītu veiktās 
darbības un tūlītējos rezultātus, konstatētu iespējamos trūkumus, sarežģījumus un 
ierobežojumus, kas jārisina.  
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7. IZMAKSAS, FINANSĒJUMS UN ATBALSTA INSTRUMENTI 
 

7.1. Aizsardzības pasākumu izmaksas 

Apsaimniekošanas un atjaunošanas izmaksas ir diezgan mainīgas atkarībā no vides 
apstākļiem (piemēram, topogrāfijas) un dzīvotnes stāvokļa (piemēram, krūmāju 
izplatīšanās, noplicināšanas pakāpe). Izmaksu novērtēšana ir viens no svarīgākajiem 
soļiem pļavu apsaimniekošanas plānu sagatavošanā, un to vajadzētu balstīt uz vairākiem 
pamatprincipiem. 
 

7.1.1. Izmaksu novērtēšana 

Izmaksu novērtēšana ir viens no svarīgākajiem soļiem pļavu apsaimniekošanas plānu 
sagatavošanā. Izmaksas laika gaitā mainās, un parasti tās nevar vispārināti attiecināt uz 
kādu noteiktu darba veidu vai darbību kopumu, kas nepieciešamas dzīvotnes stāvokļa 
uzlabošanai. Līdzīgu darbu izmaksas var ievērojami atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā 
novietojuma, darbu sarežģītības, darbaspēka un īpaša aprīkojuma pieejamības, kā arī 
citiem faktoriem. Šīs pamatnostādnes ir paredzētas lietošanai ilgākā laikposmā, tāpēc 
precīzas izmaksas nav norādītas.  

Izmaksas ir jānovērtē atsevišķi katrai darbībai vai visiem konkrētā vietā un laikā 
veicamajiem darbiem kopā. 

Turpmāk minēti principi, kurus vajadzētu izmantot dabas aizsardzības plānu un lielu 
projektu (piemēram, LIFE) izstrādātājiem, novērtējot dzīvotnes apsaimniekošanas un 
atjaunošanas darbību izmaksas 2–5 gadu periodā lielā teritorijā vai pat vairākās 
Natura 2000 teritorijās. 

Mazās platībās (līdz 1 ha), kā arī gadījumos, kad apsaimniekošana ir regulāra vai noteikti 
parametri ir zināmi (piemēram, ikgadējā pļaušana, noganīšana, noteikta izmēra grāvju 
rakšana vai aizbēršana), izmaksas kopumā var pielīdzināt citur veiktajiem darbiem vai tās 
var noskaidrot, intervējot potenciālos darba veicējus un vienojoties par visu darbu 
kopējām izmaksām. 

Plānoto darbību saprātīgu izmaksu noteikšanas pamatprincipi  
(Jātnieks, Priede 2017). 

 Pēc tās teritorijas izvērtēšanas, kuru paredzēts apsaimniekot, jāizvēlas vispiemērotākās 
darbības, metodes un tehniskie līdzekļi. Vajadzētu konsultēties ar sugu un dzīvotņu 
aizsardzības ekspertu, lai nodrošinātu pareizu dzīvotnes apsaimniekošanas un 
atjaunošanas darbību izvēli.  

 Ieteicams darbus sadalīt pa daļām atkarībā no to veikšanas laika un veida. Piemēram, 
nosakot katra darba cenu (ieskaitot ar rokām veicamos darbus un īpaša aprīkojuma 
izmantošanu) atsevišķi un tad saskaitot kopā, lai iegūtu objektīvāku novērtējumu. 
Darbu izmaksas un efektivitāte bieži ir atkarīga no sezonas, piemēram, mitruma 
atjaunošana mitrājos būtu jāveic sausajā sezonā, citādi izmaksas var neparedzami 
pieaugt, taču mērķis var palikt neīstenots vai kvalitāte var būt slikta.  

 Tiešās izmaksas jāaprēķina atbilstīgās vienībās: cilvēkstundas, cilvēkdienas, aprīkojuma 
izmaksas stundā, materiālu izmaksas uz platību vai pēc apjoma atkarībā no 
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veicamajiem darbiem (m3, km, kg, t). Visiem darbiem nepieciešamo vienību skaits būtu 
jānovērtē un jāsaskaita kopā. Pieredze liecina, ka šajos aprēķinos bieži rodas kļūdas, 
tāpēc vienmēr ir ieteicams izmantot gan pieejamo informāciju par līdzīgiem jau 
veiktiem darbiem (piemēram, ziņojumi par projektiem vai konkrētiem darbiem), gan 
iestāžu pieredzi (dabas aizsardzības aģentūras, lauku atbalsta dienesti, pašvaldības un 
NVO). Ja plānoto darbību kopums sastāv no dažādiem darbiem, kas iepriekš nav veikti 
vai kuru izcenojuma informācija nav pieejama, var aptaujāt vismaz trīs potenciālos 
darbuzņēmējus. Šajā gadījumā rezultātu iespējams sasniegt ātrāk, taču palielinās risks, 
ka darbu laikā radīsies neparedzētas izmaksas, kas var sarežģīt darbu mērķa 
sasniegšanu.  

 Jānovērtē netiešās sagatavošanās izmaksas dzīvotnes apsaimniekošanas un 
atjaunošanas darbiem — teritorijas apsekojums, ekspertīze, tehniskie noteikumi, 
atļaujas un līgumi saskaņā ar tiesību aktos noteikto. Tas iever darba laika, transporta 
un administratīvās izmaksas, kas bieži netiek adekvāti novērtētas. Sarežģītu darbu 
projektu gadījumā jāparedz laiks un līdzekļi sabiedrības informēšanai un veicamo darbu 
izskaidrošanai. 

 Jāņem vērā reģionālās izmaksu atšķirības un darbuzņēmēju pieejamība attālumā līdz 
30 km no plānotās darbības vietas. Izmaksas var ievērojami pieaugt, ja darba veicēji 
un/vai aprīkojums atrodas lielākā attālumā no darbu veikšanas vietas. Tāpēc specifiskas 
darbības, kurām nepieciešams īpašs aprīkojums vai prasmes (piemēram, augsnes 
virskārtas noņemšana), vienmēr būs dārgākas par vienkāršām darbībām (pļaušana, 
krūmāju izciršana, augsnes virskārtas smalcināšana). 

 Izmaksu novērtēšana jāuztic profesionāļiem — pārvaldniekiem, vadības speciālistiem, 
praktiķiem, uzņēmējiem — un jāparedz šim uzdevumam pienācīgs finansējums.  

 Finanšu plānošanā jāiekļauj potenciālie ienākumi no dzīvotnes atjaunošanas un 
apsaimniekošanas — koksne, nopļautā zāle, noņemtā augsnes virskārta un citi 
materiāli. Ideālā gadījumā tos var vismaz daļēji izmantot darbu veikšanas vietā 
(piemēram, veidojot dambjus mitruma atjaunošanai) vai arī pārvietot un izmantot citur 
(piemēram, koksni un skaidas, niedres jumtu segumos; biomasu dzīvnieku barībā, 
koģenerācijā vai kā mērķsugu sēklas saturošu materiālu sugu introdukcijai citur; 
kūdru — kompostēšanā vai dārzniecībā). Tomēr parasti šiem materiāliem nav praktiska 
izmantojuma, ja to apjoms ir neliels vai to ieguves vietas atrodas plašā un grūti 
sasniedzamā teritorijā. Tāpēc jāpieņem, ka dzīvotnes atjaunošanas “blakusproduktu” 
izmantošana ne vienmēr ir ekonomiski izdevīga. 

 

Izmaksas un atbalsta maksājumi dažādās dalībvalstīs  

Dzīvotnes 6210 apsaimniekošanas pasākumu izmaksu informācija ir pieejama no vairākām 
valstīm un liecina par ievērojamām atšķirībām atkarībā no apstākļiem teritorijā un darbības 
veida. Turpmāk aprakstīti daži piemēri.  

Vācijā ir ziņots par izmaksām 450 EUR/ha apmērā attiecībā uz noganīšanu un krūmāju un 
koku augšanas novēršanu, bet pļavas atjaunošanas izmaksas var sasniegt 3000–
8000 EUR/ha. 

Polijā atbilstīgas noganīšanas nodrošināšanas izmaksas ir 300–3000 EUR/ha gadā. Mazākā 
summa ir veicināšanas maksājuma izmaksas, ja zemes īpašnieka rīcībā ir nepieciešamie 
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lauksaimniecības dzīvnieki; lielākā summa atspoguļo tirgus cenu pilna noganīšanas 
pakalpojuma nolīgšanai (ieskaitot dzīvnieku un visa nepieciešamā aprīkojuma nomu). 

Luksemburgā bioloģiskās daudzveidības apsaimniekošanas līgumi dzīvotnes pļaušanai 
izmaksā 420 EUR/ha. 

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros apsaimniekošanas 
izmaksas tika izvērtētas atbalsta likmju aprēķināšanai par agrovides pasākumu “Bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšana zālājos”. Dzīvotnes veidam 6210 aprēķinātās apsaimniekošanas 
izmaksas bija 86 EUR/ha (pļaušana reizi gadā un siena savākšana, citi izdevumi nav 
iekļauti). Aprēķinātā atbalsta likme bija 206 EUR/ha (atbalsts sedz negūtos ieņēmumus).  

Igaunijā atbalsta sistēma dzīvotnes 6210 pļaušanai vai noganīšanai nodrošina 85–
250 EUR/ha gadā atkarībā no apsaimniekošanas režīma (to piemēro tikai aizsargājamās 
teritorijās).  

Ungārijā pļaušana (ja ir fiziski iespējama un pieņemama kā apsaimniekošanas metode) 
izmaksā aptuveni 100 EUR/ha gadā.  

Pļavas atjaunošana kopumā izmaksā vairāk nekā uzturēšanas darbības.  

Polijā krūmāju likvidēšana/izskaušana izmaksā 2000–3000 EUR/ha. Papildus tam var būt 
nepieciešama dzinumu likvidēšana 5 gadus pēc kārtas, kas izmaksā aptuveni 1000 EUR/ha 
gadā. 

Invazīvo sugu izskaušana Ungārijā var izmaksāt 800–2000 EUR/ha. 

Latvijā šā dzīvotnes veida atjaunošana, ja tas ir aizaudzis ar krūmājiem un atrodas sarežģītā 
topogrāfiskajā izvietojumā, kur nepieciešams daudzus darbus veikt ar rokām (zālaugi aug 
nevienmērīgos, biezos kušķos, biezs nobiru slānis), izmaksā aptuveni 3200 EUR/ha 3 gadu 
laikposmā (Jātnieks, Priede 2017).  

Igaunijas atbalsta sistēma dzīvotnes 6210 atjaunošanai nodrošina līdz 590 EUR/ha atkarībā 
no krūmu un koku stāva blīvuma un ir piemērojama tikai aizsargājamās teritorijās.  

Lietuvā daži dabas apsaimniekošanas plāni liecina, ka laba aizsargātības stāvokļa 
atjaunošana un uzturēšana dzīvotnē 6210 var izmaksāt 400–8500 EUR/ha 3–5 gadu 
laikposmā. Tas lielā mērā ir atkarīgs no dzīvotnes sākotnējā stāvokļa, tās lieluma un 
ģeogrāfiskā novietojuma.  

 

7.2. Potenciālie finansējuma avoti  

Kopējā lauksaimniecības politika ir nozīmīgākais finansējuma avots attiecīgo pļavu 
uzturēšanai un apsaimniekošanai aizsardzības nolūkā.  
Citi bieži izmantoti ES finansējuma avoti ir LIFE, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 
Eiropas teritoriālās sadarbības (Interreg) projekti.  
 
Dzīvotnes atjaunošanai, apsaimniekošanai aizsardzības nolūkā un uzraudzībai, kā arī 
sabiedrības informētības vairošanai galvenokārt tiek izmantoti valstu līdzekļi un ES 
finansējums no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), īpaši lauku attīstības 
programmām, LIFE programmas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, tostarp Eiropas 
teritoriālās sadarbības (Interreg) projektiem.  
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7.2.1. Finansējums kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros 

Pusdabisku pļavu aizsardzības nodrošināšanai ir nepieciešama regulāra pļaušana vai 
noganīšana, tāpēc šo dzīvotņu aizsardzība un apsaimniekošana galvenokārt tiek finansēta 
kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. Gan pirmais pīlārs (tiešie maksājumi 
lauksaimnieciskās darbības uzturēšanai un pastāvīgo ganību aizsardzībai), gan otrais pīlārs 
(lauku attīstība) ir noderīgi pļavu apsaimniekošanas atbalstam. Lauku attīstības 
programmas (kuras līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un 
dalībvalstis) ir īpaši nozīmīgs finansējuma avots pļavu apsaimniekošanai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas nolūkā lielākajā daļā ES dalībvalstu līdz ar agrovides 
pasākumiem, lauksaimnieku apmācību pasākumu īstenošanā, investīcijām atjaunošanā 
utt.  

Tomēr ir pierādījumi tam, ka pašreizējais KLP atbalsts kaļķainām pļavām nav pietiekams, 
lai nodrošinātu adekvātu atjaunošanu un apsaimniekošanu un novērstu pamešanu vai 
intensifikāciju. Ir jācenšas vairāk veicināt agrovides pasākumu un citu KLP atbalsta shēmu 
izmantošanu, lai sekmētu Kopienā nozīmīgu pļavu dzīvotņu aizsardzību. 

Agrovides pasākumi  

Agrovides pasākumi ir tikuši izmantoti vērtīgu pļavu apsaimniekošanai aizsardzības nolūkā 
ES. Dažas interesantas prakses ir tikušas veiksmīgi īstenotas, taču agrovides līgumu 
izmantošana daudzos reģionos vēl arvien ir pārāk zema.  Ir nepieciešami lielāki maksājumi 
un dažos gadījumos noteikumu vienkāršošana dzīvotni apsaimniekojošajiem 
lauksaimniekiem ar mērķi veicināt un stiprināt agrovides pasākumu izmantošanu 
ekstensīvi apsaimniekotos zālājos. Svarīgi ir arī nodrošināt finansējuma pieejamību 
investīcijām atjaunošanas darbībās, piemēram, nožogojumu vai citu lauka robežu 
atjaunošanai, noganīšanas sistēmas iedibināšanai nepieciešamo ūdens punktu un vārtu 
ierīkošanai un periodiskai krūmāju likvidēšanai. 

Īpaši būtiska pieeja ir uz rezultātiem balstītu shēmu īstenošana, kas ļauj gan koncentrēties 
uz pozitīvu rezultātu sasniegšanu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, gan nodrošina 
lielāku elastību katrai teritorijai pielāgotos apsaimniekošanas lēmumos. Dzīvotnes 6210 
piemērs ir aprakstīts turpmāk tekstlogā. 

Burren programma: vietējā līmenī vadīta, uz rezultātiem balstīta agrovides programma 

Burren reģiona programma ir vietējā līmenī vadīts agrovides klimata pasākums Īrijas lauku 
attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam ietvaros. Tā ir hibrīda programma tādā ziņā, 
ka tā finansē gan uz rezultātiem balstītu dzīvotnes apsaimniekošanu, gan arī papildus ar 
ražošanu nesaistīta kapitāla ieguldījumus.  Maksājums tiek piešķirts, pamatojoties uz 
dzīvotnes stāvokļa rezultātu katrā laukā. Galvenie kritēriji ir šādi: noganīšanas līmenis, nobiru 
apmērs, kaitējuma neesamība barības vietu un dabisku ūdens avotu tuvumā, kailas augsnes 
un erozijas neesamība, zema krūmāju, ērgļpaparžu, Molinia caerulea, lauksaimniecībai 
labvēlīgo sugu / nezāļu izplatīšanās pakāpe, lauks saglabā savu ekoloģisko integritāti23. 

Būtiska programmas iezīme ir tāda, ka visiem lauksaimniekiem, kuri tajā piedalās, piešķir 
pabalstu 100 EUR/ha gadā atjaunošanas darbu veikšanai (piemēram, krūmāju likvidēšana, 
nožogojumu un vārtu ierīkošana, sauso akmens sienu labošana un atjaunošana, ūdens 
elementi, ceļi) līdz maksimums 7000 EUR gadā. Lauksaimniekus aicina ierosināt veicamos 

                                                 
23 Burren programmas M1 rezultātu lapa par ziemas ganībām (Winterage) 
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_lv
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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darbus (ar aprakstu, karti un cenas aplēsēm) programmas komandai, kura ir atbildīga par 
galīgo apstiprinājumu. Programmas komanda arī iegūst nepieciešamās atļaujas darbu 
veikšanai un uztur datubāzi ar lauksaimniekiem, kuri vēlas slēgt līgumus par darbu veikšanu 
citiem lauksaimniekiem, kuri paši tos nevar paveikt. Krūmāju likvidēšanas darbības nozīmē to, 
ka par platībām joprojām ir iespējams saņemt tiešos saimniecību maksājumus. 

Vēl kāda būtiska programmas iezīme ir lauksaimnieku konsultācijas: lauksaimnieku apmaksāti 
konsultanti katru vasaru apmeklē saimniecību un novērtē visus lauka apstākļus, un sniedz 
padomus par programmu, savstarpējo atbilstību un jebkādām citām lauksaimnieka saistībām. 
Lauksaimnieks katru gadu saņem rezultātu pārskatu par katru lauku un apsaimniekošanas 
ieteikumus lauku rezultātu uzlabošanai nākamajā gadā. Lauksaimnieki, kuri nav apmierināti 
ar rezultātiem, var apmeklēt programmas vietējo biroju un saņemt komentārus par saviem 

rezultātiem un apsaimniekošanas iespējām. 

 

Tiesības saņemt tiešos maksājumus vai cita veida saimniecību ienākumu atbalstu 

Būtiska problēma saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalstu dzīvotnei 6210 un 
citām pusdabiskām pļavām ir bijis fakts, ka krūmāju un citu ainavas iezīmju dēļ par platībām 
nebija iespējams saņemt tiešos maksājumus. Tas vai nu nav ļāvis lauksaimniekiem un 
noganītājiem izmantot visvērtīgāko pastāvīgas uzturēšanas finansējuma avotu, tā veicinot 
krūmāju izplatīšanos un zemes pamešanu, vai arī licis lauksaimniekiem likvidēt visus 
krūmājus attiecīgajā platībā, tā iznīcinot lielu daļu tās aizsardzības vērtības. Pašlaik par 
šādām platībām var saņemt tiešos maksājumus KLP ietvaros, ja dalībvalstis izvēlējušās 
pielāgot attiecināmības kritērijus platībām, kas nav ganības un ietver veģetāciju, kas nav 
zālaugi24, taču attiecināmība ir ierobežota apmēra ziņā un pakļauta noteiktiem kritērijiem, 
kurus ir grūti izpildīt un kontrolēt. Francija ir sniegusi piemēru tam, kā tas tika paveikts 
dzīvotnei 6210 labvēlīgā veidā (sk. tekstlogu turpmāk). 
 

Tiesības saņemt tiešos maksājumus par pusdabiskām pļavām ar krūmājiem Francijā 
 

Francijas valsts iestādes ir veltījušas ievērojamus resursus proporcionalitātes sistēmas 
izstrādāšanai, lai izpildītu ES regulas un vienlaicīgi ļautu lauksaimniekiem saņemt tiešos 
maksājumus par noganītām platībām ar krūmājiem, ieskaitot dzīvotnes 6210 mozaīkas. 
Proporcionalitātes sistēmu izmanto maksājuma likmes aprēķināšanai, ņemot vērā tikai 
noganāmus elementus un izslēdzot neattiecināmus elementus (piemēram, laukakmeņus, barību 
neražojošus kokus). Tas attiecas uz ganību platībām ar kokaugu segumu, kurš var būt 
dominējošs, dažām mežainām ganībām (ar noganāmiem elementiem zem kokiem) un ozolu un 
kastaņu audzēm, pat ja tajās nav noganāmu elementu. Lai izslēgtu nenoganāmus elementus 
(piemēram, nepieejamus krūmus), ir izveidota noganāmu kokaugu elementu tipoloģija, ņemot 
vērā krūmu augstumu un platumu, un valsts neēdamo sugu saraksts.  

Avots: Oréade-Breche gadījuma analīze Alliance Environnement vajadzībām (2019). Atbalsta 
pētījums KLP ietekmes uz dzīvotnēm, bioloģisko daudzveidību un ainavu novērtēšanai. Pētījums 
Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta vajadzībām. 
 

                                                 
24 Tā kā 2017. gada Kopotā (Omnibus) regula (Regula (ES) 2017/2393) ļāva dalībvalstīm paplašināt ilggadīgo 
zālāju definīciju, iekļaujot krūmus un kokus, kuri ražo dzīvnieku barību, bet kurus dzīvnieki nepastarpināti 
neēd. 
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Diagrammas avots: Pārtikas un lauksaimniecības ministrija un Maksājumu un pakalpojumu 
aģentūra (ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et 
pâturages permanents, 2018. gads  

 
 
Ieteikumi un atbalsts lauksaimniekiem 

Ļoti svarīgs ir arī atbalsts lauksaimniekiem, lai veicinātu viņu piekļuvi attiecīgajām shēmām 
un palīdzētu viņiem īstenot atbilstīgus pasākumus. Šo atbalstu var sniegt ar KLP ietvaros 
finansētajiem lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumiem, taču pastāv arī interesanta 
pieredze, kuras ietvaros vietējās vai reģionālās iestādes un NVO ir iesaistītas pļavu 
aizsardzības pasākumu veicināšanā (sk. tekstlogu turpmāk).  

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām ir būtiska loma lauksaimnieku motivēšanā un 
informētības vairošanā par sugām bagātu pļavu nozīmīgumu. Būtu jāveicina aktīvāka 
sadarbība un atbalsts ieinteresēto personu starpā pašuzturošas apsaimniekošanas 
radīšanai.  
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Rumānijas Târnava Mare apgabala lauksaimniecisko konsultāciju dienests 

Rumānijas Târnava Mare apgabalā NVO Fundaţia ADEPT Transilvania ir izveidojusi 
lauksaimniecisko konsultāciju dienestu, kurš bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un 
Natura 2000 dzīvotņu un sugu aizsardzības pienākumus sasaista ar ienākumu atbalstu lauku 
apgabalos sadarbībā ar vietējām kopienām, Rumānijas Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ministriju un Vides un mežu ministriju. Tā mērķis ir panākt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību 
ainavu mērogā, sadarbojoties ar mazajām saimniecībām, lai radītu stimulus saglabāt 
lauksaimnieku radītās pusdabiskās ainavas. Dienests ir palīdzējis mazajām saimniecībām iegūt 
tiesības uz KLP tiešajiem maksājumiem, tas ir palīdzējis izstrādāt un veicināt mērķtiecīgas 
agrovides shēmas, kā arī vairojis tirdzniecības iespējas lauksaimniekiem. Dienests ir palīdzējis 
mazajām saimniecībām iegūt tiesības uz KLP tiešajiem maksājumiem. Aptuveni 60 % apgabala 
saimniecību ir mazākas nekā minimālais izmērs (kopā 1 ha, veidots no zemes gabaliem vismaz 
0,3 ha platībā) tiešo maksājumu saņemšanai KLP pirmā pīlāra ietvaros Rumānijā. Tomēr minētā 
NVO ir veicinājusi režīmu, kura ietvaros aktīvie lauksaimnieki nomā zemi no kaimiņiem un 
kvalificējas maksājumu saņemšanai saskaņā ar viņu apsaimniekotās zemes platību. Turklāt 
pašvaldības, kurām pieder koplietošanas ganību zeme un kuras nekvalificējas maksājumu 
saņemšanai, ir piekritušas zemi ilgtermiņā iznomāt noganīšanas apvienībām, lai tās var 
pieteikties agrovides līgumiem. Līdz ar to lielas zemes platības ir iesaistītas KLP finansētās 
apsaimniekošanas shēmās un novērsts to pamešanas risks. 

 
Mērķtiecīgs finansējums zālāju apsaimniekošanai ar nolūku aizsargāt konkrētas sugas 

Agrovides pasākumu piemērošana aizsargājamām sugām ir iespējama, un ES pastāv plaša 
pieredze ar dažādām sugām, ieskaitot ar pļavām 6210 saistītas dzīvnieku sugas. Piemēram, 
Anglijā ir interesanta pieredze pļavu apsaimniekošanā attiecībā uz apdraudētām tauriņu 
sugām (sk. tekstlogu turpmāk).    
 

Augstākas pakāpes agrovides shēma, kas pielāgota skabiozu pļavraibenim krīta pļavās 
 

Skabiozu pļavraibeņa (Euphydryas aurinia) tauriņu populācijas, kas bija gandrīz izzudušas lielā 
daļā Eiropas mitru un krīta pļavu izzušanas dēļ, ir stabilizējušās vai sākušas pieaugt Anglijā 
īstenotas mērķtiecīgas agrovides shēmas rezultātā. Sugas sastopamība dzīvotnes 6210 krīta 
kalnienēs ir nesens notikums, jo daudzi mitrie zālāji ir izzuduši drenāžas un lauksaimniecisko 
uzlabojumu dēļ, tajā pašā laikā ganīšanas slodze kalnienēs ir samazinājusies, ļaujot 
saimniekaugiem augt labvēlīgāka augstuma velēnās. Agrovides shēmas ietvaros tiek finansēti 
apsaimniekošanas risinājumi, kuri rada nevienmērīgu augstas un zemas veģetācijas segumu krīta 
pļavās, izmantojot ekstensīvu noganīšanu ar liellopiem vai tradicionālajām zirgu šķirnēm un 
selektīvu pļaušanu un krūmāju likvidēšanu. Finansēta tiek liellopu un zirgu ganīšanās, nevis krīta 
kalnienēs tradicionāli izmantotā aitu ganīšanās, jo liellopi un zirgi rada ne tik vienmērīgi noganītu 
velēnu. 
Avots: Ellis et al. 2012  

 
Atbalsts KLP ietvaros par vērtības pievienošanu saimniecību produkcijai 

Daudzi lauksaimnieki, kuri darbojas Natura 2000 pļavās un pļavās ar augstu dabas vērtību, 
saskaras ar problēmām savu produktu pārdošanā, jo viņi nereti ir mazi ražotāji attālos 
apgabalos, kur ir maz klientu, kuri spēj maksāt augstas cenas. No otras puses, dažu 
lauksaimnieku izdevīgā atrašanās vieta ļauj viņiem gūt labumu no tiešās tirdzniecības 
ekotūristiem un tādiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem kā viesnīcas un restorāni. Dažos 
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reģionos lauksaimnieki ir attīstījuši veiksmīgus tiešās tirdzniecības savienojumus ar 
lielveikaliem.  Atbalsta sniegšana lauksaimniekiem, kuri cenšas vairot savas produkcijas 
vērtību, ietver atbalstu ražotāju grupu izveidei, lauksaimniecības produktu kvalitātes 
shēmu izstrādei un marķējuma un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu ieviešanai. 
 

Vietējā marķējuma shēma kaļķainu pļavu atbalstam: Altmuehltaler Lamm 

Altmuehltal reģionam Bavārijā (Vācijā) ir raksturīgi kadiķu krūmāji kaļķainās pļavās. Ganīti aitu 
ganāmpulki ražo augstas kvalitātes jēra gaļu un vilnu. Lopkopji un zemes īpašnieki reģionālajā 
kooperatīvā ir vienojušies par to, ka vismaz puse viņu aitu ganās tikai Altmuehltal dabas 
rezervātā un tiek barotas tikai ar vietēji ražotu papildinošo barību, kā arī par dzīvnieku labturības 
un ganāmpulka blīvuma pamatnostādņu ievērošanu un aizliegumu izmantot pesticīdus un 
mēslošanas līdzekļus. Lopkopjiem tiek garantēta taisnīga cena par viņu dzīvniekiem, un jēra gaļu 
tirgo vietējās viesnīcās un gaļas veikalos ar Altmuehltaler Lamm marķējumu. 

 

7.2.2. LIFE projekti 

Vairāku LIFE projektu ietvaros ir izstrādāti pasākumi dzīvotnes 6210 aizsargātības stāvokļa 
uzlabošanai, koncentrējoties uz atjaunošanu, aizsardzības pasākumiem un informētības 
vairošanu.  

Turpmāk tekstlogā ir aprakstīti daži veiksmīgi projekti, kuru ietvaros ir atjaunotas 
ievērojamas dzīvotnes 6210 platības.  
 

Veiksmīgi LIFE projekti dzīvotnes 6210 atjaunošanai un uzturēšanai 

Īrijā Aranu salās īstenotā projekta AranLIFE (2014.–2018. gads) ietvaros ir veikti atjaunošanas 
pasākumi noganīšanas apsaimniekošanas uzlabošanai un pārbaudīta uz rezultātiem balstīta tādu 
lauku novērtēšana, kuros atrodas dzīvotne 6210/6210*25. Projekts ir uzlabojis aizsargātības 
stāvokli dzīvotnes 6210 mozaīkā ar kaļķakmens slāņiem (dzīvotne 8240) vairāk nekā 700 ha 
platībā. Darbības, kas uzlaboja noganīšanas apsaimniekošanu, bija šādas: uzlabota piekļuve un 
noganīšanas apsaimniekošana taku un sauso akmens sienu atjaunošanas rezultātā; izplatījušos 
krūmāju un ērgļpaparžu likvidēšana; ūdens padeves infrastruktūras ierīkošana ganību 
dzīvniekiem; darbības minerālvielu nelīdzsvarotības risināšanai lauksaimniecības dzīvniekiem 
(laizāmā akmenssāls, koncentrāts vai minerālvielu kapsulas); sadarbība ar lauksaimniekiem, lai 
vairotu pieejamo ganību dzīvnieku skaitu un reģistrētu ganīšanās laikus un biomasas produkciju 
optimālo noganīšanas līmeņu aprēķināšanai (McGurn et al. 2018).  

Polijā LIFE projekta LIFE08NAT/PL/000513 ietvaros sausās pļavās 226 ha platībā tika likvidēti 
krūmi, īstenota noganīšana, veikta atjaunošana, noņemot augsnes virskārtu, un pārbaudītas 
eksperimentālas aizsardzības metodes (Barańska et al. 2014; sk. arī 5.3. iedaļu). Projekts 
ievērojami uzlaboja pļavu stāvokli vairāku simtu hektāru platībā, samazinot ekspansīvo sugu 
(airene, sand reed, krūmi) īpatsvaru (Murawy Life 2015). Projekta ietvaros ir atjaunota aptuveni 
desmitā daļa no kaļķaino pļavu dzīvotnes (6210) Polijas Natura 2000 tīklā. Projekta ietvaros tika 
publicēts arī detalizēts dzīvotnes rīcības plāns un norādījumi dzīvotnes 6210 atjaunošanai Polijā. 

Slovākijā LIFE projekts tika veikts KNT Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), kurā sauso pļavu 
grupu platība bija samazinājusies par 61,1 % salīdzinājumā ar 1949. gada rādītājiem 
(Hegedűšová, Senko 2011). Pamatojoties uz atjaunošanas plānu, kurš tika apspriests ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 58 ha aizaugušu sausu pļavu tika attīrīti, mehāniski 
likvidējot kokaugus un krūmājus, izskaužot baltās robīnijas un no 2015. gada atsākot noganīšanu, 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/. 
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galvenokārt izmantojot kazas. Atjaunošanas apsaimniekošanas pasākumu ietekme tika 
uzraudzīta galvenokārt dzīvotnē 6210* dažādos sukcesijas posmos.  

 
Pielikumā iekļauts saraksts ar jaunākajiem LIFE projektiem, kuru mērķis ir sausu pļavu 
aizsardzība. 

7.2.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonds un citi ES fondi 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) dažās dalībvalstīs ir plānots tā, lai varētu 
piedāvāt iespējas iegūt finansējumu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai, piemēram, 
Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā. Eiropas Teritoriālās sadarbības fonds (iepriekš 
pazīstams kā Interreg) arī piedāvā iespējas īstenot divpusējus Natura 2000 aizsardzības 
projektus, šādi finansējums ir ticis nodrošināts pļavu apsaimniekošanai Ungārijā. 
 
7.2.4. Citas pieejas un atbalsta instrumenti noganīšanai un ganāmpulku ganīšanai 

Ganāmpulka pārziņu vadītas noganīšanas sarukums pēdējās desmitgadēs ir atstājis 
negatīvas sekas uz lielām noganītu pusdabisku dzīvotņu platībām. Prasmīgu ganāmpulka 
pārziņu ierobežotā pieejamība un augstās izmaksas ir plaši izplatīta problēma 
koplietošanas ganību zemes platībās daudzos Dienvideiropas un Austrumeiropas reģionos 
(García-González 2008, Pardini, Nori 2011). 
Dažos Īrijas apvidos tiek īstenotas iniciatīvas ganību dzīvnieku trūkuma risināšanai 
pamestās teritorijās, piemēram, mobili aitu ganāmpulki. Mobili aitu ganāmpulki, kurus 
bieži sauc par “lidojošajiem ganāmpulkiem”, ir veids, kā katru gadu uz īsiem laikposmiem 
atjaunot pamestu teritoriju noganīšanu. Vietējās dabas apsaimniekošanas iestādes var 
iegādāties aitu ganāmpulkus un iznomāt tos ganāmpulka pārziņiem vai noganītājiem 
apsaimniekošanas vajadzībām.  
 

Francijā pastāv vietējo iestāžu iniciatīvas pašvaldību zemēs, dabas rezervātos un 
reģionālajos dabas parkos ekonoganīšanas projektu izstrādei un īstenošanai ar mērķi 
uzturēt vai atjaunot pļavu dzīvotnes (īpaši 6210). Šīs darbības papildina atbalsts 
lauksaimniekiem ar mērķi nodrošināt investīciju ilgtspēju. Piemēram, CEN (Conservatoire 
des Espaces Naturels) Normandie Seine apsaimnieko vairākas teritorijas kaļķakmens 
nogāzēs, kurās tas īsteno dzīvotnes 6210 aizsardzības darbības. Galvenais īstenotais 
apsaimniekošanas pasākums ir ekstensīva noganīšana. Lai to paveiktu, CEN īpašumā un 
pārvaldījumā ir dažādu sugu dzīvnieku (liellopu, zirgu, kazu un aitu) ganāmpulks, kas tam 
ļauj īstenot kaļķaino pļavu piemērotu apsaimniekošanu. 
 

Burgundijas-Franškontē (Bourgogne Franche-Comté) reģionā Augšsonas (Haute-Saône) 
Lauksaimniecības palāta kopā ar apsaimniekošanas struktūrām (Conservatoire des Espaces 
Naturels de Franche-Comté) un zinātniskajām iestādēm (Franškontē Bezmugurkaulnieku 
reģionālā novērošanas centra Valsts Botānisko konservatoriju, Franškontē universitāti, 
Lotringas Universitāti, INRA, VetAgro-Sup no Clermont-Ferrand pilsētas) īsteno valsts 
finansētu programmu ar mērķi rast konkrētus risinājumus lauksaimniekiem atkarībā no 
pļavas veida, ieskaitot sausas un ļoti sausas 6210 veida ganības (tiek gatavota 
rokasgrāmata). 
 

7.3. Galvenās finansējuma nepilnības un grūtības 

Viena no galvenajām dzīvotnes 6210 finansējuma problēmām ir finansējums atjaunošanas 
darbībām un citiem pasākumiem (piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku iegāde vai 
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piekļuve tiem), kas nepieciešami noganīšanas apsaimniekošanas atsākšanai. LIFE 
programma (un dažos gadījumos struktūrfondi) ir galvenais finansējuma avots vērtīgu 
pļavu atjaunošanas un tradicionālo lauksaimniecības prakšu atsākšanas atbalstam. Valstu 
līmenī, šķiet, finanšu resursi šīs dzīvotnes aizsardzības veicināšanai ir ierobežoti, un ir grūti 
nodrošināt regulāru apsaimniekošanas pasākumu, piemēram, noganīšanas, turpināšanu 
pēc tam, kad LIFE projektu ietvaros pieejamais ES finansējums ir beidzies. 

Tāpat pastāv sarežģījumi pļavu atjaunošanas finansēšanā lauku attīstības programmu 
ietvaros. Pieredze attiecībā uz agrovides maksājumu izdevumiem saistībā ar Natura 2000 
aizsardzības mērķiem nav laba. Pusdabisko pļavu produktu reklāmas un tirdzniecības 
programmas nav pietiekami attīstītas.  

Kompensācijas maksājumu sistēmas zemes īpašniekiem Natura 2000 teritorijās, kā arī 
stimuli (ieskaitot fiskālus stimulus) lielākajā daļā valstu nav pietiekami izstrādāti. 

Turklāt pļavu atjaunošana un uzturēšana ārpus Natura 2000 teritorijām ir grūtāka. 
Vieglāk ir iegūt finansējumu pļavām Natura 2000 teritorijās nekā ārpus tīkla. Sasaistes 
problēmu dēļ pļavu aizsardzībai ārpus tīkla būtu jāpievērš lielāka uzmanība. LIFE 
finansējums ir pieejams tikai dzīvotņu atjaunošanai Natura 2000 teritorijās, nevis ārpus 
tām. 
 

7.4. Secinājumi un ieteikumi 

 Pastāv nepieciešamība garantēt dzīvotnes 6210 atbilstošas apsaimniekošanas 
turpināšanu pēc tam, kad laikā ierobežoti finansējuma avoti, piemēram, LIFE projekti, 
ir noslēgušies. 

 Lauksaimniecības atbalsta shēmas, ieskaitot agrovides pasākumus, ir iespējams labāk 
izmantot attiecīgās dzīvotnes apsaimniekošanas finansēšanai.  

 Kopumā ir salīdzinoši vienkārši izstrādāt attiecīgā dzīvotnes veida aizsardzības 
projektus un finansējuma pieteikumus — aizsardzības vajadzības parasti ir skaidras, un 
nepieciešamie pasākumi ir labi zināmi un viegli plānojami; pēc pāris gadiem parasti ir 
redzami daļēji rezultāti, par kuriem iespējams ziņot. Tomēr sagatavošanās darbību — 
dzīvotnes apsekojumu, kartēšanas un novērtēšanas — finansēšana, kā arī pastāvīgas 
uzraudzības finansēšana ir problemātiskāka. Apsekošanas un uzraudzības pasākumus 
gan var finansēt kā daļu no īstermiņa projektiem, kuri cita starpā ir vērsti uz aktīvu 
aizsardzību. 

 Pastāv nepieciešamība precīzāk izsekot agrovides maksājumu izdevumiem un to 
devumam dzīvotnes 6210 aizsardzības mērķu sasniegšanā gan Natura 2000 tīklā, gan 
ārpus tā. Būtu jāierosina atbilstīgi rādītāji šādas izsekošanas veikšanai gan kopējās 
lauksaimniecības politikas, gan citu fondu ietvaros. 

 Ir svarīgi attiecīgā dzīvotnes veida aizsargātības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamos 
pasākumus iekļaut dalībvalstu prioritārās rīcības pamatprogrammās (PAF) 
finansēšanas periodam pēc 2020. gada. 
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PIELIKUMS 
 
Rīcības plāns nolūkā saglabāt un atjaunot labvēlīgu aizsargātības stāvokli 
dzīvotnes veidam 6210 “Pusdabiskas sausās pļavas un krūmāju zemes fācijas 
uz kalcifiliem substrātiem (Festuco-Brometalia) (* nozīmīgas orhideju 
augšanas vietas)”  
 

1. Dzīvotnes definīcija 

1.1. Definīcija saskaņā ar Eiropas Savienības dzīvotņu interpretācijas rokasgrāmatu 

Saskaņā ar Eiropas Savienības dzīvotņu interpretācijas rokasgrāmatu (EK 2013) dzīvotnes 
veids 6210 ietver sausas un pussausas kaļķainās pļavas, kas pieder pie fitosocioloģiskajās 
klases Festuco-Brometea. 

Dzīvotni veido augu sabiedrības, kuras pieder pie divām Festuco-Brometea klases 
kārtām — stepes veida vai subkontinentālās pļavas (kārta Festucetalia valesiacae) un 
vairāk okeānisku un submediteriāno reģionu pļavas (kārta Brometalia erecti vai Festuco-
Brometalia). Pēdējo minēto pļavu gadījumā nošķir primārās sausās Xerobromion 
savienības pļavas un sekundārās (pusdabiskās) pussausās Mesobromion (vai Bromion) 
savienības pļavas ar Bromus erectus. Pēdējās minētās pļavas raksturo to bagātīgā orhideju 
flora. Pļavu pamešanas rezultātā veidojas termofili krūmāji ar termofilas mežmalu 
veģetācijas (Trifolio-Geranietea) starpstadiju. 

Veģetācijas veidu uzskata par prioritāru, ja tā ir nozīmīga orhideju augšanas vieta. 
Nozīmīgas orhideju augšanas vietas būtu jāinterpretē kā audzes, kas ir nozīmīgas, 
pamatojoties uz vienu vai vairākiem no šiem trim kritērijiem:  

a) augšanas vietā pastāv bagātīgs orhideju sugu kopums;  
b) augšanas vietā pastāv vismaz vienas orhideju sugas svarīga populācija, kas valsts 
teritorijā nav ļoti plaši sastopama;  
c) augšanas vietā pastāv viena vai vairākas valstī retas, ļoti retas vai īpašas orhideju 
sugas.  

Interpretācijas rokasgrāmatā uzskaitītās raksturīgās augu sugas ietver: 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.  

Interpretācijas rokasgrāmatā attiecībā uz attiecīgo dzīvotnes veidu ir minētas arī dažas 
bezmugurkaulnieku sugas: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (tauriņu kārta); 
Libelloides spp., Mantis religiosa (tīklspārņu kārta). 
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1.2. Dzīvotnes definīcija saskaņā ar EUNIS 

Saskaņā ar EUNIS (Eiropas dabas informācijas sistēma) dzīvotņu klasifikāciju (Davies et 
al. 2004, Schaminée et al. 2012) šis dzīvotnes veids (6210) sastāv no visai atšķirīgiem 
apakšveidiem ar atšķirīgu izplatību, sugām un aizsardzības un apsaimniekošanas 
problēmām, kas apgrūtina to uzskatīšanu par vienu veidu. Līdz ar to Eiropas dzīvotņu 
sarkanajā grāmatā (Janssen et al. 2016) tie tika skatīti kā divi atšķirīgi veidi un abi novērtēti 
kā vērtīgi: 

E1.2a: Pussausi ilggadīgi zālāji kaļķainās augsnēs ir sastopami visā Eiropā no 
submediteriānās līdz hemiboreālajai zonai. Tiem raksturīgas pussausas (mezokseriskas) 
augsnes ar augstu bāzu piesātinājumu. Šī dzīvotne ir sugām visbagātākā augu sabiedrība 
Eiropā. Tā veido vairāk nekā 90 % no dzīvotnes 6210, ieskaitot lielāko daļu veidu, kuros ir 
daudz orhideju. Definīcija Interpretācijas rokasgrāmatā nav precīza, tāpēc daži ļoti līdzīgi 
veidi dažās valstīs ir iekļauti citās prioritārajās dzīvotnēs par spīti tam, ka floras un 
ekoloģijas ziņā tie pieder pie E1.2a (kā 6210 apakšveids). Tas attiecas uz 6270 
mezokseriskām daļām ar augstu bāzu piesātinājumu (Ziemeļvalstis), 6240* mezokseriskām 
daļām (Centrāleiropas austrumu daļa) un 62A0 mezokseriskām daļām (Ilīrijas reģions). Lai 
novērstu neatbilstības valstu starpā, visus Eiropas mezokseriskās bāziskas augsnes pļavas 
būtu jāiekļauj 6210. E1.2a atbilst Brachypodietalia pinnati kārtai Mucina et al. (2016) 
klasifikācijā, bet papildus satur vairākas savienības, kas minētajā klasifikācijā nav iekļautas, 
proti, Scorzonerion villosae un Brachypodion phoenicoidis (un vēl citas Ukrainā un Krievijā). 

E1.1i: ilggadīgi klinšaini zālāji kaļķainās augsnēs Eiropas subatlantiskajos un 
submediteriānajos reģionos: tie sastopami tikai daļā no E1.2a izplatības areāla, proti, 
Francijā, Spānijā, Beļģijā, Itālijas rietumu daļā, Vācijas rietumu daļā, Šveicē un 
Apvienotās Karalistes dienvidu daļā. Neatbilstība izriet no tā, ka citur Eiropā sausas un/vai 
klinšainas bāziskas augsnes pļavas ir iekļautas nevis 6210, bet gan citos dzīvotņu veidos 
(6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i veido tikai nelielu daļu no 6210 platības, apstākļi tajā 
ir ekstremālāki (sausāki, bieži stāvāki), tāpēc sugu tajā ir mazāk, taču arī sukcesijas un 
eitrofikācijas iespējamība ir mazāka. Šī vienība atbilst Brachypodietalia phoenicioidis 
(izņemot Brachypodion phoenicolidis) un Artemisio albae-Brometalia erecti kārtām Mucina 
et al. (2016) klasifikācijā. 
 
1.3. Dzīvotnes definīcija, pamatojoties uz Eiropas veģetācijas kontrolsarakstu 

Nesen publicētajā Eiropas veģetācijas kontrolsarakstā (European checklist of vegetation) 
(Mucina et al. 2016), Festuco-Brometea klases ietvaros atzītas vairākas kārtas ar dažādām 
savienībām. Eiropas veģetācijas augu sugu hierarhiskā klasifikācija tika veikta, 
pamatojoties uz augstāka ranga sintaksonu apkopošanu un pārskatīšanu, kurus var 
izmantot vienotai ES dzīvotņu veidu interpretācijai.  

Turpmāk redzamajā tabulā sniegts pārskats par Festuco-Brometea kārtām un savienībām 
un to apraksts, pamatojoties uz Eiropas veģetācijas kontrolsarakstu (Mucina et al. 2016). 
Tabulā arī norādīti Dzīvotņu direktīvā uzskaitītie dzīvotņu veidi, kuri ir saistīti ar minētajām 
savienībām vismaz dažās dalībvalstīs. 
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Veģetācijas sabiedrību un dzīvotņu veidi, kas iekļauti klasē Festuco-Brometea, 
pamatojoties uz Eiropas veģetācijas klasifikāciju (Mucina et al. 2016) augstākiem 
augiem 

Klase: Festuco-Brometea , Br.-Bl. et Tx. ex Soó, 1947 

Kārta Savienība I pielikuma 
dzīvotņu veidi 

Apraksts (kopēts no Mucina et 
al. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck, 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mezokserofītiskās pļavas Eiropas 
dziļās, kaļķainās augsnēs 

 Bromion erecti Koch, 1926 6210/6210* Mezokserofītiskās bāziskas 
augsnes pļavas Rietumeiropā un 
subatlantiskajā Centrāleiropā. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Mezokserofītiskās bāziskas 
augsnes pļavas Centrāleiropas un 
Eiropas dienvidaustrumu 
subkontinentālajos reģionos. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel 
inDengler et al. 2003 

6270 p.p. (sausas, 
bāziskas daļas), 
6210/6210* 
(Vācijas ziemeļos, 
Dānijā utt.) 6280* 
nedaudz 

Mezokserofilas bāziskas augsnes 
pļavas Fenoskandijas alvās un 
Baltijas jūras dienvidu piekrastē. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Mezokserofītiskās bāziskas 
augsnes pļavas Eiropas 
ziemeļrietumu daļā.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Sausas pļavas dziļās, mālainās 
augsnēs uz fliša pamatiežiem 
pauguru un zemā kalnāju līmenī 
Apenīnos 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Sausas pļavas dziļās augsnēs uz 
silicītiežiem pauguru un zemo 
kalnāju līmenī Balkānu dienvidu 
un centrālajā daļā. 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Stepes un klinšainas stepes veida 
pļavas dziļās augsnēs stepes un 
mežastepes zonā Eiropā un 
Centrālāzijas ziemeļrietumu daļā 

 Festucion valesiacae 
Klika 1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Stepes auzeņu pļavas dziļās 
kaļķainās augsnēs 
subkontinentālajā Centrāleiropā, 
Rumānijā, Bulgārijā un Ukrainas 
ziemeļrietumu daļā 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Silicītiežu augsni mīlošas stepes 
veida pļavas Eiropas mērenā 
klimata 
subatlantiskajos un 
subkontinentālajos reģionos 

 Stipion lessingianae 
Soó 1947 

6240*, 6250* Sausas spalvveida stepjulīgu un 
auzeņu stepes dziļās augsnēs 
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Transilvānijā, Moldovā un 
Ukrainas dienvidrietumu daļā 

 Artemisio-Kochion 
Soó 1964 

6250* Reliktas vēlā ledus laikmeta 
kserofītiskās dzeltenzemes 
stepes panoniskajā reģionā 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Reliktas vēlā ledus laikmeta 
kserofītas stepes veida klinšainas 
auzeņu un spalvveida stepjulīgu 
pļavas dziļās Alpu kalnu ielejās 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop. 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Kserofilas atklātas stepes veida 
pļavas uz sekliem akmeņainiem, 
kaļķainiem un silicītiežu 
substrātiem Centrāleiropā un 
Eiropas dienvidaustrumu daļā 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al. 1967 

6190 Kserofilas stepes veida pļavas 
seklās augsnēs uz silicītiežiem un 
ultrabāziskiem iežiem, kā arī 
Hercynicum silūra kaļķakmens 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Kserofilas klinšu stepes veida 
pļavas seklās augsnēs uz 
silicītiežiem un ultrabāziskiem 
iežiem Alpu austrumu daļā un 
Panonijas baseina ziemeļu malā. 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi, 
1966 corr.Mucina in Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Kserofilas klinšu stepes veida 
pļavas uz kalcifiliem substrātiem 
Panonijas baseina un Podoļskas 
reģiona (Ukraina) ziemeļu malā 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi, 
1996 

6190 Kserofilas klinšu stepes veida 
pļavas uz kalcifiliem substrātiem 
Panonijas baseina dienvidu malā 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1974 

6190 vai 62A0 Kserofilas klinšu stepes veida 
pļavas uz kalcifiliem substrātiem 
Ziemeļbalkānos 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Kserofilas, pundurkrūmiem 
bagātas klinšu stepes veida 
pļavas stāvās kaļķainās nogāzēs 
Dobrudžas reģionā un Bulgārijas 
ziemeļaustrumu daļā 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó, 1971) 
Chytrý et Mucina in 
Mucina et Kolbek 1993 

6190  Dealpine reliktas kserofilas 
stepes veida pļavas uz kalcifiliem 
substrātiem Centrāleiropas 
dienvidaustrumu daļā 

 Seslerion rigidae 
Zolyomi 1936 

6190 Dealpine reliktas kserofilas 
stepes veida pļavas uz kalcifiliem 
substrātiem Karpatu austrumu 
daļā 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934  

  Submediteriānās stepes veida 
pļavas dziļās bāziskās līdz 
neitrālās mēreni mitrās augsnēs 
nokrišņiem bagātos reģionos 
Eiropas dienvidrietumu daļā 
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 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Submediteriānās neitrālu un 
bāzisku augsni mīlošas stepes 
veida pļavas dziļās, mēreni mitrās 
augsnēs 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et 
al. 2002 

6210/ 
6210* 

Submediteriānās submontānās 
un montānās joslas acidofilas 
stepes veida pļavas Pireneju 
pakājē un kalnu ielejās 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Submediteriānās submontānās 
joslas adidofilas stepes veida 
pļavas nokrišņiem bagātajā 
Insubrijas reģiona Alpu dienvidu 
malā 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al. 2009 

  Mezokserofītiskās bāziskas 
augsnes atklātas pļavas Eiropas 
subatlantiskajā un 
submediteriānajā daļā 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mezokserofītiskās bāziskas 
augsnes atklātas pļavas 
Centrāleiropas dienvidrietumu 
daļā un Francijā 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mezokserofītiskās bāziskas 
augsnes atklātas pļavas 
Provansas un Ligūrijas 
submediteriānajos reģionos 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Amfi-Adrijas sausas stepes veida 
submediteriānās ganības 
Priekšalpu, Ilīrijas un Dināru 
kalnienes reģionos 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Ilīrijas submediteriānās klinšu 
pļavas seklās kaļķainās augsnēs 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Dināru kalnienes 
submediteriānās klinšu pļavas 
seklās kaļķainās augsnēs 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Pirmsalpu submediteriānās 
kalnāju klinšu pļavas seklās 
kaļķainās augsnēs 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, bet 
droši vien bieži 
klasificēts kā 62A0 

Pirmsalpu un Ilīrijas 
mezokserofītas submediteriānās 
pļavas dziļās un daļēji atkaļķotās 
augsnēs 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al. 2005 

62A0 Sausas submediteriānās ganības 
akmeņainās, kaļķainās augsnēs 
Apūlijā (Dienviditālija) 

Nomenklatūras iemeslu dēļ Mucina (Mucina et al. 2016) neatzīst Itālijas endēmisko savienību. Tā ir plaši 
izmantota Itālijas Natura 2000 tīklā, un dzīvotnes 6210 noteikšana un novērtēšana ir balstīta uz šīs 
savienības ekoloģiskajām īpašībām un tai raksturīgajām sugām. 
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Kārta Savienība I pielikuma 
dzīvotņu veidi 

Apraksts (pamatojoties uz 
Biondi, Blasi 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 Kserofilas līdz mezofilas 
sekundārās pļavas kaļķainajos 
Apenīnos (sub)mediteriānajā un 
mērenajā joslā, optimāli vidēji 
mērenā klimatā 
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2. Saistīto dzīvotņu apraksts 

Citi dzīvotņu veidi, kas ir saistīti vai saskaras ar 6210, var ietekmēt tā apsaimniekošanu. 
Dažas dzīvotnes ir saistītas ar 6210 attiecībā uz dinamiku un ekoloģisko sukcesiju vai 
mozaīku veidošanu. Tā kā sausu pļavu vides apstākļu gradients ir pastāvīgs, dzīvotnes 6210 
veģetācija nereti pāriet citos veģetācijas veidos, kuri ietver turpmāk aprakstītos. 
 
2130* Nostiprinātās piekrastes kāpas ar zālaugu veģetāciju (“pelēkās kāpas“) 
Pāreja uz Mesobromion savienībām pastāv šādos gadījumos: vecas mezofilas pļavas kāpu 
nokarēs un iekšējās kāpās (Anthyllido-Thesietum) bieži veido mozaīkas ar Salix repens 
sabiedrībām, īpaši kāpu rietumu pusē; pļavas — ar De Haan reģiona kāpu Himantoglossum 
hircinum (EK 2013). 

40A0* Subkontinentālie peripanoniskie krūmāji  
Mozaīkas veida veģetācija kaļķainos un silicītiežu substrātos pāriet gan stepes veida pļavās 
(6210), gan mežastepes elementos vai klinšu panonisko zālāju (6190) augos, bieži 
kokaugiem klātu platību nomalēs (EK 2013).  

Dažkārt nav skaidra nošķīruma starp dzīvotni 6210 un 40A0* subkontinentālajiem 
peripanoniskajiem krūmājiem. Pēc 6210 noganīšanas pārtraukšanas 40A0, šķiet, ir Prunus 
fruticosa izplešanās stadija.  

5130 Juniperus communis audzes virsāja vai kaļķakmens pļavās 
Juniperus communis audzes līdzenumu un kalnāju līmenī galvenokārt atbilst noganītu vai 
papuvē atstātu mezofilu vai kserofilu kaļķaino pļavu Festuco-Brometalia (EK 2013) un/vai 
Calluna virsāju fitodinamiskajai sukcesijai.  

Dažos gadījumos ir grūti nošķirt dzīvotni 6210 no dzīvotnes 5130 — Juniperus communis 
audzēm. Faktiski dzīvotnes 5130 identificēšana un robežu noteikšana nav viegla, jo tā ir 
cieši saistīta ar dzīvotni 6210, un tās veģetācijas struktūra var variēt no izkaisītiem īpatņiem 
kaļķainās pļavās līdz biezai un necaurejamai krūmāju veģetācijai. ir svarīgi ņemt vērā šo 
dzīvotņu mozaīku un nodrošināt piemērotu apsaimniekošanu, kas ļauj to aizsargāt 
atbilstīgā stāvoklī. 

6110* Kaļķainas vai bāziskas augsnes Alysso-Sedion albi klinšu pļavas  
Atvērtas, nevienmērīgi izvietotas grupas uz pamatiežu atsegumiem vai akmeņu slāņa, 
kurās dominē viengadīgi augi un sukulenti. Tās bieži atrodas citu dzīvotnes viedu teritorijā, 
galvenokārt 6210. Šādos gadījumos dzīvotnes nevajadzētu kartēt kā kompleksu, bet gan 
grupas reģistrēt kā plašākās dzīvotnes iezīmes26. Dažos Beļģijas un Vācijas reģionos šī 
dzīvotne ir ļoti cieši saistīta ar Xerobromion un Mesobromion asociācijām (EK 2013). 

6120* Sausas smilšu augsnes kaļķainās pļavas 
Sausas, biežas atklātas pļavas kalcija sāļus vairāk vai mazāk saturošās smiltīs iekļaujas 
veidā 6120. Smilšainas augsnes veidus var uzskatīt par 6120, ja smiltis ir kaļķainas, savukārt 
morēnu veidu var uzskatīt par 6210 (Pihl et al. 2001) Dānijā. 

  

                                                 
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* Sugām bagātas Nardus pļavas ar silikātu substrātu kalnu apvidos (un piekaļņu 
apvidos — kontinentālajā Eiropā) 
Dānijā vietās, kur kaļķainais sastāvs ir pilnībā vai daļēji izskalots (pH 6–7), sabiedrības veids 
atspoguļo pārejas stadiju uz veidu 6230; šādos gadījumos sugu sastāvs nosaka piemērotu 
klasifikāciju (Pihl et al. 2001). 

6240* Subpanoniskās stepes veida pļavas 
Stepes veida pļavas, kurās dominē zāles kušķi, Festucion valesiacae savienības kokaugi 
(chamaephytes) un daudzgadīgie augi, kā arī saistītie sintaksoni. Šīs kserotermiskās grupas 
attīstās uz dienvidu nogāzēm akmeņainā substrātā un mālsmilts nogulsnējumu slāņiem ar 
granti (EK 2013), kā arī uz dzeltenzemes un dziļām smilšainām augsnēm sausas vasaras 
klimatiskajos apstākļos. To izcelsme daļēji ir dabiska un daļēji — antropogēna. Tās ietver 
sausus, termofilus un kontinentālus apgabalus, kurus raksturo Vidusjūras–stepju reģionā 
izplatītu azonālu, edafisku un mikroklimatisku notikumu skartu vienību ietekme 
kontinentālajā reģionā un daļēji arī citos bioģeogrāfiskajos reģionos (sk. Ssymank 2013). 
Par galveno atsauces sugu, kas šo veidu nošķir no citiem sausu pļavu veidiem, var uzskatīt 
Stipa capillata (Lasen, Wilham 2004). 

6270* Fenoskandijas zemieņu sugām bagātās sausās līdz vidēji mitrās pļavas 
Šo dzīvotni veido pusdabiskas pļavas ar līdzīgu fizionomiju, taču tajos ir maz kaļķainu 
augsni mīlošo augu sugu vai to nav vispār; lielākoties šīs pļavas atrodas barības vielu ziņā 
nabadzīgās augsnēs uz gneisa vai granīta pamatiežiem Ziemeļvalstīs. 

6280* Nordiskās alvas un pirmskembrija perioda kaļķakmens plakankalnes 
Dažos reģionos ir grūti nošķirt dzīvotni 6210 no 6280* Nordiskās alvas un pirmskembrija 
perioda kaļķakmens plakankalnes dzīvotnes, īpaši Ziemeļigaunijā, kur kaļķainās augsnes 
slānis ir ļoti plāns atbilstoši 6280*, bet zālaugu stāva produktivitāte un sugu bagātīgums 
atbilst 6210. Dažos Rietumigaunijas apgabalos pretēja situācija arī nav retums — 
produktivitāte var būt zema, un dažas izteikti raksturīgas sugas norāda uz 6280*, taču nav 
monolīta kaļķamens vai ļoti plāna augsnes slāņa.  

62A0 Austrumu submediteriānās sausās pļavas (Scorzoneratalia villosae) 
Sausas submediteriānā reģiona pļavas Triestes apkārtnē un Istras un Balkānu pussalās, kur 
tās pastāv līdzās Festucetalia valesiacae stepes veida pļavām (6210), salīdzinot ar kurām 
tās attīstās apgabalos ar mazāk izteiktu kontinentālo raksturu, un tām piemīt lielāks 
Vidusjūras faktors (EK 2013). 

6410 Molinia pļavas ar kaļķainu, kūdras vai mālu-dubļu piesātināto augsni 
Periodiski mitrās augsnēs var notikt pāreja uz neitrāli bāziskās līdz kaļķainās augsnēs 
sastopamo apakšveidu. Karpatu kalniem ir raksturīga Brachypodio pinnati-Molinietum 
arundinaceae sabiedrība, kurā bieži sastopamas mitrumam piemēroto molīniju 
diagnostiskās sugas (Molinion ) un Festuco-Brometalia klases termofilās sugas (Škodová et 
al. 2014).  

6510 Zemieņu siena pļavas (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) un 6520 Kalnu 
siena pļavas 

Šīs ir pusdabiskas dzīvotnes, kuru uzturēšana ir atkarīga no cilvēku darbības. Tās ir barības 
vielām bagātas, mēreni mitras, regulāri pļautas un mēslotas neintensīvā veidā. Bez 
mēslošanas un pļaujot biežāk nekā reizi gadā, atsevišķiem sausākiem šīs dzīvotnes 
apakšveidiem ir tendence pārveidoties par Mesobromion pļavām (dzīvotne 6210) (Lasen, 
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Wilham 2004). Robežas starp dzīvotnes 6210 un dažām dzīvotnes 6510 formām (kurās 
pastāv dažas termofilas sugas) nereti nav skaidras, īpaši Polijas ziemeļu daļā un Igaunijā, 
kur dzīvotne sasniedz tās ģeogrāfiskās izplatības areāla robežu un klimata apstākļu dēļ 
termofilo sugu saraksts ir dabiski ierobežots. Īpaši grūti šīs dzīvotnes interpretēt var būt 
tādās kserotermisko pļavu (6210) platībās, kuras pārņēmusi augstā dižauza (Arrhenatherus 
elatius) un kuras ir neatbilstīgi apsaimniekotas pļaujot, nevis noganot. 

7230 Sārmaini dumbrāji 
Pludmaļu ieplakās un kaļķaino dumbrāju malās dzīvotnes veids 6210 var būt pārejā uz 
7230 (Pihl et al. 2001). 

8240* Kaļķakmens slāņi sastāv no kaļķakmens pamatiežu blokiem, kuri var veidot mozaīkas 
ar kaļķainām pļavām. Dzīvotne 6210 var būt kompleksā dzīvotnes veida 8240 daļa. Ir ļoti 
svarīgi saglabāt šo dzīvotņu mozaīkas, kas veido vērtīgu ainavu dažās ES daļās. 
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3. Jaunākie LIFE projekti, kuru mērķis ir sausu pļavu aizsardzība  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan — Natura 2000 tīkla sasaiste pāri Beļģijas un 
Nīderlandes robežai Māsas baseinā 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Retu nemeža dzīvotnēs mītošu tauriņu sugu integrēta aizsardzība 
Čehijā un Slovākijā 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE — Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas 
izpildes optimizācija Dienvidbohēmijas reģionā un Slovākijas 
dienvidu daļā 

DE LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX — sausas dzīvotnes kaļķainās augsnēs Höxter kultūrainavā 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds — Hessische Rhn kalnu pļavas, 
neiekoptas ganības un putni tajās 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Pusdabisku dzīvotņu veidu atjaunošana, lai tie pilnībā nosegtu 
Helnæs teritoriju 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran — Dzīvotņu direktīvas 1. pielikuma prioritāru sauszemes 
dzīvotņu ilgtspējīga apsaimniekošana Aranu salās 

IT 
LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing — pusdabisko sauso pļavu aizsardzība un 
atjaunošana Valle Susa, izmantojot noganīšanas tipa 
apsaimniekošanu 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie — steidzamas darbības pļavu un ganību aizsardzībai Gran 
Sasso un Monti della Laga teritorijā 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
un LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE un LIFE IP “Gestire 2020” 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas — Kopienā nozīmīgu degradētu dzīvotņu 
atjaunošana Lietuvas aizsargājamajās teritorijās 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

LIFE projekts “Vietējo iestāžu īstenota sugām bagātu dzīvotņu 
aizsardzība un apsaimniekošana”  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis — kaļķainu pļavu atjaunošana Luksemburgas austrumu 
daļā 2014.–1019. gadā 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE — ES prioritāro pļavu atjaunošana un to dažādas 
izmantošanas veicināšana 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL — kserotermisko pļavu aizsardzība un 
atjaunošana Polijā: teorija un prakse 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG — “Orle Gniazda” ainavu parkam 
raksturīgo vērtīgu nemeža dzīvotņu aizsardzība 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands — sauso pļavu aizsardzība un apsaimniekošana 
Slovēnijas austrumu daļā 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC — subpanonisko sauso pļavu dzīvotņu un 
sugu aizsardzība 

 

 

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/

