Dabisko zālāju apsaimniekošanas
un aizsardzības vadlīniju izstrāde –
mērķi,
mērķauditorija,
saturs un pieejamie dati
Solvita Rūsiņa
Projekts LIFE 11 NAT/LV/371 NAT-PROGRAMME tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE finanšu instrumenta atbalstu.
Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Diskusiju objekts

Darba grupa
Aizsardzības
programma

Apsaimniekošanas
vadlīnijas

?
KUR apsaimniekot
KĀ apsaimniekot
kādas metodes izmantot
KĀ NODROŠINĀT, KA APSAIMNIEKOŠANA
NOTIEK?
Mērķauditorija
Mērķauditorija
1. dabas aizsardzības tieši un netieši
1. apsaimniekotāji
PRIORITĀRO RĪCĪBU
• arvien vairāk ir tādu apsaimniekotāju,
organizētāji
IETVARS
kuriem nav attiecīgās pieredzes
• Natura
2000(PAF)
teritoriju pārvaldītāji
•

pēc iespējas samazināt mācīšanos no
savām kļūdām (mācīties no citu kļūdām

2. konsultanti, dabas eksperti,
3. dabas aizsardzības tieši un netieši
organizētāji

•
•
•
•
•

pašvaldību plānotāji
aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji
projektu pieteicēji Arī tajā
brīvprātīgā darba neatbildēti
organizētāji
...
jautājumi – kā

2. konsultanti, dabas eksperti,
u.c.
to panākt
interesentiem
Diskusija
turpinās.....

Darba grupa
1.seminārs – apjaust viedokļu dažādību, uzklausīt vajadzības, aicināt uz
sadarbību

konkrētu
jautājumu
apspriešana
mazākās grupās

konkrētu
jautājumu
apspriešana
mazākās grupās

konkrētu
jautājumu
apspriešana
mazākās grupās

konkrētu
jautājumu
apspriešana
mazākās grupās

konkrētu
jautājumu
apspriešana
mazākās grupās

2.seminārs – (aptuveni pēc gada) 2 dienas (sagatavoto vadlīniju materiālu
apspriešana, ieskaitot apsaimniekošanas vietu apmeklējumu dabā)

Diskusiju objekts

Biodaudzveidības vērtība

Ainavas vērtība

Kultūrvēsturiskā vērtība

Atpakaļ, Jāņa bērni,
Jums nav lāga Jāņu zāļu:
Suņaburkši, pupurlakši,
Tàs ir jūsu Jāņu zāles.

27108. Kas sienu pļaunot uzpļaun kaudžu
vietu, tam tai pašā gadā būs jāapprecējas.
/K. Veinbergs, Aumeisteri./

Vērtība cilvēku acīs...
• 475 pilskalni

Mežītes pilskalns
http://talsitourism.lv/index.php/page,Content/id,158

Diskusiju objekts
47 581 ha
0.7 % no valsts
teritorijas

salīdzinājumam:
ezeri - 1.5 % no Latvijas teritorijas
39 500 ha kailciršu 2010.gadā (0.6 %)
30 400 ha – Rīgas administratīvā teritorijaija

1.9 %
lauksaimniecības zeme
aramzeme

48 %

Pastāvīgie zālāji,
stādījumi, neizmantotā

50 %

Apsaimniekošanas vadlīnijas
ganīt?

pļaut?

kazas?

aitas?
cik zemu pļaut?
kad pļaut?
ar ko pļaut?

sūnas ravēt?
cik krūmus atstāt?

Apsaimniekošanas vadlīniju saturs
Biotopu grupas vispārīgā sadaļa
Zālāju biotopu grupas īss raksturojums
kas ir zālāji, kādas atšķirības dabiskajiem no kultivētajiem, izplatība, daudzveidību noteicošie faktori...

Zālāju biotopu apsaimniekošanas un izmantošanas tradīcijas Latvijā
īss ieskats vēsturē, kā un kādēļ zālāji apsaimniekoti laikā, kad to bija Latvijā visvairāk...
Zālāju biotopu aizsardzības problēmas
kas no zālājiem palicis pāri, kādēļ ir tik maz un tik sliktā stāvoklī, kādēļ tie arvien pazūd...

Zālāju biotopu aizsardzības un saglabāšanas pieejas agrāk un mūsdienās
zālāju aizsardzības pirmsākumi; dabas aizsardzības kļūdas, kas cilvēku galvās joprojām; kāda ir zālaju
aizsardzības formālā puse, kādi
risinājumi...
Zālāju ekosistēmu pakalpojumi un citas funkcijas
kam vajadzīgi dabiskie zālāji mūsdienās, kas no zālāja komponentēm katram šķiet svarīgākais – putni, puķes,
tauriņi, ainava, cilvēks, lops...... tradīcijās ieskicējam arī materiālo un nemateriālo kultūru?
Sagatavošanās pirms zālāju biotopu atjaunošanas vai apsaimniekošanas
par ko būtu jāpadomā, pirms ķeramies pie zālāja atjaunošanas vai apsaimniekošanas - mērķi; kādas
formalitātes jākārto, lai varētu uzsākt atjaunošanu – lai nenokļūtu ķezā; kā aprēķināt izmaksas...
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Apsaimniekošanas vadlīniju saturs
Biotops (kods) (konkrēta biotopa sadaļa)
Biotopa apraksts
1.1. Īss apraksts
1.2. Varianti
1.3. Līdzīgie biotopi
1.4. Biotopam nozīmīgi procesi un struktūras
1.5. Izplatība Latvijā (norādot vietas, kur visvairāk vajag aktīvu apsaimniekošanu)
1.6. Aizsardzības vērtības
1.7. Aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi
1.8. Līdzšinējās aizsardzības un apsaimniekošanas aktivitātes
2. Ietekmējošie faktori un apdraudējumi
3. Vēlamie biotopa aizsardzības, atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi
3.1. Optimālā apsaimniekošana
3.2. Suboptimālā apsaimniekošana
3.3. Biotopa atjaunošana
3.4. Biotopam nelabvēlīga apsaimniekošana
3.5. Aizsardzības un apsaimniekošanas konflikti
3.6. Citas problēmas un risinājumi
3.7. Ainavas veidošana un apsaimniekošana biodaudzveidībai
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Apsaimniekošanas vadlīnijas ir!
KUR tās pielietot?

Natura 2000 teritoriju aizsardzības programma
mērķis: par katru N2 teritoriju ir jābūt vīzijai, ko, kur un cik ha no zālājiem ir
jāapsaimnieko, lai šī N2 teritorija dotu kopējo artavu zālāju aizsardzībā Latvijā

Iespējamā zālāju dzīvotņu (biotopu) aizsardzības programmas Natura 2000 teritorijās
struktūra
PAR KATRU NATURA 2000 TERITORIJU:
1. Teritorijas īss raksturojums, gads, platība, izveidošanas mērķis, galvenās vērtības
2. Dabas aizsardzības plāns, noteikumi, plānošanas dokumenti
3. Teritorijas problēmas, riski
4. Biotopi – kopsavilkums no N2000 anketām
5. Līdz šim veiktā aizsardzība, apsaimniekošana
6. Nepieciešamie apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumi
7. Finanšu vajadzības programmas ieviešanai, biotopu apsaimniekošanai, iespējamie
instrumenti

Apsaimniekošanas vadlīnijas un arī
Aizsardzības programma stāvēs plauktā, ja
nebūs cilvēku, kuri reāli zālājus apsaimnieko
tādi cilvēki ir...
...taču vajadzētu vairāk...
... kā to panākt?
SĀKAM DISKUSIJU...

Paldies par uzmanību!
Projekts “Natura 2000 teritoriju nacionālā
aizsardzības un apsaimniekošanas
programma” NAT-PROGRAMME
http://nat-programme.daba.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda,
LV-2150 ,Latvija
e-pasts: rusina@lu.lv

