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Kas tas ir – Bioloģiski vērtīgais zālājs (BVZ) ?



Sētais zālājs

Zelmeni veido vienas vai dažu sugu kombinācija. Zālājs iesēts sagatavotā aramzemē, nereti tiek 
mēslots. Tiek intensīvi apsaimniekots - pļauts vai noganīts. Šāda zālāja dzīvescikls parasti ir līdz 5 
gadiem



Kultivēts zālājs
Intensīvi apsaimniekots sēts zālājs – piesēts, regulāri mēslots, kas ilgstoši nav bijis uzarts. Zelmenī dominē 
sētās graudzāles (kamolzāle, timotiņš, pļavas auzenes, pļavas skarene) tauriņzieži (sarkanais, baltais āboliņš), 
atmatu sugas (pienenes, pīpenes). Samazinoties apsaimniekošanas intensitātei var novērot dažu sugu 
ekspansiju – podagras gārsa, parastā vīgrieze, slotiņu ciesa u.c. Zālāja ilglaicība vismaz 10-30 gadi



Dabisks zālājs = bioloģiski vērtīgs zālājs (BVZ)

Augāja struktūru veido 3-4 stāvi. Zālājā nedominē sētās graudzāles. Ir labi izveidota velēna

Ilgstoša, vienveidīga, ekstensīva apsaimniekošana – pļaušana (ar siena novākšanu), ganīšana

Nav veikta zālāja ielabošana – mēslošana, piesēšana

Visā zālāja platībā sastopamas vismaz 5 BVZ indikatorsugas

Daudzveidīga, aktīva paliene



Latvijā ir daudz pļavu…

Pirms 100 g bija 30% tagad atlikuši 0,7% un no tā lielākā daļa šobrīd strauji iet bojā

Mēs esam paaudze, no kuras rīcības tuvākajās dekādēs atkarīgs vai nākamās paaudzes 
Latvijā vēl redzēs dabiskās pļavas un ganības

Līdzībā ar kultūrvēsturiskajām vērtībām dabas vērtību pasaulē šo pļavu un ganību nozīme ir 
kā Doma baznīcai, senlatviešu pilskalniem, Kuldīgas vecpilsētai …

Pazaudējot šos 0,7% ar dabiskajiem zālājiem, biodaudzveidības nozīmē mēs pazaudēsim 
vairāk nekā tad, ja izzustu pilnīgi visi citi Latvijas zālāji kopā



Dabisks zālājs = Bioloģiski vērtīgs zālājs (BVZ)

Atbilst ES nozīmes zālāju biotopiem, kā arī tiem kāpu, virsāju un purvu biotopiem, kuri ir atkarīgi no 
lauksaimnieciskās darbības.

No Lauku attīstības programmas pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātes Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos (BDUZ) tiek piešķirts atbalsta maksājums zālāja uzturēšanai. 

BVZ noteikšanai izstrādāta metodika 
(https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/TP%20petijumi/20131121_BVZ_kartesanas_metodika.pdf)

BVZ novērtēšanu veic sertificēti zālāju vai ornitoloģijas eksperti

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/TP petijumi/20131121_BVZ_kartesanas_metodika.pdf


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

BVZ NOTEIKŠANA PRAKSĒ
To veic Dabas aizsardzības pārvaldes zālāju vai ornitoloģijas jomā sertificēti eksperti (skatīt Dabas 
ekspertu reģistru)http://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_eksperti/ekspertu_registrs/



Botānisko BVZ indikatorsugas

http://old.ldf.lv/upload_file/29124/DAP-Iepazisim_Plavas-DEMO.pdf



Putnu BVZ

Putnu Direktīvas 1. pielikuma suga

Reta zālājos ligzdojoša suga

Pļavu bridējputnu sabiedrībai piederīga suga

Zālājiem raksturīga suga ar skaita samazināšanās tendenci

Agrāk noteiktie BVZ, kas nav botāniskie BVZ, bet atrodas Natura 2000 teritorijās, kurās ir 
sastopamas tās putnu mērķsugas, kuru dzīvotne ir zālāji
No jauna pieteiktie putnu BVZ, kas ir nozīmīgas dzīvotnes vairākām no zālājiem atkarīgām 
putnu sugām:



D

• Nedzīvās (augsnes, 
mitruma un klimatisko 
apstākļu) un dzīvās dabas 
(augājs, dzīvnieki un 
mikroorganismu ) 
mijiedarbība rada 
labvēlīgus apstākļus 
ekosistēmu pastāvēšanai



Graudzāles, velēna
Hutchings, John, 2004, Annals of Botany

http://www.bizslovo.org/content/images/stories/sad-gorod/sunycya07.jpg

http://agrolib.ru/books/item/f00/s00/z0000012/pic/000026.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFNPvt8W53KaEpgj2JgMJzgowYueEwUG-uYIRMh1sM_cgFDcn5qGANM8Rfjw

http://www.ars.usda.gov/images/docs/7647_7841/2005-X-PlantRoot.jpg

DABISKS ZĀLĀJS KULTIVĒTS ZĀLĀJS



Pasaules Dabas fonds Foto: Zudusi Latvija 

Svarīgas ir norises arī daudz plašākā ainavā, ne tikai atsevišķā 
kvadrātmetrā vai pļavā

Zālāja pastāvēšanai svarīga ir zemnieka darbība, nopļaujot un novācot 
zāli vai noganot, tiek iznestas barības vielas un tas ir svarīgs 
priekšnoteikums dabiska zālāja pastāvēšanai



Kur pazuduši dabiskie zālāji?   Fragmentācija

• Izmainot tradicionālo saimniekošanas veidu, notiekot pļavu fragmentācijai un aizaugšanai. 
Palielinās lauksaimniecības intensitāte.

• Zālājs ir pārāk mazs, nav saistīts ar citu zālāju,  ir izolēts. Tam nav kontaktjosla ar 
ekokoridoru. Nenotiek ģenētiskā materiāla apmaiņa, atjaunināšana – sugas izmirst 

dabiskie zālāji

aramzeme

meži



Fragmentācija – kādēļ agrāk tās nebija?

Aramzeme:

Ganīšanās

Sēkla ar nezāļu 
piemaisījumu

Mēslu vešana

Dūņu vešana

Pakaišu 
gatavošana

Virsāji:

Ganīšanās

Velēna,

Pakaiši

Zālāji:

Ganīšanās

Mēslošana un sēklu 
izplatīšanās ar 
izkārnījumiem

Siena ieguve

Mēslu savākšana

Ciemats:

Ganāmpulka 
pārvietošanās no 

un uz ganībām

Pakaišu lietošana

Izkārnījumi

Siena vešana

Upes:

Pali

Meži:

Ganīšanās

Zaru slotiņas

Siena ieguve 
mežmalās;

Velēnas 
izmantošana 



Fragmentācija. Mūsdienas

Ciemats:

Lopus negana –
tikai kūtīs

Baro ar skābsienu 
(sēklu nav) vai 

sienu, kur ir pāris 
sugu sēklas

Zālāji:

Intensīva 
noganīšana, bieža 

pļaušana

Mēslo ar 
minerālmēsliem

Aramzeme:

Sēklas attīrītas no 
nezālēm

Minerālmēsli 
(nenonāk sēklas, 
kas lopu mēslos

Virsāji: Ganīšana 
nenotiek

Upes: pali 
nenotiek

Meži: Tikai 
koksnes ieguve



Izmaiņas ainavā

Ainava – zālāji vienā sistēmā ar pārējo saimniecību

• Kopganības

• Pļavas un tīrumus iežogo, lopus gana visapkārt, gk. 
mežos

• Augsnes tika noplicinātas visā ainavas kompleksā – no 
meža un ganībām iznes uz aramzemi – tur iznes ar 
ražu

• Siena pļavas ar zārdiem – sēklu pārvietošana, 
nogatavošanās, sugu atjaunošanās

• Fragmentācijas nav

Ainava - zālāji gandrīz nemaz nav saistīti ar citiem 

saimniecības elementiem

Sienu ved prom uzreiz (netur zārdos)

Nav mežmalu

Barības vielu ienese ne vien mēslojot, bet arī ar lopu

piebarošanu

Izteikta fragmentācija – gan telpiskā, gan sēklu pārneses vektoru 
ziņā

Ek
st

en
sī

vi

In
ten

sīvi



Kur pazudušas naktsvijoles?

Līdz ar tradicionālo procesu izzušanu samazinās augu iespējas izplatīties ar citu palīdzību, bet viņu pašu spējas to paveikt nereti 
izrādās stipri ierobežotas

Orhidejas izplatās ar vēju, ļoti 
sīkas sēklas, 300 m pārvarēja 5-
10 gados

Lauku drudzene to izdarīja 25 gados, lai gan 
augsnes un veģetācijas apstākļi bija piemēroti 
jau 1. gadā šī suga izplatās ar dzīvnieku 
palīdzību



D

Kāpēc dabiskie zālāji mūsdienās izzūd ?
Pēc visiem sarežģītajiem izzušanas cēloņiem jāatceras, ka dabiskos zālājus arī vienkārši uzar, apbūvē, mākslīgi 
apmežo, vai kā mazāk auglīgas un tādēļ pamestas vietas, tie apmežojas dabiski



Kādēļ dabisko zālāju nozīme tik liela?

Izcila sugu bagātība, citās vidēs neatrodamas augu sabiedrības

Vairākos dabisko zālāju veidos sugu bagātība mazā platības 
vienībā ir lielāka nekā tropiskajos lietusmežos

Ar lielu augu sugu bagātību ir saistīta kukaiņu un citu 
bezmugurkaulnieku, mikroorganismu daudzveidība utt.



Ekosistēmu pakalpojumi zālājā

Bioloģiskā daudzveidība
(Augi/ dzīvnieki/ 
bezmugurkaulnieki)

Ūdens apmaiņa 
(attīrīšana/grunts
ūdeņu 
atjaunināšana)

Oglekļa 
saistīšana/
uzglabāšana

Lopbarība/
Lopkopības platība

Augsnes auglības 
nodrošināšana

Atjaunīgās
enerģijas avots

Erozijas kontrole

Iedvesmas avots

Sēklu banka

Apputeksnēšana

Nezāļu un invazīvo
sugu ierobežošana

Plūdu riska 
mazināšana

Koksnes 
ražošana

Ārstniecības  un 
saimniecībā 
izmantojamie augi

Piesārņojuma 
mazināšana

Ainava/Estētiskā 
vērtība/Dzīves kvalitātes 
nodrošināšana/Rekreācija/
izglītošana



Par BVZ atzītie zālāji redzami Dabas datu 
pārvaldības 

sistēmā OZOLS 
http://ozols.daba.gov.lv/dappub/



No 60%, kas pieteikti apsaimniekošanai Lauku attīstības 
programmas ietvaros iepriekšējā periodā atbilstoši 
apsaimniekota ir tikai puse ES nozīmes zālāju biotopu. 

Autors: S.Rūsiņa



PĻAUŠANAS LAIKS 

TRADICIONĀLĀ VĒLĀ

jūnija 2.puse - jūlija 1.puse jūlija 2.puse - augusts,   septembris

fenoloģiskās fāzes - mainās gadu no gada noteikts datums - nemainās

~ puse noziedējusi, puse ziedos vairums noziedējis

barības vielas augu virszemes daļās

barības vielas saknēs - krājumi nākamai 

sezonai

visas sugas vienlīdzīgas graudzāles ņem virsroku

Visos pētījumos rezultāts: vēlā pļaušana ilglaicīgā perspektīvā
samazina augu sugu daudzveidību un maina augu sabiedrību



• Vairums barības vielu no pļautās zāles tiek izskalots 
dažu nedēļu laikā (Sykora et al. 2002)

• Veidojas sugām nabadzīgas eitrofo lakstaugu audzes

• Kūla kavē konkurētmazspējīgu (vairums dab.z. 
indikatorsugu) dīgšanu un augšanu

• Organiskās vielas uzkrājas, tām laba ūdens 
uzsūkšanas kapacitāte – mitrums pieaug, tas vēl 
vairāk veicina auglību

Nepiemērota apsaimniekošana - smalcināta zāle jeb zālāja mulčēšana



• 1630 Piejūras zālāji

• 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos 

• 6110* Lakstaugu pioniersabiedrības seklās kaļķainās augsnēs

• 6120 * Smiltāju zālāji

• 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs

• 6230* Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji)

• 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas

• 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs

• 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes

• 6450 Palieņu zālāji

• 6510 Mēreni mitras pļavas

• 6530* Parkveida pļavas un ganības

Latvijā ir 12 (no 30) Eiropas Savienībā aizsargājamajiem zālāju 
biotopiem = visi dabiskie zālāji = botāniskie BVZ

Visus no lauksaimnieciskās darbības atkarīgos ES dabisko zālāju biotopus apdraud 
pamešana un /vai nepareiza apsaimniekošana!



Vienīgā dzīves vide 1/3 no Latvijas floras
sugām
Nozīme sugu areāla saglabāšanā – zālājos mīt 30% no augu 
robežsugām, no kurām daudzas R-Eiropā ir ļoti retas vai 
izzudušas

Vienīgā dzīves vide lielākai daļai
Latvijas orhideju

Vienīgā dzīves vide 
ķikutam, griezei – vismaz 15
putnu sugām. 
Griezei LV viens no
lielākajiem populācijas
blīvumiem Eiropā.

Vienīgā dzīves vieta zirgskābeņu zilenītim
(rets visā Eiropā) un vēl simtiem bezmugurkaulnieku sugu

Dabiskie zālāji
0,7 % no valsts



Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna izstrāde - apsaimniekošanas 
plānošana ilgtermiņā

Izstrādātas un visiem pieejamas ir dabisko zālāju apsaimniekošanas vadlīnijas (http://nat-
programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas ) , turpat pieejamas vadlīnijas arī par 
mežu, ūdeņu, u.c. biotopu apsaimniekošanu

Vadlīnijās atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par biotopa sastopamību, ekoloģiju, visām tradicionālajām un 
netradicionālajām, bet ieteicamajām apsaimniekošanas metodēm, u.t.t.

Īsā versija: 

• Nodrošināt pļavu regulāru apsaimniekošanu

• Ideālā gadījumā pļavas tiek apsaimniekotas pēc izstrādāta biotopu apsaimniekošanas plāna.

• Ja plānu izstrādāt nav iespējams – pieļaujama BVZ pļauja vienu reizi gadā vasaras vidū ar zāles 
savākšanu

• Nav pieļaujama – pļavu pamešana, pļavu pļaušana bez zāles savākšanas, kā arī zemes izmantošanas 
veida maiņa

http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas


Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna izstrāde -
apsaimniekošanas plānošana ilgtermiņā

Ar ko sākt? 

Konstatēt 
problēmu!

Pareizi to 
risināt!

Iekļaut atbilstošas rīcības un 
apsaimniekošanas izvēle 

saimniecības zālāju 
apsaimniekošanas plānā

Vislabāk, ja zālāju 
apsaimniekošanas 
plānu palīdz sagatavot 
pieredzējis zālāju 
biotopu eksperts



Situācijas var būt dažādas

Biežāka pļaušana ekspansīvu un invazīvu sugu ierobežošanai. 
Pirmā pļaušanas reize ap Jāņiem, kad vairums augu ziedēšanas 
fāzē (pilnziedā) vai noziedējuši, bet sēklas vēl nav ienākušās,  un 
augā ir lielākais barības vielu daudzums un iespēja iznest vairāk 
barības vielu no sistēmas. Otrā pļaušanas reize vēlā vasarā vai 
rudens sākumā (nav pieļaujama, ja par platību saņem BDUZ 
maksājumus!!!)



Atkarībā no zālāja stāvokļa biotopa atjaunošanas uzsākšanas brīdī 
veicami dažādi pasākumi:

Koku un krūmu novākšana, atvašu ierobežošana

Kūlas un sūnu novākšana

Zālāja virsmas nolīdzināšana

Augsnes auglības samazināšana

Mitruma režīma atjaunošana

Augu sugu sastāva mērķtiecīga veidošana

Ekspansīvu un invazīvu sugu ierobežošana

Atjaunojoša pļaušana vai ganīšana

Uzturoša pļaušana vai ganīšana



Par katru no šiem pasākumiem Vadlīnijās ir atrodamas pielietojamās 
metodes

Ja BVZ ir ārpus lauka bloka, tad tā atjaunošanai un uzturēšanai, iespējams, 
vajadzīgas netradicionālas metodes:

Sakņu frēzēšana

Kontrolēta dedzināšana (kā pirmreizējs   atjaunojošs pasākums)

Mitruma režīma atjaunošana

Velēnas noņemšana u.c.

Šie pasākumi šobrīd netiek pieļauti, ja par konkrēto platību tiek saņemti 
BDUZ maksājumi!



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Nākotnes uzdevums, kurš jāsāk realizēt jau tagad -
pareizi uzturēt  un atjaunojot dabiskos zālājus, kā arī veicināt bioloģisko daudzveidību 
kultivētajos zālājos!

Uzsākot šādu zālāju ekstensīvu 
apsaimniekošanu, iespējams atjaunot dabisku 
zālāju:
Ja kultivēšanas periods bijis īss (līdz 5 g.), 

tad atjaunošanas potenciāls augsts
Ja kultivēšanas periods ilgāks par 5-10 g., 

tad atjaunošanas potenciāls zems
 Ja dabiska zālāja pazīmes ir jau pirms 

atjaunošanas uzsākšanas, tad sekmes 
parādās jau pēc 5 -10 gadiem

ja augsnes auglība ļoti liela un dabiskās 
sugas nav saglabājušās, tad  pilnībā biotops 
var izveidoties pēc 20-50 -100 gadiem. 



APSAIMNIEKOŠANAS PIEMĒRS: Z/S LIELKRŪZES

• Govis kopā ar zirgiem – pļaušanas efekts (zirgi noēd vietas, 
kuras govis neēd)

• Agrā noganīšana – lielie, agresīvie pļavu augi, kas pavasarī 
pārklāj augšanas telpu, tiek ierobežoti.

Ganīšana

• Laukus pļauj, kad augiem sēklas nogatavojušās. Rudenī –
ziemā sienu ar visām sēklām ved izbarošanai uz 
mazvērtīgākiem zālājiem, lai tur, sēklām izbirstot, veidotos 
lielāka daudzveidība.

Pļaušana

• Platībā, kurā jāierobežo krūmi, kūla, slotiņu ciesa u.c., liek 
laizāmo sāli, kas pievilina dzīvniekus.

Krūmu, ekspansīvu 
sugu likvidēšana



Putnus saudzējoša pļauja



Zaļā infrastruktūra
Pēc iespējas saglabāt un izmantot to, kas jau ir – kokus, atdalošās joslas, 

pagalmus, parkus

Sakopt ezeru un upju krastus, neļaut tiem aizaugt, uzturēt tos atklātus, lai 

ūdens palu laikā varētu iznest mehānisko piesārņojumu, kuru savākt būs 

daudz vieglāk!

Regulāri pļaut ceļmalas, bet nopļauto zāli savākt

Ieraudzīt skaistumu savvaļas augos – virkne no ceļmalu, laukmalu, nezāļu 

un atmatu sugām arī ir skaistas!



Apstaigājam apkārtni, mēģinām ieraudzīt vērtīgus ainavas elementus, atceramies 
vietas, kur agrāk bijušas pļavas un ganīti lopi;

Atjaunojam platības, runājam ar kaimiņiem un pašvaldību, sadarbojamies zālāju 
apsaimniekošanā;

Vērtīgākajās pļavās sienu žāvēt, kraut zārdos un tikai tad vest prom;

Ja vien ir lopiņi – atjaunojamas zālāju platības var atrast ļoti daudz kur!

Ko vēl varam darīt?



Ko vēl varam darīt? Paust savu viedokli par KLP nākotni!
Eiropas vides birojs, sadarbībā ar virkni citu Eiropas vides un bioloģisko lauksaimnieku organizācijām veic sabiedrisko 
aptauju par ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizāciju un vienkāršošanu līdz 2017. gada 2. maijam 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=LV ,ieteicamās atbildes un to pamatojums 
http://ldf.lv/sites/default/files/klp_konsultacija_gala.pdf

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=LV
http://ldf.lv/sites/default/files/klp_konsultacija_gala.pdf



