PĻAVAS UN GANĪBAS

Liellopi dabiskajos zālājos.

KĀDĒĻ MUMS IR JĀSAGLABĀ ATKLĀTAS
AINAVAS?
Apdzīvots lauku apvidus ar lopiem ganībās
nav tikai skaista ainava vien. Tas veicina arī
dažādu dzīvotņu veidošanos, kas, savukārt,
rada labvēlīgus apstākļus bioloģiskās
daudzveidības un ekonomiski dzīvotspējīgas
lauksaimnieciskās darbības attīstībai.
Neviens nevēlas redzēt, kā aizaug lauki un kā
izzūd ziedi, tauriņi un daudzveidīga atklāta
ainava.
Amoliņa raibsprārņa (Zygaena viciae)
klātbūtne liecina par labi apsaimniekotu
pļavu un augstu bioloģisko
daudzveidību.

KAS IR GANĪBAS UN PĻAVAS?
Ganībām un pļavām, jeb dabiskajiem
zālājiem, ir ilga noganīšanas un pļaušanas
vēsture. Mūsdienās zeme nav ne arta, ne
mēslota, nav ierīkoti grāvji un stādīti koki vai
sēta zāle. Ir dažādi pļavu un ganību veidi,
piemēram, parkveida zālāji, piekrastes
ganības un palieņu pļavas.

KĀPĒC TĀS IR SUGĀM TIK BAGĀTAS?
Dabiskās pļavas un ganības ir augu sugām
bagātākie biotopi, kur vienā kvadrātmetrā var
sastapt vairāk kā 50 ziedaugu sugu. Bioloģiskajai
daudzveidībai nozīmīgāki ir tie zālāji, kuri ilgstoši
nav mēsloti vai ielaboti. Šādos zālājos ir
sastopama apmēram 1/3 no Latvijā retām un
īpaši aizsargājamām augu sugām. Dabiskajos
zālājos ir sastopamas tādas augu sugas kā
Baltijas dzegužpirkstīte (Dactylorhiza baltica),
gaiļbiksīte (Primula veris), parastā ziepenīte
(Polygala vulgaris), divmāju kaķpēdiņa
(Antennaria dioica), sīpoliņu akmeņlauzīte
(Saxifraga granulata), pļavas pulkstenīte
(Campanula patula) un daudzas citas.

KUR TĀS RODAS?

Apodziņam (Glaucidium passerinum)
patīk meža ganības. Tas ligzdo veco
koku dobumos.

Zālāji ir cilvēka un dabas kopdarbs, kura
saglabāšanu nodrošina cilvēka saimnieciskā
darbība – pļaušana un ganīšana. Radušies no
nepieciešamības sagatavot lopbarību
garajiem ziemas mēnešiem, tie ir
izveidojušies par mājvietu neskaitāmiem
augiem un dzīvniekiem, kas veido tikai
pļavām raksturīgas sabiedrības. Pļavas, lauki
un ganības ir lielisks piemērs cilvēka
saimnieciskās darbības un dabas
līdzāspastāvēšanai.

Skujkoku meža ganības veicina
daudzveidīgu ainavu. Šeit var atrast
retas sēņu un orhideju sugas.
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VAI GANĪBAS UN PĻAVAS VAR MŪSDIENĀS BŪT
IENESĪGAS?
Ar esošajām ES vides subsīdijām, lopu īpašnieki
var saņemt atbalstu ganību un pļavu
apsaimniekošanai. Gaļa no lopiem, kas auguši
ganībās un pa ziemu ir baroti ar sienu, ir
veselīgāka un garšīgāka salīdzinājumā ar gaļu,
kas nākusi no kūtīs audzētiem lopiem, tādējādi
zemnieks var prasīt labāku cenu. Tā kā ganības
un pļavas netiek artas vai mēslotas, tad gaļas
pašizmaksa ir zemāka. Saimniecības ienākumus
var palielināt, organizējot ekskursijas vai citas ar
dabas tūrismu saistītas aktivitātes.

KAS NOTIEK, JA NETIEK TURPINĀTA NOGANĪŠANA?
Lauksaimnieciskās darbības racionalizācija, aramzemēs
audzējot lopbarības kultūraugus un turot lopus telpās
visu cauru gadu, ir novedusi pie pļavu un ganību
pamešanas novārtā. Kad tiek pārtraukta
apsaimniekošana, ainavu pārņem kūla, krūmi un,
visbeidzot, mežs. Mūsdienās Latvijā dabiskās pļavas un
ganības aizņem vairs tikai 0,3% no valsts teritorijas,
turpretī vēl 20. gs. vidū dabiskie zālāji klāja 30% no valsts
teritorijas.

Lauksaimnieciskā ainava Zviedrijā 1940. gados. Atklāta ainava, ko raksturo pļavas un
ganības. Attēls no Gräsö, Zviedrija.

KĀDU LABUMU SNIEDZ DABISKIE ZĀLĀJI?
• Nodrošina barības bāzi augstas kvalitātes
liellopu gaļai.
• Nodrošina ar sienu ziemas periodā.
• Uztur augstu bioloģisko daudzveidību.
• Apsaimniekoti zālāji ievērojami samazina
augsnes daļiņu, augu barības elementu
(slāpekli, fosforu u.c.) un pesticīdu
nonākšanu ūdens objektos.
• Saglabā Latvijas tradicionālo ainavu un
kultūrvēsturisko mantojumu.
• Pamats aktīvajai atpūtai un ekotūrismam.
• Nodrošina barību un dzīvotni kukaiņiem un
putniem.

Publikācija sagatavota Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības programmas ﬁnansētā projekta «Barības vielu noteces
mazināšana Baltijas jūrā, vienoti apsaimniekojot mitrzemes un zālājus»
ietvaros un atspoguļo autoru viedokli. Vadošā iestāde nav atbildīga par
publicēto informāciju.
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Tā pati lauksaimnieciskā ainava 70 gadus vēlāk. Ar krūmiem un kokiem aizaugusi ainava.
Vienīgi vecais lauks ir saglabāts atklāts. Attēls no Gräsö, Zviedrija.

