Bioloģiski vērtīgie zālāji Ludzas novadā
Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs?
Bioloģiski vērtīgie zālāji (BVZ) ir zālāji, kuri veidojušies sen neartās platībās ilgstošas ganīšanas
vai pļaušanas rezultātā. Tie ir neielaboti, nemēsloti, daudzu gadu gaitā cilvēka
apsaimniekoti un uzturēti.

Dabiska zālāja atjaunošana pie Dunakļu un
Mazā Ludzas ezera

BVZ ierindojas starp sugām visbagātākajām augu sabiedrībām pasaulē. Pēc sugu skaita
uz vienu kvadrātmetru tie pārspēj pat tropu lietusmežus.

2015. gadā Ludzā starp diviem ezeriem veikta sausā zālāja kaļķainās
augsnēs atjaunošana, izcērtot kokus un krūmus, izraujot un frēzējot
celmus un saknes, kā arī veicinot augu sugu sēklu izplatīšanos.

Bioloģiski vērtīgs zālājs ir kā kungs
labākajos gados

25 ha platībā atjaunotais zālājs ne vien nodrošinās mājvietu daudzām
augu un dzīvnieku sugām, bet arī kalpos kā ainaviski skaista atpūtas
vieta pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

- Labākajos gados – pēc 40.
Parasti vajag 40 gadus, lai izveidotos!

- Konservatīvs, nemīl pārmaiņas. Ja pārmaiņu
nav, labākie gadi nebeidzas.
Nepatīk straujas vides apstākļu izmaiņas!

- Stabils un interesants – kā persiešu paklājs.
Lielā augu daudzveidība rada spilgtu krāsu gammu!

- Nemīl vientulību.
Uz 1 m2 var būt pat 50 augu sugu!

- Labā formā, vienmēr uz diētas.
Mēslojot bioloģiski vērtīgo zālāju, sugu skaits sāk
samazināties!
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Ludzas novada vērtība - sausie zālāji
kaļķainās augsnēs

Kā pareizi saimniekot, lai atjaunotais zālājs
saglabātos?
Bioloģiski vērtīgo zālāju izplatība
un kvalitāte Ludzas novadā
2015.gadā novadā uzskaitīti 585 ha bioloģiski vērtīgo zālāju.
Novadā sastopami septiņi bioloģiski vērtīgo zālāju biotopu veidi.
Visplašāk ir izplatītas sugām bagātās ganības un ganītās pļavas.
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Tikai 2/5 no bioloģiski vērtīgo zālāju sasniedz labu vai vidēju kvalitāti, savukārt 3/5 bioloģiski vērtīgo
zālāju kvalitāte bija zema.
7% no novada bioloģiski vērtīgo zālāju ir aizauguši ar krūmiem un kokiem.

- Latvijā sausie zālāji kaļķainās augsnēs aizņem vidēji 6,4% no
dabiskajiem zālājiem.

Kopumā slikto zālāju kvalitāti ir noteikusi neapsaimniekošana vai nepiemērota apsaimniekošana
(vēlā pļaušana, zāles smalcināšana un atstāšana uz lauka).

- Ludzas novadā tie ir daudz plašāk izplatīti, aizņemot 23% no dabiskajiem
zālājiem.
- Tie ir Latvijā ar augu sugām bagātākie zālāji (līdz 50 sugas/m ).
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Lai nepieļautu krūmu un to atvašu ataugšanu, turpmāk jānodrošina regulāra
zālāja apsaimniekošana.
Piemērotākais šī zālāja apsaimniekošanas veids ir mērena noganīšana,
nepieļaujot pārganīšanu. Īpaši piemērotas šādas vietas ir aitu ganīšanai, kā arī
ganīšanai attālā.
Ja noganīšana nav iespējama, reizi gadā zālājs ir jānopļauj, bet nopļautā zāle –
jānovāc.
Lai nopļautā zāle būtu izmantojama, pļaušanu veikt laikā no jūnija vidus līdz
jūlija vidum.
Lai ļautu vairoties vēlu ziedošām augu sugām un nodrošinātu dzīvesvidi
bezmugurkaulniekiem un slēptuves putniem, dažus laukumiņus ik gadu jāatstāj
nenopļautus:
Nedrīkst veikt iekultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku augsnes
apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu,
graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju).
Pļaušanai izmanto vieglu tehniku, kas nebojā un nesablīvē augsni.
Šie ieteikumi ir izmantojami arī citu sauso zālāju kaļķainās
augsnēs apsaimniekošanai!

Sagatavots ar Eiropas Savienības LIFE finanšu instrumenta un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, projekta «Alternatīvas biomasas
izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai» (LIFE12 BIO/LV/001130/ LIFE Grassservice)
ietvaros. Par stenda saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi Baltijas Vides Forums, tajā paustie apgalvojumi nav uzskatāmi par Eiropas Savienības viedokli.

Projekta mērķis ir nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu un apsaimniekošanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidot sadarbības
modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām.
Projekta ietvaros Ludzas novadā izvērtēti zāles biomasas resursi un to izmantošana, atjaunoti dabiskie zālāji, demonstrētas alternatīvas iespējas zāles biomasas izmantošanai, kā arī veicināta zemes
īpašnieku un uzņēmēju izpratne un sabiedrības informētība par zālāju apsaimniekošanu un zāles izmantošanas iespējām.
Plašāka informācija par projekta uzdevumiem, aktivitātēm un norisi: http://grassservice.balticgrasslands.eu

