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1. Įvadas 

Rečiausios Europoje perinčios žąsų rūšies - mažosios žąsies (Anser erythropus) - apsauga 

yra sudėtinga dėl skirtingų sąlygų atskiruose geografiniuose regionuose. Fenoskandinavijos 

populiacijos individų metinis ciklas apima nuo perėjimo vietų Norvegijos šiaurėje iki 

žiemoviečių dviejose Graikijos vietovėse (Kerkini ežere ir Evro deltoje), o pavasarinės 

migracijos kelias driekiasi per Vengriją, Lenkiją, Lietuvą, Estiją ir Suomiją. Norint užtikrinti 

rūšies išlikimą, būtina įgyvendinti veiklas, neapsiribojant viena šalimi, labai svarbus efektyvus 

tarptautinis bendradarbiavimas renkant duomenis apie rūšies gausumą, fenologiją, naudojamas 

buveines, grėsmes ir apsaugos priemonių efektyvumą, bei bendros pastangos įgyvendinant 

esamas apsaugos priemones. 

Įgyvendinant Europos Sąjungos LIFE programos, Norvegijos aplinkos agentūros, 

Vengrijos Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei projekto 

partnerių finansuojamą projektą „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga 

prisitaikant prie klimato kaitos” (angl. Providing a climate resilient network of critical sites for 

the Lesser White-fronted Goose in Europe) LIFE LWfG CLIMATE, Nr. LIFE19 

NAT/LT/000898 (toliau – Projektas) yra prisidedama prie ilgalaikio tarptautinio susitarimo, 

atkuriant mažosios žąsies Fenoskandinavijos populiacijos palankią apsaugos būklę, kaip 

numatyta rūšies apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet vidutiniškai padidėjant 5%. 

Projekto veiklos yra orientuotos į mažųjų žąsų žiemojimo ir laikino sustojimo vietų atkūrimą 

migraciniame kelyje, visuomenės švietimą bei dialogą su suinteresuotomis visuomenės 

grupėmis Europos Sąjungos ir kitose šalyse.  

Ekosisteminių paslaugų (toliau - EP) – įvairialypės naudos, kurią gamta suteikia žmonijai 

– identifikavimas ir vertinimas Projekte apima projekto teritorijose esamas EP, su mažosiomis 

žąsimis susijusias EP ir EP, sietinas su Projekto metu vykdomomis veiklomis. Projekto EP 

dalis padeda geriau atskleisti įvairialypę šio Projekto veiklų naudą ne tik gamtai, bet ir 

visuomenei bei ekonomikai, taip padidinant ir supratimą, kaip gamtosauginių projektų 

finansavimas prisideda ir prie visuomenės gerovės.  

Bioįvairovė, kaip gyvų organizmų visuma, įskaitant ir retas rūšis, yra būtina ekosistemų 

funkcijoms, o tuo pačiu ir EP užtikrinti. Bioįvairovės degradacija gali sąlygoti EP teikimo 

pokyčius, todėl ir rūšys, ir atskiros EP, turi būti saugomos, o jei naudojamos, tai tik tvariai. 

Retų rūšių, tokių kaip mažosios žąsys, ir jų naudojamų buveinių apsauga efektyviai gali 

prisidėti prie susijusių EP išsaugojimo; praradus šią rūšį, nebebus įmanomas ir prarastų su ja 

susijusių EP atkūrimas. Europos Sąjungos direktyvose prioritetinėmis laikomos sveikos 
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ekosistemos, kurios ne tik užtikrina retų rūšių ir EP apsaugą, bet tikėtina, kad yra atsparesnės 

klimato kaitos poveikiui ir pačios prisideda prie neigiamų klimato kaitos pasekmių mažinimo 

(Assessing..., 2018). 

Šioje ataskaitoje apžvelgiame Projekto veiklų įtaką EP, esamoms projekto teritorijoje, 

susijusiomis su mažosiomis žąsimis ir sietinomis su projekto veiklomis nuo projekto pradžios, 

2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. bei apibendrinant ir kitas projekte numatytas 

veiklas, kurios bus vykdomos vėlesniuose projekto įgyvendinimo etapuose. 

2. Ekosisteminių paslaugų koncepcija 

EP gali būti apibrėžiamos kaip ekosistemų struktūrų ir funkcijų (kartu su kitais ištekliais) 

įnašas į žmonių gerovę (Burkhard et al., 2012; Burkhard B. & Maes J. Eds., 2017). Ryšius tarp 

ekosistemų biofizinių struktūrų ir procesų bei žmonių gerovės galima pavaizduoti kaskadiniu 

modeliu (2.1 pav.) (Haines-Young and Potschin, 2010; Potschin and Haines-Young, 2016; 

Burkhard and Maes (Eds.), 2017). Biofizinės struktūros paprasčiau gali būti suprantamos kaip 

buveinių tipai (miškai, šlapynės, pievos ir t.t.), o procesai yra dinamika ir ryšiai, kurie 

suformuoja ekologinę sistemą (pavyzdžiui, pirminė produkcija). Ekosistemų funkcijas 

kaskadiniame modelyje reikėtų suprasti kaip ekosistemų pajėgumą teikti paslaugas, kurios 

vadinamos „palaikančiomis“ arba „tarpinėmis“ paslaugomis. “Galutinės” ekosisteminės 

paslaugos yra tai, ką galima nuimti kaip „derlių“ (pavyzdžiui, šienas) arba ekosistemų teikiama 

nauda (pavyzdžiui, apsauga nuo potvynio). „Galutinės“ paslaugos tiesiogiai prisideda prie 

žmonių gerovės per gaunamą naudą (pavyzdžiui, sveikata ir saugumas). Naudingiems 

dalykams galima priskirti tam tikrą vertę už gaunamą naudą prekėmis ar produktais; ta vertė 

gali būti išreikšta kiekybiniais piniginiais vienetais arba moraliniais, estetiniais ar kitais 

kokybiniais kriterijais (Ruskule ir kt., 2018). 

Pagal dažniausiai akademinėje literatūroje ir oficialiuose dokumentuose sutinkamą 

Tūkstantmečio ekosistemų vertinimo iniciatyvos (Millennium Ecosystem Assessment) 

pasiūlytą supratimą vertinant socio-ekonominę gamtinių teritorijų naudą, EP suprantamos kaip 

naudos, kurias žmonės gauna iš ekosistemų. Remiantis hierarchine bendrąja tarptautine 

ekosisteminių paslaugų klasifikacijos sistema (angl. the Common International Classification 

of Ecosystem Services – CICES), naudojamos trys pagrindinės ekosisteminių paslaugų 

kategorijos:  

 Aprūpinimo paslaugos – maistas, medžiagos ir energija, tie dalykai, kuriuos žmonės gali 

tiesiogiai panaudoti; 
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 Reguliuojančios ir palaikančiosios paslaugos – tokios paslaugos, kuriomis ekosistemos 

palaiko ir/ar reguliuoja aplinką ir jos procesus; 

 Kultūrinės paslaugos – tokios paslaugos, kurios yra susijusios su kultūriniais ar dvasiniais 

žmonių poreikiais. 

 
2.1. paveikslas. Kaskadinis modelis (Ruskule ir kt., 2018; Potschin and Haines-Young, 

2016). 

Hierarchinė klasifikavimo struktūra leidžia detalizuoti EP, jas apjungti ir palyginti. Ši 

klasifikavimo sistema apimtų kategoriją su galutinėmis paslaugomis (2.2 pav.), iš kurių 

gaunamos prekės ir nauda. Sistema neįtraukia „palaikančiųjų paslaugų“ (ekosistemos 

struktūros, procesų ir funkcijų iš kurių visuomenė pelnosi netiesiogiai per galutines paslaugas), 

bet nereiškia, kad jos yra mažiau svarbios. Toks detalizavimas ir suskirstymas būtinas, siekiant 

išvengti daugiau nei vieną kartą vertinti kiekvieną gamtos elementą, nes jis vis dėl yra ir kitų 

EP dalis (Burkhard ir Maes (Eds.), 2017; Ruskule ir kt., 2018).  

 
2.2 pav. Hierarchinė bendroji ekosisteminių paslaugų klasifikavimo sistema (Ruskule ir 

kt., 2018, modifikuota iš MA, 2005). 
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3. Ekosisteminės paslaugos projekto teritorijose 

Projektas vykdomas trijose teritorijose (3.1 pav.), kurios yra svarbios mažųjų žąsų 

sustojimo vietos pavasarinės migracijos metu; jose numatytos skirtingos veiklų apimtys nuo 

žąsų gausumo įvertinimo apskaitų iki buveinių tvarkymo darbų.  

 
3.1 pav. Atrinktos teritorijos, kuriose vykdomos pagrindinės projekto veiklos Lietuvoje 

 

Be šitų trijų minėtų teritorijų, papildomai atrinktose teritorijose bus atliekamos tik žąsų 

sankaupų paieškos; informacijos apie šias teritorijas bus pateikiama kitose EP ataskaitose. 

 

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 

Žuvinto biosferos rezervatas yra Alytaus apskrities Alytaus ir Lazdijų rajonų 

savivaldybių bei Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės teritorijose. Tai pirmoji 

saugoma teritorija ir vienintelis biosferos rezervatas Lietuvoje. Žuvinto pelkė kartu su Žaltyčio 

ežeru ir šešta pagal dydį Lietuvoje Amalvos pelke su sekliu Amalvo ežeru yra tarptautinės 

svarbos vandens paukščiams saugomos teritorijos.  
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Žuvinto biosferos rezervato dalis saugoma Ramsaro konvencijos („Konvencija dėl 

tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių buveinių“). Visas biosferos rezervatas 

nuo 2004 m. yra Europos Sąjungos vertingiausių gamtinių teritorijų tinklo Natura 2000 dalis: 

pagal Natūralių buveinių ir laukinės augalijos bei gyvūnijos direktyvą (92/43/EEB) Buveinių 

apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Žuvinto biosferos rezervato ribomis (išskyrus 

Daukšių žemės ūkio prioriteto funkcinę zoną) atitinka gamtinių buveinių apsaugai svarbių 

teritorijų atrankos kriterijus. Pagal Laukinių paukščių apsaugos direktyvą, paukščių apsaugai 

svarbios teritorijos - Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės, ribos sutampa su Žuvinto biosferos 

rezervato ribomis (Žuvinto biosferos rezervatas, 2021). 

Nendrėmis ir švendrais apaugusiame sekliame Žuvinto ežere peri vienos gausiausių 

šalyje didžiųjų baublių, nendrinių lingių, plovinių vištelių populiacijos. Tūkstančiai 

praskrendančių gervių ir žąsų, kitų vandens ir pelkių paukščių apsistoja pailsėti rezervato 

teritorijoje. Registruotu paukščių rūšių skaičiumi, kuris yra daugiau nei 240, Žuvintas pirmauja 

tarp kitų teritorijų žemyninėje šalies dalyje. Kitų aptinkamų gyvūnų, augalų, grybų rūšių 

įvairovė labai didelė (Žuvinto biosferos rezervatas, 2021). 

Šis teritorija pasižymi pelkėms būdingomis EP: buveinių biologinei įvairovei, medžiagų 

apykaitos palaikymo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo, potvynių 

reguliavimo, vaistinių bei maistinių žaliavų, biokuro tiekimą ir kt. (Desire, 2020). Žuvinto, 

Žaltyčio ir Amalvo pelkių teritorijos buvo įtrauktos į keletą su EP atkūrimu ir vertinimu 

susijusių projektų. Pavyzdžiui, projekto Wetlife1 metu buvo atkuriamos hidrologinės sąlygos, 

būtinos norint išsaugoti Žuvinto biosferos rezervato šlapynes ir užtikrinti EP. Atlikus 

hidrologinių režimo atstatymo darbų, dalyje šių plotų buvo sudarytos sąlygos, tinkamos 

atsikurti vertingoms Europos Bendrijos svarbos pelkinėms buveinėms, durpėdaros procesams, 

natūraliems spanguolynams, sustabdytas arba sulėtintas durpių irimas, o tuo pačiu ir 

atitinkamos pasekmės, tokios kaip dirvos paviršiaus slūgimas, šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų CO2 išsiskyrimas, vandens telkinių tarša durpių skaidymosi produktais. Taip darbai 

padėjo ŠESD emisiją sumažinti 5 315 t CO₂ ekv. per metus, arba 265 750 t CO₂ ekv. per 50 

metų arba 132 875 Eur per metus (skaičiuojant daroma prielaida, kad 1 t CO₂ ekv. kaina – 25 

Eur) arba 6,6 mln. Eur per 50 metų, jei apyvartinių taršos leidimų kaina nekistų) (Life projektai 

Lietuvoje, 2020). 

Senrusnės ir Sennemunės ežerai 

Paukščių apsaugai svarbi teritorija Senrusnės ir Sennemunės ežerai (toliau – Senrusnės 

ir Sennemunės ežerų PAST) yra Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybėje. Senrusnės ir 
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Sennemunės ežerų PAST apima valstybinį Senosios Rusnės ornitologinį draustinį ir jo 

buferinės apsaugos zoną. Teritorijos plotas – 1585,7 ha, iš kurių draustiniui priklauso 90,6 ha, 

buferinės apsaugos zonai – 1495,06 ha. Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST pagrindą sudaro 

2 seklūs Nemuno senvagės vietoje susiformavę eutrofiniai ežerai – Senrusnė (40 ha) ir 

Sennemunė (48,3 ha), apsupti sukultūrintų užliejamųjų pievų. 

Teritorijoje nustatyta 12 perinčių paukščių rūšių, įtrauktų į 1979 m. balandžio 2 d. 

Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos I priedą: didysis baublys 

(Botaurus stellaris), baltasis gandras (Ciconia ciconia), šaukštasnapė antis (Anas clypeata), 

juodasis peslys (Milvus migrans), nendrinė lingė (Circus aeruginosus), pievinė lingė (Circus 

pygargus), švygžda (Porzana porzana), griežlė (Crex crex), mažasis kiras (Larus minutus), 

juodoji žuvėdra (Chlidonias niger), baltaskruostė žuvėdra (Chlidonias hybridus), gaidukas 

(Phylomachus pugnax).  

Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST perėjimo, klajonių ir migracijų metu aptinkamos 

28 paukščių rūšys, kurios nurodytos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, 

augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 

504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2005, Nr. 76-2784), iš jų 11 rūšių peri. Teritorijoje migracijų 

metu apsemtose pievose reguliariai stebimi jūriniai ereliai (Halliaeetus albicilla), kai kurie 

žąsiniai paukščiai: gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus) (iki 300 individų); baltakaktės žąsys 

(Anser albifrons) (iki 10000 paukščių) ir želmeninės žąsys (Anser fabalis) (iki 800 paukščių) 

(Dėl Senrusnės..., 2007). 

Šioje teritorijoje nėra atlikta EP identifikavimo ar vertinimo studijų, tačiau dėl gausios 

bioįvairovės (pavyzdžiui, tai vertinga teritorija ornitologiniu požiūriu; Karlonas, 2017) ir 

kraštovaizdžio įvairovės, tikėtina, kad būdinga didelė EP įvairovė. Kadangi Senrusnės ir 

Sennemunės ežerų PAST valstybinė žemės ūkio ir vandens ūkio paskirties žemė sudaro apie 

85% teritorijos (Dėl Senrusnės..., 2007), teritorijoje vykdomi žemės ūkio darbai – teritorija 

teikia ir aprūpinimo EP. Saugomos teritorijos statusas akivaizdžiai signalizuoja apie gausias 

reguliacines ir palaikančias EP. Nors rekreacija ir turizmas nėra populiari veikla šioje 

teritorijoje ir poilsiautojai labiau renkasi netoliese esančios Nemuno upės teikiamas 

poilsiavimo galimybes (Dėl Senrusnės..., 2007), Senrusnės ir Sennemunės ežeruose 

besitelkiančios įprastos ir saugomos rūšys bei kraštovaizdžio išskirtinumas gali būti priežastis 

ir eilei kultūrinių EP. 
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Nemuno delta 

Nemuno deltos regioninio parko, esančio Šilutės rajone, kraštovaizdis yra labai įvairus – 

nuo pelkėjančių marių įlankų ir miškingų pelkynų iki urbanizuotų polderių ir pamario 

gyvenviečių (NDRP, 2021). Regioninio parko statusas teritorijoje įsteigtas išsaugoti: 

- Nemuno deltos protakų (Atmatos, Pakalnės, Skatulės, Skirvytės, Vytinės, Vorusnės ir kitų) 

sistemą, Rusnės salos, Ventės rago bei Žalgirių kraštovaizdį, senvaginius ežerus – žiogius, 

lagūninės kilmės Krokų lankos ežerą, Nemuno žemupio užliejamąsias pievas; 

- Rusnės miestelio senąją dalį, Minijos kaimą, unikalų Uostadvario švyturį, senosios vandens 

kėlimo stoties inžinerinį kompleksą ir senuosius polderių inžinerinius įrenginius; 

- gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, svarbias 

vandens paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vietas, natūralius žuvų migracijos 

kelius bei nerštavietes (NDRP, 2021). 

Nemuno deltos regioninis parkas įtrauktas į Ramsaro konvencijos saugomų teritorijų 

sąrašus. Per regioninį parką eina Vakarų Palearktikos – Europos – Afrikos paukščių migracijos 

kelias. , Šioje teritorijoje yra identifikuotos ir saugomos tokios Europos Bendrijos svarbos 

buveinės (kodas ir pavadinimas): 1130 upių žiotys, 1150 *lagūnos, 2330 nesusivėrusios 

žemyninės smiltpievės, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 3270 dumblingos upių pakrantės, 

6120 *karbonatinių smėlynų pievos, 6450 aliuvinės pievos, 7110 *aktyvios aukštapelkės, 7120 

degradavusios aukštapelkės, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 91D0 *pelkiniai miškai, 91E0 

*aliuviniai miškai (Pastaba: ženklu „*“ pažymėti prioritetiniai Europos Sąjungos buveinių 

tipai). Didžiąją dalį užima aliuvinių pievų ir pelkėtų lapuočių miškų buveinės (NDRP, 2021). 

Bendras augalų rūšių skaičius regioniniame parke – 680, iš jų 25 įrašytos į Lietuvos 

raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 750. Žinduolių – 49, iš jų 3 saugomos 

Europos Bendrijos, 13 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 307, iš jų 62 saugomos 

Europos Bendrijos, 67 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 48, iš jų 9 saugomos 

Europos Bendrijos, 5 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 16, iš jų 2 

saugomos Europos Bendrijos, 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 330, iš jų 1 

saugoma Europos Bendrijos, 18 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (NDRP, 2021). 

EP Nemuno deltos teritorijoje ir aplinkinėse seniūnijose buvo įvertintos mažiausiai kelių 

tarptautinių ir nacionalinių projektų metu: Ecoserve (Lietuvos mokslo taryba), Vivagrass 

(LIFE), Ecopotential (H2020) ir kituose – todėl galima teigti, kad tai geriausiai EP požiūriu 

ištirta teritorija Lietuvoje. Be to, remiantis studija, vertinusia žemės dangos kaitą tarp 1984 ir 

2018 metų Nemuno deltos regione (Gozdowski ir kt., 2020), galima teigti, kad nurodytu 
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periodu vyko žemės dangos ir su ja susijusių EP kaita: miškingumas padidėjo nuo 15 iki 19 %, 

sumažėjo žemės ūkio sklypų dydžiai (nuo 35 iki 5 ha), įkurtos saugomos teritorijos, todėl 

pagerėjo ir sąlygos bioįvairovei ir buvo užtikrintas EP teikimas. 

Nemuno deltos regione buvo atliktas ekspertų nuomonėmis pagrįstas EP potencialo 

vertinimas skirtingose Corine ir Natura2000 buveinėse. Nustatyta, kad reguliavimo ir 

palaikymo EP bei kultūrinės EP yra tarpusavyje susijusios ir turi didesnį potencialą negu 

aprūpinimo EP. Didesniu aprūpinimo EP potencialu išsiskiria žemės ūkio plotai, miškų ir 

vandens ekosistemos (Kaziukonytė ir kt., 2021). 

Bendras sutarimas tarp respondentų, atstovaujančių vietinių ūkininkų, paukščių stebėtojų 

ir mokslininkų grupes, atskleidė svarbiausias EP Nemuno deltos regione. Nustatyta, kad gera 

vandens kokybė, vandens ciklo palaikymas, buveinių migruojantiems gyvūnams suteikimas, 

egzistencinė vertė, gamtos stebėjimo galimybė, edukacijos ir rekreacijos galimybė yra 

svarbiausios Nemuno deltos regione esančios EP (Morkūnė ir kt., 2021). Dalis šių išvardintų 

EP ir jų kaita dėl Projekto veiklų bus aptarta tolimesniuose EP vertinimuose šio projekto metu. 

 

4. Su žąsų naudojamais biotopais susijusių ekosisteminių paslaugų 

preliminarus sąrašas  

Atsižvelgiant į mažųjų žąsų Lietuvoje naudojamus biotopus – pievas, įskaitant ir 

užliejamus plotus, ir dirbamus laukus (šio projekto medžiaga; Jones ir kt., 2008), tolimesnis 

EP pristatymas ir vertinimas orientuojamas į būtent šiuose biotopuose identifikuojamas EP. 

 4.1 lentelėje pateikiame preliminarų šio projekto metu vertinamų EP sąrašą (pagal 

CICES; Assessing..., 2018), kuris buvo sudarytas pagal pasėlių ir pievų plotams, krūmynams 

ir gėliems vandenims (šiuo atveju iš dalies priskiriant juos užliejamiems plotams) būdingas EP.  
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4.1 lentelė. Preliminarus ekosisteminių paslaugų sąrašas pagal pagrindinius EP sektorius. 

Sekt. Skyrius Grupė Klasė 
Ekosistemų 

paslaugų 
pavyzdžiai 

Nauda ir produktai CICES 
kodas 

Preliminarūs 
indikatoriai 
vertinimui 

A
pr

ūp
in

im
o 

pa
sl

au
go

s 

Biomasė Sausumos augalai, 
kultivuojami mitybos, 
medžiagų ar energijos 
gamybos tikslais 

Žemės ūkio 
kultūros maistui 

Pasėliai prieš 
derliaus 
nuėmimą 

Nuimtas derlius 1.1.1.1 Derlius (t/ha; t 
sausos medž./ha; 
MJ/ha), plotai (ha) 

Augalinės 
kilmės 
energetiniai 
ištekliai 

Gluosnių 
(biokuro 
gamybai) kiekis 

Energijos gamyba 1.1.1.3 Energetinių augalų 
derlius (t/ha; t 
sausos medž./ha; 
MJ/ha),  plotai (ha) 

Naminiai gyvuliai, veisiami 
mitybos, medžiagų ar energijos 
gamybos tikslais 

Naminiai 
gyvuliai maistui 

Galvijų metinis 
prieaugis 

Mėsa, pienas, kiti 
produktai 

1.1.3.1 Gyvulių skaičius/ha, 
t/per metus/regione 

Medžiagos Laukiniai augalai, renkami 
mitybos, medžiagų ar energijos 
gamybos tikslais 

Pluoštai ir kiti 
produktai iš 
laukinių augalų  

Numatomas 
šieno kiekis, 
vaistažolių 
derlius 

Šienas, vaistažolės 1.1.5.2 Derlius (t/ha; t 
sausos 
medžiagos/ha; 
MJ/ha), plotai (ha) 

Vanduo Paviršinis vanduo naudojamas 
mitybos, medžiagų ar energijos 
gamybos tikslais 

Paviršinis 
vanduo 
(geriamas) 

Vandeningojo 
sluoksnio tūris ir 
savybės 

Geriamasis vanduo 
viešojoje vandens 
tiekimo sistemoje 

4.2.1.1 Vandens naudojimo 
indeksas 

Paviršinis 
vanduo kitoms 
reikmėms  

Vandens tūris ir 
savybės 

Sumažėjusios 
išlaidos 

4.2.1.2 Vandens naudojimo 
indeksas 

Gruntinis vanduo naudojamas 
mitybos, medžiagų ar energijos 
gamybos tikslais 

Gruntinis 
vanduo 
(geriamas) 

Vandeningojo 
sluoksnio tūris ir 
savybės 

Geriamasis vanduo 
viešojoje vandens 
tiekimo sistemoje 

4.2.2.1 Vandens naudojimo 
indeksas 

Gruntinis 
vanduo kitoms 
reikmėms 

Vandens tūris ir 
savybės 

Sumažėjusios 
išlaidos 

4.2.2.2 Vandens naudojimo 
indeksas 
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Sekt. Skyrius Grupė Klasė 
Ekosistemų 

paslaugų 
pavyzdžiai 

Nauda ir produktai CICES 
kodas 

Preliminarūs 
indikatoriai 
vertinimui 

R
eg

ul
ia

ci
nė

s i
r p

al
ai

ky
m

o 
pa

sl
au

go
s 

Fizinių, cheminių ir 
biologinių sąlygų 
reguliavimas 

Bazinių srautų ir ekstremalių 
įvykių reguliavimas 

Masės 
stabilizavimas 
(solidifikacija) 
ir erozijos 
prevencija 

Augalų dangos 
pajėgumas 
sumažinti ar 
užkirsti kelią 
dirvos erozijai 

Žalos (ir susijusių) 
išlaidų 
sumažėjimas dėl 
nuosėdų patekimo į 
vandentakius 

2.2.1.1 Pievos ploto 
procentinė dalis; 
dirvožemio erozijos 
rizika 

Vandens ciklo 
reguliavimas ir 
hidrologinio 
režimo 
stabilumo 
palaikymas 

Augalijos 
sugebėjimas 
sulaikyti vandenį 

Patirtos žalos 
sušvelninimas dėl 
sumažėjusios 
potvynių, audrų 
apimties ir dažnio 

2.2.1.3 Vandens sulaikymo 
pajėgumas 
skirtinguose 
dirvožemiuose  

Gyvenimo ciklo užtikrinimas, 
buveinių ir genofondo apsauga 

Augalų 
apdulkinimas 

Buveinių augalų 
apdulkintojoms 
užtikrinimas 

Derlius 2.2.2.1 Apdulkinimo 
potencialas 

Sėklų 
platinimas 

Paukščių 
atliekamas sėklų 
platinimas 

Augalų paplitimas 2.2.2.2 Rūšių įvairovė 

Gyvenamųjų 
buveinių 
suteikimas 
gyvūnams ir 
augalams, 
gyvenimo ciklo 
užtikrinimas 

Svarbios 
gyvenimo ciklui 
buveinės 

Geros būklės rūšių 
populiacijos 

2.2.2.3 Mažųjų žąsų 
skaičiaus dinamika 

Dirvožemio kokybės 
reguliavimas 

Dirvos 
formavimas, 
dūlėjimas, 
derlingumo 
palaikymas 

Neorganinių 
maistinių 
medžiagų 
išlaisvinimas  

Dirvožemio 
kokybės 
palaikymas 

2.2.4.1 Žąsų paplitimas 
tiriamose 
teritorijose 



13 
 

Sekt. Skyrius Grupė Klasė 
Ekosistemų 

paslaugų 
pavyzdžiai 

Nauda ir produktai CICES 
kodas 

Preliminarūs 
indikatoriai 
vertinimui 

Atmosferos sudėties ir sąlygų 
reguliavimas 

Atmosferos 
cheminės 
sudėties 
reguliavimas 

Anglies 
dvideginio ir kitų 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
sugėrimas 

Klimato 
reguliavimas, 
leidžiantis 
sumažinti viešąsias 
išlaidas, susijusias 
su apsisaugojimu 
nuo klimato kaitos 
grėsmių 

2.2.6.1 Anglies sugėrimas 

K
ul

tū
rin

ės
 p

as
la

ug
os

 

Tiesioginės, vietoje, 
atvirame ore 
sąveikos su gyvąja 
gamta 

Fizinė ir patyrimu (pažinimu) 
paremta sąveika su gyvąja 
gamta 

Gyvosios 
gamtos savybės, 
įgalinančios 
veiklas, 
susijusias su 
sveikata, poilsiu 
ar mėgavimusi - 
pasyvus gamtos 
naudojimas, 
gamtos 
stebėjimas 

Paukščiai, kurių 
stebėjimu 
mėgaujasi 
gamtos mylėtojai 

Rekreacija, 
atsipalaidavimas, 
ekoturizmas 

3.1.1.2 Paukščių stebėtojų 
skaičius; gamtos 
turizmui tinkančių 
verslo subjektų 
skaičius, 
ornitologinio 
muziejaus lankytojų 
skaičius, paukščių 
žiedų pranešimų 
skaičius, gamtos 
gidų skaičius  

Intelektinė ir suvokimu 
paremta sąveika su gyvąja 
gamta 

Gyvosios 
gamtos savybės, 
leidžiančios 
vykdyti 
mokslinius 
tyrimus ar 
kaupti tradicines 
ekologines 
žinias 

Saugomos 
teritorijos 

Žinios apie aplinką 
ir gamtą 

3.1.2.1 Publikacijų ir 
pranešimų apie 
projektą, jo 
teritorijas ir 
rezultatus skaičius, 
vnt. 
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Sekt. Skyrius Grupė Klasė 
Ekosistemų 

paslaugų 
pavyzdžiai 

Nauda ir produktai CICES 
kodas 

Preliminarūs 
indikatoriai 
vertinimui 

Gyvosios 
gamtos savybės, 
suteikiančios 
galimybę 
mokytis/ ugdyti 

Vietovė, kurioje 
galima užsiimti 
savanoriškomis 
gamtosaugos 
veiklomis 

Gamtotvarkos 
gebėjimai ar žinios 

3.1.2.2 Duomenų apie 
žieduotus paukščius 
surinkimas 
(pranešimų skaičius 
per sezoną) 

Netiesioginės, 
nuotolinės sąveikos 
su gyvąja gamta 

Dvasiniais, kultūriniais ir kitais 
patyrimais paremtos sąveikos 
su gyvąja gamta 

Gyvosios 
gamtos 
elementai, 
naudojami su 
gamtos 
pažinimu 
susijusioms 
pramogoms 

Skirtingų medijų 
kolekcijos, 
archyvai 

Dokumentiniai 
filmai apie gamtą 

3.2.1.3 Vaizdinės 
medžiagos apie 
projekto veiklas 
skaičius (vnt. arba 
peržiūrų skaičius/ 
laiko periodu) 

Kitos gyvosios gamtos 
savybės, turinčios panaudos 
vertę 

Gyvosios 
gamtos savybės, 
turinčios 
egzistavimo 
vertę 

Saugomos 
laukinės gamtos 
teritorijos 

Psichinė/ moralinė 
gerovė 

3.2.2.1 Daugiamečių pievų 
plotai (ha) 
saugomose 
teritorijose 

Gyvosios 
gamtos savybės, 
turinčios 
palikimo vertę 

Nykstančios 
rūšys ar buveinės 

Moralinė gerovė 3.2.2.2 Labai retų ar 
nykstančių rūšių 
skaičius; piniginis 
prisidėjimas prie 
gamtos apsaugos 
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5. Su projekto veiklomis susijusių ekosisteminių paslaugų preliminarus 

sąrašas  

Projekto metu Lietuvoje numatomi mažųjų žąsų laikino apsistojimo vietų apsaugos 

gerinimo bei buveinių atkūrimo darbai kaip sumedėjusios augalijos šalinimas ir išsamios 

mažosios žąsies gausumo apskaitos. Papildomos žąsų paieškos padės nustatyti ir daugiau 

svarbių teritorijų.  

Šalinama sumedėjusi augalija 

Atrinktuose apaugusiuose plotuose Nemuno deltoje (preliminariai iš viso 96 ha; 5.1 

pav.) bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST prieigose (preliminariai 33 ha, 5.2 pav.) bus 

šalinama sumedėjusi augalija. Ši veikla yra skirta pagerinti mažųjų žąsų laikino poilsio ir 

maitinimosi vietų tinkamumą pavasarinės migracijos metu. Mažosios žąsys pirmenybę teikia 

atviriems, nefragmentuotiems ir neaukšta žoline augmenija užaugusiems plotams, todėl 

pašalinus palei drenavimo kanalus užaugusią sumedėjusią augmeniją arba krūmokšnius 

atvirose vietose, bus atverti dideli atviri plotai, tinkami ir kitiems vandens paukščiams maitintis 

ar ilsėtis pavasarinės migracijos metu. 

Dalį šalinamos aukštos augalijos sumulčiuojant tvarkomuose plotuose, bus prisidedama 

prie dirvožemio derlingumo palaikymo. Mulčas skatina mikroorganizmų veiklą, privilioja 

bestuburių, pagerina dirvos struktūrą, saugo ją nuo išdžiūvimo, neleidžia vėjui išpustyti 

vertingų maisto medžiagų atvertoje vietoje, taip pat neleidžia greitai užaugti krūmais. 

Vertinant sumedėjusios augalijos šalinimo poveikį EP, preliminariai bus aptariamos su 

tikslinėmis mažosiomis žąsimis bei kitomis vandens paukščių rūšimis susijusios EP, sutvarkytų 

buveinių EP potencialas reguliacinėms paslaugoms (apdulkinimo  ir kitoms EP), aprūpinimo 

paslaugų (kaip žolės/ šieno biomasės) potencialas ar pokytis (5.1 lentelė). Kadangi 

sumedėjusios augalijos šalinimo darbai bus pradėti 2021/2022 m. žiemą, jų įtakos EP 

vertinimas bus atliktas vėlesnėse EP vertinimo ataskaitose. 
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5.1 pav. Sumedėjusios augalijos šalinimo plotai PAST Nemuno deltos regione. 

Numeriais nuo 1 iki 17 pažymėti numatomi tvarkyti plotai. 
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5.2 pav. Sumedėjusios augalijos šalinimo plotai Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST 

teritorijoje. Numeriais nuo 1 iki 9 pažymėti numatomi tvarkyti plotai. 

Mažosios žąsies gausumo apskaitos 

Žąsų apskaitos vykdomos trijose pagrindinėse projekto teritorijose – Senrusnės ir 

Sennemunės ežerų, Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkių ir Nemuno deltos apylinkėse - bei 

papildomuose plotuose. Papildomi plotai buvo pasirinkti pagal ankstesnius žąsų stebėjimus bei 

tinkamas buveines Klaipėdos rajono, Raseinių, Jurbarko, Kėdainių, Kybartų, Šilutės, Tauragės, 

Pagėgių savivaldybės rajonuose (5.3 pav.). 
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5.3 pav. Mažųjų žąsų apskaitų plotai 2021 m. Lietuvos teritorijoje  

 

Renkami duomenys apima informaciją apie stebėtojo maršrutą ir apžiūrėtos teritorijos 

plotus bei užfiksuotas žąsis, bernikles ir gulbes. Stebėtojas detaliai užregistruoja stebėtas 

mažąsias žąsis, jų skaičių, pažymi jų elgseną (maitinasi ar ilsisi) ir buveinę (sausa 

pieva/ganykla; užlieta pieva/ganykla; žiemkenčiai; vanduo; arimas). Tuo pačiu suvedamos ir 

matytos kitos žąsų ir gulbių rūšys bei jų gausumas, renkantis iš šio sąrašo:  

 Baltakaktė žąsys (Anser albifrons) 

 Želmeninė žąsis (Anser fabalis) 

 Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) 

 Pilkoji žąsis (Anser anser) 

 Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) 

 Mažoji žąsis (Anser erythropus) 

 Paprastoji berniklė (Branta bernicla) 

 Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis) 

 Kanadinė berniklė (Branta canadensis) 

 Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) 

 Gulbė nebylė (Cygnus olor) 
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 Mažoji gulbė (Cygnus columbianus) 

 Žąsis sp. 

Nuskaičius kaklinių žiedų kodų, suvedama informacija apie juos. Pastabų skiltyje 

suvedama informacija apie pastebėtą trikdymą ar kiti žąsų buvimą ar elgseną lemiantys 

veiksniai. 

Surinkus planuojamą informaciją, bus vertinama, kurios teritorijos yra svarbios 

migruojančių mažųjų žąsų maitinimosi ir poilsio plotų suteikimui (kaip viena iš Reguliacinių 

ir palaikančiųjų EP), teritorijų rekreacinė vertė paukščių stebėjimams ir eilė kitų susijusių EP 

(5.1 lentelė). 

 

Informacijos sklaida ir projekto koordinavimo veiklos  

Projekte atliekama informacijos apie vykdomas veiklas sklaida vietiniams gyventojams 

ir suinteresuotiems asmenims taip apims ir gamtosauginį švietimą bei gamtos (paukščių) 

stebėjimo populiarinimą. Mokslo populiarinimo, gamtos apsaugos ar mokslinės publikacijos 

apie projekto veiklas turės išliekamąją vertę. Įtraukus suinteresuotų asmenų į apklausas bus 

surinkta informacijos, papildančios EP vertinimą (žr. 7 skyriuje). Inicijuojamas tarptautinis 

gamtosauginis partnerių tinklas bus vertingas projekto tikslinei rūšiai apsaugoti (5.1 lentelė). 
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5.1 lentelė. Preliminarūs EP aspektai, kurie bus vertinami įvykdžius Projekto veiklas. 
Pr

oj
ek

to
 

ve
ik

lo
s 

Sumedėjusios 
augalijos 

pašalinimas 
atviruose plotuose 

Sumedėjusios 
augalijos pašalinimas 

palei kanalus 
Žąsų apskaitos 

Informacijos sklaida 
ir projekto 

koordinavimo 
veiklos  

Su
si

ju
si

os
 e

ko
si

st
em

in
ės

 p
as

la
ug

os
 

Atvirų maitinimosi ir 
poilsio buveinių 
atsiradimas 
mažosioms žąsims  

Mažosioms žąsims 
pagerinamos sąlygos 
maitintis gretimose 
buveinėse 

Informacijos 
surinkimas, 
reikalingas 
efektyviai žąsų ir 
jų buveinių 
apsaugai 

Sklaida vietiniams 
gyventojams ir 
suinteresuotiems 
asmenims 

Maitinimosi ir poilsio 
buveinių tinkamumo 
gerinimas kitiems 
vandens paukščiams 

Kitiems vandens 
paukščiams 
pagerinamos sąlygos 
maitintis gretimose 
buveinėse 

Informacija apie 
teritorijų 
rekreacinę vertę 
paukščių 
stebėtojams 

Mokslo, gamtos 
apsaugos ar 
mokslinės 
publikacijos, 
turinčios išliekamąją 
vertę 

Perėjimo buveinių 
suteikimas/ 
gerinimas retoms 
rūšims 

Apdulkinimo 
potencialas 

EP buveinių 
suteikimo 
migruojančioms 
rūšims vertinimas 

 

Varninių paukščių – 
pagrindinių vandens 
ir pelkių paukščių 
lizdų naikintojų – 
reguliacija, 
sumažinant jiems 
tinkamų perėjimo 
buveinių 

Varninių paukščių – 
pagrindinių vandens ir 
pelkių paukščių lizdų 
naikintojų – reguliacija, 
sumažinant jiems 
tinkamų perėjimo 
buveinių 

Migracijų tyrimai 
klimato kaitos 
kontekste, 
vertinant žąsų 
fenologinius 
parametrus bei 
žiedavimo 
duomenis 

 

Augalų apdulkinimo 
potencialas 

   

Šienavimo ir ganymo 
plotų padidėjimas, 
išnaikinus 
sumedėjusią augaliją 
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6. Socio-ekonominiai aspektai, susiję su projekto veiklomis 

Projekto veiklų vykdymo metu gali būti pastebėti šių socio-ekonominių aspektų 

pokyčiai:  

 Suteikiant laikinas darbo vietas (asmenims, turinčius gerus paukščių stebėjimų įgūdžius, 

galintiems suteikti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas nevietiniams stebėtojams, 

galintiems šalinti sumedėjusią augaliją), bus daromas teigiamas poveikis vietos gyventojų 

užimtumui, palankesnei socialinei ir ekonominei situacijai. Projekto metu teritorijų turizmo 

įstaigose bus organizuojami seminarai, rūpintasi maitinimu ir kitomis paslaugomis. Po 

projekto veiklų numatomas teigiamas poveikis ornitologiniam turizmui, taip pat galintis 

prisidėti ir prie vietos ekonomikos kilimo, ypač stebint vietinio turizmo suintensyvėjimą 

Covid-19 pandemijos metu. 

 Pašalinus sumedėjusią augaliją iš numatytų plotų išaugs šienaujamo ar ganomo ploto, kuris 

teiks pajamų plotų savininkams.  

 Sutvarkant nei žąsims, nei ūkininkams netinkamas teritorijas, mažinamas žemės ūkio ir 

aplinkosaugos konfliktas dėl ūkininkų nepageidaujamos žąsų daromos žalos pasėliams bei 

aplinkosaugininkų nepageidaujamų paukščių medžioklės ir baidymo veiklų.  

 Projekto metu vietos valdžios specialistai, žemės savininkai ir ūkininkai bus informuoti 

apie buveinių tvarkymo poreikį ir naudą. Projektu prisidedama prie gamtos stebėjimo 

veiklos viešinimo, renkama mokslinė medžiaga, naudinga ir visuomenės gamtosauginiam 

švietimui.  

 Dėl projekto metu sukauptų žinių (apmokytų stebėtojų, susidomėjusių stebėtojų mėgėjų, 

surinktų duomenų), pagerės gamtos stebėjimų veikla saugomose teritorijose. Tik turint 

gerus biologinius ir rūšių gausumo duomenis galima planuoti efektyvias apsaugos 

priemones, o apmokyti stebėtojai ir toliau galės dalyvauti stebėjimo veiklose.  

 Remiantis surinktais duomenimis, bus parengtas rūšies apsaugos planas mažąjai žąsiai. 

 Bus sukurta žąsų daromos žalos ūkiniams laukams vertinimo metodika, kuri yra reikalinga 

visos šalies mąstu; jos taikymas sumažintų konfliktų tarp agrokultūrinių veiklų ir 

aplinkosaugos. 

 Nustačius klimato kaitos pasekmių, antropogeninių ir natūralių grėsmių įtaką žąsų 

maitinimosi ir poilsio vietose bus galima rekomenduoti tolimesnių aplinkosauginių 

priemonių mažųjų žąsų ir kitų paukščių apsaugai. 

 Projektas duos ir ilgalaikės naudos – su tiksliniais mažųjų žąsų poreikiais bei buveinių 

tvarkymo nauda bus supažindinti Europos, šalies ir vietinių valdžios institucijų specialistai, 
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gamtosauginių organizacijų atstovai, žemės savininkai, ūkininkai, gamtos gidai, projekte 

dalyvavę paukščių stebėtojai, kiti paukščių ir gamtos stebėtojai, vietiniai gyventojai ir 

visuomenė plačiąja prasme. 

 Projekto veiklos apima net keletą šalių, todėl skatinamas tarptautiškumas vykdant 

biologinės įvairovės apsaugos veiklas; tai bus naudinga ir ateityje vykdant kitus 

gamtosauginius projektus. 

 

6.1 lentelė. Preliminarūs socio-ekonominiai aspektai, kurie bus vertinami įvykdžius 

Projekto veiklas. 

Pr
oj

ek
to

 
ve

ik
lo

s 

Sumedėjusios 
augalijos 

pašalinimas 
atviruose plotuose 

Sumedėjusios 
augalijos pašalinimas 

palei kanalus 
Žąsų apskaitos 

Informacijos sklaida 
ir projekto 

koordinavimo 
veiklos  

Su
si

ję
 so

ci
oe

ko
no

m
in

ia
i a

sp
ek

ta
i 

Ganymui tinkamų 
ir/ar šienavimo plotų 
padidėjimo įtaka 
ūkininkų pajamoms 

Augalijos šalinimui 
samdomi vietiniai 
ūkininkai ar įmonės 

Apskaitų 
vykdymo 
poveikis 
vietiniam verslui: 
samdomi 
vietiniai 
stebėtojai arba 
perkamos 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 
paslaugos 

Gamtosauginis 
visuomenės švietimas 
(vertinant pranešimus 
spaudai, seminaruose 
dalyvavusių asmenų 
skaičių ir pan). 

Gamtinio turizmo 
plotų kaita 

 Nauda saugomų 
teritorijų 
valdymui (nuo 
informacijos apie 
žąsis surinkimo 
iki apsaugos 
priemonių 
pasiūlymų) 

Suinteresuotų asmenų 
dalyvavimas 
apklausose 

 

Augalijos šalinimui 
samdomi vietiniai 
ūkininkai ar įmonės 

 Žąsų daromos 
žalos masto 
vertinimas 
ūkiniams 
laukams 

Gamtos (paukščių) 
stebėjimo 
populiarinimas 

 

   Inicijuojamas 
tarptautinis 
gamtosauginis 
partnerių tinklas 
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7. Atrinkti vertinimo metodai  

ARIES įrankis 

Projekto veiklų įtakos EP vertinimui bus naudojamas dirbtinio intelekto modelių rinkinio 

ARIES įrankis (Artificial Inteligence for Ecosystem Services). Šis įrankis naudoja globalias 

duomenų bazes ir jau paruoštus modelius įvairių EP vertinimui bei suteikia galimybę naudoti 

ir naujai surinktus erdvinius duomenis. Preliminariai projekto teritorijose bus vertinamos šios 

EP ir su jomis (pavyzdžiui, kultūriniai pasėliai) susiję socio-ekonominiai aspektai:  

anglies kaupimas,  

potvynio reguliavimas,  

apdulkinimas,  

rekreacija,  

nuosėdų reguliavimas,  

potvynio reguliavimas,  

vandens ištekliai, bioįvairovė,  

estetinis pasigėrejimas,  

kultūriniai pasėliai ir kt. 

 

Viva Grass įrankis 

Šis įrankis naudoja EP koncepciją, susiejant biofizines agroekosistemų savybes (pvz. 

dirvožemio kokybę, reljefą, žemės panaudojimo/buveinių tipus) su EP išteklių vertėmis ir 

socio-ekonominiu kontekstu. Jis suteikia galimybę įvertinti pievų EP išteklių potencialą ir 

patikrinti norimus EP koncepcija paremtus pievų valdymo ir planavimo scenarijus (Ruskule ir 

kt., 2018). 

Visi trys įrankio skirtingų tikslų ir sudėtingumo moduliai veikia naudojant:  

i)          bazinį žemės panaudojimo ir gamtinių salygų žemėlapius;  

ii) EP verčių lentelę (matricą); 

iii) EP pasiskirstymo žemėlapius.  

Šis įrankis parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos LIFE+ programos projektą 

„Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės 

gyvybingumą“ („LIFE Viva Grass“ projekto Nr. LIFE13 ENV/LT/000189). Jis buvo sukurtas 

ir išbandytas trijose Baltijos šalyse, įskaitant ir Lietuvą, todėl ypač tinka su Projektu susijusių 

EP vertinimui. Įrankyje galima keisti įvesties duomenis apie biotopų kaitą ar pievų naudojimo 
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pokyčius, o tai yra labai naudinga vertinant EP kaitą dėl projekto veiklų, konkrečiau – 

sumedėjusios augalijos šalinimo darbų. Keičiant pievų tvarkymo režimą bei naudojant esamus 

dirvožemio kokybės ir nuolydžio duomenis, vertinama eilė aprūpinimo bei reguliavimo ir 

palaikymo paslaugų (7.1 lentelė).  

 

7.1 lentelė. Vivagrass įrankiu vertinamos pievų ekosisteminės paslaugos pagal dvi 

pagrindines EP grupes (Ruskule ir kt., 2018) 

Aprūpinimo paslaugos Reguliavimo ir palaikymo paslaugos 

Kultūriniai pasėliai 
 

Biologinis atkūrimas (mikroorganizmai, 
augalai, gyvūnai) 

Gyvuliai ir gyvulinės kilmės produkcija Filtravimas/ saugojimas/ kaupimas 
Pašaras Erozijos (vandens) reguliavimas 
Biomasės energijos šaltiniai Apdulkinimas ir sėklų platinimas 
Vaistažolės Augalų ir gyvūnų gyvenimo ir dauginimosi 

buveinių išsaugojimas 
 Atmosferos procesai/ dirvožemio derlingumas 
 Gėlo vandens cheminė būklė 
 Pasaulinio klimato reguliavimas 

 

Esant galimybei įkelti papildomų duomenų bei taisyti pradines sąlygas, įrankyje galima 

įvertinti bei vizualizuoti EP grupes ir kompromisus, taip pat, taip vadinamųjų „karštųjų ir 

šaltųjų taškų“ vietas, t.y. EP skaičių su žemomis arba aukštomis reikšmėmis (Ruskule ir kt., 

2018). Šis įrankis bus naudojamas vėlesniuose EP vertinimo etapuose, nes suteikia galimybę 

įvertinti pasikeitusias EP, atlikus augalijos šalinimo darbus projekto teritorijose. 

 

Paukščių apskaitų duomenų analizė 

Atlikus paukščių apskaitas, galima bus spręsti ne tik apie rūšinę žąsų, berniklių ir gulbių 

sudėtį, gausumo ir pasiskirstymo kaitą pavasarinės migracijos metu, bet ir vertinti užfiksuotų 

paukščių elgseną atskirose buveinėse. Preliminariai bus vertinamos šias EP: buveinių 

suteikimas migruojančioms rūšims (reguliacinė ir palaikančioji EP), rekreacinių teritorijų 

patrauklumas paukščių stebėtojams (kultūrinė EP), retų rūšių buvimas (egzistencinė vertė, 

kultūrinė EP). 

Pirminė žąsų apskaitų 2021 metų pavasarį rezultatų analizė atskleidė, kad daugiausiai jų 

buvo registruota Nemuno deltos regione, ir daug mažesniu gausumu jos maitinosi Raseinių ir 

Žuvinto regionuose. Žąsys daugiausiai naudojo natūralias pievas užlietas arba sausas pievas, 

tačiau Raseinių regione, kur vyrauja dirbami laukai, jos dažniausiai naudojo žieminius pasėlius. 
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Pirmaisiais apskaitų metais tikslinės šio projekto rūšies mažosios žąsies 18 individų buvo 

stebėti dviejose vietose - užlietose natūraliose pievose Nemuno deltoje (14 ind.) ir pasėlių 

laukuose Žuvinto regione (4 ind.). Taip pat buvo nustatyta, kad žąsys yra jautrios įvairiems 

antropogeniniams poveikiams, kaip tyčiniai ir netyčiniai baidymai, atsitrenkimai į oro elektros 

linijas, vėjo elektrines. Jūrinių erelių pasirodymai taip pat susiję su žąsų vietiniais perskridimais 

(pagal Morkūną, 2021). Toliau tęsiamos apskaitos, leis surinkti tikslesnius duomenis EP 

vertinimui šiame projekte. 

Apklausos 

Atliekant apklausas pagrinde bus orientuojamasi į kultūrines EP, nes minėtais gana 

universaliais įrankiais jas sudėtinga įvertinti, bei socioekonominius aspektus. Apklausų 

rezultatai papildys ir kitų EP sektorių identifikavimą ir vertinimą. Apklausos bus visose 

projekto partnerių šalyse, siekiant apžvelgti projekto veiklų įtaką visam mažųjų žąsų metiniams 

ciklui bei suprasti, kokie konfliktai kyla ar gali kilti tarp su šia rūšimi susijusių EP ir 

antropogeninės veiklos bei klimato kaitos.  

Apklausa sudaryta virtualioje apklausų platformoje, pavyzdziui, Mentimeter, 

SurveyMonkey, ar GoogleDoc anglų ir vietinėmis šalių kalbomis. Klausimų dalys:  

• Socialinis respondento profilis; 

• Informacija apie žąsų identifikavimo įgūdžius; 

• Klausimai apie paukščių stebėjimą kaip laisvalaikio praleidimo būdą, išlaidas, atstumus 

iki žąsų stebėjimo vietų, mažosios žąsies kaip retos rūšies svarbą stebėtojams; 

• Informacija apie mažųjų žąsų fenologiją, gausumą ir pasiskirstymą konkrečioje šalyje; 

• Klausimai apie grėsmes žąsims ir jų apsaugą respondentų šalyje ir kitose žąsų gyvenimo 

ciklui svarbiose šalyse; 

• Klausimai apie EP, susijusias su žąsimis. 

Lietuvoje vykdomos apklausos turės papildomų klausimų apie paukščių stebėjimus 

atskirose teritorijose, stebėtojų prioritetines teritorijas žąsų stebėjimams. Tai padės įvertinti su 

žąsimis ir jų naudojamomis teritorijomis Lietuvoje susijusių kultūrinių paslaugų paklausą bei 

išlaidas, susijusias su žąsų stebėjimu.  

Monetarinio vertinimo metodai 

Priklausomai nuo surinktos informacijos, gali būti naudojami EP ekonominio vertinimo 

metodai: 
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 Rinkos vertės metodas, kuris remiasi esama EP verte rinkoje; dažniausiai taikoma 

aprūpinimo EP; projekte šis metodas tiktų naujų šienavimo ar ganymo plotų vertės 

apskaičiavimui po augalijos šalinimo darbų; 

 Pakeitimo vertės metodas, kuris paremtas apskaičiavimu, kiek kainuotų EP atkūrimas 

ją praradus arba kiek kainuotų  alternatyvios EP užtikrinimas; kol kas šio metodo 

naudoti nenumatyta; 

 Kelionės išlaidų vertės, kuomet vertinama atstumas, kaina ir laikas, kurį žmonės 

pasiruošę skirti tam tikrai EP pasinaudoti; šiame projekte bus vertinamos paukščių 

stebėtojų išlaidos paukščių stebėjimo kelionėms bei įrangai įsigyti; 

 Vertės perkėlimo metodas, padedantis įvertinti lokalias EP naudojant kitų teritorijų ar 

globalius duomenis. 

Šiems vertinimams bus naudojami žąsų apskaitų metu, suinteresuotų asmenų apklausų 

metu surinkti bei prieinami turizmo ir socio-ekonominiai duomenys (pavyzdžiui, gamtinių 

ekskursijų skaičius ir kaina). 

 

8. Galimi ekosisteminių paslaugų ir socio-ekonominių aspektų pokyčiai ir 

vertinimo rodikliai 

Žąsų sustojimo vietose pievų buveinių užaugimas medžiais ir krūmais kelia grėsmę ir 

blogina perinčių ir migracijų metu apsistojančių paukščių buveinių sąlygas, todėl projekto 

veiklos pagerins sąlygas daugeliui jų. Gerinant mažųjų žąsų maitinimosi ir apžvalgos sąlygas 

numatytuose plotuose, pagerės perėjimo įprastoms ir saugomoms paukščių rūšims, tokioms 

kaip šaukštasnapės antys, juodosios žuvėdros, mažieji kirai, švygždos. Iškirtus karklynus, 

sumažės ir pievų paukščių plėšrūnų kaip pilkosios varnos ir šarkos gausumas bei padidės atvirų 

pievų plotai ir apžvalgos sąlygos besimaitinantiems vandens paukščiams (pagal „Dėl 

Senrusnės...“, 2007). Iškirtus sumedėjusius augalus, tuose plotuose ūkininkams atsiras 

galimybė šienauti įprastu būdu. 

Atlikus apskaitas ir surinkus informacijos apie mažųjų žąsų, kitų žąsų rūšių, berniklių ir 

gulbių gausumo ir pasiskirstymo dinamiką pagrindinėse ir papildomose projekto teritorijose, 

pagerės supratimas apie reguliacines ir palaikančiąsias EP ir ekosistemų funkcijas, kurios yra 

nulemiamos minėtų paukščių buvimo arba dėl šių EP teritorijos tinka jų maitinimuisi ir poilsiui 

(t.y. buveinių suteikimas migruojančioms rūšims). Be to, naudojantis EP modeliavimo 

įrankiais, bus vertinamas pagerėjęs dirvožemio praturtinimas maistmedžiagėmis, anglies 

saugojimas, metano emisija, rūšinės įvairovės palaikymas ir ligų platinimas (Buij ir kt., 2017). 
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Žąsų apskaitų rezultatai bus svarbūs ir atskiroms kultūrinėms EP identifikuoti ir įvertinti, 

pavyzdžiui, kaip gamtinio turizmo paslauga. Kadangi žąsys ne tik nulesa reikšmingus biomasės 

kiekius ir gali daryti žalą pasėliams, bet ir praturtina maistmedžiagėmis sausumos ir vandens 

plotus, galima bus įvertinti azoto ir fosforo kiekius, kurie žąsų pagalba greičiau tampa 

prieinami maistmedžiagių cikluose. 

Žąsų apskaitų duomenų viešinimas tarp paukščių stebėtojų ir apklausos apie projektą 

kaip informavimo priemonė populiarins ornitologinį turizmą teritorijose, kuriose gali būti 

stebima retos mažosios žąsys, kas galimai padidins ir rekreacinio verslo pajamas. Visų projekto 

rezultatų viešinimo veikla taip pat padidins ir vietinių gyventojų susirūpinimą šia ir kitomis 

rūšimis ir jų naudojamomis buveinėmis, paskatins domėtis aplinkosauga ir gamtosauginėmis 

veiklomis. Mažųjų žąsų išsaugojimo ateitiems kartoms veiksmai padidins vietinių gyventojų ir 

sprendimų priėmėjų psichinę ir moralinę gerovę. 

Siūlomi rodikliai su galima jų kaita vykdant projekto veiklas yra pateikiami 8.1 lentelėje. 

 

8.1 lentelė. Siūlomi rodikliai ir preliminari jų kaita projekto metu 

Susijęs EP 
sektorius Rodiklis Kaita 

Aprūpinimo/ 
reguliacinės 

Šalinamos sumedėjusios augalijos plotai: atsivėrę plotai ganymui ir 
šienavimui/ prastėja buveinės varniniams paukščiams  

↗  

Aprūpinimo/ 
reguliacinės 

Lesalo kiekis, reikalingas žąsims pavasario sezonu atskirose teritorijose ↗  

Reguliacinės Atviro kraštovaizdžio, tilvikinių ar retų paukščių skaičius  ↗ 
Reguliacinės Meldinės nendrinukės gausumas (giedančių patinų skaičius) ↗ 
Reguliacinės  Dirvožemio praturtinimas išmatose esančiomis maistmedžiagėmis (kg/ha) ↗ 
Reguliacinės  Migruojančių žąsų fenologija, buvimo laikotarpis dienomis ↔ 
Reguliacinės/ 
kultūrinės  

Registruotų mažųjų žąsų skaičius  ↗  

Reguliacinės/ 
kultūrinės  

Žąsys, kaip lesalas plėšriesiems paukščiams (% atskirų rūšių dietoje dietoje, 
plėšriųjų paukščių skaičius) 

↔ 

Reguliacinės/ 
kultūrinės  

Retų paukščių stebėjimų duomenys projekto teritorijose ↗  

Reguliacinės/ 
kultūrinės  

Stebėtų žąsų buveinių identifikacija (kiekvieno biotopo pasirinkimas 
proporcija nuo bendro skaičiaus) 

↗  

Reguliacinės/ 
kultūrinės  

Apskaitų, kuriose atliktos žąsų apskaitos, plotai ↗  

Kultūrinės  Žąsų tankumas (ind./km2 tinkamose atskirų rajonų buveinėse) ↗  
Kultūrinės Nuskaitytų žiedų pranešimų skaičius ir skirtingų pranešėjų skaičius  ↗  
Kultūrinės  Žąsų trikdymo stebėsena (skaičius/laiko vnt.) ↔ 
Kultūrinės  Stebėtų gamtosaugos pažeidimų skaičius (dažnumas, skaičius/laiko vnt.) ↔ 
Kultūrinės Duomenų apie žąsis gausumas projekto teritorijose (stebėjimų valandų 

skaičius) 
↗  

Kultūrinės  Natura 2000 buveinių bendras plotas, ha ↔ 
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Kultūrinės  Gamtinio/ekologinio turizmo 
intensyvumas, lankytojų (pažintinių maršrutų lankytojų, gyvosios gamtos 
stebėtojų, tyrėjų skaičius, įsk. mokinių ekskursijas) skaičius  

↗  

Kultūrinės  Ventės rago muziejaus lankymas (lankytojų skaičius) ↔ 
Kultūrinės  Pažintinių takų ar dokumentuotų maršrutų ilgis, km ↗ 
Kultūrinės  Gamtos stebėjimo infrastruktūros elementų skaičius, vnt. ↗ 
Kultūrinės  Publikacijų ir pranešimų apie Projektą, jo teritorijas ir rezultatus skaičius, vnt. ↗ 
Kultūrinės  Gamtos gidų skaičius ↗ 
Kultūrinės  Turizmo paslaugų įmonių skaičius ↗ 

 

Projekto veiklos bus skirtos padidinti mažųjų žąsų populiaciją, bet nėra tikėtina, kad 

padidėjęs skaičius, tarp kitų tūkstančių baltakakčių žąsų ir kitų vandens paukščių padidės 

reikšmingai, todėl su šia reta rūšimi susijusių EP potencialas keisis nežymiai. 

 

9.  Išvados 

Įvertinus Projekto teritorijas, objektus ir planuojamus vykdyti darbus, buvo atrinkti 

įrankiai, duomenys eilei ekosisteminių paslaugų vertinti. ARIES, Vivagrass įrankiai, 

duomenys surinkti projekto metu (žąsų apskaitos bei apklausos) bei papildomi prieinami 

duomenys bus naudojami ekosisteminėms paslaugoms ir socio-ekonominiams aspektams 

įvertinti projekto metu. 

Įgyvendinus projektą tikimasi šių ekosisteminių paslaugų pokyčių: aprūpinimo šienu, 

ganyklos ploto, gyvenamųjų buveinių gyvūnų ir augalų rūšims, migruojančių gyvūnų rūšių 

gyvenimo ciklo užtikrinimo, anglies sugėrimo, gamtinio ir ekologinio turizmo, pažintinių 

ekskursijų, teiktinų gyvosios gamtos stebėjimo paslaugų išaugimo, apdulkinimo, medžiagos 

moksliniams tyrimams ir pažintinių paslaugų. 

Identifikuoti šie socio-ekonominiai aspektai, susiję su projektu: laikinos darbo vietos 

projekto teritorijose, pagerėjusios sprendimų priėmėjų, vietos bendruomenės, suinteresuotų 

asmenų žinios apie mažosioms žąsims reikalingas buveines ir apsaugą, ūkininkų pajamos, 

padidėsiančios pradėjus vykdyti šienavimą ar ganymą sutvarkytuose plotuose, pagerėjusi 

gamtinio turizmo aplinka. 

 

10.  Rekomendacijos 

Atliekant žąsų apskaitas, būtų naudinga suregistruoti pastebėtus gamtos/paukščių 

stebėtojus, pažymint jų buvimo vietą, laiką ir asmenų skaičių. Tai suteiktų galimybę vertinti 
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paukščių stebėtojų srautus, pasiskirstymą sezone ir apskaitų teritorijose, leistų identifikuoti 

populiariausias vietas bei jas palyginti atsižvelgiant į turizmo infrastruktūros sąlygas. 

Atliekant žąsų apskaitas, reikėtų taikyti vienodą metodiką registruoti žąsų baidymo 

šaltinius ir jų dažnumą. Tai būtų naudinga apibrėžiant konfliktus tarp aplinkosaugos ir kitų 

sričių (turizmo, medžioklės, žemės ūkio ir pan.). 

11.  Summary 

The rarest goose species breeding in Europe – Lesser White-Fronted Goose (Anser 

erythropus) – protection is complicated due to different conditions at the separated 

geographical regions. Regarding this, this project aims to contribute to the long-term agreement 

to restore the favorable conservation status of its Fennoscandinavia population. In Lithuania as 

one of the staging areas on the migratory route, the project‘s activities are focused on the 

restoration of staging areas for Lesser White-Fronted Goose, migratory geese census, public 

education, and dialogue with stakeholders. 

In this report, identification and evaluation of ecosystem services (ES) was focused on 

the main ES in the project‘s territories, the geese-related ES and the ES related to activities of 

the project in Lithuania. This report and further ES reports as a part of project activities aim to 

better reveal the various benefits of the Project’s activities not only to nature but also to society 

and the economy. At the same time, it increases understanding of how the financing of nature 

protection contributes to the well-being of society.  

In this report, after presenting the project territories, objects and planned activities, the 

tools and data required for the further ES assessment were selected. ARIES, Vivagrass tools, 

Project’s data (goose surveys, questionnaires to stakeholders, additional available data) will be 

used to assess ES and socio-economic aspects in the Project. Preliminary, the project activities 

are expected to relate to the following ES: hay supply, pasture area, habitat for animal and plant 

species, assurance of life cycle for migratory species, carbon sequestration, nature and eco-

tourism, nature tours, pollination, material for research. The socio-economic aspects related to 

this Project were the following: temporary jobs in the project areas; improved knowledge of 

decision-makers, local communities, stakeholders about the habitats and needed protection of 

Lesser White-Fronted Goose; increased incomes of farmers from mowing or grazing in 

managed areas, improved conditions for nature tourism. In addition, socio-economic 

information related to birdwatching and goose protection will be collected through surveys of 

birdwatchers and experts. 
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Regarding difficulties accessing the number and distribution of birdwatchers in the 

Project’s territories, it is proposed to register the observed birdwatchers/ nature tourists during 

the spring geese surveys. Also, there is a recommendation to apply a uniform methodology for 

recording sources of geese disturbance because it would help in defining conflicts between the 

environment and other sectors (tourism, hunting, agriculture) and relationship to the ES 

approach. 
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