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Mērķauditorija privāto zālāju
īpašnieki:

– ES nozīmes zālāju biotopu īpašnieki;
– Ilggadīgo zālāju īpašnieki (710 kods
LAD sistēmā);
– Potenciālo BVZ īpašnieki

Latvijas mēroga proporcionāla izlase
gan pēc zālāju veida, gan
pašvaldībām
Derīgo anketu skaits 442

Respondentu profils
44% augstākā izglītība
40% saistīta ar lauksaimniecību
27% papildizglītība
Ienākumi no lauksaimniecības 0-10% 38%; vairāk par 50% - 16%
Vidējais īpašumtiesību ilgums 18 gadi
Zālāju īpašnieki pēc dzīvesvietas

Saimniecības profils
93% plāno turpināt apsaimniekot ilggadīgos zālājus
70% īpašums neatrodas ĪADT
35% mājsaimniecība bez specializācijas
60% nopļauj, 35% apsaimnieko kombinēti
42% audzē zālēdājus
42% ir tehnika zālāju apsaimniekošanai
70% apsaimnieko īpašumu kā fiziskas personas

Dabas vērtības, ko nodrošina
ilggadīgie zālāji
iespējas uzņēmējdarbībai
pasargā no invazīvajām sugām
sniedz vietu kultūras tradīciju turpinājumam, gadskārtu rituāliem
uzlabo ainavas kvalitāti, saglabājot tradicionālo lauku ainavu
mazina plūdu risku
uzkrāj oglekli klimata pārmaiņu mazināšanai
augsnes auglību
tīru ūdeni
kvalitatīvu lopbarību (siens/zāle)
veselīgu, daudzveidīgu lopbarību (pļavas aptieka ganāmpulkam)
barību apputeksnētājiem kukaiņiem (bitēm, kamenēm u.c.)
kukaiņu daudzveidību (dienas tauriņi, naktstauriņi u.c.)
pļavu un ganību putnu ligzdvietas (griezes, mērkaziņas u.c.)
daudz ārstniecības augu
savvaļas augu daudzveidību (naktsvijoles, dzegužpirkstītes, u.c.)
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Kādi šķēršļi apgrūtina Jūsu iespējas uzturēt ilggadīgos zālājus?
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brīvprātīgs saistītais
atbalsts (BSA) par
ganību dzīvniekiem -…

zaļināšanas
maksājums

vienotais platību
maksājums

bioloģiskā
lauksaimniecība –
ilggadīgie zālāji (97 €)
mazo lauksaimnieku
atbalsta shēma (500
€)

par 4. klases ražības
zālāju (330 €)

par 3. klases ražības
zālāju (206 €)

par 2. klases ražības
zālāju (155 €)

par 1. klases ražības
zālāju vai putnu
dzīvotni (83 €)

par bioloģiski vērtīgu
zālāju (55 €)

Saņemto atbalsta maksājumu veids

NAV saņemts laika posmā 2018.-2020.g.

Vai Jums būtu interese pašam iesaistīties šādos
ilggadīgo zālāju aizsardzības pasākumos?

Novērtēt sava zālāja puķu daudzveidību (izstaigāt zālāju)
Novērtēt sava zālāja tauriņu daudzveidību (izstaigāt
zālāju)
Uzskaitīt griezes (iet vairākus vakarus krēslā pa pļavu un
atzīmēt kartē aptuvenas vietas, kur grieze dzied)
Novērtēt ganīšanas/pļaušanas ietekmi uz zālāja dabas
vērtībām (izmīdīti laukumi, kūlas segums, krūmu atvašu
segums, erozija u.tml.)
Izstrādāt savu zālāju apsaimniekošanas plānu un pildīt to
uzņemto saistību ietvaros
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Ilgums, ko gatavi veltīt sava zālāja dabas vērtību novērtēšanai – 1DIENA (24%)

Kādas konsultāciju formas izvēlētos, sekmīgai
dabas vērtību saglabāšanai
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Noslēgumā:
Zālāju apsaimniekotāji nav viendabīga sabiedrības daļa
Dažāda motivācija un pieejas
Atšķirīgs zināšanu līmenis
Izaicinājumi un vēlmes
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