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Norminiai etatai skirti programai  11 
2. Programos tikslai (tikslas)* Programos tikslas – gauti ir susisteminti naujas mokslo žinias, 
reikalingas darniam miškų ūkiui vystyti globalių gamtinių, ekonominių ir socialinių pokyčių 
kontekste bei paruošti rekomendacijas šioms žinioms pritaikyti praktikoje. 
Programos poreikis ir aktualumas bei esamos būklės analizė pateikiama 1 priede. 
3. Programos uždaviniai: 

 Programos tikslui pasiekti bus sprendžiami šie uždaviniai:  
1. Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų tvarumo pokyčius bei juos lemiančius 

predisponuojančius veiksnius bei sukurti metodus medynų pažeidžiamumo prognozavimui; 
2. Nustatyti miško medžių populiacijų adaptacijos galimybes bendros miškų vertės 

didinimui; 
3. Atskleisti neigiamų biotinių trikdžių poveikio miškų ekosistemoms dėsningumus bei 

sukurti/adaptuoti žalą mažinančius apsaugos metodus; 
4. Sukurti miškų auginimo ir formavimo būdus, siekiant didesnio produktyvumo ir 

išsaugant ekologines-gamtosaugines miškų funkcijas;  
5. Nustatyti sąlygas rinktinių medžių mikroklonavimui audinių kultūroje bei sukurti greitai 

augančių medžių genotipus su tikslinėmis savybėmis, įvertinti DNR polimorfizmą ankstyvame 
raidos etape ir atrinkti naujus  individus, išsiskiriančius tolerancija stresiniams temperatūros ir 
drėgmės pokyčiams in vitro sistemoje; 

6. Ištirti ekonominių bei socialinių pokyčių įtaką darnaus miškų ūkio plėtrai ir tvariam 
išteklių naudojimui. 

Kiekvieno uždavinio įgyvendinimui numatytos 2-3 priemonės (priemonių pavadinimai 
apteikiami 4 grafoje. 
 
4. Metodologinis tyrimų pagrindimas: 
Čia didesnis dėmesys skiriamas tyrimų metodologijai ir metodams, kurie pateikiami pagal atskirus 
uždavinius ir priemones.   
I uždaviniui:  
Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų tvarumo pokyčius bei juos lemiančius 
predisponuojančius veiksnius bei sukurti metodus medynų pažeidžiamumo prognozavimui 
įgyvendinti numatomos trys priemonės: 
1 priemonė - ištirti miškininkavimo įtaką anglies ir azoto apykaitai ir organinės anglies junginių 
stabilumui skirtinguose mineraliniuose dirvožemiuose augančiuose medynuose. 
Šios priemonės įgyvendinimui pušynuose, eglynuose, beržynuose ir kitų rūšių medynuose bus 
tiriama, kaip skirtingi kirtimai (ugdomieji, pagrindiniai - plynieji ir neplynieji,), tręšimas 
(mineralinėmis trąšomis, miško kuro pelenais) veikia CO2, N2O, metano išsiskyrimą iš dirvožemių 
bei C ir N junginių išplovimą į gruntinius vandenis. Tyrimams bus atrenkami pastovūs tyrimo 
bateliai. Anglies ir azoto apytaka bus nustatoma šių elementų balanso ekosistemoje metodu. 
2 priemonė - būdingose (modelinėse) miško ekosistemose nustatyti gyvosios dirvožemio dangos 
rūšinės sudėties bei jos nitrofiliškumo ir šilumamėgiškumo pokyčius per paskutiniuosius 20-30 
metų.  
Šios priemonės įgyvendinimui nederlinguose pušynuose (kerpšiliuose, brukniašiliuose ir 
žaliašiliuose) numatoma įvertinti gyvosios dirvožemio dangos įvairovę bei atskirų rūšių paplitimą. 
Lyginant gautus duomenis su ankstesnių (atliktų prieš 20-30 metų) tyrimų rezultatais 
fitoindikaciniais metodais, naudojant Ellenbergo augalijos ekologines skales, bus nustatyti galimi 
aplinkos taršos (daugiausia azoto junginių iškritų) bei klimato kaitos sąlygoti augalijos sudėties 
pokyčiai. Taip pat numatoma įvertinti kirtaviečių dominantus ir alelopatinį jų poveikį medynų 
atsikūrimui (šaknų ir lapų ištraukomis paveikiant daiginamas pušies sėklas ir kt.). 
3 priemonė - nustatyti klimato kaitos sąlygotų rizikos veiksnių įtaką medynų tvarumui bei medžių 



būklės ir pažeidžiamumo kaitą atskiruose Lietuvos klimatiniuose rajonuose.  
Šios priemonės įgyvendinimui būtina atlikti pagrindinių Lietuvos medžių rūšių (pušies, eglės, 
beržo, drebulės, juodalksnio, baltalksnio, ąžuolo bei uosio) būklės kaitos analizę pagal miškų 
monitoringe naudojamus medžių būklės vertinimo kriterijus (lajų defoliacija, lapijos dechromacija, 
biotiniai ir abiotiniai medžių pažeidimai) ir būklės kaitą lemiančių predisponuojančių aplinkos 
veiksnių (klimatinių bei antropogeninės taršos) poveikį. Tyrimams bus naudojami Miškų institute 
bei Valstybinėje miškų tarnyboje sukaupti medžių būklės stebėjimų sekų (1989-2014) duomenys.  
Būklės kaitos analizei bus naudojami regresinės analizės metodai. Pažeidžiamumui įvertinti bus 
nustatomas, naudojant naujos kartos medžių puvinių diagnostikos prietaisus (Shigometer, 
Impulse hammer) medžių puvinių paplitimas bei jo priklausomybė nuo augavietės drėgnumo 
skirtinguose klimatiniuose rajonuose. Taip pat bus tiriamas klimato kaitos sąlygotų rizikos 
veiksnių paplitimas bei jo įtaka medynų tvarumui. 
II uždaviniui: 
 Nustatyti miško medžių populiacijų adaptacijos galimybes bendros miškų vertės didinimui - 
įgyvendinti numatomos trys priemonės:  
4 priemonė - įvertinti spygliuočių miško medžių rūšių adaptavimo ir genetinės įvairovės 
pasiskirstymo dėsningumai klimato kaitos poveikyje. 
Įvairių veiksnių ir ekologinių sąlygų įtaka populiacijoms, šeimoms, sugrupavus pagal kilmių 
rajonus, bus įvertinta bandymų želdiniuose, tam panaudojant SAS variacinės analizės programą 
MIXED. Variacinė analizė, apimant visus eksperimentinius želdinius ir visus stresorinius variantus 
fitotrono eksperimentuose, bus atliekama pagal D.S.Falconer metodiką (1989). Įvertinant 
adaptacinių požymių genetinio kintamumo dėsningumus, bandomuosiuose želdiniuose augančių 
svetimžemių populiacijų pagrindimu bus nustatyta staigaus temperatūros pokyčio (kaip vieno iš 
klimato kaitos komponentų) įtaka adaptaciniams požymiams ir genetiniam kintamumui; nustatyta 
su klimato kaita sietina biotiniams ir abiotiniams stresoriams tolerantiška genetinio kintamumo 
dalis. Analizuojant eksperimentiniuose palikuonių želdiniuose surinktą medžiagą, genetinės 
variacijos koeficientai, paveldėjimo koeficientai ir jų paklaidos bus apskaičiuojami naudojant 
variacinės analizės (ANOVA, REML metodas (SAS statistinio paketo MIXED procedūra) rezultatus. 
Genetiniai parametrai bus nustatyti visame eksperimente, kiekvienuose eksperimentiniuose 
želdiniuose ir fitotrono bandymų variantuose ir kiekvienoje populiacijoje. Kiekvieno požymio 
genetinei variacijai įvertinti kiekvienoje populiacijoje bus apskaičiuojamas adityvinis genetinės 
variacijos koeficientas. 
5 priemonė – nustatyti skirtingų bioekologinių savybių pagrindinių miško medžių rūšių genotipo 
ir aplinkos sąveiką bei fenogenetinį plastiškumą. 
Bus nustatoma genotipo x aplinkos sąveika statistinio SAS paketo MIXED procedūros pagalba. 
Kiekvienai rūšiai bus nustatomi genotipiniai ekovalentingumo koeficientai ir apskaičiuojama 
procentinė dalis statistiškai patikimų šeimyninių ekovalentingumo koeficientų kiekvienoje 
populiacijoje. Taip pat bus nustatomas genetinės koreliacijos koeficientas, skirtas įvertinti genotių 
augimą skirtingose ekologinėse sąlygose. 
Genetinių išteklių išsaugojimo galimybės kintančiomis aplinkos sąlygomis bus vertinamos 
analizuojant gautus tyrimų duomenis apie adaptyvinių požymių genetinę variaciją šeimų ir 
populiacijų lygmenyje. Taip pat panaudoti duomenys apie adaptyvinių požymių genetinės 
variacijos ir požymių paveldėjimo priklausomybę nuo aplinkos sąlygų, šeimų ir populiacijų 
fenotipinį plastiškumą, genotipo ir aplinkos sąveiką bei reakcijos normas. 
6 priemonė - plantacinei miškininkystei tinkamų medžių rūšių šeimų ir klonų ekologinio 
plastiškumo ir adaptacijos ištyrimas skirtingomis aplinkos sąlygoms tikslinei selekcijai plėtoti. 
    Tyrimai bus atliekami specialaus dizaino blokinės struktūros palikuonių šeimų ir klonų 
eksperimentinių-kolekcinių želdinių serijose, susidedančiose iš 2-3 želdinių skirtinguose Lietuvos 
bioekologiniuose regionuose bei Miškų instituto fitotrone (3-4 bandymų aplinkos variantai), 
išbandant tuos pačius šeimų ar klonų rinkinius skirtingomis gamtinėmis-klimatinėmis ir 
edafinėmis bei stresinėmis sąlygomis, naudojant pripažintas tarptautines metodologijas, naujausią 
biometrinių ir aplinkos sąlygų matavimų eksperimentinę įrangą ir kompiuterines programas. 
Veiksnių įtaka, genetiniai parametrai, fenogenetinis atsakas ir kt. bus įvertinami daugialypės 
dispersinės, regresinės, faktorinės ir kt. analizių pagalba. 
III uždaviniui: 
 Atskleisti neigiamų biotinių trikdžių poveikio miškų ekosistemoms dėsningumus bei 



sukurti/adaptuoti žalą mažinančius apsaugos metodus - įgyvendinti numatomos trys priemonės: 
7 priemonė - vabzdžių gyvenamosios aplinkos ekologinis įvertinimas, jų poveikio pobūdžio pušies 
ir eglės medynuose nustatymas bei efektyvių jų žalą mažinančių priemonių parinkimas; 
Naudojami metodai:  vabzdžių identifikavimo; vabzdžių populiacinių rodiklių paskaičiavimo; 
vabzdžių gausos apskaitų bei daromos žalos įvertinimo; apsaugos nuo entomokenkėjų būdų 
išbandymo. 
8 priemonė - žalingų ir invazinių grybinių ligų sukėlėjų paplitimo įvertinimas bei apsaugos 
priemonių jų žalai mažinti parinkimas;  
Naudojami metodai: grybinių ligų ir jų sukėlėjų identifikavimo; grynų grybo kultūrų išskyrimo; 
dirbtinio grybų užsėjimo (apkrėtimo). 
9 priemonė - augalėdžių gyvūnų pasiskirstymo, gausos ir teikiamos pirmenybės tam tikroms 
buveinėms ištyrimas, jų daromos žalos pušies želdiniuose įvertinimas, siekiant pasiūlyti 
novatoriškus apsaugos būdus ir kartu užtikrinant būtinas sąlygas retų gyvūnų rūšių egzistencijai. 
      Naudojami metodai: augalėdžių gyvūnų gyvenamosios aplinkos įvertinimas; gyvūnų 
pasiskirstymo ir gausos kaitos registracijos; augalėdžių žvėrių daromo poveikio želdiniams ir 
padarytos žalos nustatymo bei pasyvios kontrolės ir duomenų analizės metodai.  
IV uždaviniui:  
   Sukurti miškų auginimo ir formavimo būdus, siekiant didesnio produktyvumo ir išsaugant 
ekologines-gamtosaugines miškų funkcijas - įgyvendinti skiriamos dvi priemonės:  
10 priemonė.  Savaiminio miškų vystymosi tyrimai ekologinės miškininkystės sistemų kūrimui. 
      Savaiminio miškų vystymosi tyrimuose visuotinai pripažįstamas geriausias metodologinis 
sprendimas – nustatyti realius vystymąsi nusakančių rodiklių pokyčius. Tam reikalingi ypač 
ilgalaikiai tyrimai tuose pačiuose tyrimų objektuose. Tačiau dėl ilgos būtinų tyrimų trukmės 
(miško bendrijų vystymosi ir jų kaitos procesai paprastai apima labai ilgą laikotarpį) šis 
metodologinis sprendimas paprastai modifikuojamas, atskiras trumpesnes stebėjimų „atkarpas“ (o 
atskirais atvejais - ir vienkartinių matavimų duomenis) duomenų analizės metu sujungiant į 
logiškai pagrįstas ir  labiau ilgalaikes, nagrinėjamus procesus atspindinčias duomenų sekas. Be to, 
savaiminio miškų vystymosi tyrimams būtini tyrimų objektai, kuriuose miškas vystosi natūraliai 
(be tiesioginio ūkinių priemonių poveikio). Numatomiems tyrimams planuojama panaudoti 
ilgalaikių miškininkystės tyrimų objektų (kai kurie iš jų įkurti ir matuojami (stebimi) jau nuo 1954 
m.), kuriuose miško ūkinės priemonės nevykdytos (vadinamieji kontroliniai tyrimų bareliai) 
duomenis, trijų Lietuvos nacionalinių parkų rezervatinėse zonose 1999-2001 m. įkurtų tyrimų 
objektų sistemų duomenis, naujų laikinų tyrimų objektų (įkuriamų tais atvejais, kai aukščiau 
paminėtų tyrimų objektų duomenų nepakanka) duomenis. Atskirų problemų sprendimui 
planuojama panaudoti ir sklypinės bei nacionalinės miškų inventorizacijų duomenis, 
palyginamąjai analizei – ir  ilgalaikių miškininkystės tyrimų objektų, kuriuose vykdytos miško 
ūkinės priemonės, duomenis. Pagrindiniai taikomi tyrimų metodai yra tyrimų objektų rodiklių 
nustatymas įprastiniais tokiuose tyrimuose metodais (medžių matavimas, pomiškio ir trako 
apskaitos), vėlesnės duomenų analizės metu nustatant rodiklių pokyčius ir jų kitimo dėsningumus. 
11 priemonė - tuopų hibridų ir veislių vegetatyvinio dauginimo galimybių bei europinio 
maumedžio ir minėtų tuopų adaptyvumo ir produktyvumo tyrimai sutrumpintos apyvartos 
želdinių kūrimui Lietuvos gamtinėmis-klimatinėmis sąlygomis. 
      Vertinant įvairių veiksnių – bandomųjų želdinių, blokų, bandymo variantų bei jų sąveikos su 
bandomaisiais želdiniais ir blokais bus atlikta duomenų variacinė analizė pagal mišraus modelio 
lygčių (MME) ir apribotos maksimalios tikimybės (REML) metodus, naudojant SAS statistinio 
paketo variacinės analizės MIXED procedūrą (procedūros parinktis -„Covparms“). Variacinės 
analizės statistiniai struktūriniai modeliai bus sudaromi priklausomai nuo išbandomos medžiagos 
pobūdžio, bandymų struktūros ir bandymų dizaino. 
V uždaviniui: 
Nustatyti sąlygas rinktinių medžių mikroklonavimui audinių kultūroje bei sukurti greitai augančių 
medžių genotipus su tikslinėmis savybėmis, įvertinti DNR polimorfizmą ankstyvame raidos etape 
ir atrinkti naujus  individus, pasižyminčius tolerancija stresiniams temperatūros ir drėgmės 
pokyčiams in vitro -  skiriamos trys priemonės: 
12 priemonė - modifikuoti maitinamųjų terpių sudėtį skirtingų rūšių rinktinių medžių genotipų 
sterilios kultūros indukcijai ir proliferacijai bei modelinio medžio genetinei transformacijai. 

Naudojami metodai – mikrobiologijos (eksplantų sterilinimas, užkrato įvertinimas, 



efektyvių aseptikų parinkimas), augalų audinių kultūrų ( sterilių eksplantų izoliavimas ir įterpimas 
į maitinamąją terpę indeliuose ar Petri lėkštelėse), citologijos (eksplantų gyvybingumo įvertinimas 
mikroskopų pagalba audinių ir ląstelių lygmenyje priklausomai nuo mikroorganizmų ir 
fitohormonų poveikio), mikrobiologijos (užkrato įvertinimas sterilioj kultūroje, efektyvių aseptikų 
parinkimas), augalų audinių kultūrų (eksplantų iš sterilios kultūros izoliavimas ir įterpimas į 
maitinamąją terpę indeliuose ar Petri lėkštelėse) ir aseptikų poveikio), biocheminiai ( pigmentų 
koncentracijos nustatymas mikroūgliuose) , DNR žymenų ( DNR tapatumo nustatymas). 
13 priemonė - įvertinti naujų  individų toleranciją  temperatūros ir drėgmės pokyčiams in vitro 
sistemoje bei atlikti atranką genotipų pagal atsako reakciją į stresą; 

Naudojami metodai – mikrobiologijos (užkrato įvertinimas sterilioj kultūroje, efektyvių 
aseptikų parinkimas), augalų audinių kultūrų (eksplantų iš sterilios kultūros izoliavimas ir 
įterpimas į maitinamąją terpę indeliuose ar Petri lėkštelėse), citologijos (eksplantų gyvybingumo 
įvertinimas mikroskopų pagalba audinių ir ląstelių lygmenyje priklausomai nuo mikroorganizmų, 
fitohormonų, aseptikų bei aplinkos stresinių sąlygų poveikio), biocheminiai (pigmentų 
koncentracijos nustatymas mikroūgliuose po stresinio poveikio) , DNR žymenų (DNR tapatumo 
nustatymas 
VI uždaviniui: 
 Ištirti ekonominių bei socialinių pokyčių įtaką darnaus miškų ūkio plėtrai ir tvariam išteklių 
naudojimui - įgyvendinti numatomos dvi priemonės: 
14 priemonė.  Nustatyti ekonominių ir socialinių pokyčių įtaką privataus miškų ūkio plėtrai. 
 Šiai priemonei įgyvendinti bus naudojami metodai: statistinių duomenų apie privačius miškus 
analizė, teisės dokumentų analizė, anketinės apklausos metodas. Statistinių duomenų apie 
privačius miškus analizės metodas bus taikomas privataus miškų ūkio plėtros tendencijoms 
nustatyti. Teisės dokumentų analizės metodas bus taikomas nustatant ūkininkavimo privačioje 
miško valdoje reglamentavimą. Anketinės paklausos metodas bus taikomas privačių miškų 
savininkų ūkininkavimo privačiose miško valdose motyvacijoms nustatyti ir pagrindinėms 
interesų grupėms, turinčioms įtakos ūkininkavimui privačiuose miškuose, išaiškinti. Anketinė 
apklausa privačių miškų savininkų motyvacijoms nustatyti bus atliekama visose 10 Lietuvos 
apskričių. Šiame tyrime respondentai - privačių miškų savininkai. Pagrindinėms interesų grupėms, 
turinčioms įtakos ūkininkavimui privačiuose miškuose, išaiškinti bus naudojama ekspertų 
anketinė apklausa.  
15 priemonė. Atlikti tvaraus miško išteklių naudojimo Lietuvoje plėtros dėl globalių pokyčių įtakos 
analizę.  
    Šia priemone siekiama ištirti kokią įtaką globalūs pokyčiai turi medienos išteklių tvariam 
naudojimui: kaip kinta ir kokių išteklių naudojimas, koks jų naudojimo ekonominis efektyvumas. 
Darbe bus taikomi literatūros analizės, statistinių duomenų analizės, ekonominiai: darbo laiko 
sąnaudų, produkcijos savikainos, ekonominio efektyvumo metodai. Išteklių kiekiams įvertinti 
skaičiavimai bus atlikti naudojant LR valstybės miškų kadastro duomenų bazę. Medienos savybėms 
įvertinti bus taikomi medienos fizinių – mechaninių savybių tyrimo metodai.   



 

5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika; detalus įgyvendinimo planas, kuriame numatomas 
skirtų lėšų preliminarus paskirstymas uždaviniams vykdyti **  
Tyrimų etapai numatyti pagal atskiras priemones.  
 

Priemonių 
pavadinimas 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 uždavinys . Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų tvarumo pokyčius bei juos 
lemiančius predisponuojančius veiksnius bei sukurti metodus medynų pažeidžiamumo 
prognozavimui 
1 priemonė 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 
2 priemonė 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 
3 priemonė 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 0,8/ 25,44 
Kitos lėšos  164,58 164,58 164,58 164,58 164,58 
Viso 1 uždaviniui 2,6/ 247,26 2,6/ 247,26 2,6/ 247,26 2,6/ 247,26 2,6/ 247,26 
      
2 uždavinys. Nustatyti miško medžių populiacijų adaptacijos galimybes bendros miškų vertės 
didinimui 
4 priemonė 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 
5 priemonė 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 
6 priemonė 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 
Kitos lėšos 94,95 94,95 94,95 94,95 94,95 
Viso 2 uždaviniui 1,5/142,65 1,5/142,65 1,5/142,65 1,5/142,65 1,5/142,65 
3 uždavinys Atskleisti neigiamų biotinių trikdžių poveikio miškų ekosistemoms dėsningumus 
bei sukurti/adaptuoti žalą mažinančius apsaugos metodus 
7 priemonė 1,5/ 47,7 1,5/ 47,7 1,5/ 47,7 1,5/ 47,7 1,5/ 47,7 
8 priemonė 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 
9 priemonė 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 
Kitos lėšos 158,25 158,25 158,25 158,25 158,25 
Viso 3 uždaviniui 2,5/237,75 2,5/237,75 2,5/237,75 2,5/237,75 2,5/237,75 
4 uždavinys. Sukurti miškų auginimo ir formavimo būdus, siekiant didesnio produktyvumo ir 
išsaugant ekologines-gamtosaugines miškų funkcijas 
10 priemonė 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 0,5/15,9 
11 priemonė 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 
Kitos lėšos 94,95 94,95 94,95 94,95 94,95 
Viso 4 uždaviniui 1,5/142,65 1,5/142,65 1,5/142,65 1,5/142,65 1,5/142,65 
5 uždavinys. Nustatyti sąlygas rinktinių medžių mikroklonavimui audinių kultūroje bei sukurti 
greitai augančių medžių genotipus su tikslinėmis savybėmis, įvertinti DNR polimorfizmą 
ankstyvame raidos etape ir atrinkti naujus  individus, pasižyminčius tolerancija stresiniams 
temperatūros ir drėgmės pokyčiams in vitro sistemoje 
12 priemonė 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 
13 priemonė 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 1,0/ 31,8 
Kitos lėšos 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 
Viso 5 uždaviniui 2,0/190,2 2,0/190,2 2,0/190,2 2,0/190,2 2,0/190,2 
6 uždavinys. Ištirti ekonominių bei socialinių pokyčių įtaką darnaus miškų ūkio plėtrai ir 
tvariam išteklių naudojimui 
15 priemonė 0,3/ 9,54 0,3/ 9,54 0,3/ 9,54 0,3/ 9,54 0,3/ 9,54 
16 priemonė  0,6/19,08 0,6/19,08 0,6/19,08 0,6/19,08 0,6/19,08 
Kitos lėšos 56,97 56,97 56,97 56,97 56,97 
Viso 6 uždaviniui 0,9/85,59 0,9/85,59 0,9/85,59 0,9/85,59 0,9/85,59 

 



 

6. Numatomi rezultatai (nurodyti kokie laukiami rezultatai) 
1. Sėkmingai įvykdžius pirmojo uždavinio priemones, bus: 
1.1. gautos gilesnės žinios apie anglies ir azoto apytaką, augalijos rūšių kaitą, jos būklę bei 

ją lemiančius veiksnius miško ekosistemose. Bus nustatyta miško kirtimų ir tręšimo įtaka CO2, N2O, 
metano išsiskyrimui iš dirvožemių; 

1.2. nustatyti klimato sąlygų bei teršalų nulemti gyvosios dirvožemio dangos rūšinės 
sudėties, nitrofiliškumo ir šilumamėgiškumo pokyčiai;  

1.3. bus ištirta klimato kaitos sąlygotų rizikos veiksnių įtaka medynų tvarumui, pagrindinių 
rūšių medžių būklės ir pažeidžiamumo pokyčiai laike ir erdvėje (Lietuvos teritorijoje), sudaryti 
matematiniai prognozės modeliai. 

2. Sėkmingai įvykdžius antrojo uždavinio priemones, bus: 
2.1. sudarytos moksliškai pagrįstos prielaidos, kad atsakyti į klausimą, koks yra 

adaptyvumo ir plastiškumo atsakas populiacijos ir individo lygmenyse ir su šiuo atsaku susijęs 
genetinis kintamumas, koks būtų pakankamas genetinės įvairovės lygmuo ir kaip aplinka formuoja 
genetinę įvairovę. Tai duotų ir taikomąją naudą, nes papildytų žinias apie galimybes palaikyti 
pakankamą genetinės įvairovės lygmenį;  

2.2. atrinktos populiacijos ir palikuonių šeimos pasižyminčios tinkamais genetiniais 
parametrais genetinių išteklių išsaugojimui ir selekcijos efektyvinimui;  

2.3. įvertinti adaptacinių požymių genetinio kintamumo dėsningumai; bandomuosiuose 
želdiniuose augančių svetimžemių populiacijų pagrindu bus nustatyta staigaus temperatūros 
pokyčio (kaip vieno iš klimato kaitos komponentų) įtaka adaptaciniams požymiams ir genetiniam 
kintamumui; nustatyta su klimato kaita sietina biotiniams ir abiotiniams stresoriams tolerantiška 
genetinio kintamumo dalis;  

2.4. gautos naujos žinios bus naudojamos kaip rekomendacijos nacionalinių genetinių 
išteklių išsaugojimo, praktinės selekcijos ir sėklininkystės strategijų kūrime, diegiant inovacines 
selekcijos ir sėklininkystės technologijas bei biotechnologijas miškų ūkyje (tiek valstybiniame, tiek 
ir privačiame sektoriuose). 

3. Sėkmingai įvykdžius trečiojo uždavinio priemones, bus: 
3.1. pateiktos moksliškai pagrįstos rekomendacijos neigiamam vabzdžių-kenkėjų, grybinių 

ligų bei žvėrių poveikiui miško ekosistemose mažinti;  
3.2. bus įvertinti bei pasiūlyti jų daromos žalos mažinimo inovatyvūs būdai. 
4. Sėkmingai įvykdžius ketvirtojo uždavinio priemones, bus: 
4.1. bus gautos žinios, kurias bus galima panaudoti kuriant ekologinės miškininkystės 

sistemas (tikslinių medžių rūšių parinkmas, rekomendacijos medynų formavimo būdų ir metodų 
modifikavimui, pagrindinių miško kirtimų būdų ir metodų parinkimui);   

4.2. bus parengtos europinio maumedžio (Larix decidua Mill.) ir tuopų hibridų 
sutrumpintos apyvartos želdinių auginimo technologijos, leisiančios išauginti norimų sortimentų 
ir kokybės produkciją per galimai trumpiausią laiką. 

5. Sėkmingai įvykdžius penktojo uždavinio priemones, bus: 
5.1. sukurtos greitai augančių medžių mikrodauginimo in vitro technologijos;  
5.2. sukurti nauji medžių genotipai, išsiskiriantys augimo sparta ir  tolerancija 

nepalankiems aplinkos veiksniams. 
6. Sėkmingai įvykdžius šeštojo uždavinio priemones, bus: 
6.1. ištirtos ir nustatytos pagrindinės privataus miškų ūkio vystymosi tendencijos;  
6.2. nustatyti pagrindiniai privatų miškų ūkį ir jo vystymąsi lemiantys ekonominiai ir 

socialiniai veiksniai; nustatytos privačių miškų savininkų ūkininkavimo privačioje miško valdoje 
motyvacijos;  

6.3. nustatytos pagrindinės privataus miškų ūkio plėtrą įtakojančios interesų grupės; 
6.4. parengti siūlymai ir priemonės darnaus privataus miškų ūkio plėtrai užtikrinti;  
6.5. nustatyta, kaip keičiasi miško išteklių naudojimas dėl globalizacijos poveikio; 
6.6. įvertinti iki šiol mažai naudojami energetikai medienos ištekliai, nustatyta jų 

naudojimo įtaka miškų ūkio ekonominiam efektyvumui;  
6.7. paruoštos rekomendacijos biokuro naudojimui skatinti.  

 
7. Rezultatų sklaidos priemonės (rezultatų skelbimas, viešinimas ir populiarinimas) 



Programos vertinimo kriterijai: 
1. Programos tematika bus paskelbti 14 straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of 
Science“. Publikuojant gautus rezultatus, bus nurodomas programos akronimas ir numeris; 

2. Bus parengta ne mažiau kaip 7 inovatyvių metodikų, technologijų prototipų, praktinių 
rekomendacijų ir patentinių paraiškų; 

3. Bus parengti ir perskaityti 25 pranešimai tarptautinėse mokslo konferencijose, vykdomi 
praktiniai mokymai (seminarai) ir teikiama informacija specialistams, kasmetinė programos 
rezultatų sklaida visuomenei per masinės informacijos priemones; 

4. Bus parengta ne mažiau kaip 16 mokslą populiarinančių straipsnių. 
5. Programos tyrimų rezultate gautos pamatinės žinios ir informacija bus naudojama: 
5.1. šalies valdymo (Aplinkos ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Generalinei miškų 

urėdijai ir kt.) ir kitoms institucijoms -  inovacijų plėtrai ir įvairių programų inicijavimui;   
5.2. miškų ir medienos verslui – rekomendacijos biokuro naudojimui skatinti; 
5.3. aplinkosaugines funkcijas atliekantiems subjektams - rekomendacijos dėl miškų 

apsaugos 
5.4. mokymo įstaigoms - specialiosios miškininkystės, miško ekosistemų tvarumo,  

bestuburių zoologijos, miško apsaugos mokymo programoms atnaujinti; 
5.5. plėtojant mokslinį ir verslo bendradarbiavimą su ES miškų mokslo institucijomis ir 

struktūromis programiniu ir projektų pagrindu. 
 
 

8. PRELIMINARUS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS (tūkst. litų) 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų 
pavadinimas 

2012 
metais 

2013 
metais 

2014  
metais 

2015  
metais 

2016  
metais 

Visai 
programai 
(suma) 

1.  Programai 
skirti 
norminiai 
etatai, lėšos 

11,0/349,8 11,0/349,8 11,0/349,8 11,0/349,8 11,0/349,8 11,0/1749,0 

2.  Kitos lėšos 
planuojamos 
programai 
vykdyti (iš 
kitų, 
institutui 
skirtų 
valstybės 
biudžeto 
bazinio 
finansavimo 
lėšų)  

696,3 696,3 696,3 696,3 696,3 3481,5 

 Iš viso 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 5230,5 
 
9. Programos trukmė: 
2012 - 2016 metai.  
10. Programos vadovas: 
prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius, vyriaus. m. d., tel. 547221, miskinst@mi.lt.  
 
 


