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Programos charakteristika (1)
Ilgalaikės institucinės MTEP programos paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus,
kryptingus, turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės
aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, kuriems reikalingos kolektyvinės
tyrėjų pastangos ir kuriuos vykdo viena institucija (prireikus – su partneriais).

Programa “Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai” patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.
V-323. Vykdymo trukmė – 2012-2016 metai.
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.
Norminiai etatai, skirti programai – 11 (etato vertė - 9589 eurai 1 metams).
Programos vadovai: prof. habil. dr. R.Ozolinčius (2012-2013 m.), dr.
V.Mikšys (2013-2016 m.).
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Programos charakteristika (2)
Programos 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 vykdyta po 2-3 priemones.
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Programos vykdymo rezultatai (mokslinė
produkcija)
Produkcija

Planas

2012

2013

2014

2015

2016

Viso

ISI (Thomson
Reuters) WoS
straipsniai

14

7

4

9

7

5

32

Kiti recenzuojami
straipsniai

21

7

5

5

9

3

29

Pranešimai tarpt.
konferencijose

25

6

11

12

9

9

47

7

1

1

1

3

1

7

16

17

6

12

7

13

55

Inovatyvios
metodikos,
rekomendacijos
Populiarūs
straipsniai
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1 uždavinys. Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų
tvarumo pokyčius bei juos lemiančius predisponuojančius
veiksnius bei sukurti metodus medynų pažeidžiamumo
prognozavimui (vadovas dr. V.Stakėnas)
Miškininkavimo įtaka anglies ir azoto apykaitai.
Smėlžemiai

Išplautžemiai

CO2 vidutinio srauto (9-18 val.) iš smėlžemių (Arenosols) ir išplautžemių (Luvisols)
sezoninė kaita skirtingoje žemėnaudoje

Lyginant su dirbama žeme,
medynuose dirvožemio „kvėpavimas“ (CO2
išsiskyrimas) vyksta intensyviau.
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1 uždavinys. Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų...
Miškininkavimo įtaka anglies ir azoto apykaitai.

Tačiau miško dirvožemiuose,
mineralizuodami organines
medžiagas, daugiau anglies
(C) kaupia mikroorganizmai:
intensyviau vyksta
humifikacija arba C
kaupimas lėtai
besiskaidančiame humuse.

Dirvožemio mikrobiotos biomasės anglies (DMB-C) vidutinės koncentracijos (µgC g-1
dirvožemio) smėlžemių, išplautžemių ir balkšvažemių viršutiniuose 0-10 ir 10-20 cm
mineraliniuose sluoksniuose
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1 uždavinys. Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų...
Rizikos veiksnių įtaka medynų tvarumui bei medžių būklės ir pažeidžiamumo
kaita atskiruose Lietuvos klimatiniuose rajonuose.

Eglės kamienų puvinių paplitimas didėja didėjant vietovės klimato
kontinentalumui bei medyno skalsumui, tačiau mažėja didėjant
augaviečių drėgnumui. Puvinio pažeistų eglių defoliacija
vidutiniškai 2,8 procentinio vieneto didesnė, lyginant su
nepažeistais medžiais.
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1 uždavinys. Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų...
Gyvosios dirvožemio dangos kitimas modelinėse miško ekosistemose.
60,0

1,8

Koncentracija

47,9

50,0
Padengimas, %

1,6

40,0
1 metai

30,0
30,0

24,2

2 metai
3 metai

20,0
12,0

1,62

1,52

1,4
1,2
1
0,8

0,66

0,6
0,4

0,23

0,2

0,08

0,2

10,0
1,3 2,1

0,9 0,2

4,4

0

Azotas Fosforas

0,0
Samanų

Žolių

0,07

Medžių

%

Samanų, žolių ir krūmokšnių bei medžių
dengiamas plotas plynose 1-3 metų
kirtavietėse

%

Kalis

Kalcis

%

%

Magnis Nitratai
%

Siera

%

%

Vidutinės augalų maisto medžiagų koncentracijos
kirtaviečių augalijos antžeminėje masėje

Plynose kirtavietėse per 3 metus po kirtimų ženkliai sumažėja samanų,
tačiau pagausėja žolinės ir sumedėjusios augalijos. Vidutiniškai per
metus plynose kirtavietėse žolinės augalijos sausa masė sudaro virš
600 kg/ha. Joje sukaupiama apie 10 kg/ha azoto, 8,7 kg/ha kalio, 4,2
kg/ha kalcio ir sieros, 1,6 kg/ha magnio bei 1,3 kg/ha fosforo, kas
ženkliai papildo dirvožemį maisto medžiagomis.
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2 uždavinys. Nustatyti miško medžių populiacijų adaptacijos
galimybes bendros miškų vertės didinimui (vadovas dr.
V.Baliuckas)
Eglinio pjūklelio pažeidimų tyrimai paprastosios
eglės kilmių bandomuosiuose želdiniuose.

Pietinės kilmės

Šiaurinės kilmės

Šiaurinių kilmių eglės genotipai ženkliai mažiau pakenkti eglinio
pjūklelio nei pietinių kilmių genotipai.
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2 uždavinys. Nustatyti miško medžių populiacijų adaptacijos...
Skirtingų bioekologinių savybių miško medžių rūšių
genotipo ir aplinkos sąveika bei fenogenetinis plastiškumas
Lapuočių medžių rūšių populiacijų palikuonių
plastiškumas jauname amžiuje yra didesnis
nei spygliuočių.
Paprastosios pušies fenogenetinis
plastiškumas didesnis populiacijų palikuonių
šeimose, o paprastosios eglės - populiacijų
lygyje.
Dauguma didžiausiu plastiškumu
pasižyminčių paprastosios pušies,
paprastosios eglės ir juodalksnio šeimų yra
geriausios ir pagal kompleksinius selekcinius
indeksus ir yra atrinktos antros kartos
sėklinėms plantacijoms veisti.
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2 uždavinys. Nustatyti miško medžių populiacijų adaptacijos...
Plantacinei miškininkystei tinkamų medžių rūšių šeimų ir klonų
ekologinio plastiškumo ir adaptacijos tyrimai.
Ištirta 34 drebulės hibridų (kryžminant P. tremula, P. tremuloides ir P. alba) klonai
ir 70 tuopų hibridų klonų ir komercinių veislių.

Dideliu produktyvumu ir adaptacija
pasižymėjo 70 % tirtų hibridinių drebulių
klonų ir tik 20 % tirtų hibridinių tuopų klonų ir
komercinių veislių. Geriausių 10 klonų 2016
m. aukščio prieaugis siekė net 2,0-2,8 m.
Dalis hibridų klonų bei veislių buvo ypač
produktyvūs normaliomis sąlygomis, tačiau
ženkliai nukentėjo nuo dirbtinių šalnų ir
sausrų, todėl rekomenduotini auginti tik ten,
kur nėra didelio šių stresorių pavojaus.
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2 uždavinys. Nustatyti miško medžių populiacijų adaptacijos...
Plantacinei miškininkystei tinkamų medžių rūšių šeimų ir klonų ekologinio
plastiškumo ir adaptacijos tyrimai.
Atrinkta po 20 geriausių klonų vegetatyviniam
dauginimui plantaciniams želdiniams veisti ir po
30 klonų - selekcinėms populiacijoms sudaryti
siekiant išvesti lietuviškas veisles.
Kloninės atrankos faktinis efektas (20 %
intensyvumo atranka) pagal aukštį siekia iki 29,7
%, stiebų skersmenį - 37,2 %, pagal medžių
išlikimą - 19,8 %, …, stiebų tiesumas
nepablogėjęs, o medienos kietumo sumažėjimas
minimalus.
Miškinės trešnės tyrimų rezultatas - visų tirtų
Europos populiacijų palikuonių augimas ir būklė
labai bloga, nerekomenduotina jų naudoti
plantaciniams želdiniams veisti Lietuvoje.
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3 uždavinys. Atskleisti neigiamų biotinių trikdžių poveikio
miškų ekosistemoms dėsningumus bei sukurti/adaptuoti žalą
mažinančius apsaugos metodus (vadovas dr. A.Gedminas)
Miško apsaugos metodų paieška.

vidut. pažeistų sodinukų skaičius, vnt./apskaitoje
average number of damaged seedlings, unit./account

Nustatyta, kad repelentas HYLONOX (v. m. - maltas kvarcas 27 %) efektyviai
apsaugo paprastosios pušies ir paprastosios eglės sodmenis nuo pušinių
straubliukų. Biopreparato biologinis efektyvumas – 92%.
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3 uždavinys. Atskleisti neigiamų biotinių trikdžių poveikio...
Entomopatogeninio grybo Cordyceps militaris panaudojimo miško apsaugai
(prieš pušų spyglius graužiančius kenkėjus) galimybės.
Parengta C. militaris dauginimo metodika laboratorinėmis sąlygomis, atlikti grybo
kultūros patogeniškumo testai lauko sąlygomis. Miško paklotę nupurškus C.
militaris preparatu pušinio verpiko vikšrų susirgimas kordycepsmikoze padidėjo
3,7 karto.
Gauti rezultatai gali būti panaudoti kuriant biopreparatus miško apsaugai nuo
pavojingų vabzdžių kenkėjų.

vidutinis vikšrų skaičius/m2
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3 uždavinys. Atskleisti neigiamų biotinių trikdžių poveikio...
Invazinio patogeno Hymenoscyphus fraxineus
patogeniškumo tyrimai.
Dirbtinio medelių apkrėtimo eksperimentų pagalba
buvo nustatyta, kad nei viena iš tirtų Biržų ir
Pakruojo uosio populiacijų ar jų šeimų nebuvo
visiškai atspari H. fraxineus sukeliamai ligai.
Mažiau jautri ligai buvo Pakruojo paprastojo uosio
populiacija, o šios populiacijos šeima Nr. Ž049
pasižymėjo ypač dideliu atsparumu.
Panaudojant dirbtinį medelių apkrėtimą
virulentišku patogeno izoliatu galima greitai
(mažiau nei per metus) ir patikimai įvertinti
testuojamų uosių jautrumą H. fraxineus sukeliamai
ligai pagal apkrėtimo vietose susiformavusių
nekrozių ilgį.
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3 uždavinys. Atskleisti neigiamų biotinių trikdžių poveikio...
Augalėdžių gyvūnų pasiskirstymo, buveinių pasirinkimo, jų daromos žalos
vertinimas, retų rūšių gyvūnų tyrimai.

Elninių gausą, teritorinį pasiskirstymą ir jų poveikį
miško želdiniams ženkliai lemia pastarųjų
laikotarpių klimato pokyčiai, iš jų - neįprasta
nevegetacinio laikotarpio trukmė (išsamiau –
pranešime: „Šaltojo metų laikotarpio
trukmės poveikis pušies skabymui“).
Kartu su racionaliu elninių populiacijų naudojimu
taikytinos ekologiškos želdinių apsaugos
priemonės (repelentai WAM EXTRA, Cervacol,
mechaninė apsauga).
Antropogeniniai trikdžiai bei plėšrūnų (varniniai
paukščiai, šernai, plėšrieji žinduoliai) poveikis yra
svarbiausios priežastys, trukdančios kurtinių
veisimąsi bei išgyvenimą.
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Pušies pažeidimų (%) kaita skirtingais
nevegetaciniais laikotarpiais

4 uždavinys. Sukurti miškų auginimo ir formavimo būdus,
siekiant didesnio produktyvumo ir išsaugant ekologinesgamtosaugines miškų funkcijas (vadovas dr. G.Urbaitis)

Sodmenų išauginimui konteineriuose geriausios
16-20 cm ilgio gyvašakės.
cm3)

Didesnio tūrio (500
konteineriuose išauginti
sodmenys auga geriau, sėkmingiau konkuruoja
želdavietėse su kita augalija.

trumpos – 5-10cm
vidutinės – 11-15cm
ilgos – 16-20cm

40
Sodinuko ūglio aukštis, cm.

Masiniam sodmenų išauginimui kai kurie tuopų
hibridai netinkami dėl blogo įsišaknijimo. Geriausiai
įsišaknija Aigeiros sekcijos P. deltoides klonai ir
hibridai su šia tuopa.
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Vegetacijos periodo trukmė, d

Tuopų hibridų sodinukų augimo eiga priklausomai nuo konteinerio tūrio

Apie maumedžių auginimo tyrimų rezultatus – atskiras pranešimas.
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150

Vegetacijos periodo trukmė, d.

Tuopų hibridų sodinukų augimo eiga priklausomai nuo gyvašakių parametrų

Sodinuko ūglio aukštis, cm

Tuopų hibridų ir veislių vegetatyvinio
dauginimo galimybių tyrimai intensyvios
plantacinės miškininkystės technologijų
kūrimui.

4 uždavinys. Sukurti miškų auginimo ir formavimo būdus...
Savaiminio miškų vystymosi tyrimai ekologinės miškininkystės
sistemų kūrimui.
Žaliašilio ir mėlynšilio (Nb, Lb) tipų
augavietės – labiau eglės, o ne pušies
augavietės, jų pušynai savaime
transformuojasi į eglynus.

m
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Pokytis, m ha

Didelis įvairiaamžių eglynų tvarumas
(nors lieka ir abejonių – pernelyg “gražu”).

-1

Dažnai formuojasi įvairiaamžiai medynai
(plačiau – kitame pranešime).

Rezultatų naudojimas –
dalinis/laipsniškas (poreikio kurti tokią
sistemą lyg ir nėra?).
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Žaliašilio eglynų tūrio pokytis
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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, išsiskiriančius tolerancija
stresiniams temperatūros ir drėgmės pokyčiams in vitro sistemoje
(vadovė dr. S.Kuusienė)
Mikrodauginimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.
Nustatyta, kad naudojant terpę be hormonų Petri lėkštelėse, galima iki 6-7
kartų padidinti mikroūglių kiekį.
Petri lėkštelėse susiformavę ūgliai pasižymėjo intensyvesniu šaknų formavimusi
naujame mikrodauginimo etape, lyginant su mėgintuvėliuose išaugusiais ūgliais.
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5 uždavinys. Nustatyti sąlygas rinktinių medžių mikroklonavimui...
Stresorių poveikio vertinimas.
Nustatyta, kad skirtingų PEG koncentracijų sukelta dirbtinė sausra in vitro
sistemoje neigiamai veikė visų hibridinės drebulės genotipų kloninių ūglių
augimą.
Kai kurių genotipų reakcija į sausros stresą pasireiškė šaknų sistemos stiprinimu.

Skirtingų genotipų kloninių ūglių vidutinis aukštis
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5 uždavinys. Nustatyti sąlygas rinktinių medžių mikroklonavimui...
Sukurtų technologijų naudojimas.
Optimizuotos 10-ies rinktinių hibridinės drebulės medžių mikrodauginimo in vitro
sistemoje technologijos.
Mikrodauginimo in vitro sistemoje technologija masiniam klonų dauginimui ir
sodmenų išauginimui uždara šaknų sistema įdiegta vykdant projektą VP2-1.3-ŪM02-K Intelektas LT su UAB „Euromediena“, 2009-2014 m.
Plantaciniuose želdiniuose (pirmiesiems jau 7 metai) kloniniai sodmenys sėkmingai
auga.
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6 uždavinys. Ištirti ekonominių bei socialinių pokyčių įtaką
darnaus miškų ūkio plėtrai ir tvariam išteklių naudojimui
(vadovas dr. M.Aleinikovas)
Miško išteklių naudojimo plėtros galimybių vertinimas.
Lietuvos miškuose yra 3,25 mln. m3 trako medienos, kurios ženkli dalis gali būti
naudojama kaip biokuro šaltinis.
Šiuo metu Lietuvoje yra virš 50 energetinių gluosnių plantacijų augintojų ir
bendras plantacijų plotas viršija 1800 ha.
Derlingose augavietėse energetinių plantacijų produktyvumas siekia 5,4-11,1, o
nederlingose – 1,4-2 tonų sausos medienos masės per metus.
Gluosnių plantacijų augintojams Lietuvoje mažiausiai trukdo socialiniai ir
ekologiniai veiksniai, o daugiausiai - ekonominiai ir politiniai veiksniai.
Puvinių įtakos medienos kokybei tyrimai.

22

6 uždavinys. Ištirti ekonominių bei socialinių pokyčių įtaką...
Ekonominių ir socialinių pokyčių įtaka darnaus privataus miškų ūkio plėtrai.
Atlikta Lietuvos miškų nuosavybės pokyčių analizė:
- ištirtos ir nustatytos pagrindinės privataus miškų ūkio vystymosi tendencijos;
- nustatytos pagrindinės privačių miškų savininkų interesus atstovaujančios
organizacijos, konsultavimo ir švietimo sistema bei jos tobulinimo galimybės;
- nustatyti pagrindiniai privačių miškų savininkų kooperavimąsi ir asocijavimąsi
stabdantys veiksniai.
-išanalizuota įvairių politikų įtaka privataus miškų ūkio darniai plėtrai.
Pasiūlyti įgyvendinti du nauji finansiniai
instrumentai bioįvairovės ir ekosistemų
savanoriškam saugojimui privačiuose
miškuose.
Sukurti ir pasiūlyti keturi galimi privačių
miškų savininkų švietimo ir
konsultavimo tobulinimo modeliai.
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Privačių miškų
savininkų asociacijos
teritoriniu principu

Privačių miškų centras
prie AM
(3 specialistai)

Bendrųjų reikmių
finansavimo programos
lėšos

Konsultantai (53)

Privačių
miškų
savininkai

ES paramos lėšos

Perspektyvos
2017-2021 metais turėtų būti vykdoma ilgalaikė institucinė MTEP programa
“Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai” (pavadinimas toks pat, mes
prašėme ją pratęsti).
Uždavinių ir priemonių kiekis sumažėjo (4 uždaviniai, 11 priemonių).
Daugumos tyrimų pobūdis labai esmingai nekinta (jie daugeliu atvejų
tęsiami, nagrinėjant kitus tų pačių problemų aspektus, kitus objektus ir
pan.)
Planuojamos mokslinės produkcijos kiekis gana ženkliai didesnis.
Norminiai etatai, skirti programai – 10,5 (sumažėjo 0,5 etato).
Potencialios problemos – tikriausiai tos pačios, kaip ir vykdant 2012-2016
metų programą (menkas finansavimas – tiek formalus, tiek realus; mažos
mokslininkų grupės; nedingstančios abejonės dėl tyrimų tęstinumo ir pan.).
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Ačiū už dėmesį.
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