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Pranešimo turinys

• Tyrimų metodai: kaip pamatyti ateitį ir ar to 

siekiame

• Rezultatai: kas ir kaip lems Lietuvos miškų ir 

miškininkystės raidą ateityje

• Darbo dalies išvados: taigi, klimato kaita Lietuvoje 

yra iššūkis ar galimybės 

• Pasiūlymai ir rekomendacijos: „daugiau 

adapdyvumo“
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Tyrimų metodai

Pagrindinės nuostatos

Klimato kaitos ir žmonijos pastangų šią kaitą sušvelninti įtaka Lietuvos miškams ir miškininkystei 
buvo vertinti naudojant miškininkavimo sprendimų paramos sistemas

Klimato kaitos sušvelninimo pastangos sąlygoja 
miškininkavimo procesų dalyvių elgseną, o tuo pačiu 

miškus bei miškininkystę

Klimato kaita veikia medžių, miškų augimą bei 
miškininkavimo sprendimus

Miškas ir 
esami/nauji 
miškininkavimo 
modeliai

Klimato kaita

Miško produktų 
paklausa ir kainos

Savininkų ir 
valdytojų elgsena

Miškininkavimo 
sprendimų 
priėmimo 
paramos 
sistemos

Miško 
ekosisteminių 
paslaugų 
komplekso 
raida

Sumažinti 
neteisingo 
miškininkavimo 
sprendimo rizika 
ir poveikis



Tyrimų metodai

Tyrimų schema
Alternatyvių ateities raidos scenarijų nusakymas, kurie integruoja informaciją 
apie klimato kaitą bei mūsų pastangas tai kaitai suvelninti, išreiškiamus 
skirtingais medžių prieaugiais, medienos paklausa ir pasaulinių kainų 
tendencijomis

Miškų raidos ir miškininkystės raidos, esant skirtingiems klimato kaitos 
scenarijams, modeliavimas naudojant simuliatorių Kupolis ir darant prielaidą, 
kad dabarties miškininkavimo modeliai taikomi ateityje

Miškų teikiamų ekosisteminių paslaugų raidos, esant skirtingiems klimato 
kaitos scenarijams, aptarimas VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių 
padalinių lygmeniu

Įvairių miško charakteristikų skirtumų, gautų modeliavimo metu atsižvelgiant 
bei neatsižvelgiant į klimato kaitos įtaką, kartografavimas ir jų paaiškinimas 
dabarties miškų rodikliais bei miškininkavimo praktika

Alternatyvių miškininkavimo modelių patikra skirtingos klimato kaitos 
sąlygomis

Rekomendacijų, užtikrinančių Lietuvos miškų ir miškininkavimo tvarumą bei 
didinančių jų gebėjimą mažinti žalingą bei sustiprinti naudingą klimato kaitos 
poveikį, parengimas



Tyrimų metodai

Tyrimų hipotezė ir objektas

Projekto dalies hipotezė – klimato kaita ir pastangos ją sušvelninti Lietuvoje susiję tiek 
su iššūkiais, tiek ir su galimybėmis, svarbiausias veiksnys – pats žmogus  

Tyrimo objektas

Modeliuojama miško raida atskiro miško sklypo lygmeniu

Rezultatai nagrinėjami/apibendrinti:
1. Visa Lietuva, pagal buvusių VĮ Valstybinių miškų urėdijų administruojamas teritorijas
2. VĮ Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio administruojama teritorija

Vidutinis visų 
medynų amžius

Vidutinis visų 
medynų tūris 1 ha

Pušies tūrio 
procentas

Eglės tūrio 
procentas

Lapuočių medžių 
tūrio procentas

VĮ VMU Telšių RP 
administruojama teritorija



Tyrimų metodai

Miškų, miškininkystės bei visuomenės raidos 21-ame amžiuje 
scenarijai

ATSKAITA (Current): dabar esamų pastangų klimato kaitai sušvelninti tąsa ES ir 
nereikšmingos pastangos pasaulio mastu (stiprus klimato pokytis, 2100 metais vidutinė 
temperatūra +3,7°C palyginus su priešindustriniu periodu)

ES BIOENERGETIKA (EU Bioenergy): didelis ES dėmesys, vidutinis dėmesys klimato kaitai 
švelninti pasaulyje (vidutinis klimato pokytis, 2100 metais vidutinė temperatūra +2,5°C ...)

PASAULINĖ BIOENERGETIKA (Global bioenergy): stipri politika klimato kaitos švelninimo 
atžvilgiu ES ir visame pasaulyje (klimato pokyčiai švelninami, 2100 metais vidutinė temperatūra 
+1,5-2°C ...)

DABARTIES miškininkavimo sąlygų tąsa (No policy)



Tyrimų metodai

Miškų, miškininkystės bei visuomenės raidos 21-ame amžiuje 
scenarijai

Miškininkavimo sąlygos ateityje – medienos paklausa ir kainos – sumodeliuotos naudojant 
GLOBIOM bioekonomikos modelį (IIASA)

Apvalios pramoninės medienos 
poreikis

Rąstų kaina Popiermedžių medienos kaina

Pajamos už medieną, 
pagaminamą 
pagrindiniais kirtimais

PASAULINĖ BIOENERGETIKA (+1,5-2°C)ES BIOENERGETIKA (+2,5 °C)ATSKAITA (+3,7°C)



Tyrimų metodai

Miškų, miškininkystės bei visuomenės raidos 21-ame amžiuje 
scenarijai

Tūrio prieaugio modelių korekcijos, kurios įdiegtos į simuliatorių Kupolis (vidutiniai dydžiai, 
kuriais padidintas medynų prieaugis)

EGLĖ LAPUOČIAIPUŠIS



Tyrimų metodai

Klimato kaitos įtakos miškams ir miškininkystei vertinimas

Modeliuojama miškų, jų naudojimo ir teikiamų ekosisteminių paslaugų raida, jei būtų skirtingi 
ateities raidos scenarijai. Naudojamas modifikuotas simuliatorius Kupolis (atveriant 
prieigą prie atskirų jame naudojamų normatyvų), aprašytos minėtos prielaidos apie miškų 
augimo, paklausos bei kainų galimas tendencijas

Įvesties duomenys – pritaikyta miškų valstybės kadastro 
miško sklypų informacija. Modeliavimo rezultatams apdoroti 
sukurtas pagalbinių įrankių rinkinys (ArcGIS ModelBuilder, R, Excel)

Modeliuojama miško išteklių raida bei aptariama miško 
ekosisteminių paslaugų būklė 100 metų į ateitį. Nagrinėjamos 
tokios ekosisteminių paslaugų grupės - medienos tiekimas, 

anglies konservavimas, su biologine įvairove susijusios paslaugos, 
kultūrinės paslaugos, su vandens ir laukų apsauga susijusios paslaugos, su 
miškų stabilumu susijusios paslaugos

Rezultatai, gauti  ATSKAITA, ES 
BIOENERGETIKA, PASAULINĖ 
BIOENERGETIKA atvejais

Rezultatai, gauti  DABARTIES
miškininkavimo sąlygų tąsos 
atveju

Klimato kaitos įtaka-

Miško augimo sąlygų 
įtaka klimato kaitos 
poveikio stiprumui



Tyrimų metodai

Miškininkavimo modelių vertinimas priklausomai nuo klimato kaitos

Dabar naudojami miškininkavimo 
modeliai
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Alternatyvūs miškininkavimo modeliai

Adaptyvūs kirtimo amžiai:
Ekonominė branda
Diferencijuoti pagal 
augavietes

Lapuočių medžių 
propagavimas

Miškininkavimo 
sustabdymas 
potencialiose 
Europinės svarbos 
buveinėse
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Rezultatai

Lietuvos miškų raida per ateinantį šimtmetį

Dauguma miškų išteklius bei miškininkystę nusakančių 
rodiklių per ateinantį šimtmetį turėtų didėti ar likti 
panašūs

- Nesikeičia dabar naudojami 
miškininkavimo modeliai
- Visa Lietuva

Sąlygos: Klimato kaitos 
scenarijai

Trendai kai kurių rodiklių atveju keičiasi ties XXI a. 
viduriu – galimai dėl dabartinės miškų amžiaus 
struktūros bei miškininkavimo principų

Kai kurių rodiklių kaitos tendencijos:
• Tikėtini „didesni“ medžiai bei didesnis tūris, 

prieaugis ar iškertamos medienos kiekis, kas 
automatiškai veda prie didesnių pajamų ir pelno 
iš miško ūkinės veiklos

• Mažėjančios rodiklių – biologinės įvairovės 
indikatorių (lapuočių dalis) – reikšmės

• Kirtimų ir prieaugio santykis netampa didesnis 
už 80% (o tai yra ženkliai geriau nei FOREST EUROPE, UNECE ir

FAO nustatyta riba miškininkystės tvarumui vertinti „gerai“)
Apibendrintos miškus charakterizuojančių rodiklių 
kaitos tendencijos per artimiausią šimtmetį

Tūris

Skersmuo

Amžius

Žūties tikimybė

Lapuočių dalis

Rūšių įvairovė

Iškertama mediena

Pelnas

Prieaugis

Kirt. ir prieaug. sant.

1-a amžiaus pusė 2-a amžiaus pusė

Dabarties sąlygų 
tąsa



Rezultatai

Klimato kaitos įtaka Lietuvos miškų raidai per ateinantį šimtmetį

- Nesikeičia dabar naudojami 
miškininkavimo modeliai
- Telšių tyrimų vtv.

Sąlygos:Dabartiniai miškininkavimo modeliai didelės klimato 
kaitos sąlygomis (ATSKAITA) ateityje galimai:
• teigiamai veiktų medienos tiekimo, anglies kaupimo, 

(minimaliai) medynų stabilumo ekosistemines funkcijas
• būtų neutralūs vandens ir laukų apsaugos potencialo

atžvilgiu
• labiau neigiamai nei teigiamai veiktų kultūrinių ir su 

biologine įvairove susijusių paslaugų tiekimo potencialą

Ekosisteminių paslaugų raida esant ATSKAITOS
scenarijui bei įvertinant klimato kaitos įtaką

ES BIOENERGETIKA

PASAULINĖ  
BIOENERGETIKA

Mūsų pastangos sušvelninti klimato kaitą (ES ir PASAULINĖ

BIOENERGETIKA) dažniausia susijusios su:
• medienos tiekimo, anglies kaupimo ir medynų 

stabilumo mažėjimu
• neutralios kultūrinių ekosisteminių paslaugų atžvilgiu
• gerina kai kurias su biologine įvairove susijusias miškų 

savybes (kurios blogėjo nieko nedarant)
• kai kuriais atvejais didina pelną iš miško ūkinės veiklos



Rezultatai

Klimato kaitos įtakos miškų išteklių ir miškininkavimo raidai erdviniai 
aspektai

- Nesikeičia dabar naudojami miškininkavimo 
modeliai, visa Lietuva

Sąlygos:

Rezultatai, gauti scenarijų, kur atsižvelgta į klimato 
kaitos įtaką, skyrėsi nuo gautų tęsiant DABARTIES 
miškininkavimo sąlygas. Šis skirtumas sietas su 
klimato kaitos įtaka. Skirtumų dydis ir didėjimo, 
mažėjimo ar stabilumo per artimiausią šimtmetį 
tendencijos buvo išreikštos tiesinio modelio krypties 
koeficientu, kuris apskaičiuotas VĮ VMU RP lygmeniu 

Miškų augimo ir miškininkystės kaitos dėl klimato 
prognozės skirtinguose Lietuvos regionuose

Krypties koeficientų reikšmės autokoreliuotos erdvėje 
ir jų klasterizuotas geografinis išsidėstymas nėra 
atsitiktinių procesų rezultatas

ES BIOENERGETIKA (+2,5 °C)ATSKAITA (+3,7°C)

Su klimato šiltėjimu sietinas medynų prieaugio 
padidėjimas yra labiau reikšmingas šalies regionuose, 
kur vyrauja spygliuočių medžių rūšys ir ypač 
paprastoji eglė. Mažiausias – regionuose, kur santykinai 
didesnis lapuočių kiekis



Rezultatai

Veiksniai, potencialiai sąlygojantys klimato kaitos poveikį Lietuvos 
miškams ir miškininkystei

- Nesikeičia dabar naudojami miškininkavimo 
modeliai, visa Lietuva

Sąlygos:

Klimato kaitos įtakos ypatumai susieti su dabartinių 
miškų charakteristikomis. Naudota daugialypė 
regresija. Daugumoje atvejų R2 reikšmė didesnė už 0,7
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Reikšmingiausias nepriklausomas kintamasis praktiškai 
visais atvejais – eglės medžių dalis dabarties 
miškuose. Kuo didesnis eglės dominavimas dabarties 
miškuose, tuo labiau dėl klimato kaitos padidėja su miškų 
produktyvumu susiję rodikliai. Visiškai priešingas 
poveikis sietinas su lapuočių bendrai ir beržo bei drebulės 
atskirai kiekiais dabarties miškuose

Kitas svarbus veiksnys – vietovės reljefas, ypač kalvoto 
reljefo buvimas 

Atskirų nepriklausomų kintamųjų poveikis visuose 
miškuose stabilesnis nei valstybiniuose miškuose



Rezultatai

Alternatyvių miškininkavimo modelių reikšmė skirtingomis klimato 
kaitos sąlygomis (1)

- Alternatyvūs miškininkavimo modeliai, Telšių t.v.

Sąlygos:

Klimato kaitos įtaka Lietuvos miškininkystėje susijusi 
ne tik susijusi su iššūkiais, bet ir galimybėmis, 
kuriomis pasinaudoti  trukdo komandavimu ir 
kontrole grindžiamas miškų valdymo principas

Per dešimtmetį pagaminamos pjautinės medienos 
tūris m3/ha

Finansine ir ekonomine branda grindžiami 
kirtimo amžiai, diferencijuoti pagal augavietes, 
užtikrina didesnius pagaminamos medienos kiekius 
be didesnės neigiamos įtakos kitoms miško 
teikiamoms ekosisteminėms paslaugoms

Taikant adaptyvius kirtimo amžius, per šimtmetį 
atsiranda daugiau santykinai vyresnio amžiaus 
medynų – tai ypač palanku biologinės įvairovės 
gausinimo požiūriu

Esami m.m.

Adaptyvūs k.a.

Amžiaus klasių struktūros raida tyrimų vietovės IV 
grupės eglynuose, klimato kaitos scenarijus ATSKAITA

ATSKAITA

ES BIOEN.

PAS. BIOEN.

ATSKAITA

ES BIOEN.

PAS. BIOEN.

Dabar 2120-ieji metai



Rezultatai

Alternatyvių miškininkavimo modelių reikšmė skirtingomis klimato 
kaitos sąlygomis (2)

- Alternatyvūs miškininkavimo modeliai, Telšių t.v.

Sąlygos:

Lapuočių procentas

Anglies kaupimas taikant adaptyvius kirtimų amžius 
išliktų tame pačiame lygyje

Lapuočių medžių dalies Lietuvos miškuose mažėjimą, 
kuris intensyvesnis didesnio klimato šiltėjimo sąlygomis, 
galima pristabdyti nekeičiant dabartinio 
miškininkavimo teisinio reglamentavimo. Adaptyvūs 
kirtimo amžiai taip pat palankesnis šiuo atžvilgiu 
miškininkavimo rėžimas

Bendras anglies balansas Anglis, sukaupta biomasėje Anglis medienos produktuose Anglis dėl emisijų išvengimo



Išvados

Darbo dalies apibendrinančios išvados

Klimato šiltėjimas yra labiau susijęs su galimybėmis miškininkystei nei su iššūkiais. Kita vertus, 
prognozuojama klimato kaita ir dabartiniai miškininkavimo modeliai yra nepalankūs miškų teikiamų su 
biologine įvairove susijusių ekosisteminių paslaugų kaitos tendencijoms

Su klimato šiltėjimu sietinas medynų prieaugio padidėjimas yra labiau reikšmingas šalies regionuose, kur 
vyrauja spygliuočių medžių rūšys ir ypač paprastoji eglė

Klimato kaitos švelninimo priemonių įtaka, nors ir susijusi su mažesniu medynų prieaugiu, užtikrina 
santykinai didesnį pelną iš miškininkystės veiklos bei geresnes kitų miško teikiamų ekosisteminių paslaugų 
tendencijas

Dabartiniai miškininkavimo modeliai užtikrina iškertamo bei priaugančio medynų tūrio santykį per ateinantį 
šimtmetį ne didesnį už 80%, nepaisant klimato kaitos ir pastangų tą kaitą sušvelninti

Finansine ir ekonomine branda grindžiami kirtimo amžiai, diferencijuoti pagal augavietes, užtikrina 
didesnius pagaminamos medienos kiekius be didesnės neigiamos įtakos kitoms miško teikiamoms 
ekosisteminėms paslaugoms

Lapuočių medžių dalies Lietuvos miškuose mažėjimą, kuris intensyvesnis didesnio klimato šiltėjimo sąlygomis, 
galima pristabdyti nekeičiant dabartinio miškininkavimo teisinio reglamentavimo

Dabartiniai miškininkavimo modeliai stipriau nulemia Lietuvos miškų bei miškininkavimo raidą nei 
klimato kaita ar mūsų pastangos šią kaitą sušvelninti



Pasiūlymai ir rekomendacijos

Rekomendacijos Lietuvos miškų ir miškininkavimo tvarumui užtikrinti 
bei didinti jų gebėjimą mažinti žalingą bei sustiprinti naudingą klimato 
kaitos poveikį

Besikeičiančiomis sąlygomis siūlome naudoti adaptyvaus miškininkavimo principus. Adaptyvus miškininkavimas – tai 
struktūrizuota valdymo (miškininkavimo) technologija, kai valdymo veiksmai planuojami ir daromi vadovaujantis tais pačiais 
principais kaip eksperimentas. Visuose etapuose būtinas suinteresuotųjų pusių dalyvavimas, o alternatyvos visapusiškai gali būti
įvertinas naudojant miškininkavimo sprendimų paramos sistemas

Turi būti atsisakyta segregatyvaus požiūrio į miškininkavimą, kuris yra grindžiamas vienodo ūkininkavimo rėžimo 
nustatymu didelei miškų grupei. Siūlome vadovautis sisteminiu požiūriu į miško naudojimą dabar ir ateityje, 
kompleksiškai įvertinant visas miško funkcijas, nepamirštant, kad esame atsakingi tiek už ekosistemų tvarumą, tiek ir už kuo 
didesnį miško indėlį į valstybės ir jos piliečių gerovę, kas sudaro atsakingos miškanaudos esmę. Adaptyvus ir kompleksiškas 
miškininkavimas yra traktuotinas kaip pagrindinė prielaida geriau pasinaudoti klimato kaitos atveriamomis galimybėmis 
miškininkystei bei sumažinti pastangų klimato kaitai sušvelninti kaštus

Siūlome atsisakyti iš principo politine valia pagrįstų pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos amžių bei pereiti prie 
miškų augimo sąlygas, jų charakteristikas bei funkcinę paskirtį atitinkančių kirtimo apyvartų, užtikrinančių 
norimo miško teikiamų ekosisteminių paslaugų komplekso tvarumą. Pagrindinių miško kirtimų amžius siūlome parinkti 
vadovaujantis ne medynų brandomis pagal medienos tūrio prieaugį, bet brandomis pagal piniginių pajamų dydį ar apibendrintą 
miško teikiamų ekosisteminių paslaugų vertę, kurios automatiškai inkorporuoja tinkamiausios medienos prieaugio optimizavimo 
veiksnį
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