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KAS ATSITIKS JEIGU...? 

Vieną dieną nebelieka jokių miškininkystės veiklos suvaržymų, 
t.y. visi galime SAVO miške daryti tai, kas šauna į galvą: 

Priklausys nuo to, kam šį klausimą pateiksime – grybautojui, 
politikui, ūkininkui, verslininkui, mokslininkui ar pan. 

 

 

Mūsų atsakymas yra nukeliaukime į ateitį ir pažiūrėkime. 
Kadangi laiko mašina dar neišrasta, teks pasitelkti mokslą,  
peržengti miškotyros ribas 
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Trumpai apie projektą INTEGRAL 

Projektu siekiama miškingų Europos kraštovaizdžių 
valdymo vieningos ir kompleksiškos politikos formavimo 
ES šalyse 

Projekto finansuojamas ES 7-osios Bendrosios 
programos 

Projekto laikotarpis: 2011 m. lapkričio mėn.1 d. - 2015 
m. spalio mėn. 31 d.  

Dalyvaujančios šalys:  Airija,  

Austrija, Belgija, Bulgarija, Italija,  

Jungtinė Karalystė, Lietuva, Olandija, 

Portugalija, Prancūzija, Slovakija,  

Švedija ir Vokietija, iš viso 21 partneris 
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INTEGRAL koncepcija:  

1. Kuriami viso kraštovaizdžio (konkretaus objekto, 

teritorijos ar pan.) raidos scenarijai, tam 

pasitelkiant socialiniuose moksluose naudojamus 

metodus. Scenarijus apsprendžia įvairių 

socialinių, technologinių, ekonominių, 

ekologinių ir politinių veiksnių pasireiškimai 

Trumpai apie projektą INTEGRAL 
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INTEGRAL koncepcija:  

2. Vienas ar kitas scenarijus apsprendžia 

miško savininko ar valdytojo elgseną, kuris 

pasirenka vieną ar kitą miškininkavimo 

programą, išreiškiamą skirtingais 

miškininkavimo tikslais bei priemonėmis. 

Trumpai apie projektą INTEGRAL 
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INTEGRAL koncepcija:  

3. Miškininkavimas pagal vieną ar kitą 

miškininkavimo programą gali būti 

modeliuojamas ir įvertinama įvairių miško 

teikiamų ekosistemų paslaugų raida 

Trumpai apie projektą INTEGRAL 
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INTEGRAL koncepcija:  

4. Gauta informacija apie ekosistemų paslaugų 

raidą naudojama scenarijams tikslinti, 

politiniams sprendimams pagrįsti. Kas valdo 

informaciją apie išteklius, tas valdo... 

 

Trumpai apie projektą INTEGRAL 
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Trumpai apie projektą INTEGRAL 

SUVALKIJA ŽEMAITIJA 

INTEGRAL – objektas ir metodika:  

20 tyrimų vietovių Europoje, iš jų 2 – Lietuvoje: 

– „Žemaitija“ – Telšių raj., Varnių ir Žarėnų seniūnijos 

– „Suvalkija“ – Kazlų Rūdos mokomosios miškų 

urėdijos teritorija 
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Po 4 scenarijus kiekvienoje tyrimų 

vietovėje:  
„Suvalkija“: 

– Konservatyvus scenarijus  

– „Ekonomikos plėtra ir reformos“ 

– Klimato kaitos sušvelninimas  

– „Ekologija“ 

„Žemaitija“: 

– Konservatyvus scenarijus  

– „Reformos ir ekonomikos klestėjimas“  

– „Klestinti medienos pramonė“  

– „Žalia“ Lietuva  

 

Tyrimų vietovių raidos scenarijai 
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Tyrimų vietovėje ūkininkaujantys miško 

savininkai ar valdytojai skirstomi:  

• Valstybinių miškų valdytojai 

• Privačių miškų savininkai 

– Miško verslininkai 

– Ūkininkai-malkautojai 

– Pasyvūs miško mylėtojai („gamtininkai“) 

– Epizodiniai miškininkautojai („oportunistai“)  

Miško savininkų/valdytojų elgsena ir 
miškininkavimo programos 

„Žemaitijos“ tyrimų vietovė 
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Esant konkrečiam raidos scenarijui, miško 

savininkas ar valdytojas:  
Pakeičia arba nepakeičia savo nuostatas ir tampa arba netampa 

kito tipo atstovu (perleidžia savo valdą...) 

Pasirenka vieną ar kitą miškininkavimo programą, kurios 

glaudžiai susietos su scenarijų apraiškomis 

Miško savininkų/valdytojų elgsena ir 
miškininkavimo programos 

„Žemaitijos“ tyrimų vietovė 



12 

Miškininkavimo programa:  
Nusakoma miško ūkinių priemonių (atkūrimas, ugdymo ir 

pagrindiniai kirtimai) ir miškininkavimo tikslų visuma 

Įdiegiama miško išteklių raidos ir naudojimo simuliatoriuje 

„Kupolis“ 

Miško savininkų/valdytojų elgsena ir 
miškininkavimo programos 

„Žemaitijos“ tyrimų vietovė 
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„Kupolis“:  
Sukurtas 1997-1999 metais, 

Lietuvos miško išteklių scenariniai 

vertinimai iki 2100 metų 

Adaptuotas tenkinti INTEGRAL  

poreikius 

Įdiegtas ugdymo kirtimų 

reguliavimas modelio normatyvais 

Atnaujinti kai kurie kiti „Kupolio“ 

normatyvai 

 

Miško išteklių ir ekosistemų 
paslaugų raidos modeliavimas 

Šaltinis: Mokslo darbo „Lietuvos miško išteklių dinamikos ir 
naudojimo scenarijų modelių nepertraukiamos atrankinės 
nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų pagrindu 
sukūrimas“ 2013 m. ataskaita 
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Modeliuojama miško išteklių raida:  

Miško išteklių ir ekosistemų 
paslaugų raidos modeliavimas 

Vyraujanti medžių rūšis ir 
medyno brandumas, 
„Žemaitijos“ tyrimų vietovė 

Konservatyvus scenarijus, 
valstybiniai miškai 

Konservatyvus 

scenarijus, privatūs 
miškai 

„Klestinti medienos 

pramonė“  scenarijus, 
valstybiniai miškai 

„Klestinti medienos 

pramonė“ scenarijus, 
privatūs miškai 

Mature & 
overmature

Young (1)

Young (2)

Middle aged

Premature (1)

Premature (2)

Pine Spruce Oak

Other
hard

decid. Birch
Black
alder Aspen

Gray
alder

Other
soft

decid.
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Modeliuojama miško išteklių raida:  

Miško išteklių ir ekosistemų 
paslaugų raidos modeliavimas 

„Suvalkijos“ tyrimų vietovė 

Konservatyvus 

scenarijus 

„Ekonomikos 

plėtra ir 

reformos“ 

„Ekologija“ 

Klimato kaitos 

sušvelninimas “ 

Medynų tūris Brandžių medynų tūris Medyno tūris 1ha 

Medynų amžius Brandžių medynų amžius Skalsumas 
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Modeliuojama miško ekosistemų paslaugų 

raida:  
Medienos tiekimas 

Miško išteklių ir ekosistemų 
paslaugų raidos modeliavimas 

Konservatyvus Ekonomikos plėtra ir reformos 

Ekologija Klimato kaitos sušvelninimas 

Valstybiniai miškai, 

pagrindiniai kirtimai 

Padarinė 

Mediena 

kurui 

Valstybiniai 

Privatūs 

Valstybiniai 

Privatūs 

„Suvalkijos“ tyrimų vietovė 
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Modeliuojama miško ekosistemų paslaugų 

raida:  
• Biologinė įvairovė - kaip indikatorius naudota medžių rūšių 

įvairovė 

• Vandens ir laukų apsaugos potencialas - Pauliukevičiaus ir 

Kenstavičiaus (1995) metodika 

• Miškų potencialas rekreacijai, pagal E.Riepšą (2007) 

• Miške sukauptas anglies kiekis 

 

 

Miško išteklių ir ekosistemų 
paslaugų raidos modeliavimas 

Atskaita Ekonomika ir  

reformos 
Žalioji Lietuva Klestinti medienos 

pramonė 

Vandens ir laukų apsaugos potencialas 

Atskaita Ekonomika ir  

reformos 
Žalioji Lietuva Klestinti medienos 

pramonė 

Miškų potencialas rekreacijai 
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• Ekosistemų paslaugų vertė 2013 m. prilyginama 100% 

Žemaitija Suvalkija 

Miško išteklių ir ekosistemų 
paslaugų raidos modeliavimas 



19 

INTEGRAL tarpdisciplininis bei daugiadisciplininis 

projektas:  

Nagrinėjamų problemų ir taikomų metodinių sprendimų, 

vykdytojų kompetencijų įvairovė 

INTEGRAL SPECIFIKA 
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Studijų programa „Miškininkystė“ (bakalauro):  

• Bendrieji universitetinių studijų dalykai 
Filosofija, Psichologija, Bendrinė užsienio kalba, Visuomenės raida. 
• Studijų krypties dalykai 
Specialybės kalba, Informatika, Augalų biologija, Bendroji chemija, 
Motorizuotos medžiapjūtės technologijos, Aukštoji matematika ir tikimybių 
teorija, Dendrologija, Dirvotyra, Specialioji fizika, Geomatikos pagrindai, 
Miško žvėrių ir paukščių biologija, Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga, 
Sodmenų išauginimo teoriniai pagrindai ir technologija, Dendrometrija, 
Specialybės užsienio kalba, Miško ekologija, Miško atkūrimo ir įveisimo 
technologijos, Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai, 
Medžioklėtyros pagrindai, Miško apsauga, Miško prekių mokslas, Miško 
hidromelioracija ir keliai, Miško ūkio kompiuterika, Medynų formavimas ir 
kirtimai, Miško ekonomika ir gamybos organizavimas, Miško politikos ir 
teisės pagrindai, Miško eksploatacija, Miško ūkio valdymas, Privatus miškų 
ūkis, Miškotvarka, Žmogaus sauga. 

INTEGRAL SPECIFIKA 

Dalyko žinios tiesiogiai naudotos projekte 
Projekto rezultatai gali tiesiogiai prisidėti  
prie dalyko praturtinimo 
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Lietuvos miškotyros mokslininko profilis šiuo 

metu:  

• Universalas, orientuotas į lokalių problemų sprendimą 

• Beveik neturi konkurentų vietos „rinkoje“, taip pat 
ribotas partnerių ratas 

• Iš esmės priklausomas nuo lokalaus lygmens sprendimų 
priėmėjų, kurie natūraliai apspręsti tų pačių veiksnių, 
nulemiančių mokslininko profilį 

IŠŠŪKIAI 



22 

INTEGRAL atveriamos galimybės:  

• „Auksinė taisyklė“ – pirmiausia užsitikrinti išgyvenimą, 
po to galima kurti pridėtinę vertę 

• Galimybė kurti, turint teisę suklysti 

• Būkime realistais. Nepakeisime Pasaulio, tačiau patys 
galime bent jau tobulėti 

• Kuriant ir tobulėjant – galimybė prisidėti prie „lokalių 
problemų sprendimo. Konkretūs INTEGRAL pastebėjimai 
ir pasiūlymai – kolegų pranešimuose 

GALIMYBĖS 
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Miškotvarkos ir medienotyros instituto vaidmuo šalies 
miškininkystėje:  

• Simuliatoriaus „Kupolis“ tobulinimas 
– Papildomi teminiai moduliai (pvz. biologinė įvairovė, rekreacija, anglis), 

integracija su GIS, modeliavimo specifika privačiuose miškuose, įrankiai 
privačiam miško savininkui 

• Informacinių sistemų privačioms miško ūkio įmonėms kūrimas 
– Užmegztas bendradarbiavimas su privačiomis įmonėmis, kurių interesai 

peržengia miškų kadastro IS poreikius 

• Adaptyvaus miškininkavimo koncepcijos plėtojimas, alternatyvių 
miškininkavimo modelių patikra 
– Adaptyvus miškininkavimas – procesas, apjungiantis mokymąsi, 

suinteresuotų pusių dalyvavimą, eksperimentus, stebėseną, vertinimus 
priimant sudėtingus miškininkavimo sprendimus 

NAUDODAMASIS PROGA...  
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Dėkui 

INTEGRAL – NAUJAS POŽIŪRIS Į MIŠKOTYRĄ 

www.integral-project.eu 

www.asu.lt/integral 

Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir 
perspektyvos, 2014-11-21 


