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TEMOS AKTUALUMAS
Lietuvos miškingumas lyginant su kitomis Europos
šalimis yra gana didelis - nevienodai pasiskirstę ir
skirtingos rūšinės sudėties miškai užima apie trečdalį
šalies teritorijos. Ūkiniai miškai Lietuvoje sudaro apie
72 % visų miškų (ūkiniai miškai priskiriami IV miškų
grupei - tai visi kiti miškai, nepriskirti I-III grupėms,
tarp ir jų valstybinių parkų ūkinių zonų miškai).
Ūkininkavimo juose tikslas – laikantis gamtosaugos
reikalavimų formuoti produktyvius medynus.
Daugelyje IV grupės miškų vykdomi plynieji kirtimai.
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Tikslas - nustatyti plynųjų kirtimų poveikį miško ekosistemos komponentams
(gyvajai dirvožemio dangai, entomofaunai ir dirvožemiui) bei pasiūlyti
priemones miško bioįvairovės išsaugojimui ir tvariam išteklių naudojimui.

Uždaviniai:

• Nustatyti plynųjų kirtimų poveikį dirvožemio cheminei sudėčiai
ir mikrobiotai.
• Ištirti gyvosios dirvožemio dangos augalų rūšių įvairovę,
nustatyti jautrias rūšis ir pagrįsti jų išsaugojimo būdus.
• Ištirti uoginių ir vaistinių augalų išteklių gyvybingumo ir
produktyvumo pokyčius.
• Nustatyti fenolinių junginių kokybinę ir kiekybinę sudėtį
gyvosios dirvožemio dangos augaluose ir dirvožemyje.
• Nustatyti miško paklotės entomofaunos ir apdulkintojų rūšių
dinamiką bei jų svarbą ūkiškai svarbių ir retų augalų
produktyvumui ir atsinaujinimui.
• Išanalizuoti kirtavietėse paliekamų arba iš jų išvežamų kirtimo
3
atliekų įtaką dirvožemių našumui.

.

Pušynai Lietuvoje užima apie
720,2 tūkstančių ha (daugiau nei
35 % visų miškų)
Vertinta brukninių ir brukninių-mėlyninių pušynų ekosistemų būklė kirtavietėse
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Plynųjų kirtimų poveikis dirvožemio cheminei sudėčiai bei mikrobiotai

Rezultatai rodo, kad nežiūrint
nustatytų
svyravimų,
plynieji
kirtimai neturi esminės įtakos
organinės anglies koncentracijoms
mineraliniame dirvožemyje bent jau
3 metus po kirtimų. Suminio azoto
koncentracijos plynų kirtaviečių
dirvožemyje pirmais ir antrais
metais po kirtimų sumažėjo.
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Gyvosios dirvožemio dangos (GDD)
(samanų, žolių bei puskrūmių augalijos)
masė nederlingų (Na ir Nb) augaviečių
plynose kirtavietėse, I-III metais po
plynųjų kirtimų, lyginant su
kontroliniais medynais, sumažėjo 2-3
kartus. Labiausiai sumažėjo samanų
masė – 2,4 karto. Nors žolių masė
kirtavietėse padidėjo virš 50 kartų, jų
masė sudarė tik nežymią dalį bendrosios
GDD masės.
Vertinant krūmokšnių augalijos masės
pokyčius po plynųjų kirtimų, nustatyta,
kad mėlynių masė sumažėjo daugiau
nei 2 kartus, tuo tarpu bruknių masė
išliko nepakitusi, o šilinio viržio masė
netgi padidėjo. Tai, matyt, nulėmė
didesnis bruknės ir šilinio viržio
šviesiamėgiškumas.
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Plynų kirtaviečių mineraliniame
dirvožemyje, lyginant su kontroliniu
medynu, ypač antraisiais metais po
plynųjų kirtimų, padidėja nitratinio, o
trečiaisiais - amoniakinio azoto
koncentracijos. Tai lemia kirtavietėse
likusių kirtimo atliekų bei buvusios
miško paklotės skaidymosi
suintensyvėjimas.
Organinės medžiagos (miško paklotės ir
likusių kirtimo atliekų) skaidymosi
suintensyvėjimui didelės įtakos turi iš
esmės pasikeitusios mikroklimato sąlygos
(apšvietimas, kritulių kiekis ir kt.) bei
dirvožemio aeracijos padidėjimas dėl
mechaninio poveikio ruošiant dirvą
miško atkūrimui. Vien dėl mechaninio
poveikio smėlio frakcijos dalis plynų
kirtaviečių miško paklotėje padidėja 5,6
karto, lyginant su kontroliniu medynu.
Tuo tarpu paklotės masės organinė dalis
sumažėja labai nežymiai.
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Anglies koncentracija dirvožemio
mikrobiotos biomasėje (DMBC)

Azoto koncentracija dirvožemio
mikrobiotos biomasėje (DMBN)
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Plynųjų kirtimų poveikis dirvožemio augalinės dangos rūšinei sudėčiai

Nustatyta, kad pirmaisiais metais po kirtimų išnyksta apie trečdalis augalų rūšių,
tačiau naujų rūšių dar neužfiksuota. Naujos induočių augalų rūšys užfiksuotos
jau antraisiais metais po kirtimų. Nustatyta, kad vyraujančios PVM miško
tipuose mėlynės V. myrtillus paplitimas ir reikšmingumo vertė mažėjo stipriau,
negu bruknės V. vitis-idaea. Šilinio viržio populiacijos pasižymėjo teigiama
reakcija į pokyčius po plynųjų kirtimų: antraisiais metais kirtavietėse nustatytas
šios rūšies projekcinio padengimo ir dažnumo padidėjimas sėjinukų dėka.
Atlikus statistinę geobotaninių aprašymų analizę, tirtose augavietėse išskirtos
jautriausios aplinkos sąlygų pokyčiams miškui prieraišios gentys ir rūšys
(Lycopodium sp., Diphasiastrum sp., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.,
Goodyera repens (L.) R.Br. ir Chimaphila umbellata (L.) Nutt. bei pasiūlytos
priemonės jų apsaugai, siekiant darnaus miško išteklių naudojimo ir išsaugojimo.
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Gyvosios dirvožemio dangos induočių augalų dinamika
pirmaisiais ir antraisiais metais po plynųjų kirtimų Pinetum
vacinio-myrtillosum pušynuose (pagal Dölle ir kt., 2008
metodiką).
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Iš pataisų dažniausiai aptiktas L. clavatum, kuris pasitaikė visų tipų tirtuose miškų
sklypuose: kirtavietėse, jaunuolynuose ir brandžiuose pušynuose Na ir Nb augavietėse.
Taip pat dažnas buvo Diphasiastrum. tristachyum, tačiau jis nerastas Nb tipo brandžiuose
miškuose. 1–3 metų senumo sausašilių kirtavietėse galima rasti išlikusius L. clavatum ir
D. tristachium, kurie yra daugiau šviesiniai ir pakankamai pakantūs drėgmės trūkumui
(Ellenberg et al., 1991), bet D. complanatum bei L. annotinum augalai augo tik
brandžiuose pušynuose.
Pataisinių šeimos augalai brandžiuose pušynuose užėmė nuo 0,25% iki 2,1% sklypo
ploto. Nustatyta, kad L. clavatum L. ir Diphasiastrum tristachyum augavietėse hemisferos
atvirumas siekė nuo 48,9% iki 97,2 %, todėl pastaroji rūšis išskirta kaip pakantesnė
didesnio apšviestumo sąlygoms. Molekuliniai tyrimai patvirtino žemą ISSR lokusų
polimorfizmą L. clavatum ir L. annotinum populiacijose, o tarp populiacijų nustatyta
molekulinė genetinė įvairovė.
Kirtavietėse aptiktos kalninės arnikos populiacijos buvo sudarytos tik iš vegetatyvinių
individų, kurie augo greta paliktų medžių, pakraščiuose. Techninės brandos pušyne
arnikų grupelės buvo sudarytos ir iš vegetatyvinių (jaunų) bei generatyvinių individų.
Duomenys apie MEKODINA projekto tyrimu metu nustatytas naujas Lietuvos
Respublikoje saugomų augalų rūšių augimvietes ir radvietes pateikti LR Aplinkos
ministerijos Saugomų rūšių informacinei sistemai (SRIS).
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Medyno amžius, kada iš sporų susiformuoja pataisų gametofitai

Pataisų įsikūrimo pradžioje
potencialiai taip atrodo pušynas
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Pataisinių šeimos rūšių gausumas tirtuose Na ir Nb augaviečių
sklypuose

1x1 m kvadratų skaičius
sąžalyne

Sporinių varpučių skaičius didžiausiuose
L. clavatum ištisiniuose sąžalynuose
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Kalninė arnika -Arnica montana L.
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Vėjalandė šilagėlė - Pulsatilla patens L.
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Lietuvinė naktižiedė – Silene armeria L.
(S. lithuanica Zapał.)
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Baltauogė mėlynė –
Vaccinium myrtillus var. leucocarpum Koch
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•

Vertinant meškauogės Arctostaphylos uva-ursi Spreng. populiacijų pokyčius po
plynųjų kirtimų, nustatyta, kad kirtimai iš pradžių skatina sąžalynų
vystymąsi, nes apšvietimo didėjimas veikia teigiamai: meškauogės poreikis
apšvietimui yra 7 (pagal Ellenberg skalę tai atvirų vietų augalas, nors
aptinkamas ir esant daliniam užpavėsinimui). Tačiau šio augalo populiacijos
nukentėjo, mechanizuotai ruošiant dirvą miško kultūrų sodinimui. Pasodinus
miško kultūras, likę kerai augo intensyviai, atsinaujinimas vyko miegančių
pumpurų dėka, o vėliau, antraisiais metais po plynųjų kirtimų plečiantis
žolinei dangai, meškauogės sąžalynų projekcinis padengimas ėmė mažėti.
Meškauogės sąžalynų gyvybingumą antraisiais metais po plynųjų kirtimų
labai neigiamai veikė spartus viržių plitimas, kuris buvo užfiksuotas visuose
tirtuose plynųjų kirtimų plotuose, tiek Na, tiek Nb augavietėse.

•

Vertinant bruknės ir mėlynės populiacijų gyvybingumo pokyčius, nustatyti
įvairūs antžeminės ir požeminės krūmokšnių dalies rodikliai. Mėlynės
populiacijoms nustatyti statistiškai patikimi pokyčiai brukniniuosemėlyniniuose pušynuose, silpnesnę įtaką turėjo plynieji kirtimai brukniniuose
pušynuose. Bruknės populiacijos reikšmingai skyrėsi tiek brukniniuose, tiek
brukniniuose-mėlyniniuose pušynuose, lyginant plynųjų kirtimų ir brandaus
miško plotus.
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Pinetum vacciniomyrtillosum
Pinetum myrtillosum

Mėlynės projekcinis adengimas, %
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Medyno amžiaus klasė

Mėlynės sąžalynų projekcinis padengimas skirtingo amžiaus medynuose.
Mėlyniniuose pušynuose mėlynės projekcinis padengimas brandžiame medyne
sudaro apie 18%, brukniniuose-mėlyniniuose pušynuose - 21%.
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Bruknės projekcinis padengimas, %

Pinetum vacciniosum, %
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Medyno amžiaus klasė

Bruknės sąžalyno projekcinis padengimas skirtingo amžiaus medynuose
Bandžiuose brukninių pušynų medynuose bruknynų projekcinis
padengimas siekia iki 30-35%, o brukniniuose-mėlyniniuose pušynuose apie 18%.
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Mėlynės populiacijų antžeminės ir požeminės dalies
rodiklių analizė, lyginant plynųjų kirtimų ir brandaus
miško (kontrolės) sklypus. ○ - žymi plynuosius kirtimus,
Δ – žymi brandų mišką, a ir b atitinkamai rodo brukninį mėlyninį pušyną (Pinetum vaccinio-myrtillosum) ir
brukninį pušyną (Pinetum vacciniosum).

Bruknės populiacijų antžeminės ir požeminės dalies
rodiklių analizė, lyginant plynųjų kirtimų ir brandaus
miško (kontrolės) sklypus. ○ - žymi plynuosius
kirtimus, Δ – žymi brandų mišką, a ir b atitinkamai
rodo brukninį - mėlyninį pušyną (Pinetum vacciniomyrtillosum) ir brukninį pušyną (Pinetum vacciniosum).
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Fenolinių junginių kokybinė ir kiekybinė sudėtis gyvosios dirvožemio dangos
augaluose ir dirvožemyje.
Augalinė žaliava surinkta skirtingais vegetacijos tarpsniais
ir/ar skirtinguose bareliuose

Ekstrakcija metanoliu/H2O
Išgryninimas/sukoncentravimas

Spektrometriniai metodai

Chromatografinė
analizė
Bendras
fenolinių
junginių
kiekis

Bendras Bendras
taninų flavonoidų
kiekis
kiekis

DPPH
radikalų
sujungimas
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Pasirinkta
tolimesnėms
analizėms

Bendro fenolinių junginių kiekio bei antiradikalinio aktyvumo palyginimas
skirtinguose miško augaluose bei miško paklotėje
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Vaccinium vitis-idaea fenolinių junginių, flavonoidų ir antiradikalinio aktyvumo kitimas
pagal vegetacijos fazes miške prieš kirtimą ir po Nb tipo augavietėje
(antž. – antžeminė dalis; pož. – požeminė dalis)
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Bendro fenolinių junginių kiekio ir antiradikalinio aktyvumo kitimas miško
paklotėje Nb ir Na augavietėse prieš ir po kirtimo
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IŠVADOS
•

Bendras fenolinių junginių kiekis V. myrtillus ir V. vitis-idaea antžeminėje dalyje
atitinkamai kito nuo 35,87 iki 229,76 ir nuo 120,03 iki 309,64 mg/g (absoliučiai
sausos žaliavos). Viržio ekstraktuose bendras fenolinių junginių kiekis kito nuo
8,9 iki 75,4 mg/g (šviežios žaliavos). Vieningos tendencijos fenolinių junginių,
flavonoidų ar antiradikalinio aktyvumo mažėjime ar augime po kirtimo tarp
skirtingų augalų nenustatyta, t.y. augalų atsakas į miško kirtimą buvo
individualus. Fenolinių junginių kiekiai ir radikalų surišimo aktyvumas priklausė
nuo augalo dalies naudotos tyrimams (antžeminė ar požeminė dalis), vegetacijos
fazės, augavietės ar klimatinių sąlygų rinkimo metais.

•

Chromatografinė analizė parodė, kad pagrinde augaluose vyksta kiekybiniai, o ne
kokybiniai pokyčiai. Viržyje buvo identifikuoti biologiškai aktyvūs junginiai,
tokie kaip katechinas, procianidinas B, (-)-epikatechinas ir kvercetinas. Mėlynėje
identifikuoti tokie biologiškai aktyvūs junginiai, kaip siringo ir galo rūgštys bei
rutinas, bruknėje – salicilo rūgštis, epikatechinas bei rutinas.
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•

Bendras fenolinių junginių (BFJ) kiekis Nb augavietės samanūnų ir pataisūnų
augaluose siekė nuo 1,225 mg/g (Hylocomium splendens) iki 12,24 mg/g
(Lycopodium annotinum), miško paklotėje BFJ kiekis yra 4,457 mg/g
(ekvivalentas rutinas). Didžiausius BFJ kiekius kaupia antžeminė V. vitis-idaea
dalis (187,5 mg/g). Vertinant BFJ kiekį požeminėje dalyje, daugiausia fenolių
nustatyta Calluna vulgaris (51 mg/g).

•

Fenolinių junginių kiekiai priklausė nuo tyrimams naudotos augalo dalies
(antžeminė ar požeminė dalis) bei vegetacijos fazės.

•

Preliminariais duomenimis, po miško kirtimo, antžeminėje bruknės ir mėlynės
dalyje bendras fenolinių junginių kiekis padidėja, o požeminėje dalyje –
sumažėja.

29

Bombus lapidarius

Entomofauna

Bombus pascuorum
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Lyginant paklotės vabalų rūšių įvairovę bei individų gausumą brandžiuose medynuose ir
plynuose kirtimuose esminių skirtumų nenustatyta
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Vidutinės individų kiekio kai kurių ekologinių grupių vabalų proporcijų (%) bei
jų standartinių paklaidų vertės

Lyginant brandžiuose
medynuose ir plynuose
kirtimuose įvairių ekologinių
grupių paklotės vabalų
individų kiekio proporcinį
pasiskirstymą, nustatyta, kad
plynuose kirtimuose esmingai
sumažėjo brandiems
medynams prieraišių, tačiau
padaugėjo įvairias buveines
toleruojančių ir atviroms
buveinėms prieraišių rūšių
individų kiekis.
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Analizuojant duomenis daugiadimencine skale (Non-metric multidimensional
scaling analysis (NMDS) nustatyta, kad vabalų rūšių sudėtis plynojo kirtimo ir
brandaus medyno bareliuose iš esmės skyrėsi
(c – kontrolinis medynas, Ctr – plynasis kirtimas).

2016 m.

2017 m.
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Siekiant išsiaiškinti plynųjų kirtimų poveikį mutualistiniams augalų ir vabzdžių santykiams
buvo stebimi trys Ericaceae šeimos augalai ir fiksuojami apdulkintojai, lankantys jų žiedus

Vaccinium myrtillus

Vaccinium vitis-idaea

Calluna vulgaris
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Mėlynės žiedų lankytojai:

Andrena cf. jacobi
Andrena sp.
Bombus terrestris
B. pratorum
B. pascuroum
B. hypnorum
Formicidae
Vespidae
Syrphidae
Užfiksuotas anksčiau niekur su
apdulkintojais nesietas faktas, kad
pagrindiniai mėlynės žiedų lankytojai buvo
skruzdėlės
35

Vidutiniai rodikliai per tyrimo metus Na ir Nb augavietėse
36

Bruknės žiedų lankytojai:
Andrena sp.
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Vidutiniai rodikliai per tyrimo metus Na ir Nb augavietėse
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Viržio žiedų lankytojai:
Apis mellifera
Andrena sp.
Polygonia c-album
Formicidae
Ichneumonidae
Sphecidae
Syrphidae
Vespidae
Calliphoridae
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Viržių žiedus kirtavietėse daugiausiai
lankė bitės ir musės, o brandžiuose
medynuose - skruzdėlės
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Vidutiniai rodikliai per tyrimo metus Na ir Nb augavietėse
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Nustatyta, kad pirmaisiais metais po kirtimo Nb augavietės miško paklotėje
sumažėja tiek miško vabalų, lūpakojų ir voragyvių rūšių įvairovė, tiek individų
skaičius.
Projekto metu pirmą kartą Lietuvoje aptiktos naujos vabzdžių rūšys - iš viso 13.
Įvertinant apdulkintojų veiklą nustatyta, kad pagrindinių entomofilinių pušynų
augalų (mėlynių, bruknių ir viržių) apdulkinime dalyvauja Apis mellifera
(naminė bitė), Andrena sp., Polygonia c-album (karpitūnė), Formicidae
(skruzdės), Ichneumonidae (ichneomonai), Sphecidae (parazitinės vapsvos),
Syrphidae, Vespidae (vapsvos), Calliphoridae rūšių ir šeimų atstovai.
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Išvados
1. Paklotės vabalų rūšinei įvairovei bei individų gausumui plyno kirtimo esminė įtaka nenustatyta;

2. Plynasis paprastosios pušies medynų kirtimas turėjo neigiamą įtaką stenobiontinių miško vabalų rūšių bei
individų kiekiui, tačiau buvo palankus euritopinėms ir atvirų buveinių rūšims;
3. Miško paklotės vabalų bendrijos esminiai transformuojasi po plynojo kirtimo, ypač po kirtimo paviršiaus
suarimo;
4. Siūlome tokias rūšis, kaip: Acrotona parens, Amischa analis, Tachyporus chrysomelinus,Philonthus carbonarius,
Meotica exilis, Bembidion lampros, Syntomus truncatellus, Microlestes minutulus, Notiophilus palustris naudoti
kaip aplinkos trikdžių, sukeltų medynų kirtimais Nb augavietėse, zooindikatorius.

5. Kirtavietėse fiksuotas didesnis apdulkintojų aktyvumas lankant viržio ir mėlynės žiedus lyginant su brandžiais
medynais;
6. Fiksuota, kad pagrindiniai mėlynės žiedų lankytojai buvo skruzdės, kas įrodo jų išskirtinę reikšmę tirtose
ekosistemose;

Gautų rezultatų pagrindu kartu su Varšuvos universitetu pateikta paraiška Lenkijos
Nacionaliniam Mokslo Centrui finansuoti skruzdžių, kaip miško augalų apdulkintojų tyrimus
Lietuvoje ir Lenkijoje vykdant bendrą mokslinį projektą.
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Kirtavietėse
paliekamų arba iš jų
išvežamų kirtimo
atliekų įtaka
dirvožemių našumui
Vidutiniškai plynose Na ir Nb augaviečių kirtavietėse po kirtimo atliekų
surinkimo biokurui dar lieka 10,37±3,9 t/ha biomasės, kas sudaro apie 21m3/ha
medienos. Nustatyta, kad technologiškai paliekamos kirtimo atliekos sudaro apie
25% nuo potencialių (teoriškai apskaičiuotų) kirtimo atliekų.
Nustatyta, kad plynose kirtavietėse po biokuro surinkimo likusiose kirtimo
atliekose lieka vidutiniškai 50 kg/ha azoto, 6 kg/ha fosforo bei virš 22 kg/ha kalio.
Tai yra nemažas mineralinių medžiagų, kaip trąšos, kiekis, padidinantis miško
kirtaviečių derlingumą.
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⦿Po plynojo kirtimo likę kirtimo atliekos (stiebo atliekos ir šakos su spygliais ar
lapais, viršūnės, trako augalija) sausose augavietėse dažniausiai yra surenkamos
biokurui. Kartais jos naudojamos valksmų tvirtinimui arba yra susmulkinamos ir
paskleidžiamos kirtavietėse.
⦿ Yra tvirtinama, kad kirtimo atliekų išnešimas iš miško nuskurdina miško
dirvožemį, nors kietavietėse, išvežus atliekas biokurui palieka didžioji dalis lapų ar
spyglių, lieka kelmų mediena, šaknys ir kt. Per metus miško nuokritos vidutiniškai
sudaro apie 3-5 tonas į hektarą, kurių didesnę dalį (apie 70%) sudaro medžių
spygliai ar lapai.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo nr.
d1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo įsakymu (2015 m. rugsėjo 30
d. Nr. D1-690) kirtimo atliekas draudžiama išvežti iš Na, Nae, Ša, Šae, La, Ua, Pan, Pa
augavietėse esančių plyno kirtimų biržių, jas rekomenduojama susmulkinti ir paskleisti
kirtavietėje (Valstybės žinios, 2010-02-03, Nr. 14-676).

Remiantis projekte atliktų tyrimų rezultatais siūlome plynose Na, Nae, Ša,
Šae augaviečių kirtavietėse neriboti kirtimo atliekų ruošimo biokurui, nes:
•Dėl eutrofikacijos procesų, iš dalies susijusių ir su maisto medžiagų (ypač azoto junginių)
iškritomis iš atmosferos, Lietuvoje didėja miško augaviečių derlingumas. Su atmosferos
krituliais kas metai Lietuvoje, remiantis Intensyvaus miškų monitoringo duomenimis
vidutiniškai iškrenta apie 9 kg/ha azoto, 5 kg/ha kalio, 8 kg/ha kalcio.
•Tai kelia pavojų, kad skurdžių augaviečių derlingumas pasikeis (padidės), o tai susiję su
tokioms augavietėms tipingų rūšių gausumo sumažėjimu ir biocenozių pokyčiais.

•Technologiškai nėra tikslinga palikti kirtimo atliekas kirtavietėse. Na augavietėse valksmų
formavimas nėra tikslingas, nes technika čia stipriai nepažeidžia dirvožemio, o kirtimo atliekas
reikia smulkinti, siekiant geresnio miško atkūrimo.
•Atliekų surinkimas ir išvežimas papildytų vis labiau populiarėjančios energetikos, naudojant
46
atsinaujinančius išteklius žaliavas.
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REKOMENDACIJOS
1. Pinetum vacciniosum, Pinetum vaccinio-myrtillosum ir Pinetum myrtillosum
miško tipų X-os amžiaus klasės medynuose tikslinga atlikti vaistinių augalų
(mėlynės, bruknės, šilinio viržio, vaistinio pataiso ir kt.) išteklių inventorizaciją,
siekiant nustatyti galimus vaistinės žaliavos išteklius ir pagrįsti vaistinės žaliavos
paruošų tikslingumą. Plyniems kirtimams numatytuose plotuose, kuriuose bus
įtaksuoti našūs bruknės, mėlynės ir t.t. sąžalynai, rekomenduojama vykdyti
vaistinės žaliavos paruošas.

2. Rekomenduojama girininkijoms, sudarius plynųjų kirtimų planus, kartu su
ekspertais botanikais atlikti saugomų ir retųjų augalų radaviečių paiešką
būsimų kirtimų sklypuose. Plyniems kirtimams numatytuose plotuose, kuriuose
nustatytos retų ir saugomų augalų radavietės yra įtraukiamos į saugomų rūšių
informacinę sistemą (SRIS), kartu su miškų savininkais/valdytojais išskirti
apsaugos plotus. Šiuose plotuose jokia ūkinė veikla neturi būti nevykdoma.
Tokiuose miško sklypų plotuose palikti medžių grupes, tarp kurių išliktų
nepažeista induočių augalų, samanų bei kerpių danga su vertingų miško augalų
populiacijomis. Šios priemonės paspartintų saugomų ir jautrių aplinkos
pokyčiams augalų rūšių atsikūrimą besiformuojančioje ekosistemoje po miško
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kultūrų pasodinimo ar atžėlimo.

3. Rekomenduojama 6 miško paklotės entomofaunos rūšis (Ischnosoma
splendidum, Othius subuliformis, Stenichnus scutellaris, Trimium brevicorn,
Xantholinus tricolor, Philonthus cignatus ir Sepedophilus sp.) naudoti kaip
brandžių medynų brukninio-mėlyninio (Pinetum vaccinio-myrtillosum)
pušynuose indikatorius. Plynųjų kirtimų buveinės indikatoriais laikytinos 2
rūšys: Acrotona parens ir Amischa analis. Būtent pastarosios dvi rūšys gali būti
naudojamos, nustatant stiprią trumpasparnių bendrijų transformaciją, įtakotą
plynųjų kirtimų ir dirvos paruošimo.
4. Plynose skurdžių augaviečių pušynų kirtavietėse neriboti kirtimo atliekų
ruošimo biokurui nes dėl eutrofikacijos procesų, iš dalies susijusių ir su maisto
medžiagų (ypač azoto junginių) patekimu iš atmosferos, Lietuvoje didėja
pušynų dirvožemių derlingumas. Maisto medžiagų kiekių didėjimas skurdžių
augaviečių dirvožemyje sukelia būdingų augalų rūšių įvairovės mažėjimą.
Technologiškai tai pat neverta palikti kirtimo atliekų kirtavietėse, nes Pinetum
vaccinio-myrtillosum miško tipo sklypuose valksmų formavimas nėra tikslingas:
technika čia stipriai nepažeidžia dirvožemio, o kirtimo atliekas reikia
smulkinti, siekiant geresnio miško atkūrimo. Kita vertus, būtų gaunama
daugiau biokuro žaliavos iš atsinaujinančių išteklių.
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5. Miškų sistemoje dirbantiems specialistams ir privačių miškų savininkams
organizuoti mokymus (lauko treniruotes) vertingųjų ir saugomų augalų įtaksavimo bei
vertinimo tikslu, kurias pravestų aukščiausio lygio specialistai (mokslininkai
botanikai).
6. Kertant pušynus plynai, riboti biržės plotą iki 3 ha, o plotį iki 100 m. Taip būtų
sumažinamas mikroklimato pasikeitimas, o taip pat ir stresas kirtavietėje liekantiems
miško žolių-krūmokšnių ardo augalams bei entomofaunai.
7. Vykdant pagrindinius kirtimus pušynuose, rekomenduojama: jautrių rūšių
(šliaužiančiosios sidabriukės, skėtinės marenikės) išsaugojimui nevykdyti plynųjų
kirtimų sklypuose su šių augalų radavietėmis kol medynai pasieks 120 metų amžių ir
juose susiformuos didesnės ir gyvybingesnės šių miškui prieraišių rūšių populiacijos.

8. Siekiant išsaugoti pataisinių šeimos augalus, rekomenduojama palikti medžių
grupes, kuriose aptiktos jų gyvybingos populiacijos (išsaugomų pataisų klonų ūgliai
tūrėtų būti ne arčiau nei 10 m nuo medžių grupės pakraščio).
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Projekto MEKODINA rekomendacijos dėl plynųjų
kirtimų poveikio pušynų ekosistemoms ir šių
ekosistemų stabilizavimo aptartos LR Seimo
Aplinkos komiteto posėdyje ir pristatytos Seime
spaudos konferencijos metu 2019 m. sausio 10 d.
Su NVO „Lietuvos žaliasis
aljansas“ pradėta veikla siekiant
Projekto rekomendacijas
praktiškai įgyvendinti plyniems
kirtimams numatytuose pušynų
plotuose.

Su Valstybinės miškų urėdijos
atsakingais asmenimis aptartas
preliminarus pilotinio projekto
rengimas siekiant praktiškai
taikyti Projekto rekomendacijas
vykdant plynuosius kirtimus.
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Sklaida
Viešinimas

Konferencijos
Mokslinės publikacijos
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1. Projekto vykdytojų apgintos daktarinės disertacijos:
R. Rimgailė-Voicik. Pataiso (Lycopodium L.) ir padraikos (Diphasiastrum Holub) gametofitų ir
juvenilinių sporofitų populiacijų struktūra bei funkcionavimas sausuose pušynuose. Vilniaus
universitetas, 2017 m. gegužės 11 d. https://epublications.vu.lt/object/elaba:22397594/22397594.pdf
2. Sudarytas pušynų augalų žiedadulkių katalogas yra naudojamas Kauno miškų ir aplinkos
kolegijos Miškų ūkio specialybės Miško botanikos dalyko studijoms bei Varšuvos universiteto
biologijos specialybės studijoms ir yra paskelbtas projekto partnerio Varšuvos universiteto
tinklalapyje: Pollen grains catalogue from boreal forests of Lithuania
Preparation of the catalogue was supported by a grant (No. SIT-1/2015) from the Research Council of
Lithuania http://www.ogrod.uw.edu.pl/nauka-i-studia/pollen-grains-catalogue-from-boreal-forests-oflithuania
3. Suorganizuotas mokslinis - praktinis seminaras „Plynųjų kirtimų poveikis miško ekosistemų
biologinei įvairovei“, Girionys, Kauno raj., Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 2018.05 17.
4. Projekto tyrimai mokslo visuomenei pristatyti 18 pranešimų tarptautinėse mokslinėse
konferencijose (Jungtinė Karalystė, Vengrija, Airija, Lenkija, Latvija, Lietuva)
5. Apginti bakalauro darbai – 3; Apginti magistro darbai – 3
6. Projekto sklaida:
- Sklaida internetiniuose – 6; Radijo ir televizijos laidose – 1;
7. Paskelbti 5 moksliniai straipsniai (IF) ir 3 dar recenzuojami
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Retųjų miško augalų dauginimas ir auginimas ex situ
kolekcijose VDU botanikos sode

naujoms miško želdinių įveisimo
mišrinimo schemoms įgyvendinti
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AČIŪ PROJEKTO VYKDYMO KOLEKTYVUI
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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