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Trumpos apyvartos miškų veisimo tikslai/paskirtis: 

•Patenkinti biomasės ir popieriaus gamybos poreikius; 

•Kompensuoti medienos resursų, gaunamų iš natūralių miškų, 
trūkumą; 

•Tiekti biomasę energijos gamybai; 

•Tiekti įvairius produktus vietiniam naudojimui (malkoms, tvoroms 
kt.); 

•Apželdinti degraduotas žemes ar vandens apsaugines zonas; 

•Atkurti miškus ne miško žemėse, tame tarpe - nebenaudojamose 
žemės ūkiui žemėse; 

•Sudaryti geresnes sąlygas anglies sekvestravimui (surišimui); 

•Utilizuoti (surišti) vandenvalos įmonių dumblą ar kitokias atliekas; 

•Išauginti medžius dekoratyviniam apželdinimui; 

•Išauginti naujametines eglutes; 

•Gauti nemedieninius produktus (pvz., vaistus, vaisius); 

Miškų institutas 

ir 
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Plantaciniai želdiniai priklausomai nuo jų tikslinės 

paskirties ir auginimo trukmės klasifikuojami: 

Miškų institutas 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Želdinių tipas Rotacijos 
trukmė, m. 

Paskirtis Auginamos rūšys 

Labai trumpos 
apyvartos 

6-15 
(kai kuriais 
atvejais - 
iki 5) 

Energetinei 
žaliavai (kurui) 

Gluosniai (4-10 metų)  
Tuopos (5-10 metų)   
Alksniai (9-12 metų)  
Beržai (12-15 metų) 
Robinijos (12-15 metų)  

Medienos masei Gluosniai, tuopos, alksniai, 
beržai,  robinijos (5-15 metų) 

Vidutiniškai 
trumpos apyvartos 

15-30 Popiermediams, 
fanermedžiams, 
pjautinei medienai 

Tuopos, beržai, alksniai 

Sutrumpintos 
apyvartos 

40-50 Popiermedžiams, 
pjautinei medienai 

Eglės, maumedžiai, pocūgės 



Veiksniai, lemiantys trumpos apyvartos 

plantacinės miškininkystės sėkmę 
 

•Tinkamas  medžių rūšies parinkimas  augavietės, planuojamos tikslinės 
produkcijos ir kirtimų apyvartos atžvilgiu; 

•Intensyviai  selekcionuotos  medžiagos  naudojimas (hibridinės, kloninės, 

veislinės); 

  
•Gera sodmenų kokybė (tinkami parametrai, konteinerizuotos 
šaknys); 

 
•Tinkamos augavietės ir didelio našumo dirvožemiai; 

•Tinkamas dirvos paruošimas; 

•Kokybiškas ir savalaikis sodinimas; 

•Patikima apsauga nuo žvėrių pakenkimų; 

•Rūpestinga želdinių priežiūra (kova su konkuruojančia 

augmenija, tręšimas, ligų ir kenkėjų naikinimas); 

•Savalaikiai kirtimai; 

Miškų institutas 
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Miško plantaciniai želdiniai pasaulyje 

4 mln.ha 1 mln.ha 
Populus 

>1 mln.ha 
Pinus maritime spec. Populus spec. 

4,3 mln.ha 
Populus spec. 

10 mln. ha 

Pinus taeda 

2 mln. ha 

Pinus radiata 

1 mln ha 
Eucalyptus spec. 2 mln ha 

Pinus radiata 
6 mln. ha 
Eucalyptus spec. 

3 mln. ha 

Eucalyptus spec 



 

• Pirmieji energetiniai gluosniai Lietuvoje 
buvo pradėti auginti bei platinti 2003 
metais (UAB "Jūsų sodui“). 

 

• Nepaisant įsipareigojimų Europos 
Sąjungai trumpos apyvartos 
sumedėjusių augalų energetinių 
plantacijų plėtra Lietuvoje vyksta 
vangiai. Didelė įtaka tam turi 
ekonominiai bei techniniai veiksniai. 



Remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 
ministerijos (NMA) duomenimis 2013 m. trumpos apyvartos 
sumedėjusių augalų energetinės plantacijos Lietuvoje iš viso 
sudarė 1768,28 ha. Tai yra: 
 

Pasėlių pavadinimai Plotas, ha Savivaldybės 

Baltalksnis 2,68 Vilkaviškio r. 

Gluosnis, karklas 1196,24 daugiausiai Šilutės ir 
Švenčionių r. 

Tuopa, drebulė 16,84 Raseinių r. 

Kiti trumpos rotacijos 
plantaciniai želdiniai 

552,52 daugiausiai Širvintų, 
Radviliškio ir Vilkaviškio r. 



Metai Deklaruotas bendras 

plotas, ha 

Įveistas plotas 

einamaisiais metais, ha 

(skirtumas su prieš tai 

ėjusiais metais) 

2007 259,60 – 

2008 374,50 114,90 

2009 491,70 117,20 

2010 555,90 64,20 

2011 891,29 335,39  

2012 1106,09 214,80 

2013 1768,28 662,19 

2014 2492,74 724,46 

Trumpos apyvartos sumedėjusių augalų energetinių plantacijų plotai 
Lietuvoje 2007 – 2014 m., deklaruoti Nacionalinei mokėjimų agentūrai 
(NMA) prie Žemės ūkio ministerijos tiesioginei paramai gauti. 
Šaltinis: NMA duomenys (NMA, 2012, 2013, 2014) 



 

Hibr drebule Hibridinių drebulių (Populus tremula 
x P. tremuloides) sėklinės kilmės 

23 metų amžiaus želdiniuose Dub- 

ravos EMMU medžiai jau pasiekė 

24-30 m aukštį ir 250-300 ktm/ha 

medienos tūrį. Metinis prieaugis 

11-13 ktm/ha (natūralių drebulynų – 

6,9 ktm/ha). Kloninių plantacinių 

želdinių našumas turėtų būti dar 

didesnis - 15-20 ktm/ha 

Hibridinių drebulių plantaciniuose 
želdiniuose Suomijoje per 25 

metus išauginama apie 300 ktm/ha 

medienos - 30 - 50% daugiau nei 

paprastosios drebulės ar karpotojo beržo 

ir 100% daugiau nei paprastosios eglės. 
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Karpotojo beržo sėklinė plantacija aukštos 
selekcinės vertės sėkloms gauti tinkamiems 
plantacinei 
išauginti 

miškininkystei sodmenims 

Dubravos EMMU karpotojo 
beržo sėklinėje plantacijoje 
šiltnamyje auginami išbandytų 
pagal palikuonis geriausių 
pliusinių medžių klonai iš 
skirtingų Lietuvos populiacijų. 
Kasmet išauginama 30-50 kg 
sėklų, iš kurių auginami medeliai 
auga 30-40% sparčiau. 
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Miškų 

Lietuv 

 

institutas 

os agrarinių ir miškų mokslų centras 

Hibridinės drebulės 

geriausių genotipų 

mikrodauginimas in vitro 

LAMMC Miškų instituto 

Miško augalų biotech- 

nologijų laboratorijoje 

In vitro dauginimas mikroūgliais 
mėgintuvėliuose ir kt. induose 

Bioreaktorius ypač sparčiam 

dauginimui ląstelių suspensijoje 



LAMMC Miškų institute išbandoma 

paprastesnė, tačiau pigesnė hibridinės 

drebulės klonavimo technologija – 

   Šiuo metu bandoma gyvašaknėmis 

dauginti visus 33 Lietuvoje 
selekcionuotus ir valstybiniame sąvade 

įregistruotus pranašiausius hibridinės 

drebulės genotipus 

Hibridinės drebulės masinis 
dauginimas gyvašaknėmis 

Anykščių m.u. daigyne: iškasant 

sodmenis pavasarį želdymui, 

nukarpoma dalis 

šaknų, jos sukarpomos ir 

gyvašaknes išsodinus tose 

pačiose lysvėse vėl išauginamai 

kloniniai sodmenys 
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LAMMC Miškų institute vykdytas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 
metų programos projektas “Hibridinės drebulės dauginimo ypač pro- 

duktyviems želdiniams veisti intensyvios plantacinės miškininkystės 
srityje inovatyvių technologijų ir mokslo žinių taikymas bei jų sklaida” 
(2008-2010 m.) 

Projekto vykdymo metu Dubravos, Anykščių ir Tytuvėnų miškų urėdijose 
įveisti 3 parodomieji plantaciniai želdiniai, kuriuose išbandoma: 

•skirtingo dauginimo būdo (in vitro, gyvašaknėmis bei sėklomis) hibridinės 

drebulės sodmenys, 

•skirtingi Lietuviški ir Latviški hibridinės drebulės klonai ir hibridinės šeimos, 

•skirtingų sodinimo tankumo variantai, 

•skirtingo tręšimo  variantai ir kt. 

Miškų institutas 
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Miškų insti 

Lietuviškos ir Latviškos 

selekcijos hibridinės 
drebulės klonų, 
padaugintų skirtingais 
metodais, augimo ir 
išsilaikymo palyginimas 
plantaciniuose 
želdiniuose Dubravos 

Anykščių miškų 
urėdijose 

ir 

tutas 

Liet. 
klonai 

Latviški 
klonai 

Liet. 
sėjin. 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 



oma: 
Tuopų hibridų skirtingų gryžminimo 
kombinacijų tipų 109 klonai ir veislės  iš 8 
šalių - Islandijos, Švedijos, Lietuvos 
Nyderlandų, Jungtinės karalystės, Serbijos, 
Italijos, Graikijos: 

Populus deltoides x P. nigra 
P. deltoides x P. trichocarpa 
P. trichocarpa x P. nigra 
P. trichocarpa( x P. deltoides 
P. maximowiczii x P. trichocarpa 
P. x canadensis 
P. tremuloides x P. tremula 
P. tremuloides x P. alba 
P. tremula x P. canescens 
P. tremula x P. alba 
P. alba x P. tremula 

Kontrolė : P. tremula vietiniai sodinukai 
P.tremuloides 5 klonai 

Miškinės trešnės (Prunus avium) 25 kilmės 
iš 10 šalių 

Sklypo brėžinys 1:2500 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
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Tuopų hibridų ir miškinės trešnės parodomieji- 
bandomieji želdiniai 

Dubravos EMMU, Vaišvydavos g-ja 

Įveisti 2012 m., Plotas 2.3 ha 

 

Išband 
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Trumpos apyvartos želdinių pagrindiniai  
plėtrą stabdantys veiksniai Lietuvoje  

• Neaiškūs pelningumo rodikliai (nėra ekonominio pagrindo – matematinių 
paskaičiavimų); 

• Tradicinis mąstymas bei naujos veiklos baimė; 
• Investicijų rizikos baimė;  
• Augintojų specifinių žinių stoka ir praktinės patirties trūkumas; 
• Biologinė rizika (žvėrių sukelti pažeidimai, ligos ir kenkėjai); 
• Derlingos žemės būtinumas;  
• Paramos ribotumas bei neaiškumas: 

• Mažas paramos dydis; 
• Galimas subsidijų nuėmimas; 

• Žemės paskirties naudojimo apribojimai ir  konfliktai (vis daugiau žemės ūkio 
paskirties žemės paverčiama į miško paskirtį; tai gali trukdyti trumpos 
apyvartos miško želdinių plėtrai, nes gražinto ankstesnę paskirtį yra 
sudėtinga); 

• Neigiamas visuomenės požiūris į TAŽ plėtrą: susirūpinimas dėl grėsmės 
vietiniams miškams, dėl poveikio bioįvairovei ir gamtai, pasėlio invazijos; 
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Trumpos apyvartos želdinių pagrindiniai  
plėtrą skatinantys veiksniai Lietuvoje  

• Didėjanti TAŽ medienos paklausa ir pakankamas produktyvumas; 
• TAŽ yra daugiamečiai (nereikia sėti kiekvienais metais), lengvesnė 

priežiūra, lyginant su žemės ūkiu; 
• Energijos šaltinio natūralumas ir atsinaujinimo savybė; 
• Mažesnis pesticidų ir trąšų naudojimas palyginti su tradiciniu 

ūkininkavimu; 
• CO2 sekvestracija (kaupimas); 
• Kaimo užimtumo bei verslumo lygio didinimas (ūkinių įmonių skaičius): 

• Naujos ūkininkavimo alternatyvos naudojimas; 
• Darbo  vietų skaičiaus didinimas biokuro tiekimo grandinėje; 
• Kaimo ekonomikos augimas; 

• ES paramos lėšų panaudojimas; 
• Įstatyminės bazės palankumas; 
• Informacijos prieinamumas visuomenei bei SRC savininkams (techninės, 

gamybinės konsultacijos ir kt.); 
• Žemės resursai Lietuvoje (Lietuvoje yra pakankamai žemės išteklių); 



2014 m. birželio 4 d. Žemės ūkio ministerija Europos 

Komisijai oficialiai pateikė derinti Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 m. programos projektą. Programos projekte 

numatyta paramą trumpos apyvartos želdinių plėtrai 

Lietuvoje, tačiau apie konkretumą anksti kalbėti, nes projekto 

derinimas dar vyksta (iki 6 mėnesių).  

 

Šiai dienai aiškios energetinių gluosnių plantacijų įveisimo 

paramos taisyklės 2014 metams, o būtent: iki 2014 m. spalio 

31 d. galioja 2007-2013 m. Lietuvos kaimo plėtros 

programos paraiškų teikimo tvarka ir taisyklės (lėšų krepšelis 

- 2,8 mln. Lt). 

 

Plantacinių želdinių ateitis  



LAMMC Miškų institute kuriamoje Nemuno slėnio  Plantacinės miškininkystės 

laboratorijoje naudojant inovatyvias technologijas kontroliuojamos aplinkos 
sąlygomis bus kuriamos miško medžių veislės ir auginimo technologijos 
plantacinei miškininkystei plėtoti 

Hibridizacija kontroliuojamomis sąlygomis 

Mikrodauginimas in vitro Dauginimas auginiais 

Miškų institutas Ekspres-testavimas modeliuojamų 
aplinkos sąlygų spektre Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 



Maumedis ir 
jo auginimo 
perspektyvos 

Europinio maumedžio 
produktyvumas - 
didžiausias iš visų 
medžių rūšių, augančių 
Lietuvoje - 100 metų 
produkuoja per 1200 
ktm/ha medienos. 

16-19 m. amžiaus 
pusantrahibridų (su 
japoniniu) skersmuo 
siekė. Šiuo metu 50 m. 
medynų tūris siekia 600 
ktm/ha 

Miškų institutas 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 
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Kasmet ugdymo kirtimais valstybiniuose miškuose 

iškertama apie 120 tūkst. m3 nelikvidinės medienos. 

Panašų kiekį galima iškirsti ir iš privačių miškų.  

Lietuvoje dalis jaunuolynų yra ugdoma, tačiau 

mediena iš šių kirtimų nėra naudojama skiedrų 

gamybai dėl didelės gamybos savikainos bei 

ekologinių priežasčių.  

Jaunuolynų ugdymas 

Neišnaudoti biomasės resursai 
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Skiedrų gamyba iš jaunuolynų ugdymo atliekų yra brangiausia, 

kadangi smulkių medelių iškirtimas bei sukrovimas užima daug 

laiko, o pagaminamos medienos kiekis nėra didelis.  

 

Suomijoje yra taikomos subsidijos ruošiant skiedras iš smulkių 

medelių, iškirstų ugdant jaunuolynus 

Jaunuolynų ugdymas 
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Baltalksnynai -  potencialus energijos šaltinis 

 Lietuvoje baltaksnynų plotas siekia beveik 130 tūks. ha 

 

 Baltaksnynų medienos tūris – 22 mln. m3 

 

 Nuosavybės teisių atstatymui rezervuotuose miškuose – 

67%, privačiuose miškuose sukaupta 23 %, valstybiniuose – 

10 % viso baltalksnynų tūrio. 

 

 Potencialių baltalksnynų medienos išteklių, naudotinų 

medienos kurui kiekis siekia beveik 8 mln. m3.  
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Baltalksnynų minimalus kirtimo amžius III ir IV 

miškų grupėse  - 31 metai. 

 

Privačiuose miškuose baltalksnynams, blindynams, 

gluosnynams ir gryniems drebulynams kirtimo amžius 

IV grupės miškuose nenustatomas (Pagrindinių miško 

kirtimų taisyklės, 2003).  

Baltalksnynai - potencialus energijos šaltinis 
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Tradicinių miškininkystės sistemų modifikavimas, siekti ne tik aukštos 

kokybės padarinių sortimentų, bet ir biomasės (derinti abu siekius) 

Baltalksnynų augimo eiga, taikant įvairius pagrindinių kirtimų amžius: A – kertant 

perbrendusius 60 m. medynus; bendras iškertamos medienos tūris - 170 m3/ha; B – taikant 

dabartiniu metu egzistuojantį kirtimo amžių; bendras iškertamos medienos tūris - 140 +140 

= 280 m3/ha; C – taikant naujai siūlomą kirtimo amžių; bendras iškertamos medienos tūris 

- 115 +115 + 115 = 345 m3/ha. 

(Ozolinčius, 2008) 

Baltalksnynai - potencialus energijos šaltinis 



26 Valstybinė miškų tarnyba 

Nacionalinė miškų inventorizacija (NMI) ir  
biomasės apskaita už miško ribų 

NMI pastovus apskaitos 
barelis (500 m2) 

barelių 
grupė 

barelių grupės 
pagal 
inventorizacijos 
metus 

 bendras barelių skaičius – 16 325 

 apskaitos barelio plotas – 500 m2 

 1 barelis atstovauja – 400 ha                                        

 miško žemėje – 5 474 barelių  

 ne miško žemėje – 10 851 barelių 

 2012-2013 ne miško žemė  4 340 

 

250 m 



27 Valstybinė miškų tarnyba 

Miško žemė 

6,5% 

Pievos, ganyklos   3,6% 
 
 
 
Arimai, sodai        0,2% 
Vandenys, pelkės  0,7% 
 
Užstatyta teritorija 2,0% 

Sumedėjusių augalų biomasės išteklių palyginimas  
miško žemėje ir kitose žemės naudmenose 

NFI 2012-2013  

Bendra antžeminė biomasė – 318.13 mln. t SM* 

% nuo miško žemės 

* t SM – tonų sausos medžiagos 
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Sumedėjusių augalų biomasės ištekliai ir jų pasiskirstymas. NMI 2012-
2013 

Apskritis 

Miško žemė Ne miško žemė 

Plotas, 1000 
ha 

Antžeminė biomasė 
Plotas, 1000 

ha 

Antžeminė biomasė 

bendra, mln.tSM 
vidutinė,  
tSM/ha 

bendra, mln.tSM vidutinė, tSM/ha 

Alytaus 260 38,2 146,5 284 1,8 6,5 

Kauno 224 30,6 136,2 581 1,5 2,7 

Klaipėdos 134 20,3 151,5 354 1,0 2,8 

Marijampolės 101 15,5 153,4 339 1,6 4,8 

Panevėžio 218 30,4 139,2 567 2,2 3,9 

Šiaulių 227 25,0 110,2 632 2,2 3,5 

Tauragės 161 21,8 135,3 285 2,2 7,6 

Telšių 147 17,7 120,2 286 0,9 3,1 

Utenos 275 37,9 137,8 447 3,0 6,6 

Vilniaus 438 61,4 140,4 554 4,0 7,2 

Iš viso 2186 298,7 136,7 4328 20,4 4,7 

Biomasė, tSM Biomasė, tSM 
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NMI apskaitos plėtojimas 
 

Nuo 2012 metų už miško ribų: 

 Vykdomas žemės naudmenų kaitos monitoringas, 

 Aprašomi pelkiniai, nusausinti ir kiti dirvožemiai, 

 Apskaitoma sumedėjusių augalų biomasė ir anglies ištekliai 

 
Pagal JT bendrosios klimato kaitos konvencijos reikalavimus žemės, žemės naudojimo keitimo ir 
miškininkystės sektoriuje reikalavimus 

Potencialios panaudojimo galimybės: 

 Apskaitos integralumo plėtojimas, 

 Žemės naudojimo monitoringas šalies mastu, 

 Energetikai ir kitiems tikslams tinkamų sumedėjusios augmenijos išteklių identifikavimas 

ir analizė. 
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Dėkoju už dėmesį 

dr. Marius Aleinikovas 

Telefonas: (8 37) 547221 

Elektroninis paštas: e-mail:  

m.aleinikovas@mi.lt 


