
 

 

 
 

„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 

efektyvesnio ir draugiško aplinkai medynų formavimo“ Nr. 14PA-KK-17-1-01511-PR001  

Projektas vykdomas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir 

informavimo veiklai“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo ir 

Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018 01 – 2020 01 

Projekto koordinatorius – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

Projekto vadovas – doc., dr. Albinas Tebėra (tel. + 370 687 34 369, el. pašto adresas: 

a.tebera@kmaik.lm.lt) 

Projekto tikslas – skatinti ūkininkus ir miško savininkus atkurti bei įveisti miškus, taikant 

daugiatikslį, ekonomiškai naudingesnį, skatinantį bioįvairovės plėtrą miško želdinių formavimo 

būdą. 

Projekto uždaviniai: 

1. Parengti parodomojo bandymo metodiką,  

2. Suburti pasidalinimo patirtimi grupes ir organizuoti jų darbą, siekiant, kad tikslinė asmenų grupė 

dalintųsi informacija bei patirtimi, apie daugiatikslio miško auginimo ypatumus. 

3. Atlikti parodomuosius bandymus ūkininko ūkiuose ir miško savininkų valdose. 

4. Atlikti parodomojo bandymo rezultatų sklaidą, suorganizuojant lauko dienas, praktinius-

informacinius seminarus bei baigiamąją konferenciją. 

Projekto  idėjos  naujumas 

Miško auginimas užima labai ilgą (net iki keliolikos dešimtmečių) laikotarpį. Veisiant miškus ir 

juos prižiūrint tenka investuoti didelius finansinius išteklius, o pajamos pradedamos gauti tik po 

kelių dešimtmečių.  

Tradiciniais būdais auginant miškus, miškininkystės veikla yra pelninga tik tuomet kai tvarkomi 

geros kokybės  medynai, tuomet iš miško naudojimo gaunamų pajamų visiškai pakanka atkurti 

medynus. Tuo atveju kai miškus reikia atkurti ar įveisti apleistose žemėse ar dabar augančiuose 

menkaverčiuose medynuose – miško auginimo kaštai tampa didesni negu gaunamos pajamos.  

Projekto idėja – skatinti daugiatikslio miško atkūrimo ir įveisimo būdus – padės spręsti šią opią 

miškininkystės problemą. Taikant tame pačiame plote ir miško, ir kalėdinių medelių, ir miško 

miško uogų bei vaisių, ir vaistinės žaliavos auginimą, bus galima labai pagreitinti investicijų į 

miško atkūrimą atsiperkamumą. Jau per pirmąjį medyno auginimo dešimtmetį gaunamos pajamos 

viršys miško atkūrimo kaštus. 

Tokie daugiatikslio miško atkūrimo ir įveisimo tyrimai kitose šalyse dar tik pradedami vykdyti, o 

Lietuvoje tai pirmieji platesnio masto bandymai. 
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Planuojami projekto rezultatai: 

 Parengta parodomojo bandymo metodika. 

 Suburtos 3 pasidalinimo patirtimi grupės ir organizuotas jų darbas (24 susitikimai). 

 Atlikti 6 parodomieji bandymai. 

 Suorganizuotos 4 lauko dienos. 

 Suorganizuota 16 praktinių-informacinių seminarų. 

 Suorganizuota baigiamoji konferencija. 

 

 


