
 

 
 

 

 

Europos tundra ir borealių miškų ekosistemos patirs vieną stipriausių klimato kaitos poveikių 

Žemėje. Remiantis bendraisiais klimato kaitos scenarijais šios buveinės ir šiaurinės vidutinio 

klimato ekosistemos taps neproporcingai šiltesnės, negu kitose geografinėse zonose (biomuose). 

Kadangi gyvi organizmai fiziologiškai reikalauja temperatūrinių optimumų ir turi specifinių 

reikalavimų buveinių kokybei, spartūs augalijos ir ištisų biomų pokyčiai kelia didžiausius iššūkius. 

Dabartinėje precedento neturinčios sparčios klimato kaitos epochoje tolesnė antropogeninė veikla 

gali sukelti tiek grėsmių, tiek galimybių atkurti ekosistemų funkcijas ir sušvelninti ekologinę bei 

ekonominę žalą. Žmonija iš tikrųjų gali kontroliuoti didelę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 

susijusių su žemės naudojimo pokyčiais, su žemės ūkio ir miškininkystės praktikomis, nustatant ir 

įgyvendinant „klimatui draugiškus“ būdus valdyti ir tausojančiai naudoti dirvožemio išteklius 

žemdirbystėje ir miškininkavime atsižvelgiant į globalių pokyčių perspektyvą. Ypač svarbu 

žemėnaudoje įvertinti klimato šiltėjimo poveikį ekosistemų produktyvumui ir dirvožemio 

procesams, o specifinės žemės naudojimo ir miškų tvarkymo praktikos gali būti naudingos 

tausojant ar net skatinant dirvožemio organinės anglies (C) kaupimąsi.  
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Projekto tikslai: 

 

1. Sukurti inovatyvius molekulinius metodus, kurie leistų greitai įvertinti dirvožemio mikrobiotos 

skirtingų grupių gausumą ir potencialą organinės medžiagos skaidymui ir organinės anglies (OC) 

judrumui.  

2. Nustatyti klimato kaitos kontekste OC pasiskirstymo pokyčius augaluose ir OC sekvestraciją 

dirvožemyje išilgai platumos gradiento.  

3. Įvertinti klimato kaitos ekonomines sąnaudas ir naudą skirtingo miškininkavimo ir dirvožemio 

OC tvarumo aspektais.  

4. Nustatyti buvusių žemės ūkio paskirties žemių apželdinimo mišku ekologinį tvarumą.  

5. Vystyti tvarų miškininkavimą ir kitą žemės naudojimą, kurie sušvelnintų klimato kaitos pokyčius 

ir užtikrintų miškų produktyvumą.  

 

Vykdant projektą bus rengiami seminarai bei ruošiamos populiarios ir mokslinės publikacijos.  
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