
Miško kirtimų paskirtis ir klasifikacija;
Pagrindinių miško kirtimų apibūdinimas ir jų būdai: plynieji, atvejiniai, atrankiniai kirtimai;
Pagrindinių kirtimų ypatumai įvairių medžių rūšių medynuose;
Svarbiausi bendrieji ugdomųjų kirtimų principai bei įtaka medžių augimui ir medynų produktyvumui;
Ugdomųjų kirtimų ypatumai įvairių medžių rūšių medynuose ir skirtingos funkcinės paskirties miškuose;
Teoriniai ir praktiniai maksimaliai produktyvių medynų formavimo principai;
Sanitariniai ir specialieji miško kirtimai;
Medynų parinkimas pagrindiniams miško kirtimams. Pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir variantų nustatymas;
Ugdytinų medynų parinkimas, iškertamo medienos kiekio nustatymas;
Ugdymo kirtimų eiliškumo parinkimas ir metinių apimčių bei tikslinių medyno sudėčių nustatymas.

Turinys (temos):

Medynų formavimas ir kirtimai

Apimtis ECTS kreditais - 6
Vykdymo forma - (dieninis, mišrus - kontaktinis/nuotolinis)
Kalba - lietuvių k.
Kaina - 344,4 Eur.

Žinių apie miško kirtimus taikymas, vertinant jų įtaką miško ekosistemoms ir miškų ūkiui;
Žinios apie miško kirtimų paskirtį, jų ypatumus;
Žinios apie miško kirtimų įtaką medynų produktyvumui, tvarumui ir miško atkūrimui;
Gebėjimai vertinti miško kirtimų kokybę atsižvelgiant į miškų funkcinę paskirtį;
Gebėjimai parinkti miško kirtimų rūšis, būdus, metodus ir variantus atsižvelgiant į medynų ypatumus ir miškų paskirtį;
Gebėjimai naudotis miškotvarkos informacija projektuojant miško kirtimus;
Sugebės savarankiškai studijuoti ir suprasti specializuotus medynų formavimo ir kirtimų tekstus ir terminus;
Sugebės dalyvauti dalykinėse diskusijose, rengti ir pristatyti pranešimus medynų formavimo ir kirtimų temomis;
Sugebės integruotai sieti miškininkystės ir medynų formavimo ir kirtimų žinias bei parinkti optimalius sprendimus;
Sugebės efektyviai naudotis prieinamais moksliniais šaltiniais, juos pritaikyti praktikoje;
Pagerins planavimo bei darbo savarankiškai bei komandoje įgūdžius.

 Jūs išmoksite:

Dėstytojai: 
ldr. Julius Bačkaitis, VDU miškų ir ekologijos fakultetas 
Mokslinių tyrimų sritys: želdiniai, medynų formavimas, medynų kirtimai, miško atkūrimas ir
kirtimas
Nuo 2008 metų dr. J. Bačkaitis yra LR Aplinkos ministerijos želdinių būklės ekspertas želdynų
ir želdinių inventorizavimo klausimais.

Medynų formavimas ir kirtimai supažindina su miško kirtimais, jų
paskirtimi ir klasifikavimu; nagrinėja atskirų kirtimų ypatumus,
kirtimų įtaką medynų produktyvumui bei miško atkūrimui;
supažindina kaip teisingai parinkti miško kirtimų rūšis, būdus,
metodus ir variantus atsižvelgiant į medynų amžių, rūšinę sudėtį,
tankumą ir kitus ypatumus bei miškų funkcinę paskirtį.

Dėl platesnės informacijos, prašome kreiptis į: 
El. paštas: debora.augutyte@vdu.lt


