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PRIVATUS
MIŠKO ŪKIS
kiekybiniai ir
kokybiniai
metodai

MOKSLAS

Kokybiniai ir kiekybiniai metodai
Kokybiniai
Kaip sekasi?
- Neblogai… pasakyčiau - gerai.
Šiaip viskas neblogai, tačiau
ryte turėjau problemų su savo
mašina – negalėjau užvesti, tai
pavėlavau į darbą… Mano
šefas …eeeech... supyko…
Antra vertus , tai jo problema!
Su tokia jo mokama alga
neįmanoma nusipirkti kitos
mašinos...

Kiekybiniai
Kaip sekasi?

Gerai
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Visuomenės nuomonė apie privačius miškus
MOKSLAS
36 % - valstybė per mažai kišasi į miškininkavimą privačiuose miškuose (Baltijos tyrimai, 2003)

44 % - miškų priežiūra yra bloga ar greičiau bloga (Baltijos tyrimai, 2003)
77 % - mano, kad savininkams negalima suteikti teisės uždrausti laisvą
piliečių lankymąsi privačiuose miškuose (Mizaraitė, 2006)
71 % - medienos daugiau kertama privačiuose miškuose (Kaišiadorių MŪ, 2007)

75 % - geriau miškininkauja urėdijos (Kaišiadorių MŪ, 2007)
59 % (Privataus miško savininkų) - geriau miškininkauja urėdijos (Eurosprendimai, 2013)

MEDIA
<... į laisvę buvo išleistas nepasotinamas privatizacijos slibinas ... >
(GMU, 2009) (http://www.gmu.lt/ziniasklaida/nid.972;/)

<...Netrukus Seimas balsuos už Miškų įstatymą <...> Sumaištį sukėlė privačių
miškų savininkams atstovaujanti asociacija...>
(„Rokiskis.lt“, 2014) http://www.grokiskis.lt/temos/zeme/2014/01/15/salies-misku-ukyje---vel-sujudimas-privaciu-misku-asociacijos-vadai-uzsinorejo-miskuukio-ministerijos

<...Privačių miškų savininkų galvose – tik pelnas...> (Zali.lt, 2013)
http://zali.lt/miskai/apie-mus-raso-privaciu-misku-savininku-galvose-tik-pelnas/

Patys svarbiausi savininkų tikslai
Baltijos
tyrimai,
2003

Pivoriūnas,
2004

Mizaraitė,
2006

40 % Mediena savo reikmėms
31 % Estetinė nauda, poilsis, grožis
31 % Gamtos apsauga, biologinė įvairovė
29 % Grybai, uogos, vaistažolės
10 % Mediena pardavimui
40 % Estetinė nauda, poilsis, grožis
22 % Aplinkos apsauga
16 % Pajamų šaltinis
13 % Galimybė investuoti

Pastaba: kiekvienas
tikslas vertintas
atskirai

Pastaba: tikslai
įvertinti visumoje

46 % Apsirūpinimas kuru (malkomis)
Pastaba: kiekvienas
38 % Medienos (rąstų ir pan.) gamyba savo reikmėms tikslas vertintas
atskirai
35 % Apvaliosios medienos gamyba pardavimui
28 % Žvėrių ir paukščių gyvenamosios aplinkos išsaugojimas

Savininkų tipai (Mizaraitė, 2005)
Savininko tipas

Ūkininkavimo tikslai

Pasiskirstymas %

Daugiatiksliai
savininkai

Nuosaikus miško
naudojimas

31

Verslininkai

Pajamos iš medienos ir
nemedieninių produktų

29

Vartotojai

Medienos gamyba savo
reikmėms

23

Ekologai

Gamtosauga

17

Projektas INTEGRAL
Projektu siekiama miškingų Europos
kraštovaizdžių valdymo vieningos ir kompleksiškos
politikos formavimo ES šalyse
Dalyvaujančios šalys: 14 šalių
20 tyrimo vietovių
Vienas iš projekto uždavinių:
KOKYBINĖS APKLAUSOS
(privataus miško savininkai)

Kokybinės apklausos
•
•
•
•
•

Atliktos 2012 rudenį
Dvi tyrimų vietovės: Žemaitija ir Suvalkija
18 informantų
Atviri klausimai
Trukmė: 1.5 – 5 valandos

Detali informacija apie:
• Savininką;
• Turimą mišką: plotą, vadų skaičių, gavimo ir
naudojimo istoriją, taksacines charakteristikas;
• Vertybines normas ir tikslus: sentimentaliąją
miško vertę; ekonominius tikslus; medienos
naudojimą savoms reikmėms;
• Taikomą miškininkavimo praktiką: vykdytas ir
planuojamas ūkines priemones bei jų
intensyvumą.

MIŠKO VERSLININKAS
• Priklauso nemaža miško valda;
• Miškas – ilgalaikė investicija, užtikrinanti pastovias
ilgalaikes pajamas;
• Miško paskirtis – tiekti medieną;
• Būdinga miško valdų plėtra ir intensyvus
miškininkavimas.
3000 ha, 1000 ha, 250 ha ir 40 ha valdų savininkai
“Mano visos pajamos yra iš miško, […] tai verslas, investicija […] Aš perku miškus tam, kad
nukirsčiau ir uždirbčiau” (250 ha)

”Ilgalaikė investicija – ilgalaikėms ir stabilioms pajamoms.” (3000 ha)

ŪKININKAS – MALKAUTOJAS
• Miško paskirtis daugialypė – teikti medieną, kitus
ne medienos produktus, poilsį, saugoti aplinką;
• Mediena pagrindinai naudojama asmeninėms
reikmėms tenkinti;
• Miško naudojimas daugiatikslis, tęstinis, tačiau
nedidelio intensyvumo.

1.5 ha, 3 ha, 9.5 ha, 13 ha, 17 ha, 36 ha ir 40’ ha valdų
savininkai
“Aš myliu mišką, man patinka leisti laiką ir dirbti ten […], miškas duoda finansinę naudą: man
svarbiausia pasiruošti malkų savo reikmėms ir kaimynams […]. Aš miško plynai nekirsiu, tik
atrankiniais kirtimais, iškart daug tikrai nekirsiu. Ūkininkausiu taip, kad visada būtų ką miške
veikti.“ (36 ha)

GAMTOS MYLĖTOJAS
• Miško paskirtis pirmiausia susijusi su rekreacijos
poreikių tenkinimu, aplinkos saugojimu;
• Miško vizija susijusi su jo išsaugojimu būsimoms
kartoms, nukeliant galimą finansinę naudą į ateitį;
• Miško naudojimas žemo intensyvumo, mediena
naudojama minimaliai dažniausiai tik palaikant gerą
sanitarinę būklę, dažnai išvis neketinama kirsti miško.
1 ha, 22 ha, 22’ ha ir 55 ha valdų savininkai
“Mes [šeima] miško nekirsime, mus dabar nereikia pinigų iš jo, mūsų tikslas mišką auginti anūkams, […]
mes mąstome toli į ateitį, nes miškas gera investicija […] dabar turime mišką, kad gamta būtų
švaresnė” (22’ ha)

EPIZODINIS MIŠKININKAUTOJAS
• Mažų valdų savininkai dažnai neturintys aiškiai išreikštų
miškininkavimo tikslų;
• Miško naudojimas ir tvarkymas epizodinis: arba kai
vykdomos privalomos ūkinės priemonės (pvz., atkūrimas ar
sanitariniai kirtimai), arba kai yra galimybė gauti pajamas
(pagrindiniai kirtimai);
• Dažnas svarsto galimybę savo mišką parduoti.

1.8 ha, 4.1 ha ir 5 ha valdų savininkai
Mano tikslas buvo laiku mišką nukirst. […] pinigine prasme kirsti labai apsimokėjo, todėl kad
nereikėjo pirkti malkų beveik 3 metus ir dar gavau nemažai pelno pardavęs rąstus. Dabar
miškas atkurtas, laukiam kol vėl užaugs […]. Aš jį [mišką] pirkau, žinodamas, kad jis brandus ir
bus galima kirsti. Miškas auga nelaistomas, reikia tik laiku nukirsti”. (1.8 ha)

Savininkų tipai Žemaitijos tyrimų
vietovėje

Epizodinis
Gamtos mylėtojas
Ūkininkas-malkautojas
Restitucijai skirti miškai
Verslininkas
Valstybiniai miįkai

Savininkų pasiskirstymas pagal
valdomų miškų plotą Žemaitijos
tyrimų vietovėje
Epizodinis
miškininkautojas (Aiškiai
neapibrėžtas)
Gamtos
mylėtojas
(Sentimentalus)

19 %

Miško
verslininkas
(Ekonominis
tikslas)

18 %

7%
Ūkininkas
malkautojas
(Mediena
savoms
reikmėms)

56 %

Apibendrinant
• Akivaizdžiai didelė privataus miško savininkų
vertybių, miškininkavimo ideologijų bei tikslų,
ekonominių poreikių ir praktinio valdymo
įvairovė
• Todėl privačiuose miškuose taikomos
skirtingos miškininkavimo praktikos lemiančios
didesnę privačių miškų įvairovę.

PROBLEMA

„Privataus miškų ūkio reguliavimas
nukopijuotas iš valstybinio, neatsižvelgiama į
miškininkavimo specifiką, (labai skirtingų)
savininkų siekius“
Vilis Brukas, 2014 11 21. Konferencija „Lietuvios miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“ pranešimas „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir
galimybės: INTEGRAL perspektyva “

61% visuomenės mano, kad ūkininkavimas valstybiniuose ir privačiuose
miškuose turi būti reguliuojamas vienodai (Mizaraitė, 2006)
Diskusijai:
Nors savininkai labai įvairūs, privataus miškininkavimo reguliavimo
diferencijavimas nėra tikslingas dėl išaugsiančios biurokratijos, tačiau
tikslingas sprendimas – mažinti privataus MŪ reguliavimą, suteikiant
daugiau sprendimų laisvės savininkui miškininkauti pagal savo poreikius.

