KOMENTARAI
Iš: Lina Paškevičiūtė

12300-10000 m.
prieš dabartį
Vėlyvasis ledynmetis

Keletas būdingų bruožų:
Miškuose vyravo pušys ir beržai.
Šios medžių rūšys užėmė
maždaug vienodą dalį. Atkeliavo
lazdynai ir guobiniai medžiai;
Labai mažai žmonių (medžiotojųrankiotojų, klajoklių genčių)
paveikti miškai; Miškai užėmė
praktiškai visą Lietuvos teritoriją;

Lietuva Carinės
Rusijos sudėtyje
(1795–1915)

12300 m. prieš
dabartį - XIII

10000-8000 m.
prieš dabartį
Šaltasis Holocenas
(Preborealis ir Borealis)

Tuo metu viso
pasaulyje
tebuvo 5 mln.
Homo
sapiens:)

1918-1940

1795–1915
Keletas būdingų bruožų:
Iš Lietuvos teritorijos traukiantis
ledynui vyko trumpi atšilimo ir
atšalimo laikotarpiai, per kuriuos
įsikurdavo ir vėl išnykdavo
medžių rūšys (pušis, beržas, eglė).
Didžiąją laikotarpio dalį vyravo
miškatundrė, kadagynai.

Apie laiko juostas.
Perasideda Holocene.
Ganėsi taurai, elniai. Tai
reiškia nebuvo viska
Lietuvos teritorija padengta
100% miškais. Buvo
ganyklų. Ne vien tik
sengirės dengė Lietuvą.

I-XIII amžius
Žemdirbystės
įsigalėjimas

Alfredas Galaunė to
Everyone (2:53 PM)
Dėl kertinių miško buveinių
norėjau pabrėžti, jog tai
miškininkai inicijavo jų
inventorizaciją ir tai buvo
pirma inventorizacija
Lietuvos mastu susijusi su
bioįvairovės inventorizacija.

Tarpukario Lietuva
(1918-1940)

Keletas būdingų bruožų:
Būdingi bruožai : Didesnė dalis miškų
privačioje (dvarų) nuosavybėje (60-70
proc.), dideli miškų plotai verčiami
kitomis naudmenomis, miškai alinami
netvarkingais kirtimais; dar nėra miško
atkūrimo po kirtimų sampratos;
Lietuvos miškuose galutinai išnyko
kukmedžiai; Laikotarpio pabaigoje
Lietuvos teritorijoje liko 1175 tūkst. ha
miškų (atitinka 18 proc. miškingumą).

1990-1992

1960-1974

Keletas būdingų bruožų:
Nacionalizuojami privatūs dvarų miškai, valstybės
nuosavybėje atsiduria >80 proc. miškų (neskaitant
Vilniaus krašto). Lietuvos miškingumas iki laikotarpio
pabaigos padidėjo vos iki 20 proc., nes miškininkystė
tik kūrėsi, o visi miškai buvo intensyviai kertami.
Iškirsti miškai pradėti atsodinti, prasidėjo miškų
sodinimo talkos (iniciatorius prof. T.Ivanauskas),
atsirado pirmieji miško sodmenų medelynai; Įsteigtas
pirmasis miško rezervatas (Kiauneliškio); Dar vis išlikę
ąžuolynai Vidurio Lietuvoje, onskurdžios Pietryčių
Lietuvos žemės buvo nemiškingos (Kėdainių kraštas
buvo miškingesnis nei Varėnos).

Poliarizacijos miškų
tvarkyme laikotarpis
(1960-1974)

Nepriklausomybės pradžia
(1990-1992)

Keletas būdingų bruožų:
Plintant ekologijos idėjoms, V.Bergo
iniciatyva pradėti kurti pirmieji šalies
draustiniai; miškų ūkio veikla juose buvo
stipriai suvaržyta; 1974 m. įkurtas
Lietuvos nacionalinis parkas; Prasidėjo
miškų chemizacija (miškai iš lėktuvų
buvo intensyviai purškiami pesticidais ir
trąšomis); Intensyvus miško sakinimo
laikotarpis; Vykdomi svetimžemių
augalų introdukcijos miškuose darbai
(dalis šių introdukuotų augalų dabar
laikomi invazinėmis rūšimis).

1990 1992 metų
laikotarpis
Jungtinių tautų
priimtos Biologinės
įvairovės ir Klimato
kaitos konvencijos.

Tarpukario laikotarpis – tuo metu
naudojimas buvo virš natūralaus
leistino, nes tai buvo valstybės
interesas, nes tuo metu reikėjo
šildytis ir naudoti medieną.

2004-2008
Pirmieji metai Europos
Sąjungoje
(2004-2008)

Keletas būdingų bruožų:
Įsteigiami regioniniai ir nacionaliniai
parkai (didele dalimi pasiremiant nuo
sovietmečio buvusių draustinių plotais),
įsteigiama daug naujų draustinių;
Intensyviai diskutuojama ar leisti
privatizuoti miškus ir kiek jų privatizuoti.

Mindaugas Lapelė - Didelės viltys buvo sietos su PD ir BD
direktyvų įgyvendinimu, ypač dėl miško buveinių apsaugos, tačiau
viskas buvo nuleista į kanalizaciją. Kertinių miško buveinių
inventorizacijos projektas – puikiai organizuotas ir įgyvendintas,
bet jo rezultatais, net ir valstybiniuose miškuose, pasinaudota tik
maža dalimi – tiek, kiek reikia sertiﬁkavimui, KMB taip ir neįgavo
teisinio statuso.
Raimondas Juzikis - pabrėžė miškininkų atsigręžimą šiuo periodu
į gamtos poreikius. Marijonas Bernotavičius – medynų
produktyvumas, sertiﬁkavimo pradžia Justinas Zenevičius –
nepakankamas komunikavimas

1992
Įsteigta
miškininko
uniforma

Įvykiai, žmonės, sprendimai, teisės aktai, krizės,
projektai ar pan., kurie formavo Lietuvos miškų
politiką, valdymą ir būklę šiuo laikotarpiu
G. Grašytė – įstojus į ES Lietuva prisiėmė direktyvų
įsipareigojimus. V. Kraujalis – išryškėjo tradicinės
miškininkystės supratimas ir naujų aplinkosauginių
požiūrių nesutapimai ir nesutarimai. M. Kasmauskis –
valstybiniame sektoriuje žymiai gausėjo rekreacinių
objektų.

Renatas Jakaitis - pirmieji šalies
draustiniai ir miškų (saugomų) stebėjimo
metodologijos atsiradimas ir taikymas.
Vertingų teritorijų reglamantavimas visą
tą periodą kinta ir iki šiol neatitinka
Renato Jakaičio lūkesčių.

Keletas būdingų bruožų:
Lydiminę žemdirbystę pakeitė
dirvoninė miškinė žemdirbystė,
vėliau pūdyminė žemdirbystė.
Dirbami laukai tapo pastovūs, jie
kūrėsi aplink gyvenvietes, kur vis
labiau žemė būdavo atkovojama
iš miško; Miškai užėmė 2/3
Lietuvos teritorijos;

Pokario
metai

1960-1970 –
įsteigtas Miškų
institutas, įkurtas
Miško selekcijos
centras

Atsodinami miškai
nederlingose žemėse
sodinant pušynus,
monokultūrinius
medynus. Tai sąlygoja
didėjančią kenkėjų
rizikas

1960-1970 m. –
įsteigtas Miškų
institutas (kas leido
miškininkystę vystyti
moksliniais pagrindais),
įkurtas Miško selekcijos
centras

1990-1992 m. – restitucijos
pradžia, nuo 1991 m.
Saugomų teritorijų
steigimo procesas,
pakankamai intensyvus ST
steigimo procesas, į ST
įjungiami ir ūkiniai miškai

1974 – pradėtas
steigti miško
genetinių draustinių
tinklas ir pradėta
kurti sėklinė bazė
(miškams veisti)

1990-1992 m. – miškų
restitucijos pradžia, nuo
1991 m. vyksta Saugomų
teritorijų steigimo procesas
(pakankamai intensyvus), į
ST tinklą buvo jungiami ir
ūkiniai miškai

1974 m. – pradėtas steigti
miško genetinių draustinių
tinklas, pradėta kurti
sėklinė bazė (ruošiama
kokybiška sodinamoji
medžiaga skirta miškams
veisti)

2004
"Miškų privatizacijos
laikotarpis". Tiksliau
būtų vadinti kaip
nuosavybės teisių
atstatymo
laikotarpiu.

20012004
1993-2003
pavadinima keisti,
nuosavybės teisių
atkūrimo laikotartis

Keletas būdingų bruožų:
Vidutinė metinė temperatūra buvo
iki 6 laipsnių aukštesnė nei šiuo
metu, todėl įsivyravo plačialapiai
miškai. Klimatinio optimumo metu
buvo didesnė medžių rūšių įvairovė
nei šiuo metu. Be mums įprastų
medžių natūraliai augo bukai,
maumedžiai, kėniai, platanalapiai
klevai (jovarai), juodosios tuopos,
kukmedžiai;

8000-5000 m.
prieš dabartį
Klimatinis optimumas
(Atlantis)

5000-2500 m.
prieš dabartį
Gyvulininkystės
įsigalėjimas

1950-1980 m. vykdoma
intensyvi miško žemių
melioracija, kuri sukeldama
neigiamas pasekmes
biologinei įvairovei, turi ir
teigiamą pusę – gerėja
miškų augimo sąlygos,
didėja medynų našumas.

1940 -1956 Karo ir
pokario pasipriešinimo
laikotarpis
Keletas būdingų bruožų:
Indoeuropiečių atsikėlimas, kurie
pakeitė vietos klajoklių gentis ar su
jais asimiliavosi. Gyvenimas tapo
sėslesnis, o dėl auginamų gyvulių
žmonių poveikis miškams tapo vis
labiau reikšmingas. Klimatas atvėso ir
tapo labiau panašus į dabartinį.
Įsivyravo spygliuočių miškai (ypač
eglynai), nors Vidurio Lietuvoje dar
vyravo plačialapių medžių rūšys;

I-asis IIpasauliniai
karai

2000-2500 m.
prieš dabartį
Miškų deginimo
laikotarpis

Pasaulinių karų
laikotarpyje iškirsti
dideli miškų masyvai.
Kurie atsodinti
formuoja dabar
esančius medynus ir jų
monokultūras

LDK laikmetis
(XIII-XVIII)

Keletas būdingų bruožų:
XIII amžiaus pradžioje prasidėjo atšiauresnio,
nepastovaus klimato laikotarpis, vadinamasis
Mažuoju ledynmečiu. Išnyko natūraliai augę
maumedžiai. Šiuo laikotarpiu susikūrė
Lietuvos valstybė, kūrėsi miestai. Lietuvos
miškingumas siekė 55 proc., dalis jų buvo
saugomi kaip šventosios giraitės; Prasidėjo
pirmasis miškų ūkio veiklos reglamentavimas:
1529 m. ir vėlesni Lietuvos Statutai; 1557 m.
Valakų reforma; 1559 m. Didžiojo kunigaikščio
girių aprašas; 1567 m. Girininkų įstatymas;
1636-1641 m. Girių ordinacija (miškų ūkio
pertvarkymas);

XIII-XVIII

I Pasaulinio karo laikotarpis
(1915-1918)

1950-1980 m. vykdoma
intensyvi miško žemių
melioracija, kuri sukeldama
neigiamas pasekmes
biologinei įvairovei, turi ir
teigiamą pusę – gerėja
miškų augimo sąlygos,
didėja medynų našumas.

Ankstyvasis
sovietmetis. Buvo
uždraustas
ganymas. Pirmieji
medžioklės
rezervatai,
draustiniai

Keletas būdingų bruožų:
Miškai grobiami labiausiai
prieinamose vietose (prie kelių,
upių), kertami tik ekonomiškai
vertingiausi medžiai, iškirsta 11,7
mln. kubinių metrų medienos, kas
atitinka 6 metų kirtimo normą.

1915-1918

1940-1960 vyksta
pertvarkos miškų ūkyje,
poliarizacijos laikotarpis,
žemės ūkio intensyvimas,
plečiasi melioracija, nyksta
maži miškeliai, dalis
teritorijų numiškinama,
kitur plečiasi

Maksimalio
miškų taršos
laikotarpis.

74-90

1940-1960 m. poliarizacijos
laikotarpis, vyksta
pertvarkos miškų ūkyje,
žemės ūkio intensyvinimas,
plečiasi melioracija, nyksta
maži miškeliai, dalis
teritorijų numiškinama
(maži miškeliai), kitur
miškai plečiami

Ankstyvasis sovietmetis
(1940-1960)

1993-2003

1974 -1990

Algis Vaitkevičius - vokiečiai intensyviai kirto mišką. Po šio
laikotarpio miško masė augo ir pasiekė dabartinę masę (kada
pasiekė) 2008 m. krizė (ekonominė) - koks ryšys tarp krizės
valdymo ir miško resursų naudojimo masto/monetizavimo?
Apie 1960 miškingumas nebuvo artimas dabartiniam - neteisūs
čia eskizą padarę atstovai. Buvo pasiektas 27 proc. teritorijos ir
visą likusį laiką palaipsniui augo iki dabar turimo ~30 proc.
Intensyviausias augimas - pastarieji keli dešimtmečiai.

Dabar kertame tai,
kas užaugo to
laikmečio kirtavietėse

Keletas būdingų bruožų:
Lydiminės žemdirbystės metu
miškams buvo padaryta didelė
žala, nes neretai išdeginama per
dažnai ar per daug, todėl
prastėdavo miškų kokybė,
nykdavo augalų ir gyvūnų
buveinės, prasideda erozija. Dėl
to žmonės turėdavo keltis gyventi
į kitą vietą, kur toliau tęsdavo
miško lydimą.

Trūksta laiko, ir istoriją
turi apžvelgti istorikai.
Eduardas Budrys (GTC). Apie
1950-uosius direktyviniu
nurodymu buvo uždraustas
ganymas miškuose. Tokiu būdu
pablogino sąlygas kai kurioms
miško buveinėms, nes ganymas
sukurdavo tam tikras sąlygas.
Buvo bioįvairovei naudingas.

Miškų istatymas

Keletas būdingų bruožų:
Intensyvūs kirtimai, miško niokojimas
karo metu. Panaikinama privačios
nuosavybės teisė į miškus (ir žemę).
Derlingos miškų žemės atiduotos žemės
ūkiui, o skurdūs žemės ūkio plotai
masiškai užsodinami spygliuočių
monokultūromis; Dėl masinio miškų
sodinimo šalies miškingumas padidintas
(tapo artimas dabartiniam); Totalinės
melioracijos metu sunaikinta didžioji
dalis šalies ąžuolynų ir kitų plačialapių
miškų.

1940-1960

Masinė miškų
melioracija.
Labai pablogino
miškų ekologinė
būklę.

1993-2003 m etape
reiktų papildyti, kad
buvo pradėta
intensyviai kalbėti apie
negyvą medieną kaip
svarbų miško
struktūrinį elementą.

Miškai privatizuojami.
Vertinamas kaip itin neskaidrus
procesas. Ateinančios Naujos
miško kirtimo/sodinimo
technologijos Aplinkos, žemėmes
ūkio ministru įsakymu patvirtinta
miškingumo didinimo programa.

2002 -2005 m. laikotarpį
analizuojanti knyga apie
kertinių miško būveinių
būklę (Alfredas Galaunė)

1986

Vėlyvasis sovietmetis
(1974-1990)

Suformuotas (geograﬁniu
požiūriu) esamas saugomų
teritorijų sistemos
pagrindas. Neužtikrinta
derama miškų biologinės
įvairovės apsauga.

2000 pereinama
nuo statinio prie
dinaminio
genetinių objektų
tvarkymo būdo,

1993 –
priimtas
Saugomų
teritorijų
įstatymas

1993-2003 nekelti tikslai,
grąžinant teritorijas miško
savininkams, kad būtų
išlaikyti reikalingi
apribojimai, o dabar
visuomenei tenka mokėti
1993-2003 m. grąžinant
teritorijas miško savininkams
nebuvo keliami miškų saugojimo
tikslai, kad būtų išlaikyti
teritorijoms reikalingi
apribojimai, o dabar visuomenei
tenka mokėti už naujai
nustatomus apribojimus

1994 m. priimtas Miškų
įstatymas, kuris nustatė
pagrindinius miško
žemės apsaugos,
naudojimo, atkūrimo ir
kt. tvarkymo
reikalavimus.

1998 m. pirmą kartą miškų
inventorizacijos praktikoje
pradėta visuotinė
nepertraukiama šalies miškų
inventorizacija objektyviais
žinomo tikslumo atrankiniais
metodais (nacionalinė miškų
inventorizacija), kuri vykdoma iki
šiol ir pagal kurią teikiama oﬁciali
Lietuvos miškų statistika.

2003.10.09 – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimu įsteigtas Lietuvos
Respublikos miškų
valstybės kadastras –
oﬁcialus valstybės miškų
registras, kuris leido
užtikrinti miškų teisinę
apsaugą.

1998 m. pirmą kartą miškų
inventorizacijos praktikoje
pradėta visuotinė
nepertraukiama šalies miškų
inventorizacija objektyviais
žinomo tikslumo atrankiniais
metodais (Nacionalinė miškų
inventorizacija), kuri vykdoma iki
šiol ir pagal ją teikiama oﬁciali
Lietuvos miškų statistika.

„Miškų privatizacijos laikotarpis“ neteisingas pavadinimas, nes tai
miškų nuosavybių teisių atstatymo laikotarpis. Restitucija.
1993-2003. Šiuo metu susiformavo saugomų teritorijų sistema,
pasižyminti trimis požymiais 1) kompleksinių saugomų teritorijų
sistemą su skirtingais apsaugos režimais. 2) saugomose
teritorijose yra privačios žemės plotai. 3) ūkinė veikla nėra
nutraukiama.
Įvykiai, žmonės, sprendimai, teisės aktai, krizės, projektai ar
pan., kurie formavo Lietuvos miškų politiką, valdymą ir būklę šiuo
laikotarpiu

1974-1990

Įstojam į ES. Formuojamas
Natura 2000 tinklas.
Procese buvo daug
problemų lėmusių
atsilikimą ir dabar esančią
problematiką dėl
papildomų t-jų poreikio.

2005-2006

Lietuvos
nepriklausomo
medienos
matuotojų
asociacija. Įnešė
daug skaidrumo.

2003 m. įsteigtas Lietuvos
Respublikos miškų
valstybės kadastras –
oﬁcialus valstybės miškų
registras, kuris leido
užtikrinti miškų teisinę
apsaugą.

Keletas būdingų bruožų:
Miškai privatizuojami, grąžinant natūra miškus ir žemę, kuri
buvo nusavinta sovietų okupacijos metu ir
užsodinta miškais, taip pat mišku kompensuojant už kitą
nusavintą žemę; 1992 m. spalio 25 d. priimta LR Konstitucija,
kurioje įvardinta vertingiausių gamtinių teritorijų, augalijos ir
gyvūnijos apsauga, išskiriami valstybinės reikšmės miškai,
įtvirtinama privati nuosavybė. 1994 metais priimtas Miškų
įstatymas, kuris nustatė, kad valstybiniai miškai turi užimti ne
mažiau, kaip pusę viso miškų ploto, miškus suskirstė į 5 miškų
grupes pagal jų pagrindinę paskirtį, nustatė esminius
reikalavimus miškų veiklai miškuose;Miškų ūkis pradeda veikti
saviﬁnansavimo principu – mediena pagrindinis pajamų šaltinis
veikloms miškuose ﬁnansuoti; reikšmingai didėja miško kirtimų
apimtys (nuo 3 mln. kietmetrių 1990 m. iki 6,5 mln. kietmetrių
2003 metais). Daugėja nelegalių kirtimų visuose šalies miškuose,
nelegalių statybų atvejų saugomose teritorijose. Šiame
laikotarpyje pradedama (atnaujinama) kryptinga miškingumo
didinimo politika – atskira Miškingumo didinimo programa.

From Marius Aleinikovas to Everyone: 02:46 PM
moksliniais tyrimais
1998; Ozolinčius, Stakėnas, 1999). Didžiausių vietinių taršos šaltinių (AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“,
AB „Mažeikių nafta“) poveikio zonose vertinti įvairių miško ekosistemų komponentų pokyčiai – medžių lajų
defoliacija ir lapijos bei spyglių dechromacija (Bartkevičius, Šepetienė, 1996; Armolaitis, 1998; Šepetienė,
1997; Armolaitis ir kt., 1999a, 1999b), medžių metinio radialiojo prieaugio dinamika (Bartkevičius, 1993;
Stravinskienė, 1995; Stravinskienė, Kubertavičienė, 2001; Stravinskienė, 2002; Juknys et al., 2002, 2003),

From Marius
Aleinikovas to
Everyone: 02:40 PM
Pastaba. Miškų
institutas įsteigtas
1950 metais

dirvožemio cheminių savybių pokyčiai (Vaičys ir kt., 1985; Armolaitis, 1998; Armolaitis, Stakėnas, 2001;
Armolaitis et al., 2003).

Keletas būdingų bruožų:
Paskutinis įvykęs valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos
padidinimas (iki 3,6 mln. kietmetrių 2019-2023 metams) įplieskė
daug visuomenės protestų. Didelės protesto akcijos vyko
Labanore (2018-10-13) ir Vilniuje (2018-12-01, 2019-10-25); Šios
akcijos paskatino Aplinkos ministeriją laikinai apriboti kirtimus
inventorizuotose, bet apsaugos statuso neturinčiose europinės
svarbos miško buveinėse, sukurti darbo grupę dėl plynųjų
kirtimų ribojimo saugomose teritorijose; Vyko aštrios diskusijos
dėl rezervato statuso suteikimo Punios šilui; Europos Komisija
pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Lietuvą dėl nepakankamo
NATURA 2000 tinklo ir nepakankamos NATURA 2000 teritorijų
apsaugos.Šiems iššūkiams atliepti Aplinkos ministerijoje
parengtas esminis Miškų įstatymo pakeitimo projektas įstrigo
svarstymuose Seime (nuo 2019 metų iki šiol). 2020 metais
viešuose renginiuose vykdytos miškų politikos diskusijos naujo
laikotarpio (iki 2030 metų) miškų politikos kryptims nustatyti
nepasiekė rezultato ir buvo sustabdytos pasikeitus politinei
valdžiai.

Dėl laiko juostos- subjektyvi, vienašališka. Vietoj to, kad vienyti, priešina
Jei jau teikiama informacija iš Aplinkos ministerijos, ji turi būti objektyvi, remtis
faktais
Aplinkos ministerijos prieš pora dienų Nacionalinio miškų susitarimo I-jo viešo

Sveiki, reikėtų pataisyti, kad Lietuviška
miškininko uniforma nuo 1990m. Nes dar
1989m. prof. Vaidotas Antanaitis su
Lietuvos miškininko žalia uniforma
nuvyko į Maskvą. Be to 1918-1940m.
laikotarpyje, lietuviška miškininko
uniforma nuo 1919m. Vėliau miško
sodinimas ir įveisimas, kur pagrindinę
veiklą vykdė Lietuvai pagražinti
draugija,prof. Povilas Matulionis su
bendraminčiais ir miškininkais, jei reikės
daugiau ir smulkesnės informacijos su
nuotraukomis galėsiu atsiūsti. Pagarbiai,
Kęstutis Markevičius

Koordinacine grupe nesuderintą ir labai vienpusišką (kai kur-tiesiog

Mindaugas Lapelė Nemotyvuotas ir neparengtas sprendimas dėl
kirtimo normos padidinimo pačiu netinkamiausiu momentu,
neįvertinus nuomonių pokyčio visuomenėje ir socialinių tinklų
galios, siaubinga komunikacija. Padidėjęs visuomenės poreikis
poilsiui gamtoje, biologinės įvairovės išsaugojimo poreikių bei
įsipareigojimų EK ignoravimas. Marius Karlonas – miškas, kaip
ekonominės naudos teikėjas per ekosistemų paslaugas
Gediminas Vaičionis - Pavojinga vertinti istoriją iš dabartinių
pozicijų, kol nežinome veiksmų pasėkmės Egidijus Kabošis Svarbu, kad miškas būtų, kad vaikai jaustų jo svarbą

klaidinančią)Lietuvos miškų istorijos. Taip kryptingai ir klaidinančiai pateiktų
teiginių, charakterizuojančių miškų sektoriaus vystymosi etapus laiko juostoje iš
oﬁcialios valstybinės institucijos, kuruojančios miškų politikos įgyvendinimą
valstybėje- Aplinkos ministerijos- neturėtų būti. Ar vietoj to, kad suartinti forumo
dalyvius, sudaryti galimybę jiems patiems įvardinti jų požiūriu svarbius įvykius ir
žmones, lėmusius miškų sektoriaus esamą situaciją, situaciją perteikti per jų pačių
asmeninį santykį, užsimota parašyti Lietuvos miškų istorijos metraštį, savaip,
pasitelkiant melagienas ir manipuliacijas?
Todėl 6 darbo grupė vienbalsiai nusprendė [12 balsų už], kad grąžinti darbo knygą

politiką, valdymą, būklę......
V. Kraujalis – esminių pokyčių nebuvo tiesiogiai miškų sektoriuje, stiprėjo privatus sektorius, suintensyvėjo
visuomeninių organizacijų aplinkosauginiai klausimai. A. Stančikas – visuomenės stiprumas ir įsitraukimas
didėja. G. Grašytė - VSTT 2018 EK pateikė Lietuvos Respublikos ataskaitą apie EB svarbos buveinių būklę –

2018-2020

blogėjanti. R. Lydis – ministro įsakymais konkrečiai apibrėžti plotai kuriose inventorizuotos EB svarbos
buveinės. G. Kulbokas – medienos ištekliai didėjantys t.y. nuoseklus naudojimas, miškų būklė lyginant su

pačioms grupėms, kaip ir buvo sugrupuota .

Neapibrėžtis. Miškų reforma (iš
esmės nepabaigta, neaiškus
sprendimų priėmimo ir darbo
organizavimo procesas)
Reforma sudarė sunkumų ir
reikalingų gamtotvarkos darbų
vykdymui. Miškingumas pakilo.

įvertinta, kad iškirstas plynaisiais kirtimais žemės plotas iki 1 proc.

Ligita Girskienė
(Seimo narė)
paminėjo, kad
pats procesas
NMS gana
chaotiškas.

perdidelės apkrovos)
Bendrai pastaba – istorija turėtų būti skirstoma pagal sritis, miškininkystės, aplinkosauga ir socialinė sritys.

2009

Pagr. Miško
kirtimo norma
buvo išreiškiama
ir ekvivalentiniu
plotu, ne vien
tūriu.

2015

Visuomenės nuomonės poliarizacijos laikotarpis. Tas turi įtaką

ir miškų ūkiui. 2010 padidėjo intensyvumas ir jis laikosi panašiame lygmenyje. Intensyvumas didėjo ir dėl to,
kad didėjo plotas, kur vykdomi kirtimai. skatimenizacijos ir prieinamumo prie informacijos laikotarpį.
Visuomenė reikalauja skaidrumo. Miškai neatsivėrė. Atotrūkis tarp miškų ir kitų sričių skaidrumo didėja.
Pasaulyje keičiasi miškininkystės supratimas. Atsiranda gamtiškosios miškininkystės terminas, ekologijos
dalykai miškininkystėje. Deja tai netampa miškininkystės praktika. Klimato kaitos diskusijoje prasideda
straipsniai, įrodantys natūralių senų miškų svarbą. Pirmas toks ryškus 2008 Nature straipsnis. ‘Old-growth
forests as global carbon sinks“. Lietuovos miškininkystėje tai ignoruojama ir neigiama. Ignoruojame
problemas ir jos kaupiasi. Kertinės miško buveinės ir EB svarbos buveinės inventorizuojamos, tačiau
neužtikrinama pakankama apsauga. Tai sąlygoja, kad vėluojama įgyvendinti įsipareigojimus ES ir gręsia
baudos.
valdymą ir būklę šiuo laikotarpiu

Įvykiai, žmonės, sprendimai, teisės aktai, krizės, projektai ar pan., kurie šiuo metu formuoja Lietuvos miškų

2018 Urėdijų
apjungimo
reforma

kitomis Europos valstybėmis geresnė (išvengta masinio ligų/lenkėjų židinių). 2020 kosminių vaizdų pagalba

Turi būti pateikiama iš naujo ir iš anksto ir surengta galimybė išdiskutuoti toms

Siūloma keisti „intensyvių
kirtimų“ laikotarpio
pavadinimą,
„Privatizacijos“ laikotarpį
pervadinti pvz., „Miškų
restitucijos pradžia“ arba
„Nepriklausomybės
pirmuoju dešimtmečiu“

L. Daubaras – 2020 pasirodė didelės rekreacinės apkrovos miškams (dalis saugomų teritorijų nukentėjo dėl

2008 m kirtimo normos perėjimas prie kirtimo
normos per plotą priemonė reguliuoti
kirtimus. Miškų gražinimas atstatant
nuosavybę (turto restitucinis procesas).
Sąlyginai stabilus laikotarpis miškų priežiūros
ir naudojimo aspektais. Miškų kaip
kraštovaizdžio elemento svarbos didėjimas

2009

Stichinės nelaimės.
Pribrendusių ir
perbrendusių medynų
kirtimo problema
2012 metais priimta
Europos Bioekonomikos
strategija

Bendras brandžių medynų plotas 460000 ha, jame
sukauptas tūris162 mln.m3 Nuo 2002 m brandžių
medynų didėjo 102000 ha, o tūris 53 mln. m3 (Oﬁciali
statistika) Bunda visuomenė dėl miško kaip dvasinė ir
poilsio erdvės. 2018 prasideda reali valstybinių miškų
valdymo reforma Krito miškininko profesijos
autoritetas.

Miškų profesorius pabrėžė, kad
laiko juostoje per mažai parašyta
2018 m. miškų reformą. Jis
pabrėžė, kad reforma šokiravo
miškininkų bendruomenę..
Panaikino gerai dirbančias
urėdijas. Skaudino šmeižto
kampanija. Kompromituoti
miškininkai.

Gintautas iš konsultacinės
įmonės pažymėjo, kad
naujų miškų įveisimo
programa buvo svarbu. Bet
tikisi, kad NMS bus
tinkamas momentas
įvertinti tos miškų įveisimo
programos efektyvumą.

2009-2016
Padidinto
kirtimo
apimčių
laikotarpis.

Dar laiko juostoje
svarbus nepaminėtas
momentas būtų tas,
kad 2018-2020 m.
pradėta kalbėti apie
tikslinius gaisrus
miškuose.

2002-2004
pradėtos steigti
NATURA2000
(BAST, PAST)
teritorijos

Įvykiai, žmonės, sprendimai, teisės aktai, krizės, projektai ar pan., kurie formavo Lietuvos miškų politiką,

1993-2003

From Linas Daubaras to Everyone: 02:42 PM
Kuo remiantis teigiama, jog nuo 1974 - maksimalus tersimo laikotarpis?

Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio vidurio regioninio masto miškų pažeidimai stebimi ir Lietuvoje (Ozolinčius,

forumo delegatams atsiųstoje vadinamoje “Darbo knygoje” pateiktas su NMS

2019 miškų įstatymo pataisa - vienas asmuo = 1,5 tūkst. ha miško ploto. Vidmanto
Čaikausko nuomone, tai sąlygojo užsienio subjektų miškų supirkimo veiklą
Lietuvoje. Nuo 2018 iki 2020 - Studentų kiekio krizė miškininkystės srityje.
Durpynų tapimas miškais - problema ir netinkamas miško ploto didinimo kelias.
Saugomų teritorijų reikšmės supratimo atsiradimas LT - 2018 m. Miškininko
darbuotojai bėga iš miško dėl nesupratimo teisinės aplinkos, mano Tadas.
Privatininkai 2018 m. Vilmorus: 80 proc. gyventojų pasisako už kirtimų mažinimą.
Stebimas moralinio įsipareigojimo radimasis visuomenėje. Problema kraštovaizdis - plyni kirtimai. IKEA tapma viena didžiausių miško savininkų LT. 72
proc. LT gyventojų sutinka su jiems apklausoje pateiktu vertinimu apie miško
svarbą. Studija apie gyventojų pritarimą apklausoje suformuotam teiginiui:
medienos pardavimas mažiaus vertingas nei gyvo miško teikiamą naudą.

Benas Bitauskas to
Everyone (3:23 PM)
visa miškų ūkio statistika
viešai prieinama:
http://www.amvmt.lt/index.
php/leidiniai/misku-ukiostatistika/2020

rengėjams tobulinti jos nesvarstant dabar.

2004 įstojimas į ES
ir su tuo susijęs
reglamentavimas

Miškų intesyvėjimas – taip vadinti negalima.

Apie 2018 m. miškų
reformą pasakytina
tiek, kad ji įvyko
paviršutiniškai, o ne
iš esmės. Todėl
esminės blogybės ar
problemos išliko.

ES teisės aktų perkėlimas į
Lietuvos MŪ teisę ES parama už
žemės keitimą iš žū į mū (už
apželdinimą mišku) Pradedamas
steigti NATURA 2000 tinklas

2000 m.
pereinama nuo
statinio prie
dinaminio
genetinių objektų
tvarkymo būdo,

2000
pradedama
diegti FSC
sistema,

Miškų privatizacijos laikotarpis
(1993-2003)
Keletas būdingų bruožų:
Miškų naudojimas ekstensyvus (apie 2
mln. kietmetrių per metus – trūkstama
mediena įsivežama iš kitų sovietinių
respublikų), baigiama kurti saugomų
teritorijų sistema, pamažu atsisakoma
miško ekosistemai žalingos veiklos
(sakinimo, pesticidų); išplėtojama
plynųjų miško kirtimų ir atkūrimo
želdinant miškininkystės praktika;
Kartu su Sąjūdžiu gimsta ekologinis
judėjimas;

Pradėti
sertiﬁkuoti (FSC
standartas)
Lietuvos miškai

Intensyvūs visuomenės
protestai dėl miškų kirtimų
(2018-2020)
2018-2020 Galimybės įsigyti nuosavybę apribojimas. Sugriovė investavimo aplinką
ir konkurencinę aplinką. Konfrontacijos didėjimas ir ekstremizmo iš visų pusių.
Vykstantis susipriešinimas yra natūralus, nes didėja suvokimas, kad gyvename
aplinkosauginės krizės laikotarpiu. Kirtimų normų didinimas yra kibirkštis.
Nesutinka, kad gamtinio intereso gynimas yra nepagrįstas Ne susipriešinimas, o
nebendravimas. Miškininkų uždarumas. 2018-2020 aplinkosaugos tendencingos
pasisakymus. Aplinkosauginė pusė nėjo į dialogą ir nebuvo argumentų. Buvo
visuomenės supriešinimo ir trūkumo. Kuriasi naujos kartos buvimo gamtoje
verslai tokie kaip „Orniatostogos“, Miško terapija.

Janas Likšo to Everyone (2:54 PM)
Nuo stojimo į ES prasidėjo medienos
"pardavimo bet kam" laikotarpis,
pamirštant pridetinę vertę, papildomus
mokesčius valstybei, darbo vietas ir t.t..
Pagrindinis rodiklis buvo - kaina GMU
aukcione. Latvija pagal EUWID duomenys
kartais į užsienį parduodavi tiek apvalios
medienos, kiek nupirkdavo Lietuvoje.

Benas Bitauskas to Everyone (3:23 PM)
visa miškų ūkio statistika viešai prieinama:
http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukiostatistika/2020

(miškų privatizacijos
laikotarpis) – pasiūlyta
laikotarpį pervadinti
pvz., „Miškų restitucijos
pradžia“ arba
„Nepriklausomybės
pirmuoju dešimtmečiu“

2018-2020

Keletas būdingų bruožų:
Į Lietuvos teisinę sistemą intensyviai perkeliamos ES
direktyvų nuostatos, steigiamas NATURA 2000
teritorijų tinklas, reglamentuojamas ūkininkavimo
režimas šiose teritorijose (procesas nebaigtas iki šiol);
Paraleliai kuriamas kertinių miško buveinių (KMB)
tinklas, vyksta intensyvus valstybinių miškų
sertiﬁkavimas (FSC); Naujų miškų įveisimui
(miškingumo didinimui), miškų ūkio veiklai ir miškų
apsaugai pradėta naudoti europinė parama; Toliau
daugėja privačių miškų (35proc. laikotarpio
pabaigoje); Bendra miško kirtimų apimtis šiuo
laikotarpiu toliau nedidėja (5,8-6,3 mln. kietmetrių),
nors valstybiniams miškams 2004-2008 patvirtinama
didesnė kirtimo norma nei prieš tai buvo.

2004-2008
Atsirando ES
parama
gamtosaugai
FSC

Stanislovo nuomonė prieštarauja - po 2000 miško
masės mažėjimas Lietuvoje. Kaip yra iš tikro? Miško
žemės daugėja, o žalioji masė mažėja (Forest watch).
Nesutariama dėl sąvokų: miško tūris/masė - būtina
sąlyga susikalbėjimui - vienodas sąvokų supratimas
dalyvaujančių diskusijoje. Bruko ir Tebėros
patikslinimams pritaria Diana. Dalis grupės dalyvių jų
nematė.

Pamiršau paminėti, kad
grupė rekomendavo
atsižvelgti į Algirdo Brukas
detalius rašytinius
komentarus, atsiųstus
koordinacinei grupei iki
susitikimo.

Pagr. Miško
kirtimo norma
buvo išreiškiama
ir ekvivalentiniu
plotu, ne vien
plotu.

Aktyvėjanti
gamtinio
turizmo
plėtra

2009-2018 m etape reiktų
papildyti, kad natūralus ž.ū.
naudmenų apžėlimas miškų
nebuvo laikomas apmiškinimu.
O kas gauti ES apmiškinimo
išmoką, reikėdavo tokį savaiminį
mišką nukirsti ir vėl iš naujo
apsodinti mišku tą pačią
teritoriją.

Įvykiai, žmonės, sprendimai, teisės aktai, krizės, projektai ar pan., kurie formavo
Lietuvos miškų politiką, valdymą ir būklę šiuo laikotarpiu
V. Kraujalis – valstybiniuose miškuose apimtys išliko tolygios, privačių – su
didėjančiu privačių miškų plotu didėjo ir kirtimo apimtys. G. Grašytė -buveinių
inventorizacija kurios pagrindas buvo Lietuvos norma nustatyta. M. Kasmauskis –
įtakos veiklai turėjo ir klimatinės sąlygos ir rinkos kainos. R. Lydis – uždrausti
kirtimai Nacionaliniuose parkuose, atsirado kirtimų apribojimai paukščių
veisimosi metu. Apleistų žemių žemėlapis – valoma savaime apauganti miško
žemė (2010 m.). A. Stančikas - dėl baudų ir ES paramos už prižiūrimą ž.ū.
paskirties žemę. Uraganas – 4 mln. ktm. medienos išverstos. ES parama,
privačiame sektoriuje žymiai gausėjo rekreacinių objektų.

2010.01.01 – apjungus
kelias biudžetines
institucijas įsteigta viena
ūkinę veiklą visuose
miškuose prižiūrinti bei
valstybės politiką miškų
srityje įgyvendinanti
Valstybinė miškų tarnyba.

2016- 2020 metų siūlomas
keisti laikotarpio ir
pavadinimas „Visuomenės
suaktyvėjimo proceso „
laikotarpis.
Generalinės miškų urėdijos
reforma.
Suaktyvėjusi visuomenė
3. Kirtimai miestuose.

2010 m. – apjungus kelias
biudžetines institucijas
įsteigta viena ūkinę veiklą
visuose miškuose
prižiūrinti bei valstybės
politiką miškų srityje
įgyvendinanti Valstybinė
miškų tarnyba.

Keletas būdingų bruožų:
Dėl didėjančio sukauptos medienos ir brandžių medynų kiekio,
toliau didėjančio privačių miškų kiekio (įtraukiami į
naudojimą rezerviniai miškai), augančios medienos pramonės,
miškų kirtimo intensyvumas didėja (per metus iškertama iki 7,6
mln. kietmetrių), tačiau išlieka mažesnis nei medienos prieaugis
per tą patį laiką (iškertama apie 70 proc. prieaugio); Atveriama
galimybė žemę ir mišką pirkti užsieniečiams (2014 m. gegužės 1
d. baigėsi pereinamasis laikotarpis); Lietuvos ir užsienio įmonės
sparčiai superka miškus iš savininkų, tačiau įmonių valdoma
privačių miškų dalis ir toliau išlieka maža, o vyrauja smulkios
miško valdos (iki 3 ha); 2011-2015 m. vykdyta europinės svarbos
miško buveinių inventorizacija, bet inventorizacijos duomenys
nebuvo panaudoti miškų apsaugai, o dėl jų paviešinimo
suintensyvėjo kirtimai būtent inventorizuotuose plotuose (tiek
valstybiniuose, tiek ir privačiuose miškuose), tokiu būdu
iškertant gamtiniu požiūriu vertingiausius miškus. Įvedami
papildomi mokesčiai už parduodamą medieną (valstybiniuose
miškuose nuo 2010, privačiuose – nuo 2015).Įvykdyta
valstybinių miškų valdymo reforma (miškų urėdijos sujungtos į
vieną įmonę);

Dabartis

Toliau vykstanti saugomų t-jų
plėtra. Aktyvūs visuomenės
judėjimai pasisakantis apie
būtinybę mažinti kirtimus, ir
akcentuojantys kitas miškų
ekosistemos vertes,
akcentuojama miškų politikos
krypties prioritetų pokyčius.
Pandemija pakėlė miškų
lankymą.

Nacionalinis
miškų susitarimas

Įvestas 5 % mokestis nuo
parduotos apvaliosios medienos
pakeitė kryptį medienos
perdribimo srityje ir taip pat jau
atėjo laikas ir tinkamas
momentas peržiūrėti ir įvertinti
šio mokesčio efektyvumą ir ar jis
patenkino lūkesčius.

Mindaugas Lapelė - Gumos tempimas – neišnaudotos galimybės
buveinių inventorizacijos rezultatus panaudoti jų išsaugojimui
bent jau valstybiniuose miškuose. Pokriziniu laikotarpiu vis
daugiau žmonių atranda Lietuvą ir jos gamtą, didėja gamtos ir
miškų vartojimas, bet tuo pačiu auga ir sąmoningų piliečių, gamtą
ir miškus suvokiančių kaip vertybę savaime, dalis. Ovidijus
Jankauskas – su mišku viskas gerai, bet mažėja Lietuvos įmonių,
įperkančių aukcionuose medieną Justinas Zenevičius – po urėdijų
reformos nutraukta privačių miškų inventorizacija

Miškų kirtimo intensyvėjimo
laikotarpis
(2009-2018)

(siūloma keisti
„kirtimo
intensyvėjimo“
laikotarpio
pavadinimą)

Žydrūnas Preikša paminėjo, kad
buvo problema ir dar išliko, kai
kol gauna savininkai Europines
išmokas tol saugo KMB ar
Naturines miško teritorijas, o po
to pasibaigia programa ar
pasitraukia iš programos ir
iškerta. Negera praktika tokia.

Siekiamybė 30 % saugomos
teritorijos. O 70 %
teritorijos galima būtų
naudoti ūkiškai. Netgi gal
intensyvinti ūkinį
naudojimą. Arba prisiimti
tik savanoriškus
ekologinius
įsipareigojimus.

Saulius – girininkas, stebisi ir jaučia
nuoskaudą, kad dabar visuomenė
pasidarė labai „kompetetinga“ patarti
miškininkams kaip dirbti ir kaip kirsti.
Ragina daugiau nekirsti plynais kirtimais.
Bet pavyzdžiui derlingose užmirkusiose
dirvose esančiuose miškuose neplynas
kirtimas etapais paprastai tik labiau
sugadina mišką, ten sumalama paklotė,
pakinta sudėtis, sugadinama kirtavietė iš
principo, todėl yra atvejų, kai plynas
kirtimas ir daug geriau negu neplynas.

2021

2009-2018
VIZUALIZAVO:

