
ANOTACIJA  

 

MIŠKŲ ŪKIO DARNUMAS IR JAM ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI 

SMULKIAME PRIVAČIAME MIŠKŲ ŪKYJE 

 

Miškų ūkio darnumas yra svarbus miškotyros, miško politikos, ekonomikos, sociologijos 

tarpdisciplininių tyrimų objektas. Tiek Lietuvoje, tiek daugelyje kitų šalių yra paplitęs smulkių 

valdų privačių miškų ūkis.  Europos Sąjungoje privatūs miškai sudaro apie 60 proc., žymi dalis jų 

yra smulkios miško valdos. Lietuvoje jis vyrauja (92,2 proc.). Šiame darbe adaptuojant pasaulyje 

taikomus darnumo vertinimo metodus sukurta Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio 

darnumo vertinimo metodika ir pirmą kartą pritaikyta įvertinant Lietuvos smulkių privačių valdų 

miškų ūkio darnumą nacionaliniame bei miško valdų lygmenyse. Lietuvos smulkių privačių valdų 

miškų ūkio darnumas yra 3,18 balo arba 63,6 proc. galimo darnumo, kai taikoma 6 rodikliai ir 

darnumas vertinamas pagal Lietuvos miškų ūkio statistikos duomenis. Taikant naujai sukurtą 

metodiką ir įvertinus 385 Lietuvos smulkių privačių miškų ūkio valdas, nustatyta, kad jų darnumas 

yra vidutinis, t. y. darnumo vertinimo balas - 2,39 balo penkiabalėje skalėje arba 47,8 proc. galimo 

darnumo.  Atlikta analizė tarp priklausomo (Miško ūkio darnumas) ir 40 nepriklausomų kintamųjų 

ir nustatyta, kad labiausiai vidutiniam Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui įtaka 

daro šie veiksniai: galimos pajamos iš hektaro, brandžių medynų procentas, veiklos įvairovė miško 

valdoje, lytis, gyvenamoji vieta, masyvo vientisumas, miško įsigijmo būdas, miško ribų žinojimas, 

išsilavinimas, lankymasis valdoje. Vidutinį Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą 

prognozuoja brandžių ir perbrendusių medynų dalis, ūkinių miškų procentas, iškirstos medienos 

naudojimas, veiklų pobūdis miško valdoje. Kai taikomi 5 kintamieji, prognozuoja tie patys 

kintamieji ir kintamasis ,,masyvo vientisumas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

FORESTRY SUSTAINABILITY AND FACTORS AFFECTING IT IN 

SMALL-SCALE PRIVATE FORESTRY 

 

Sustainability of forestry is an important object of interdisciplinary research (forest research, forest 

policy, economics, sociology). In Lithuania and numerous other countries small-scale private 

forestry is prevailing. In the EU private forests constitute around 60 % whereas a significant part of 

this amount includes small-scale holdings. The same could be said about Lithuania (92.2 %). In this 

work by adjusting the methods for sustainability assessment applied worldwide, the methodology of 

sustainability assessment for Lithuania’s small-scale private forestry holdings was developed and 

first applied in national as well as forestry holding levels. Sustainability of Lithuania’s small-scale 

forestry holdings is 3.18 points or 63.6 % of possible sustainability when 6 indicators are applied, 

and sustainability is assessed according to the data of Lithuania’s Forestry Statistics. By applying 

the newly developed methodology and having assessed 385 Lithuania’s small-scale forestry 

holdings, it was found that their sustainability is medium, i. e. sustainability assessment score is 

2.39 points in a five-point scale or 47.8 % of possible sustainability. An analysis was performed 

between dependent (Forestry Sustainability) and 40 independent variables and found that the 

following factors affect sustainability of Lithuania’s small-scale forest holdings majorly: potential 

revenue from one hectare, a share (in per cent) of mature stands, diversity of activities in the 

forestry holding, gender, a place of residence, massif entirety, the way of forest acquisition, 

knowing forest boundaries, education, visits to the holding.  Mean sustainability of Lithuania’s 

small-scale private forest holdings is predicted by the share of mature stands and exploitable forests 

(in per cent), the use of felling, the type of activity in a forest holding. When 5 variables are applied, 

the same variables as well as changing “massif entirety” are included.  

 


