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Miškų plotas (mln. ha) ir miškingumas (proc.)

Europoje 2015
m. buvo
apskaityta 215
mln. ha miškų,
Lietuvos miškai
(2,2 mln. ha
miško žemės)
sudaro 1,02
proc. Europos
miškų ploto.

Lietuvos medienos išteklių apžvalga Europos kontekste
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Medienos  tūriai, suskirstyti į spygliuočius ir 
lapuočius, pagal regionus 2015 m. (m3/ha)

Europos miškuose
sukaupta 35 mlrd. m3

stiebų medienos, t.y.
vidutiniškai 163 m3/ha.

Lietuvai tenka 1,5 proc.
visų Europos medienos
išteklių, nes Lietuvos
miškų 1 ha (256 m3/ha)
auga beveik pusantro
karto didesnis, nei
vidutiniškai auga
Europos miškuose .

Lietuvos medienos išteklių apžvalga Europos kontekste
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Ar viską panaudojame?
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Europos šalių
miškų metinis
tūrio prieaugis
ir metiniai
kirtimai mln.
m3

Ar viską panaudojame?
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Ką paliekame?

Medžių rūšys Amžius, 
metai

Pušis, maumedis, uosis, 
klevas, bukas, guobiniai

101

Eglė 71
Ąžuolas 121
Beržas, juodalksnis 61
Liepa, skroblas 61
Drebulė 41
Baltalksnis, blindė, 
gluosnis

31

Lietuvoje minimalūs
pagrindinių miško kirtimų
amžiai yra didesni, nei
daugumoje aplinkinių šalių
(be to, mūsiškis
reglamentavimas
supaprastintas – kitur tokie
amžiai diferencijuoti pagal
medynų našumą,
reglamentavimui naudojami
ir kiti papildomi rodikliai –
medžių stiebų vidutinis
skersmuo ir pan.)

Minimalus pagrindinių miško kirtimų amžius 
(IVA miškų grupė) 
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Realūs pagrindinių miško kirtimų amžiai ženkliai skiriasi nuo minimalių
(leidžiamų). Vidutinis kertamų IV grupės spygliuočių medynų amžius yra 12-15
metų didesnis, o minkštųjų lapuočių vidutiniškai 9 - 25 metais didesnis už
kirtimo amžiaus apatinę ribą.

III – IV miškų grupių 
medynai 2016 m. 
pagrindiniais kirtimais 
buvo kertami 
vidutiniškai 85 m. 
amžiaus, t.y. 
vidutiniškai 1-2 metais 
vyresni nei buvo 
kertama 2014 m.
Skirtumai didėja!

Ką paliekame?
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Pagrindinės problemos 

⦿ Mažėja medienos kokybė (beržynai – tariamasis branduolys,
drebulynai, juodalksnynai - centrinis puvinys).

⦿ Didėja vėjo pažeidimų rizika (ypač eglynų).

⦿ Prasideda dalies vyriausių medynų savaiminis irimas (ūkinių
miškų medynai beveik ir pilnai pasiekia gamtinės brandos
amžių).

⦿ Neracionaliai naudojama miško žemė (perbrendę, mažo
prieaugio, mažėjančio skalsumo medynai užima plotus, kur
galėtų augti naujų kartų medynai).

⦿ Didelio diametro rąstai nepaklausūs, nes Lietuvoje medienos
pramonė nepritaikyta panaudoti stambią medieną.

⦿ Mažinamas klimato kaitos švelninimo efektas, nesukuriama
pridėtinė vertė
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Kaip nustatomos pagrindinių miško kirtimų 
apimtys (norma)?

Teisės aktas –
„Pagrindinių miško 
kirtimų normos 
nustatymo metodika“.
Grindžiama 
vadinamuoju „amžiaus 
klasių  metodu“ 
(pagrindas – modelis 
OPTINA) ir orientuota į 
tolygaus miškų 
naudojimo užtikrinimą



LAMMC

Kaip nustatomos pagrindinių miško 
kirtimų apimtys (norma)?

• Minėta metodika daugelyje situacijų yra labai netiksli
(dabartiniu metu dažniausiai mažina kirtimų normą). Tai
žinoma jau seniai, tačiau jokių veiksmų nesiimama.

• Kai vadovaujantis metodika skaičiavimų rezultatai būna
šokiruojantys (kaip parodyta pavyzdyje), metodika tiesiog
ignoruojama. Tai gerai, bet neteisėta!

• Bet ir „ignoravimo“ mastai dažniausiai nepakankami (vis tik
siekiama į teisės akto reikalavimus nors kažkiek atsižvelgti).

• O kai tokių visiškai nelogiškų/neprotingų rezultatų nebūna
(jie tik „šiek tiek“ ar „dalinai“ nelogiški), paprastai
vadovaujamasi metodika – pagrindinių miško kirtimų norma
mažinama.
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Pasiūlymai  

• Negalima visų medžių rūšių medynams taikyti vienodų
pagrindinių miško kirtimų apimčių (normos) nustatymo
principų. Dabar išimtys taikomos tik drebulynams (kokybinė
branda) ir baltalksnynams. O beržynai, juodalksnynai, dalinai ir
eglynai?

• Ar nevertėtų spręsti bent jau pagrindinių miško kirtimų amžių
diferencijavimo problemą? Tam skirti darbai atlikti jau prieš
keliolika metų.

• Dabartinis pagrindinių miško kirtimų reglamentavimas tikrai
archajiškas, ypač vertinant ES šalių kontekste – panašus yra
išlikęs tik buvusios SSRS šalyse.
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Pasiūlymai

⦿ Siekis užtikrinti tolygesnį miško išteklių naudojimą
neturėtų būti absoliučiu prioritetu, ypač mažiau tvarių
(gendančių) medienos išteklių atveju – brandžių medynų
mediena turi būti panaudojama laiku.

⦿ Beje, minėto siekio šiuo metu visiškai atsisakoma
tvaresnių medienos išteklių atveju – visos kirtimų
normos „koregavimo nesąryšių“ problemos dažniausiai
sprendžiamos sumažinant ir pušynų pagrindinio
naudojimo apimtis (nors jas būtent dėl šio siekio reikėtų
didinti).
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⦿ Europos miškų institute buvo atliktas skirtingų vietinės medienos
naudojimo scenarijų įtakos Lietuvos bioekonomikai tyrimas

⦿ Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti padidėjusį vietinės medienos
vartojimo Lietuvoje poveikį darbo rinkai, miškų ir medienos
sektoriaus ekonominei veiklai ir anglies balansui miško
biomasėje, dirvožemyje bei NMP.

⦿ Šiame tyrime, naudojantis Europos miškų informacijos
scenarijaus modeliu – EFISCEN, buvo projektuojami miško
kirtimai ir su jais susijusius anglies sankaupų pokyčius (biomasėje
ir dirvožemyje) iki 2100 m.,

⦿ Siekiant įvertinti alternatyvių medienos naudojimo scenarijų
socialinį ir ekonominį poveikį Lietuvoje, buvo taikytas tvarumo
poveikio vertinimo modelis TOSIA.
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Ar galime didinti kirtimų apimtis? 
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4 scenarijai 
⦿ Bazinis. Kirtimai išliks tokio pat lygio kaip praeityje (2010-2015 m.

penkių metų vidurkis). Tačiau privačių miškų atkūrimas laipsniškai
padidins kirtimų kiekį 10% nuo 2020 m. Iki 2035 m. Apvaliosios
medienos eksporto dalis išliks tokia pati kaip praeityje (2010-2015 m.
penkių metų vidurkis).

⦿ Kirtimai +20. Šis scenarijus yra panašus į „Bazinį", tačiau daroma
prielaida, kad nuo 2020 m. Iki 2040 m. kirtimai palaipsniui didės dar
20% (baziniai metai padidės iki 2020 m.).

⦿ Ilgas naudojimas +20 Šis scenarijus yra panašus į „Kirtimai +20",
tačiau daroma prielaida, kad pramoninė apvalioji mediena, susidariusi
dėl padidėjusių kirtimų, bus naudojama tik ilgalaikiam NMP (pjuvenų,
medienos plokštėms ir CLT). Medienos naudojimas trumpalaikiams
NMP (EURO padėklams) absoliučiais skaičiais išliks toks pat, kaip ir
„Kirtimai +20"

⦿ Eksportas-50 Šis scenarijus panašus į "Ilgo naudojimo +20", tačiau
daroma prielaida, kad investicijos į medienos pramonę padidins
gamybos pajėgumus, o pramoninės apvaliosios medienos eksportas
nuo 2020 m. Iki 2040 m. palaipsniui sumažės 50%.
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Ar galime didinti kirtimų apimtis? 
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Rezultatai parodė, kad metinis BVP iki 2100 metų
padidėjo visais scenarijais nuo 11% iki 43%, lyginti su
etalonine situacija 2015 m.

Socio-ekonominis poveikis

Ar galime didinti kirtimų apimtis? 
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2100 metais visuose scenarijuose užimtumo galimybės padidėjo
nuo 10 proc. iki 38 proc., lyginti su etalonine situacija (2015 m.). Tai
susiję su numatomu vietinės medienos naudojimo padidėjimu
visuose scenarijuose.

Socio-ekonominis poveikis

Ar galime didinti kirtimų apimtis? 
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Aplinkosauginis poveikis
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Exports -50 Long-life +20 Fellings +20 Baseline Reference

Forest carbon 553 553 553 574 460

HWP carbon 43 32 31 27 19

Substitution 22 19 18 16 0

Bendras klimato kaitos švelninimo poveikis pagal skirtingus medienos naudojimo
scenarijus Lietuvoje (2100 m.); Pateiktos vertės (anglies sankaupos NMP,
miškuose (gyvoji biomasė ir dirvožemis) ir išmetimai, kurių išvengiama dėl
pakeitimo) atspindi poveikį klimato kaitos švelninimui, susijusį tik su vietiniais
medienos srautais.

Ar galime didinti kirtimų apimtis? 
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⦿ Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dvidešimt procentų
padidinus kirtimo mastą Lietuvos miškai labiau
prisidėtų prie klimato kaitos švelninimo, nes daugiau
anglies būtų sukaupta medienos produktuose tuo
pačiu metu naudojant mažiau iškastinių resursų.

⦿ Taip pat būtų galima sukurti iki 2 tūkst. papildomų
darbo vietų, o miškų ūkio sektoriaus pridėtinė vertė
kasmet padidėtų 100 mln. eurų.
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Ar galime didinti kirtimų apimtis? 
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Miškų medienos išteklių naudojimas ir aplinkosauginės 
miškų funkcijos

Ypač esmingo prieštaravimo tarp šių tikslų nėra!!!

Kai kurių labiau aplinkosaugai skirtų priemonių vykdymui
visiškai nereikalingi perbrendę medynai.

Pavyzdžiui, neplynų miško kirtimų, vykdymui – jaunesniuose
brandžiuose medynuose ir jų rezultatai geresni, ir netenka
rinktis tarp tolimesnio išteklių gadinimo/praradimo ir kitokių
sprendimų (plynieji kirtimai).

O įvairiaamžių medynų kūrimui skirtus kirtimus visada
rekomenduojama pradėti dar anksčiau (nuo ½ įprastos medynų
auginimo trukmės amžiaus).
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Siekiant klimato kaitos švelninimo ir socio-ekonominio
efektų, vien tik padidinti kirtimo mastą nepakanka –
nemažai reikėtų investuoti siekiant racionaliai
panaudoti vietinę medieną, nes šiuo metu iš Lietuvos
eksportuojama apie 30 proc. žaliavinės medienos.

Europos Sąjungoje eksporto reguliuoti negalima,
tačiau galima skatinti medieną perdirbti šalyje.
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Ar yra medienos poreikis?

• Per artimiausius dvejus metus VMG 210 mln. Eur vertės

projektą ketina įgyvendinti Klaipėdos pašonėje. Čia bus pastatytos

ir eksploatuojamos trys gamyklos ir logistikos centras, sukurta

apie 500 tiesioginių bei 300 netiesioginių darbo vietų.

• „Homanit Holding“ planai įsigyti „Grigeo“ gamyklą Grigiškėse

ir į ją investuoti apie 65 mln. eurų.

• Medienos klasteris Mažeikuose .. atgyja kalbos..
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Ar yra medienos poreikis?
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Biomasė
Mediena,

Grūdiniai pašarai,
Šiaudai,

Gamybos atliekos
ir kt.

Organinės rūgštys

Poliesteriai Poliuretanas Polioliai

Specifinės cheminės 
medžiagos

Medienos ir medienos 
pagrindo kompozitai

Ligninas

Energija

H2Etanolis, 
Aviacinis 
kuras, 
Bio-aliejai

Žalieji 
tirpikliai

Aukštų eksploatacinių 
savybių medžiagos

Popierius, Lentos, 
Celiuliozės pluošto 
kompozitai

Amino rūgštys

Farmaciniai 
pirmtakai

Medienos naudojimas ir Inovacijos 21-ąjame amžiuje
Naujas dėmesys pramoninėms cheminėms medžiagoms
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„Oakwood Timber Tower“, Londonas, JK „Chicago’s River Beech tower“, JAV

Planuojamas medinis tiltas 
Amsterdame, Olandija


