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AR  PRITARIATE, KAD LIETUVOS MIŠKŲ KIRTIMAS BŪTŲ 
MAŽINAMAS, PALAIPSNIUI MAŽINANT IŠKERTAMŲ MIŠKŲ PLOTUS?

(%)

Taip,	pritariu Ne,	nepritariu Neturiu	nuomonės



Absoliuti dauguma apklaustųjų pritaria nuomonei, kad Lietuvos 
miškų kirtimas būtų mažinamas. Nepritariančių buvo tik penki 
procentai. Kas devintas respondentas neturėjo nuomonės.

Lytis neturi įtakos. Visose amžiaus grupėse pasisakančių už 
kirtimų mažinimą buvo daugiau kaip 82% (jaunimo iki 29 m. buvo 
kiek mažiau – trys ketvirtadaliai). Už kirtimų mažinimą dažniau
mano gyvenantys mažuosiuose miestuose (88%) ir kaime (85%) bei 
tarnautojai (86%). Kas dešimtas bedarbis pasisakė prieš kirtimų 
mažinimą. Būtent tiek pat buvo respondentų, kurių vienam šeimos 
nariui tenka iki 200 eurų. Nepritarė kirtimų mažinimui tik 2 %
apklaustųjų su nebaigtu viduriniu, tuo metu kai su viduriniu, 
spec.viduriniu bei aukštuoju išsimokslinimu – 6%. Jaunimas (iki 29 
metų) dažniau negu kitos amžiaus grupės neturėjo nuomonės (kas 
šeštas). Neturėjo nuomonės kas penktas studentas ir moksleivis, 
kas penktas vilnietis, kas šeštas specialistas ir respondentas, kurio 
vienam šeimos nariui tenka 601 ir daugiau eurų. 
Taigi akivaizdu, kad būtina atsižvelgti į socialinių demografinių 
rodiklių poveikį.
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AR PRITARIATE, KAD LIETUVOJE BŪTŲ ATSISAKYTA PLYNŲJŲ 
(IŠKERTANT VISUS MEDŽIUS) MIŠKO KIRTIMŲ? (%)

Taip, pritariu Ne, nepritariu Neturiu nuomonės



Kaip matome, net 8 iš 10 apklaustųjų pritaria nuomonei, 
kad reikia atsisakyti plynųjų kirtimų. Tik 6% yra prieš, o 
neturi nuomonės 15%. 
Vyrų, nusiteikusių prieš plynuosius kirtimus, procentas 
yra kiek didesnis negu moterų (81 ir 77 % atitinkamai). 
Taip manančių jaunimo amžiaus grupėje (iki 29 m.) yra 
mažiau negu kitose amžiaus grupėse. Taip yra, nes jų yra 
sąlyginai daugiau neturinčių nuomonės – net kas penktas. 
Ypač daug manančių, kad būtų atsisakyta plynųjų kirtimų 
yra tarnautojų grupėje (87%), tuo metu kai specialistų 
mažiau (76%). Pastarojoje grupėje yra daugiau negu 
kitose grupėse neturinčių nuomonės (kas penktas). 
Neturinčių nuomonės yra daugiau turtingesniųjų 
respondentų grupėje (pajamos vienam šeimos nariui yra 
601 ir daugiau eurų). Kas devintas bedarbis nepritaria 
nuomonei, kad Lietuvos būtų atsisakyta plynųjų kirtimų.
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Net 9 iš 10 apklaustųjų yra už brangiausio Lietuvos 
turto – miško išsaugojimą. Jie užima aiškią poziciją: 
pritaria, kad Lietuvos miškų kirtimas būtų 
mažinamas, palaipsniui mažinant iškertamų miškų 
plotus; pritaria, kad Lietuvoje būtų atsisakyta 
plynųjų miško kirtimų. Pasisakiusiųjų prieš pozicija 
nėra tvirta: pusė jų į vieną klausimą atsakė taip, į 
kitą – kitaip. Daugumai (8 iš 10) neturinčių 
nuomonės pozicija aiški: jie iš tikrųjų dėl miškų 
kirtimo neturi nuomonės – į abu klausimus atsakė 
vienodai. 13% neturinčių nuomonės dėl miškų 
kirtimo mažinimo nurodė, kad jie yra prieš 
plynuosius kirtimus, tuo metu tik 5% neturinčių 
nuomonės dėl miškų kirtimo mažinimo nurodė, kad 
nepritaria nuomonei dėl plynųjų kirtimų atsisakymo. 
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