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REZOLIUCIJA 

 

“Dėl daugiafunkcinio miškų naudojimo” 

 

Priimta bendru sutarimu 

 

Gyvybingų tvarių ir nuolat besivystančių miško ekosistemų pagrindas yra tvarūs 

medynai, sudarantys galimybę egzistuoti ir pilnaverčiai funkcionuoti visiems biotos 

elementams – augalijai, gyvūnams, grybams, mikroorganizmams ir kt. Miškininkų, 

botanikų, zoologų, genetikų ir kitų sričių gamtininkų uždavinys – rasti bendrus optimalius 

sprendimus, palankius visiems biologinės įvairovės komponentams išlikti ir klestėti 

miškuose, kas ypač svarbu vis intensyvėjančių žmogaus ekonominės veiklos ir klimato 

kaitos keliamų problemų akivaizdoje. 

Pripažįstant, kad miškas yra daugelį funkcijų atliekantis gamtinis objektas, vertingas 

ekonominiu, biologiniu, ekologiniu ir socialiniu požiūriais, sprendžiant miškų tvarkymo 

klausimus turėtų būti atsižvelgiama ir į miškotyros mokslininkų, miškininkystės specialistų, 

geriausiai išmanančių miško ekosistemų formavimosi dėsningumus ir suprantančių jų 

daugiafunkcinio panaudojimo galimybes, nuomonę. 

 Deja, pastaruoju metu šalies miškų priežiūros ir tvarkymo vizijose miškininko 

specialisto balsas vis dažniau ignoruojamas. Vyrauja atskirų visuomenės grupių šūkiai, į 

pirmą vietą iškeliantys vienos iš ekologinių funkcijų dalies, biologinės įvairovės 

išsaugojimo reikšmę, ignoruojant ekonominę ir socialinę miško funkcijas, o taip pat ir kitas 

ekologinių funkcijų sritis, skleidžiant klaidingą informaciją apie tikrąją padėtį Lietuvos 

miškuose. 

Lietuvos miškininkai jau daugiau kaip šimtmetį, išskyrus Antrojo pasaulinio karo ir 

pokario metus, kai jų balso nebuvo klausoma, užtikrino tausojantį buvusių miško išteklių 

naudojimą, ženkliai padidino krašto miškingumą, diegė į miškotvarką ir miškininkystę 

gamtosaugines priemones dar tada, kai  Lietuvoje jokios aplinkosaugos tarnybos nebuvo, ar 

ji pagrinde užsiėmė medžioklių organizavimu sovietinei nomenklatūrai. 

Miškininkystėje ilgametė patirtis yra neįkainojama ir jos negali pakeisti jokie, kad ir labai 

madingi, bet praktikoje neišbandyti lozungai. 

 Kokybišką miškų tvarkymą sąlygoja profesinė kompetencija ir ilgalaikė nuosekliai 

vykdoma kryptinga miškų politika, o ne trumpalaikės politinės ambicijos pataikaujant 

atskiroms visuomenės grupėms. 

 Gamtotvarka miškuose yra sudėtinė miškininkavimo dalis, o jos priemonių taikymas 

turi būti derinamas su kitomis miško funkcijomis ir visuomenės reikmėmis. Ribojimai 

ūkinei veiklai miškuose galimi tik atlikus išsamius ekonominius ir socialinio poveikio 

vertinimus, už ūkinės veiklos ribojimus privalo būti tinkamai kompensuojama pasitelkiant 

nacionalinį ir Europos Sąjungos finansavimą. 

 Sėkmingas miškų tvarkymas, derinant darnaus ūkio tikslus su klimato kaitos 

švelninimo uždaviniais, biologinės įvairovės palaikymo ir gausinimo planais yra įmanomas 

tik užtikrinus stabilią ilgalaikę miškų politiką, grindžiamą miškininkystės mokslo bei 

ilgametės praktikos patikrintais rezultatais. 



 Nacionalinio susitarimo dėl miškų nuostatas turės įgyvendinti ne kas kitas, o 

daugiausia miškininkai ir miško savininkai. Todėl kreipiamės į šio susitarimo iniciatorius 

prašydami išklausyti ir miškininkų specialistų nuomonę, kurią gali atstovauti Lietuvos 

miškininkų sąjunga. 
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