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K.Kokankaitė. Visuomenės nuomonės apie Kaišadorių rajono valstybinės reikšmės miškų
tvarkymą analizė: antrosios studijų pakopos (magistro) miškininkystės studijų programos
baigiamasis darbas / Vadovas lekt. dr. M. Kavaliauskas; ASU.-Akademija, 2015. – 50 p.:19 pav.,
101196 sp.ž.

SANTRAUKA
Visuomenės ir miško santykiai, kurie amžių sandūroje radikaliai keitėsi, daro įtaką
ūkininkavimui valstybinės reikšmės miškuose. Apie pusę Lietuvos miškų patikėjimo teisė valdo
valstybės įmonės miškų urėdijos. Viena iš svarbiausių veiklos krypčių urėdijose yra visuomenės
poreikių tenkinimas, todėl visuomenės nuomonė jų veiklai yra labai svarbi. Viena iš problemų,
kylanti tarp miškininkavimo ir visuomenės yra jos nuomonės neatitikimas miško ūkio faktams.
Todėl darbe keliamas tikslas išsiaiškinti visuomenės nuomonės apie Kaišiadorių rajono valstybinės
reikšmės miškų tvarkymą.
Darbe buvo naudotas anketinės apklausos metodas. Tyrimo metu buvo atlikta statistiškai
patikima Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojus reprezentuojančių respondentų apklausa.
Duomenys analizuoti naudojant programinę įrangą STATISTICA ir MSEXCELL, atliekant dažnių
analizę. Darbo rezultatai parodėgyventojų nuomonės neatitikimą esamiems miškininkystės
valstybinės reikšmės miškuose miškingumo, miško naudojimo intensyvumo ir aplinkosauginės
plėtros faktams. Respondentų nuomone, urėdija palaiko gerą miškų būklę, apklaustiejipalankiai
vertina miško atkūrimo bei apsaugos darbus.Anketinės apklausos rezultatų palyginimas su
rezultatais, gautais 2007 metais parodė sumažėjusį respondentų skaičių, kuriems nepakanka
informacijos apie miškuose vykdomą veiklą.Respondentai daugiausiai pageidavo įrengti
rekreacinės infrastruktūros objektų Kaišiadorių rajono miškuose. Darbe buvo suformuluoti
pasiūlymai urėdijos informacinei sklaidai tobulinti.
Raktažodžiai:VĮ Kaišiadorių miškų urėdija, veikla, visuomenės nuomonė, anketinė apklausa
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K.Kokankaitė. Analysis of Public Opinion on State Forest Management in Kaišiadorys
Region: masterthesis/ Scientific advisor lecturer. Dr. M. Kavaliauskas; ASU.-Akademija, 2015. 50 p.: 19 fig., 101196 characters with spaces.

SUMMARY
The relation between public and forest that drastically changed during ages is specific and
especially important in state forest management. Around half of Lithuania’s forests have state forest
importance status what means that they are managed by state forest enterprises under confidence
rights. In state forest enterprises, one of the most strategic directions is meeting needs of the public,
therefore, public opinion has great influence on state forest enterprises’ activity. The problem rising
between forest and public opinion is inadequate opinion on forestry facts. Consequently the aim of
this study was to analyse public opinion on management in state importance forests in Kaišiadorys
region.
The survey methodology was used in this research. The statistically based survey was
conducted involving respondents representing mature inhabitants in Kaišiadorys region. Data were
analysed using STATISTICA and MS EXCELL softwares using analysis of frequency tables.
Results revealed inadequate public opinion on growing sate importance forest area, cutting intensity
and growing environment protection. According respondents opinion, the quality of the forests,
afforestation and forest sanitary is well improved by state forest enterprise. The comparison
between surveys conducted in 2007 and 2014 revealed increasing number of people that are quite
well informed on forestry issues. Respondents were willing to develop more recreation
infrastructure objects in Kaišiadorys region forests.
Keywords: Kaišiadorys State forest enterprise, forest management, public opinion, questionnaire
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ĮVADAS

Pusė Lietuvos miškų yra valdomi valstybės įmonių miškų urėdijų. Pagrindiniai miškų urėdijų
ūkinės veiklos uždaviniai yra užtikrinti aplinkosauginius, ekonominius ir viešuosius interesus. Nors
dedama daug pastangų puoselėti valstybinės reikšmės miškus, Aplinkos ministerijos (2003; 2006)
užsakytos apklausos parodė neigiamą ar praktikos neatitinkančią visuomenės nuomonę tiek apie
miškų urėdijų veiklą, tiek apie miškininkystę privačiuose miškuose. Realybės neatitinkanti nuomonė
apie

miškų

tvarkymą

ir

esamus

išteklius

atsispindi

ir

šiandieninėje

žiniasklaidoje

(pvz.,http://zali.lt/miskai/apie-mus-raso-privaciu-misku-savininku-galvose-tik-pelnas/).
Visuomenės nuomonė urėdijoms (kaip valstybės įmonei) yra ypatingai svarbi, nes ji,
atiduodama balsus politikams, daro įtakąsprendimams nacionaliniu lygiu, o šie sprendimai
atsispindi ir miško ūkio subjektų veikloje. Todėl būtina formuoti objektyvią visuomenės nuomonę ir
bešališką požiūrį į miško ūkinę veiklą, kad tiek miškininkystės sektorius, tiek gyventojai problemas
supratų vienodai ir miško ūkio politikos formavimo priemonės būtų konkrečiai nukreiptos į tų
problemų sprendimą.
Šiuo metu Lietuvoje nėra atlikta tyrimų, analizuojančių visuomenėje susidariusią nuomonę
apie ūkininkavimą tiek valstybinės reikšmės miškuose, tiek privačiuose. Todėl norėdami išsiaiškinti
visuomenės požiūrį į valstybinės reikšmės tvarkymą ir nustatyti visuomenės nuomonės susidarymo
apie vedamą miško ūkį priežastis, šiame darbe buvo analizuotavisuomenės nuomonė apie vykdomą
ekologinę, socialinę (visuomeninę) veiklą Kaišiadorių regiono valstybiniuose miškuose. Apklausos
rezultatai suteikė galimybes ne tik nustatyti stipriąsias ir silpnąsias Kaišiadorių miškų urėdijos
veiklos puses, bet ir išsiaiškinti veiklos prioritetus visuomenės poreikių tenkinimo kokybės
gerinimui.
Darbe taip pat buvo bandoma ne tik atskleisti visuomenės požiūrį, bet ir analizuoti
visuomenės žinių lygį apie urėdijos veiklą. Norėdami įvertinti visuomenės nuomonės pokyčius per
pastaruosius 7 metus, darbo apklausos rezultatai buvo palyginti su atliktų ankstesnių tyrimų
rezultatais.Apklausų duomenų palyginimas leido surinkti daugiau informacijos apie vietinių
gyventojų požiūrį dėl valstybininkės reikšmės miškų ir jų tvarkymą.Darbe keliama problema, kad
visuomenė nėra tinkamai informuota apie valstybiniuose miškuose vykdomą veiklą, o susidariusi
nuomonė neatitinka praktikos; nėra aiškus visuomenės požiūrius apie rekreacinę, aplinkosauginę,
ekonominę, socialinę veiklą, vykdomą Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose.
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1. SITUACIJOS ANALIZĖ
1.1. Visuomenė ir miško ūkis
Miškas – gamtos turtas, kuriuo žmonija naudojasi visais istorijos laikotarpiais – nuo jos ištakų
iki nūdienos. Šių laikų urbanizuotoje visuomenėje miškas yra plataus ir įvairaus domėjimosi ir
naudojimo objektas, patiriantis didelį antropogeninį poveikį, ir kad tas poveikis nebūtų pražūtingas,
reikia jį tinkamai reguliuoti (Karazija, 2008, 9 p.).
Senovės amžiais miškų zonos teritorija buvo beveik ištisai apaugusi mišku, todėl natūralu,
kad tuo metu miškas buvo laikomas kliūtimi kraštui apgyvendinti bei žemės ūkiui ir transportui
plėtoti. Vėliau miškas tapo nepaprastai svarbus. Jis buvo vienintelis statybinių ir energetinių
medžiagų šaltinis. Ir dabartiniu metu miškas yra svarbus medžiaginių išteklių šaltinis. Tačiau
dabartinėje civilizacijos išsivystymo pakopoje miško medžiagos nėra pats svarbiausias iš visų
miško teikiamų dalykų. Dabar didžiausia miško svarba yra ta, kad jis saugo dirvožemį ir vandenį –
vienus iš svarbiausių gyvybės ir žmogaus gyvenimo elementų. Šią svarbą supranta net tik
specialistai bet ir gyventojai (Mažeika, 2007).
Lietuvos teritorija yra miškų zonoje, todėl miško svarba Lietuvai yra neįkainojama. Miškas
užima trečdalį Lietuvos teritorijos. Jame sukaupta daugiau kaip 400 mln. m3medienos. Miškas yra
vienas didžiausių Lietuvos gamtos turtų. Jis tenkina Lietuvos ūkio ir visuomenės medienos ir kitų
miško medžiagų poreikius. Miškas palankiai veikia žmogaus gamtinę aplinką, darydamas įtaką
klimatui, atmosferai, vandens objektų hidrologiniam režimui, o svarbiausia – jis išlaiko žemės ūkiui
būtiną aplinką. Suprantama, kad tokį turtą reikia protingai tvarkyti ir racionaliai naudoti, siekiant,
kad miškas kuo geriau atliktų visas funkcijas. Tai yra pagrindinė miško ūkio problema, kurią
sprendžiant stengiamasi atsakyti į amžiną taikomosios ekonomikos klausimą: kaip teisingai
ūkininkauti (miškininkauti) (Mažeika, 2009).
Miško svarba Lietuvos ūkiui ir visuomenei yra neįkainojama. Miškas padėjo susiformuoti
lietuvių tautinei savimonei. Su mišku neatskiriamai susijusi visa Lietuvos valstybės istorija. Apie
60 proc. miško produkcijos yra socialinės paslaugos žmonijai. Miško ūkis yra prioritetinė Lietuvos
ūkio šaka, apimanti įvairialypes miško želdinimo, priežiūros, ugdymo, naudojimo ir apsaugos
biotechnines ir ekonomines priemones. Miško ūkis funkcionuoja sudėtingoje ir dinamiškoje
aplinkoje, kurią sudarantys komponentai yra tiesioginiai (vartotojai, konkurentai, tiekėjai, teisinė
sistema, vyriausybė, žiniasklaida ir t.t.) ir netiesioginiai (ekonominiai, politiniai, socialiniai,
technologiniai, ekologiniai ir t.t.). Taigi, miško ūkis ir jo aplinka yra labai sudėtinga
įvairovė(Mažeika, 2009).
Valstybinės reikšmės miškai patikėjimo teise Lietuvoje valdomi VĮ miškų urėdijų, kurių
savininko funkcijas atlieka Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Miškų urėdijos,
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kurios dirba kompleksinio, daugiatikslio ir tvaraus miškų naudojimo principais, veikia ~1 mln. ha
miško ūkio paskirties žemėje, jų metinė kirtimo biržė siekia ~3,6 mln. m³. Intensyvi miško ūkinė
veikla vykdoma III ir IV grupės miškuose, jie sudaro 86 proc. valstybinės reikšmės miškų ploto dalį.
(Deltuvas, 2011). Radikalių organizacinių reformų po Lietuvos respublikos nepriklausomybės
atkūrimo valstybiniame miško ūkio ūkinio valdymo sektoriuje įgyvendinta nebuvo. Miškų urėdijos
turi tvariai ūkininkauti, dirbti apsimokamumo principu, mokėti mokesčius į valstybės biudžetą,
rūpintis miško ekologinėmis funkcijomis bei tenkinti visuomenės lūkesčius (Deltuvas,
2010).Miškams būdingas didelis daugiafunkciškumas. Miško funkcija – tai miško savybė teikti
visuomenei dominantį produktą ar paslaugą: medieną, grybus, uogas, vaistažoles, poilsio galimybę,
laukų, dirvų, vandenų apsaugą ir t.t. Miško funkcijos tampa ištekliais, kai jos įgauna visuomeninę
vertę, t.y. visuomenė pradeda sąmoningai jomis naudotis (Činga, 2012).
Valstybės įmonės miškų urėdijos, įgyvendindamos darnaus vystymo principus, turi užtikrinti
socialines miško funkcijas. Socialines funkcijas užtikrina visi Lietuvos miškai, tačiau II b grupės
miškai užtikrina urėdijose taikomas ūkines priemones tiesiogiai nukreiptas visuomenės poreikiams
įgyvendinti. Pagal Aplinkos ministeriją (2002) miškų urėdijos turi užtikrinti tokius visuomenės
poreikius Lietuvos miškuose:
- Miško savininkų teises ir pareigas;
- visuomenės dalyvavimą svarbiausių miškų ūkio klausimų sprendime:
* atliekant visuomenės apklausas bei tyrimus, organizuojant diskusijas periodinėje
spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse miškų ūkio klausimais, analizuojant gautą
informacijos ir ją panaudojant priimant valstybinio valdymo sprendimus;
* bendradarbiaujant su miškininkų bei suinteresuotų visuomenės grupių atstovais,
koordinuojant miškų ūkio plėtrą ir sprendžiant probleminius miškų ūkio klausimus;
* informuojant visuomenę apie šalies miškus, jų būklę ir tvarkymą.
- Suderinti lankymąsi miškuose, atsižvelgiant į miškų savininkų ir visuomenės poreikius;
- Plėsti pažintinės rekreacijos ir turizmo infrastruktūros miškuose;
- Užtikrinti kultūros paveldo objektų apsaugos ir išsaugojimo valstybiniuose ir privačiuose
miškuose;
- Plėsti valstybinį miško ūkį bendrosios kaimo plėtros kontekste;
- Teikti rekreacinių, medžioklės ir kitų paslaugų visuomenei bei
- Skatinti nemedieninių miško produktų gamybos plėtros privačiame ir valstybiniame miškų
ūkio sektoriuje.
Valstybinį miško ūkį Lietuvoje veikia daug įvairių veiksnių kaip nevyriausybinės
organizacijos, tarptautiniai susitarimai, ekonominės tendencijos ir kiti suinteresuotieji. Vienas iš
netiesiogiai didelę įtaką darančių veiksnių valstybiniam miško ūkiui yra – visuomenė. Visuomenė,
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reikšdama savo nuomonę ir turėdama savus interesus, netiesiogiai – per politines institucijas, daro
įtaką miškininkavimui.
Visuomenės nuomonė apie miškus ir miškininkystę bei su miškais susijusios politinės,
ekonominės, socialinės ir ekologinės problemos daro tiek tiesioginę (pavyzdžiui, per besikeičiančias
privataus miško savininkų vertybines nuostatas, požiūrį į miškininkystę, besikeičiančią asmeninę
ekonominę gerovę ir pan.), tiek netiesioginę įtaką miškininkystei Lietuvoje. Didžiausią įtaką
visuomenės nuomonei turi žiniasklaida ir švietėjiška veikla. Netiesioginė įtaka miškininkystei
pasireiškia, pavyzdžiui, per prezidento rinkimus ar rinkimus į parlamentą. Dėl visuomenės
informavimo priemonių, kurios yra orientuotos į aplinkosaugą, įtakos, šiuo metu visuomenė taip pat
yra paveikta aplinkosauginių idėjų. Todėl visuomenėje gamta, kurios komponentas yra ir miškas,
suprantama kaip aplinkosauginis reiškinys. Dėl aplinkosauginių idėjų vyravimo viešojoje erdvėje,
visuomenė kartais susidaro neteisingą nuomonę apie gamtos reiškinius. Pavyzdžiui, apklausos
(Aplinkos ministerija 2003; 2006) Lietuvoje parodė, kad gyventojai mano, jog Lietuvoje
miškingumas mažėja, tačiau remiantis Aplinkos ministerijos (2014) duomenimis miško plotas nuo
1991 metų iki 2012 metų atitinkamai padidėjo nuo 29,8 proc. iki 33,3 proc. Iš esmės, galima daryti
prielaidą, kad visuomenė galėtų daryti įtaką aplinkos apsaugos klausimais miško ūkyje, tačiau to
nėra.
Viena iš visuomenės nedalyvavimo, priimant sprendimus miško ūkyje, priežasčių yra
dalyvaujamųjų procesų nebuvimas. Viena vertus, šie procesai Lietuvoje teisiškai yra užtikrinti,
tačiau sprendimų galios visuomenės atstovai juose neturi. Kita vertus, galima pastebėti, kad didelę
įtaką miško ūkiui daro nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos, kurios, pasinaudodamos
vyraujančia visuomenes nuomone, sugeba atkreipti tos pačios visuomenės dėmesį į sprendimų
priėmimą, kurie yra susiję su aplinkosauga. Šiuo požiūriu, nevyriausybinėms organizacijoms yra
lengviau priimti sprendimą, turint „žaliai“ nusiteikusią visuomenę.
Akivaizdu, kad urėdijos patiria įvairias tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, tenkindamos
socialines funkcijas, įskaitant švietėjišką veiklą visuomenei informuoti ir jos nuomonei formuoti.
Tačiau, nėra aišku, ar šios urėdijų investicijos pasiteisina ir atsiperka, o taip pat nėra aišku, ar
pasirinktos visuomenės informavimo priemonės yra tinkamiausios? Šiuos klausimus galima atsakyti
apklausiant pačią visuomenę ir išsiaiškinant jos požiūrį tiek apie vykdomą veiklą urėdijose, tiek
nustatant visuomenės žinių, pasitenkinimo urėdijų veikla lygį ir kitus klausimus. Norint išsiaiškinti
visuomenės nuomonę tam tikrais klausimais, mokslinėse analizėse dažniausiai naudojami
sociologiniai metodai.
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1.2. Anketinės apklausos
Sociologija – mokslas, tiriantis visuomenę, jos struktūrą ir procesus. Sociologijos tapimas
mokslu apie visuomenę, jos grupes ir žmogų kelias buvo ilgas, siekiantis tuos laikus, kai pradėti
stebėti ir analizuoti elementariausi žmogaus visuomeninio elgesio pasireiškimai. Visuomenės
studijų pradmenų randama dar senovės graikų laikais – graikų filosofija, nuo kurios prasideda visos
filosofijos kryptys. Sociologijos mokslo susiformavimui buvo vertinga socialinės minties
viduramžiais raida. Įsitvirtinus sociologijai kaip savarankiškam mokslui, jo apibrėžimas varijuoja
įvairiose literatūros šaltiniuose. Sociologija kaip savarankiškas mokslas apie visuomenę kaip
sistemą, apie jos elementų – socialinių institutų – vystymąsi ir funkcionavimą iš esmės susiformavo
XIX a. viduryje. Sociologijos mokslo pradininku yra laikomas O.Kontas (Luobikienė ir kt. 1997, 7–
9, 14 p.). Pagal Luobikienę (2004, 77 p.) vienas iš pagrindinių sociologinių tyrimo metodų yra
apklausos metodas, tai vienas iš informacijos rinkimo būdų. Apklausa – tai tokia domenų rinkimo
technika, kai respondentai iš esmės tuo pačiu (arba artimu jam) metu atsakinėja į raštu (anketoje) ar
žodžiu (apklausėjo) pateiktus klausimus.
Sociologinių apklausų pradmenys nėra aiškūs. Sociologinių apklausų priešistorė yra siejama
su „šiaudinių apklausų“ laikotarpiu, kurio terminas atsirado XIX a. pradžioje, tuo metu šis terminas
reiškė bet kurią apklausą prieš oficialius rinkimus į valstybinį postą. Būdavo apklausiami politikai,
žurnalistai, laikraščių prenumeratoriai, atliekama pašto apklausa, interviu, viešose vietose pildomos
anketos. Tokių apklausų rezultatai buvo nereprezentatyvūs. Ir tik nuo 1936 m. pradėti taikyti
sociologiniai metodai, paremti moksline metodika, kurių pagrindas – atranka. Moksliškai pagrįsta
atranka įgalino apklausti santykinai nedideles tiriamųjų objektų dalis, kurių savybės leido apibūdinti
apie generalinės aibės savybes. Nors statistiškai reprezentatyvias apklausas galima rasti 1912 m.
Anglijoje, tačiau jos pramonei įtakos neturėjo. Viešosios nuomonės institucionalizavimo procesas
prasidėjo Viešosios nuomonės institute (Public Opinion Institute), kuriam vadovavo G.Gallupas.
Statistiškai reprezentatyvia apklausų metodika ypač buvo susidomėta po 1948 m, daugumai firmų
neteisingai prognozavus JAV prezidento rinkimus. Europoje pirmasis sociologinių tyrimų institutas
buvo įsteigtas 1937 m. didžiojoje Britanijoje. Ypač daug sociologinių tyrimų organizacijų įsikūrė
XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Šiuo metu pasaulyje tokių organizacijų yra tūkstančiai (pavyzdžiui,
Gallup Internacinal, GKF, INRA, IPSOS ir t.t.). Lietuviškosios sociologijos užuomazgos atsirado
1920 m., įkurtuose aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922 m. Teologijos ir filosofijos fakultete buvo
įsteigta Sociologijos katedra. Didžiausią indėlį į Lietuvos sociologiją įnešė Petras Leonas.
Empiriniai sociologiniai tyrimai Lietuvoje pradėti XX a. 7-ajame dešimtmetyje, o pirmosios
reprezentatyvios apklausos buvo pradėtos vykdyti 1989 metais (Valackienė, 2005, 8–15 p.).
Informacijos rinkimo būdus Rudzkienė (2005, 21 p.) skirsto į dvi grupes: apskaita pagal
faktinius duomenis ir specialiai organizuojami statistiniai tyrimai. Pastarieji naudojami tada, kai
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reikia informacijos, kurios nėra arba neįmanoma surinkti apskaitos būdu. Specialiai organizuojami
statistiniai tyrimai skirstomi taip:
- apklausa;
- socialinis stebėjimas;
- socialinis eksperimentas.
Kardelis (1997, 115 p.; 2007, 179 p.),Rudzkienė (2005, 21 p.), Tidikis (2003, 474 p.),
Valackienė (2005, 78 p.) teigia, kad apklausa yra viena iš plačiausiai paplitusių tyrimo metodų
socialiniuose moksluose. Tai rodo metodo patikimumą ir populiarumą. Taikant šį metodą, per
trumpą laiką ir su nedidelėmis lėšų sąnaudomis galima apklausti tiriamos populiacijos
reprezentatyvios imties elementus. Apklausos metodas lengvai formalizuojamas – tai palengvina
surinktų duomenų analizę. Anot Valackienės (2005, 78 p.), apklausa, tai susistemintas informacijos
iš respondentų rinkimas pateiktus anketą. Apklausa - tai komunikacijos procesas, kuris nustato tam
tikrus kintamuosius (Kardelis, 2007, 180 p.; Valackienė, 2005, 78 p.):
1) asmuo, atliekantis apklausą, vadinamas interviu gavėjas arba apklausėjas;
2) žmogus arba grupė, kurios apklausia, vadinami respondentais, kurie per apklausą
ribojami tam tikromis taisyklėmis;
3) apklausos dažniausiai atliekamos standartizuotomis metodikomis;
4) apklausa atliekama įvairiomis sąlygomis, galinčiomis turėti įtakos jos eigai ei
rezultatams;
5) apklausa – vienpusė komunikacija, kurią valdo interviu gavėjas.
Apklausos gali būti skirstomo į tokias rūšis (Kardelis 2007, 180 p.; Rudzkienė, 2005, 22 p.):
1) anketinė apklausa;
2) interviu;
3) anketinė apklausa paštu;
4) nedalyvavusių tyrime apklausa;
5) apklausa per masines informavimo priemones;
6) ekspertų apklausa.
Valackienė (2005, 78 p.) apklausos metodo rūšis skirsto į anketines apklausas, sociologinius
interviu ir testus, o anketinės apklausos gali būti tokios:
1) žodinės ir raštiškos;
2) vienkartinės ir daugkartinės;
3) ištisinės ir atrankinės;
4) akivaizdinės ir neakivaizdinės;
5) standartinės ir nestandartinės;
6) individualios ir grupinės.
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Tidikis (2003, 474 p.) teigia, kad anketinis metodas yra empirinių metodų būdas. Anketa, tai
klausimų lapas tam tikroms žinioms surinkti. Anketos gali būti oficialios ir anoniminės, o pagal
atsakymų formą uždaros ir atviros. Rudzkienė (2005, 23 p) teigia, kad anketavimas gali būti
skirstomas į anketines apklausas elektroniniu paštu arba paštu, telefonines apklausas, apklausas per
masines informavimo priemones bei ekspertų apklausas.
Luobikienė ir kt. (1997, 57 p.) ir Valackienė (2005, 78 p.) teigia, kad apklausos metodas
taikytinas kai:
1) tiriama (numatyta tirti) problema nepakankamai išanalizuota ir aprašyta įvairiuose
dokumentuose arba tokių literatūros šaltinių apskritai nėra;
2) tyrimo dalyko arba atskirų jo charakteristikų neįmanoma pažinti bei ištirti stebėjimo
metu;
3) tyrimo dalykas yra visuomeninės arba individualios sąmonės elementai: poreikiai,
interesai, motyvacija, nuotaikos, vertybės, įsitikinimai ir kt.;
4) kaip kontrolinis (papildomas) metodas, plečiant tiriamų charakteristikų aprašymo ir
analizės galimybes, taip pat tikrinant kitais metodais gautus duomenis.
Anketavimas gali būti grupinis ir individualus (Luobikienė, 2004, 87 p.). Anketinės
apklausos privalumai yra tokie: užtikrintas pakankamas atrankos dydis; visiškai garantuojamas
anketų grąžinimo lygis; iškilus būtinumui, galimybė apklausėjui instruktuoti respondentą; galimybė
apklausėjui kontroliuoti situaciją: sekti atsakymo klausimus, eigą, gauti papildomą informaciją
stebėjimo būdu, pagal respondentų reakciją, preliminariai spręsti apie problemos reikšmingumą,
anketos klausimų sudarymo ir išdėstymo techniką; anketavimas trumpiau trunka ir yra pigesnis, nei
interviu. Anketinės apklausos metodo trūkumai įvardinami tokie: apklausėjo įtaka respondentams;
skiriama ribotai laiko atsakyti į anketos klausimus; dėl respondentų nevienodos reakcijos, mąstymo
ypatumų, jie į anketos (apklausiant, grupiniu apklausos metodu) klausimus atsako ne vienu metu,
dėl to kai kurie respondentai nepilnai arba skubotai užpildo anketas; aplinkos įtaka, nes dažnai
anketuojama ne įprastinėje, bet rašymui tinkamoje vietoje; respondentai būkštauja, kad jų asmenybė
bus identifikuota, todėl jų atsakymų patikimumas kartais nežinomas (Luobikienė ir kt. 1997, 5758p.;Luobikienė, 2004, 88 p.).
Valackienė (2005, 80 p.) teigia, kad anketinė apklausa gali būti atliekama tokiais būdais:
respondentų apklausa tiesiogiai bendraujant su respondentais; respondentų apklausa naudojantis
pašto paslaugomis ; respondentų apklausa naudojantis laikraščio, žurnalo ir kito leidinio paslauga.
Šiuo metu populiarėja internetinės apklausos (Murauskas ir Radavičius, 2011). Anketas
galima nemokamai sukurti internetinėje erdvėje, o jų nuorodas respondentams užpildyti galima
išsiųsti elektroniniu paštu ar pasidalinti kitais internetiniais būdais. Tokių apklausų privalumai yra
maži kaštai, greitumas, paprastumas, galimybė nebrangiai platinti anketas, automatizuotas statistinis
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apdorojimas, lengva pasirinkti socialinę grupę, tokios internetinės apklausos yra patrauklesnės nei
spausdintos, tokios apklausos yra ypač anonimiškos. Tačiau tokios apklausos turi ir trūkumų
(Bethlehem, 2010): neesant tiesioginio apklausėjo – maža interneto vartotojų motyvacija pildyti
tokias apklausas; neįmanoma apklausėjui įsikišti į apklausos procesą; sudėtinga apklausti tam tikras
socialines grupes, kurios nenaudoja interneto.
Anketos vedimas
Kardelis (2007, 181, 190 p.) ir Rudzkienė (2005, 35 p.) siūlo tokias apklausos vedimo
taisykles:
1) apklausos vedėjas turi visada prisistatyti, iš kur yra ir kieno interesams atstovauja;
2) įžangoje trumpai apibūdina problemą ir apklausos tikslą;
3) ypač svarbu siekti kontakto su apklausiamaisiais, įgyti jų pasitikėjimą, todėl jis turi būti
komunikabilus, išsilavinęs, mokėti bendrauti;
4) jis negali reikšti savo nuomonės apie duodamus klausimus nei prieš apklausą, nei jos
metu;
5) negalima vertinti atsakymų arba kaip nors rodyti savo pritarimą arba nepritarimą;
6) vienu metu pateikti tik vieną klausimą;
7) negalima mokyti, polemizuoti, jeigu instrukcija nedraudžia, tai po apklausos jis gali
pasakyti savi nuomonę ir pedagogiškai veikti apklausiamąjį;
8) atliekant apklausą, svarbu yra pagarbus tyrėjo požiūris į respondentą;
9) tinkamaisiais apklausos vykdymo būdas – betarpiškas tyrėjo ir tiriamųjų bendravimas;
10) prioritetas turėtų būti skirtas tokiai apklausos vedimo formai, kada ją praveda pats
tyrėjas;
11) vengti apklausų didelėse respondentų grupėse;
12) įgyti tiriamųjų pasitikėjimą;
13) nenaudoti prievartos;
14) nerekomenduotina vykdyti apklausų toje aplinkoje, kuri yra apklausos objektas ar
respondentai yra emociškai prisirišę;
15) užtikrint grįžtamąjį ryšį respondentams apie tyrimą;
16) galimybei esant atsidėkoti respondentams, pavyzdžiui, pavaišinant saldainiais ar
panašiai;
17) anketai pildyti reikia sudaryti palankias sąlygas, kad respondentas galėtų savarankiškai,
niekieno netrukdomas, atvirai ir neskubėdamas atsakyti į klausimus.
Anketa
Kardelis (2007,189–194 p.) teigia, kad gerą anketą apibūdina tokie jos požymiai: ji yra aiški,
nedviprasmiškai, patikima, skatina respondentą bendradarbiauti ir kuo teisingiau atsakinėti. Žinant,
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kokios reikės informacijos, reiktų pirmiausiai paruošti anketos struktūrą, turi būti klausimai. Tidikis
(2003, 477 p.)teigia, kad anketą reikia sudaryti remiantis teoriniu klausimo žinojimu, tiriamojo
darbo patirtimi, kitais metodais (stebėjimo, pokalbio, interviu ir kt.) sukaupta medžiaga. Siūlomi
(Kardelis 2007,189–194 p.; Rudzkienė, 2005, 24 p.; Tidikis, 2003, 477 p.; Luobikienė, 2004, 89 p.)
tokie anketos rengimo reikalavimai:
1) turi būti motyvuotai, logiškai paaiškinta, dėl ko atliekamas tyrimas, po to pateikiama
trumpa anketos užpildymo instrukcija;
2) konstruojant anketą, būtina atsižvelgti į socialines psichologines respondentų ypatybes;
3) apklausiamojo pastangos atsakyti turi būti minimalios, todėl klausimai turi būti
konkretūs, o atsakymų variantai suprantami;
4) klausimai neturi įžeisti respondento;
5) anketa turi sudominti respondentą;
6) kuo mažiau respondentui tenka rašyti, tuo daugiau jis tiki, kad bus išlaikytas
anonimiškumas;
7) svarbi anketos apimtis: ilga anketa tiriamąją atbaido, nėra noro atidžiai ją skaityti, todėl
galimi paviršutiniški atsakymai; svarbus ir anketos apipavidalinimas, klausimų
kompozicija, tai gali sušvelninti kilusias neigiamas nuostatas;
8) apklausos lapai turi būti anketinės išvaizdos;
9) klausimų ir atsakymų variantai turi būti skirtingų šifrų;
10) atsakymų variantai turi būti viename puslapyje;
11) turi tikti statistiniam apdorojimui;
12) anketose laikytis tokios klausimų pateikimo struktūros: įvadiniai klausimai, padėties
klausimais, pagrindiniai klausimai, baigiamieji klausimai.
Liutikas ir kt. (1987, 100 p.) ir Tidikis (2003, 478 p.) siūlo paruoštas anketas, prieš atliekant
apklausas, patikrinti praktiškai, t.y. atlikti ne tik pilotažinį tyrimą ir nustatyti stabilumą. Anketoje
turėtų būti patikrinta, norint išsiaiškinti jos turinį, klausimų ir atsakymų formulavimo teisingumą ir
suprantamumą, klausimų išdėstymo nuoseklumą, anketoje pateiktų atsakymų išsamumą, anketos
patikimumą ir objektyvumą.
Klausimai
Klausimų tikslas – nuodugniau pažinti reiškinį, gauti išsamesnės informacijos apie elgesio
pobūdį. Tais savotiški indikatoriai, o tai kas tiriama, vadinama sindikatu. Klausimai (indikatoriai)
įgalina nustatyti požymį ar reiškinį (indikatą) ir tiesiogiai (pvz., norint sužinoti tiriamojo nuomonę),
ir netiesiogiai (pvz., sprendžiant iš elgesio). Todėl svarbu surasti svarbiausius klausimus, kurie
geriausiai atspindėtų tiriamąjį reiškinį (Kardelis 2007, 181-183 p.). Anketos kokybė priklauso nuo
klausimų teisingo pateikimo (Tidikis, 2003, 481 p.). Klausimų formulavimas yra sudėtingas
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uždavinys ir tai parodo jų svarbą, kuriems keliami dideli reikalavimai (Kardelis 2007, 181-183 p.;
Liutikas ir kt., 1987, 100 p.; Luobikienė ir kt. 1997, 59 p.; Rudzkiekė, 2005, 24, 35 p.; Tidikis,
2003, 475 p.;Valackienė, 2005, 83 p.):
1) klausimai turi atitikti tyrimo tikslus
2) maksimaliai numatyti visus galimus atsakymų variantus;
3) klausimai turi būti nukreipti į esminius žmogaus elgesio ypatumus, jį nulemiančius
veiksnius;
4) turi reprezentuoti tiriamąjį požymį ar reiškinį;
5) svarbi klausimo vieta klausimyne, reikia įvertinti, ar klausimas neturės įtakos kitam
klausimui;
6) turi būti vartojamos aiškios, lengvai suprantamos ir nedviprasmiškos sąvokos;
7) negali būti pateikti „dvigubi“ klausimai;
8) klausimas neturi būti tendencingas, t.y. sąmoningai stimuliuojantis atsakymą;
9) reiktų naudoti tikrinamuosius (kontrolinius) klausimus;
10) dėl tiriamųjų grupės heterogeniškumo galima užduoti filtruojančių klausimų;
11) respondentui turi būti sudaryta sąlyga išvengti atsakymo;
12) klausimo struktūra turi būti paprasta ir aiški, klausimai turi būti trumpi ir tikslūs;
13) reikia vengti klaidingų prielaidų;
14) formuojant klausimus vengti klausimo „kodėl“;
15) jeigu klausimo tikslas yra atskleisti asmenines respondento savybes, kurios yra svarbios
asmeniniu požiūriu, reiktų vengti tiesmukiškumo;
16) į klausimus numatant ranginio tipo atsakymus (pvz., „1“, „2“, „3“, „4“, „5“), turėtų būti
ne mažiau kaip keturios pozicijos;
17) jeigu apie tą patį dalyką klausimu numatomi teigiami ir neigiami atsakymai, šiuos
variantus reikia spausdinti paraleliai, o ne stulpeliu (teigiamus, o vėliau neigiamus).
18) Jeigu apklausa trunka ilgai, tai pradinis silpnesnis dėmesys stiprėja, o pabaigoje vėl
silpnėja, todėl svarbiausi klausimai turėtų būti pateikiami anketos viduryje, o paprastesni
– pradžioje ir pabaigoje. Paprastesni ir neįdomūs klausimai – anketos pabaigoje, o
paprastesni ir įdomūs – pradžioje.
Pagal Kardelį (2007, 181-186 p.) klausimai gali būti atviri ir uždari, tiesioginiai ir
netiesioginiai. Klausimai gali būti skirstomi į kategorijas kaip aprašomieji bei sąsajų ir priežastinius.
Rudzkienė (2005, 25 p.) klausimus skirsto į dichotoninius, atviruosius ir uždaruosius arba į
aprašomuosius, siejamuosius ir priežastinius. Tidikis (2003, 477 p.) anketos klausimus skirsto į:
tiesioginius ir netiesioginius, asmeninius ir neasmeninius, pagrindinius ir kontrolinius.
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Atranka ir imtis
Kardelis (1997; 2007), Rudzkienė (2005) pateikia įvairias imties tūrio nustatymo metodikas.
Šių metodikų parinkimas ir pritaikymas tyrime pasak autorių priklauso nuo daugelio tokių faktorių:
tiriamosios grupės dydžio, tyrimo tikslo, tiriamosios populiacijos savybių (dydžio, vienalytiškumo),
norimo duomenų patikimumo ir tikslumo, pageidaujamų rezultatų, turimos lėšos, būsimos analizės
tipo. Išskiriami du pagrindiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdų atvejai (Kardelis, 2007, 323 p.;
Rudzkienė, 2005, 28 p.):
1) tikimybinis, kai kiekvieno tiriamos populiacijos elemento tikimybė pakliūti į imtį yra
žinoma;
2) netikimybinis, kai tiriamųjų pasiskirstymas populiacinėje grupėje nėra žinomas.
Bartosevičienė (2005, 47 p.) išskiria tokius atrankos būdus: atsitiktini, kursi gali būti
individualus, pakartotinis arba nekartotinis, mechaninis, tipinis ir serijinis (grupinis).
Atlikus tyrimą turėtų būti įvertintas tyrimo reikšmingumas, tyrimo loginis validumas, tyrimo
objekto validumas, vidinis ir išorinis validumas(Kardelis 2007, 331 p.). Pasak Rudzkienės (2005, 27
p.), norint užtikrinti viešosios nuomonės tyrimų validumą būtina užtikrinti tokias sąlygas:
1) turi būti pateiktas tyrimą atlikusios organizacijos pavadinimas;
2) medžiagos rinkimo laikas;
3) apibrėžta tiriamoji populiacija;
4) pateiktas naudotos atrankos metodas, imties dydis ir apklausos vieta. Turi būti nurodyta,
kuris regionas buvo tiriamas, kaip jis buvo suskirstytas smulkiau ir kaip imtis išdėstyta
geografiškai;
5) apklausos būdas ir sutikusių dalyvauti tyrime respondentų procentas. Jei šis rodiklis yra
mažas, reiktų išsiaiškinti nenoro dalyvauti tyrime priežastis;
6) norint išvengti galimų nesusipratimų, turėtų būti paskelbtas teiktų klausimų sąrašas;
7) jeigu pateikiami rezultatai labai skiriasi nuo pradinių surinktų duomenų, turi būti
nurodyta, ar buvo taikyti statistiniai svorių metodai bei kitos statistinės procedūros.
1.3. Apklausos metodų taikymo miško ūkyje apžvalga
Akivaizdu, kad visuomenės ir miško santykis visada buvo ypatingas. Anksčiau miškas buvo
vertinamas dėl pragyvenimo žmonėms funkcijos teikimo, o šiandieniniame pasaulyje, priklausomai
nuo šalies išsivystymo lygio, miškas visuomenei teikia įvairias kitas funkcijas (ekosistemų
paslaugas, ekonomines, rekreacines, grožio, nemedienines funkcijas ir t.t.). Miškas tapo
visuomeninių interesų, ir privačios nuosavybės, kuriai taip pat priskirtos visuomeninės pareigos,
objektu. Dėl žmogaus veiklos miškas tapo ūkinės veiklos subjektu, kuris yra suprantamas (Mažeika,
2007) kaip socialinis reiškinys. Todėl globaliame ir ypač dinamiškame pasaulyje ypatingai svarbu
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stebėti, analizuoti ir rinkti informaciją apie miško socialinius santykius: ko visuomenė nori iš miško
ūkinės veiklos, kaip keičiasi požiūris į mišką, kaip visuomenė įtakoja miško ūkinius procesus; kaip
susidaro nuomonė ir pan. Šiuos santykius įgalina analizuoti socialinių mokslų metodikos, kurios
naudojamos socialinės miškininkystės moksluose.
Užsienio patirtis
Analizuojant mokslinę literatūrą sudėtinga nustatyti, kada pirmą kartą panaudoti socialiniai
metodai (apklausos) miško ūkio veiklai analizuoti. Bliss ir Martin (1989) JAV tyrinėdami privataus
miško savininkų ūkininkavimo tikslus, taikant kokybinius apklausų metodus, teigė, kad iki XX a. 8ojo dešimtmečio pabaigos dauguma apklausų buvo grįstos kiekybiniais, statistiniais metodais.
Galima daryti prielaidą, kad kiekybiniai metodai miško ūkyje buvo naudoti dar iki 8-ojo
dešimtmečio pabaigos, nes socialiniai metodai pradėti plačiai taikyti žymiai anksčiau (1.2 skyrius).
Tačiau, kaip pastebėjo Concin (1981, p 59.), nors statistinių, kiekybinėmis apklausomis surinktų
žinių yra nemažai, tačiau auganti privataus miško savininkų svarba miško ūkyje, reikalauja naujų
tyrimo metodų, nes turima informacija neparodo tam tikrų specifinių charakteristikų, kaip,
pavyzdžiui, požiūrio į miško ūkį, ūkininkavimo tikslų ir pan. Dėl šių priežasčių XX a. 8-ojo
dešimtmečio pabaigą galime laikyti socialinių mokslų, o tiksliau kiekybinių ir kokybinių metodų
miško ūkyje taikymo kartu populiarumo didėjimo pradžia. Kiekybinių ir kokybinių metodų
taikymas miško ūkyje atskleidė įvairių tų metodų taikymo privalumų ir trūkumų.
Bliss ir Martin (1989), Kardelis (1997, p 270-300); Tidikis (2003, p. 355-366), Elliot (2005)
pateikia tokius kiekybinių metodų taikymo privalumus:
1. Nesudėtingai, statistiškai pagrįstai, nustatoma atranka populiacijoje;
2. Gautus apklausų duomenis galima statistiškai ne tik apdoroti, bet ir pagrįsti;
3. Galima statistiškai patikrinti iškeltas hipotezes ir išsiaiškinti jų patikimumo lygį;
4. Tyrimą nesudėtinga pakartoti, o didelį kiekį duomenų galima lengvai valdyti
šiuolaikinėmis programinėmis įrangomis;
5. Sudėtinga paneigti statistiškai pagrįstas išvadas;
6. Rezultatai yra lengviau pripažįstami mokslo pasaulyje;
Aukščiau tekste minėti autoriai pateikia tokius kiekybinių metodų taikymo trūkumus:
1. Kompetencijų trūkumas formuluojant klausimus, ir tendencingų klausimų ir jų
atsakymo variantų parinkimas;
2. Svarbių klausimų nepateikimas apklausose;
3. Apklausa sunkiai pritaikoma, jeigu bandoma individų analizuoti savybes ar bruožus,
požiūrius; nors šias individo savybes kiekybiniai metodai leidžia nustatyti, tačiau šis
metodas neįgalina išsiaiškinti individo elgsenos ir motyvacijų;
4. Kiekybiniai metodai leidžia išsiaiškinti tik vieną gyvenimo atvejį;
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5. Nėra galimybės įvertinti informacijos, kurią pateikia respondentai, tikrumo, patikimumo;
6. Tyrėjas turi laikytis griežto apklausos protokolo, keisti sąlygų, joms besikeičiant
apklausos metu ar įsikišti į apklausą.
Bliss ir Martin (1989),Lönnstedt (1997), Kardelis (1997, p 270-300), Tidikis (2003, p. 355366), Hugosson ir Ingermarson (2004), Elliot (2005) pateikia tokius kokybinių metodų taikymo
miško ūkyje privalumus:
1. Įprastai, tyrimas būna induktyvus;
2. Tyrimo hipotezė ir apklausos (interviu) klausimais nėra formuluojami iš anksto;
3. Pagrindinis kokybinės apklausos elementas yra tyrimo tema ir specifinė informacija,
todėl labai daug dėmesio skiriama duomenų rinkimui apie informantą;
4. Apklausėjas, kaip apklausosdalyvis, gali greitai reaguoti į situaciją ir taip padidinti
apklausos duomenų kokybę;
5. Kokybinė apklausa leidžia išsiaiškinti specifinę informaciją, kurios nebūtų įmanoma
surinkti kitais metodais;
Aukščiau tekste minėti autoriai pateikia tokius kokybinių metodų taikymo trūkumus:
1. Atsižvelgiant į apklausos sąlygas ir įvairius ir sunkiai prognozuojamus informacijos
šaltinius, surenkamas per didelis duomenų kiekis;
2. Nestandartizuoti klausimai, juos reikia sukurti apklausos metu;
3. Apklausiamieji nėra atsitiktiniai, o dažnai ir suinteresuoti tyrimo tema;
4. Nėra standartizuotų kokybinių tyrimų metu surinktos informacijos analizės metodų.
Apibendrinant galima teigti, kad tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai metodai turi savo
privalumų ir trūkumų bei duomenų rinkimo ir analizės ypatybių. Tačiau tyrimuose naudojant šiuos
metodus kartu - jie vienas kitą puikiai papildo (Bliss ir Martin, 1989).
Kokybiniai ir kiekybiniai metodai miško ūkyje yra naudojami norint išanalizuoti įvairias
socialinių santykių miško ūkyje sritis. Šie metodai gan dažnai naudojami, pavyzdžiui, surinkti
socialinės informacijos apie miško ūkį, kuris įgalina analizuoti privačių miškų savininkus ar
visuomenės nuomonę apie valstybinių miškų valdymą ar ūkininkavimą juose. Tokia informacija
leidžia sprendimų priėmėjams priimti sprendimus miško ūkio klausimais, atitinkančius visuomenės
lūkesčius.
Lönnstedt (1997) Švedijoje, norėdama išsiaiškinti privataus miško savininkų tikslus, taikė
kokybinius metodus. Tyrime buvo apklausti 35 privataus miško savininkai, norint išsiaiškinti tų
savininkų miškininkavimo tikslus besikeičiant rinkos ekonomikos sąlygoms. Atsižvelgiant į tai, kad
Švedijoje ir Suomijoje svarbų vaidmenį medienos prekyboje užima privataus miško savininkai,
tokia informacija ypač svarbi medienos pramonės atstovams. Švedijoje privataus miško savininkų
tikslus ir motyvacijas, taikant kokybinius metodus, taip pat tyrinėjo Hugosson ir Ingermarson
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(2004). Tyrimo autorių tikslas buvo nustatyti savininkų miškininkavimo tikslus, bandant juos
modeliuoti. Privataus miško savininkų bendradarbiavimo ypatumus su suinteresuotaisiais, taikant
kokybinius metodus Švedijoje tyrinėjo Guillen (2013). Socialinių reiškinių kaita paskatino
kokybinių tyrimų taikymą, analizuojant privataus miško savininkus ir jų elgesio ypatumus
Suomijoje (Hokajärvi ir kt., 2009). Į šią apklausą buvo įtraukti miškotvarkininkai. Kokybinė analizė
leido išsiaiškinti miškotvarkos ypatumus, kurių intensyvesnė plėtra ir panaudojimas leistų
efektyviau didinti privataus miško savininkų motyvaciją vykdyti miško ūkinę veiklą savo miško
valdoje. Mizaraitė (2001) bei Mizaraitė ir Mizaras (2005A) pateikė nemažai pavyzdžių, kada
Europoje miško socialiniai reiškiniai analizuoti taikant ir kiekybinius metodus. Šie metodai
dažniausiai naudojami, norint išsiaiškinti tam tikrų socialinių grupių požiūrį apie reiškinius
miškuose (pavyzdžiui, visuomenės nuomonė apie miškų tvarkymą valstybinės reikšmės miškuose)
arba yra analizuojami patys visuomenės atstovai, kurie yra susiję su miškais ir juose vykdoma
veikla (pavyzdžiui, norima išsiaiškinti privataus miško savininkų ūkininkavimo tikslus arba norima
nustatyti valstybinių miškų valdytojų požiūrį į privataus miško savininkus ir ūkininkavimo kokybę
ir t.t.).
Retrospektyvinė apklausų patirtis Lietuvoje
Atgavus Lietuvoje nepriklausomybę,miško ūkis radikaliai pasikeitė, pasikeitus politiniam
kontekstui, pereita prie rinkos ekonomikos sąlygų ir dalis miškų palaipsniui atiteko privatiems
valdytojams. Miško ūkyje atsirado nauji socialiniai reiškiniai, kaip privati miškininkystė ir
padidėjusi visuomenės poreikių tenkinimo atsakomybė valstybės įmonėse tame tarpe ir miškų
urėdijose (Mizaras, 2002, 5 p.). Vykstant socialinių reiškinių plėtrai miško ūkyje, turėjo būti
taikomi socialiniai metodai jiems analizuoti ir rinkti informaciją, ją panaudojant ne vien tik priimant
sprendimus, bet ir bandant suprati kas vyksta Lietuvos miško ūkyje. Vieni pirmųjų darbų, taikant
kiekybines analizės metodus, buvo atlikti Dianos Mizaraitės Lietuvos miškų institute 2001 metais.
Mizaraitė (2001) analizavo privačių miškų savininkų ūkininkavimo tikslus, problemas ir poreikius
bei juos lemiančius veiksnius. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti privačiam miško ūkiui
būdingus ūkininkavimo tikslus, problemas ir poreikius bei jų prioritetus. Šis tyrimas ypač buvo
svarbus patiems savininkams, juos kontroliuojančioms, konsultuojančioms ar sprendimus
priimančioms institucijoms. Darbas atliktas taikant anketinės apklausos metodą. Respondentai
apklausai atrinkti sluoksninės atsitiktinės atrankos metodu taip, kad reprezentuotų generalinę aibę
(visus respondentus). Darbe iš viso buvo apklausti 267 respondentai, o analizė atlikta taikant
statistinius metodus.
Aplinkos ministerijos iniciatyva 2003 metais buvo atlikta kiekybinė miško savininkų
Lietuvoje apklausa. Į apklausą buvo įtraukti miško savininkai ir jų šeimos nariai, kurie daugiausiai
rūpinosi nuosavo miško priežiūra arba dalyvavo jų sprendime. Taip pat buvo apklausti Lietuvos
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gyventojai ir palygintos nuomonės apie miškus tarp gyventojų ir privataus miško savininkų, kurių
buvo iš viso apklausti 223. Tyrimas (Aplinkos Ministerija, 2003) atskleidė, kad kai kuriais
klausimais savininkų ir gyventojų nuomonės skyrėsi. Tai galima paaiškinti informacijos trūkumu
Lietuvos gyventojams apie šalies miškus. Tačiau, pažymėtina, kad privataus miško savininkų
nuomonė kai kuriais klausimais neatitiko faktinės miškų situacijos Lietuvoje.
Privataus miško savininkų poreikius 2004 metais analizavo Aidas Pivoriūnas ir Marius
Lazdinis. Darbo autoriai, taikydami kiekybinius tyrimo metodus apklausė 450 privataus miško
savininkų. Privataus miško savininkai buvo atrinkti pagal Lietuvos miškų kadastro duomenis iš 25
administracinių vietovių. Tyrimo (Pivoriūnas ir Lazdinis, 2004) tikslas, panašiai kaip ir Mizaraitės
(2001) tyrimas, buvo atskleisti privataus miško savininkų ūkininkavimo, konsultavimo, požiūrio į
mišką bei kitas miškininkystės problemas. Nors Mizaraitės (2001) bei Pivoriūno ir Lazdinio (2004)
tyrimo tikslai buvo panašūs, tačiau rezultatai kai kuriais aspektais skyrėsi, kad ir buvo taikyta panaši
tyrimo metodika. Pavyzdžiui Mizaraitė (2001) nustatė, kad svarbiausias privataus miško savininkų
tikslas buvo medienos ruoša savo reikmėms, o Pivoriūnas ir Lazdinis (2004) nustatė, kad
svarbiausia yra estetinė miškų svarba. Tokį rezultatų neatitikimą galima paaiškinti kiekybinių
tyrimų taikymo trūkumais, kai klaidos greičiausiai buvo padarytos klausimo formulavimo etape.
Atkreipdami dėmesį, kad Lietuva yra vis dar pereinamajame laikotarpyje, Mizaras ir
Mizaraitė 2005 metais, taikydami kiekinius tyrimo metodus, nustatinėjo privataus miško savininkų
tipus. Darbo autoriai pažymėjo, kad 2005 metais trečdalis miškų teritorijos jau priklausė miško
savininkams, o jų skaičius vis dar ateityje didės, todėl būtina išsiaiškinti, kokie tų savininkų tipai
yra Lietuvoje. Atkreiptinas dėmesys, kad tokie tyrimai (Mizaraitė ir Mizaras, 2005A; 2005B) dar
Lietuvoje nebuvo atlikti. Darbo autoriai savininkus suskirstė pagal jų miškininkavimo tikslus.
Apklausa reprezentavo visus Lietuvos privataus miško savininkus. Apklausa buvo atlikta pagal iš
anksto parengtą klausimyną face-to-face (profesionalaus apklausėjo) apklausos metodu. Iš viso
buvo apklausti 670 respondentai. Klausimyne buvo paruošti 26 klausimais, kurie buvo sugrupuoti
pagal tematikas. Darbo duomenys analizuoti klasterine analize, taikant įvairius statistinius metodus,
padedančius įgyvendinti iškeltus tyrimo uždavinius.
2006 metais Aplinkos ministerija užsakė visuomenės nuomonės apie Lietuvos miškus
tyrimą. Tyrimą atliko Lietuvos miškų instituto darbo grupė. Šis darbas (Aplinkos Ministerija, 2006)
užsakytas dėl miško ūkyje vykstančių sparčių pokyčių bei buvo norima išsiaiškinti, kokia yra
visuomenės nuomonė apie Lietuvos miškus ir ūkininkavimą juose bei buvo norima atlikti privačių
miškų savininkųapklausą, pageidaujant išsiaiškinti paslaugų poreikįmiško ūkyje. Darbe naudotas
anketinės apklausos metodas. Duomenys apdoroti matematiniais statistikos metodais,naudojant
kompiuterines programas MS Excel, SPSS, STATISTICA programines įrangas. Duomenys
grupuoti, skaičiuojant pasiskirstymus, vidurkius. Tyrime buvo atliktos dvi sociologinės apklausos ir
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išaiškinta visuomenės nuomonėmiškų ūkio klausimais beiprivačių miškų savininkų miškų ūkio
paslaugų poreikis.Šiam tyrimui atlikti naudota netikimybinė – kvotinė atranka. Populiacija –
visipilnamečiai Lietuvos respublikos gyventojai nuo 18 metų amžiaus. Imties dydis nustatytas pagal
Kardelio (1997) siūlomą formulę. Iš viso buvo apklausti 864 pilnamečiai Lietuvos gyventojai ir 200
privataus miško savininkai, turintys miško visoje šalyje (apklaustų privataus miško savininkų
skaičius buvo per mažas reprezentuoti visą šalį). Panašus tyrimas į 2006 metais užsakytą Aplinkos
Ministerijos darbą buvo dar atliktas 2013 metais, kuris taip pat buvo užsakytas Aplinkos
ministerijos. Šio tyrimo (Aplinkos Ministerija, 2013) tikslas buvo atlikti veiklos privačiuose
miškuose bei miško savininkų konsultavimo ir kitų poreikių analizę bei surinkti informaciją apie
privačiuose miškuose vykdytą ūkinę veiklą, ūkinės veiklos intensyvumą, miškosavininkų
miškininkystės žinių lygį, mokymosi, konsultavimo ir kitus poreikius. Apklausos anketą sudarė 36
klausimai, apimantys informaciją apie privačių miškų savininkų valdomus miško sklypus, juose
vykdomą ūkinę veiklą, mokymosi, konsultavimo irinformacijos poreikius, kooperacijos poreikius,
informaciją apie Europos Sąjungos paramą miško ūkiui bei bendrą informaciją apie apklausos
dalyvius. Apklausa buvo atliekama paskelbiant tyrimo anketą internetinėje svetainėje bei atliekant
privačių miškų savininkų apklausą telefonu. Iš viso apklausoje dalyvavo 1041 respondentai.
Lietuvos miško ūkio tyrimuose taip pat buvo taikyti ir kokybiniai tyrimo metodai. Brukas ir
Sallnӓs (2012), analizuodami miškotvarkos projektus kaip miškų politikos instrumentą, vykdė
Lietuvos miškotvarkininkų kokybinę apklausą. Apklausos duomenys buvo palyginti su Švedijos
duomenimis. Stanislovaitis ir kt. (2014), taikant kokybinius apklausų metodus, nustatė Lietuvos
privataus miško savininkų tipus. Darbo autoriai nustatė, kad kokybiniai metodai iš esmės Lietuvoje
pasiteisino nustatant miško savininkų tipus. Lyginant Stanislovaičio ir kt. (2014) su Mizaraitės ir
Mizaro (2005A; 2005B) atliktų tyrimų rezultatus, paaiškėjo, kad jie buvo labai panašūs. Tačiau
pažymėtina, kad Stanislovaitis ir kt. (2014), tyrimo metu apklausė 18 privataus miško savininkų, o
Mizaraitė ir Mizaras (2005A; 2005B) – 670. Tačiau Stanislovaitis ir kt. (2014) teigia, kad tiek
kokybiniai tiek kiekybiniai metodai turi savo trūkumų ir privalumų bei tikslingiausia būtų šiuos
metodus tyrimuose naudoti kartu. Tyrimuose naudojant šiuos metodus kartu, būtų galima surinkti
objektyvią informaciją, išvengiat kiekybinių ir kokybinių metodų trūkumų, nes jie vienas kitą
papildytų.
Lietuvos miško ūkio tyrimuose, taikant socialinius metodus, daugiausiai dėmesio skiriama
privačiam miško ūkiui analizuoti, nes tai naujas socialinis reiškinys. Tačiau pastebėtina, kad tik
keletas tyrimų yra atlikta apklausiant visuomenę apie Lietuvos miško ūkį. Žinant, kad pusė Lietuvos
miškų yra valdomi valstybės įmonių miškų urėdijų, kuriose viena iš kertinių veiklos krypčių yra
visuomenės poreikių tenkinimas, mokslinių tyrimų, visuomenės nuomonės klausimais apie
valstybinės reikšmės miškus ir juose vykdomą veiklą, galima teigti – nėra.
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Apibendrinant galima teigti, kad tiek kiekybinės tie kokybinės apklausos yra plačiai
naudojamos visuomenės atstovų nuomonei miškininkystės klausimais išsiaiškinti. Galima daryti
prielaidą, kad kokybinių ir kiekybinių metodų miško ūkio veiklos tyrimuose taikymas ateityje taps
vis svarbesnis. Lietuvoje šie tyrimai nėra sistemingi, nėra sukurta vieninga miško ūkyje vykstančių
socialinių reiškinių stebėsenos sistema. Apklausos Lietuvoje vykdytos atsitiktinai ir nesistemiškai,
aiškinantis atskiras visuomenės ir miško santykių problemas, todėl trūksta tyrimų tiek privačių
miškų,

tiek

valstybinių

miškų

tvarkymo

klausimais.

Pavyzdžiui

Forestry

Commision

(Miškininkystės Komisija) (2011) Didžiojoje Britanijoje yra inicijavusi visuomenės nuomonės apie
miškininkystę šioje šalyje stebėsenos sistemą jau eilę metų. Šioje sistemoje naudojami kiekybių
tyrimų apklausos metodai, kur apklausos atliekamos pagal regionus, apklausiant respondentus
vyresnius nei 18 metų. Apklausos rezultatai atspindi visuomenės nuomonę apie klimato kaitą,
biologinę įvairovę, miškininkavimą ir panašiai.

21

2. DARBO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, OBJEKTAS, METODIKA
2.1.

Darbo tikslas, uždaviniai, objektas

Darbo tikslas – atlikti visuomenės nuomonės apie Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės
miškų tvarkymą analizę. Darbo tikslui pasiekti buvo suformuluoti tokie uždaviniai:
1) išanalizuoti veiklos, vykdomos Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose,
ypatumus;
2) parengti apklausos anketas, atskleidžiančias visuomenės požiūrį į vykdomą veiklą
Kaišiadorių valstybinės reikšmės miškuose;
3) atlikti visuomenės nuomonės apie Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose
vykdomą veiklą analizę;
4) palyginti visuomenės nuomonės apie Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose
vykdomą veiklą rezultatus su anksčiau atliktų tyrimų rezultatais.
Darbo objektas – visuomenės nuomonė apie Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės
miškuose VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos vykdomą veiklą.
2.2. Darbo objektas
Kaišiadorių miškų urėdijos teritorija yra pietrytinėje Lietuvos dalyje, kuri beveik visa dengia
Kaišiadorių administracines rajono ribas (1 pav.). Urėdija miškus valdo ir naudoja patikėjimo teise
bei disponuoja jais įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą
(veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą
mediena bei miško ištekliais.) ir kitą miškų urėdijos įstatuose numatytą veiklą. Miškų urėdijos
savininkė yra valstybė. Valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės valdymo
institucija – Generalinė miškų urėdija. Miškų urėdija buvo įsteigta 1918 metais, po Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo (Kaišiadorių miškų urėdija, 2015).
Aplinkos ministerijos duomenimis (2014) bendras miško žemės plotas urėdijoje siekė 47
tūkst. ha. iš jų valstybinės reikšmės miškai užėmė 25 tūkst. ha, (55,4 %), privatūs – 21 tūkst. ha. II
grupės miškai sudaro 22 proc., III grupės miškai 12 proc., o IV grupės miškais 66 proc. urėdijos
miškų ploto dalis. Kaišiadorių miškų urėdijoje vyrauja pušynai – 33,3 proc., eglynai – 29,2 proc. ir
beržynai – 18,3 proc. Ąžuolynai sudaro 4,2 proc. visų urėdijos miškų dalį. Kaišiadorių miškų
urėdijos tipinę administracinę struktūrą yra patvirtinusi Generalinė miškų urėdija. Urėdijoje 2015
metais dirbo 81 darbuotojas, iš kurių 48 buvo specialistai ir 33 darbininkai. Vidutinis medynų tūris
urėdijoje buvo 251 m³/ha. Brandžių medynų plotais III ir IV grupės miškuose siekė 5 tūkst. ha, o
vidutinis tūris šiuose miškuose buvo 341 m³/ha. Vidutinis medynų amžius Kaišiadorių miškų
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urėdijoje buvo 59 metai, skalsumas – 0,73, bendrasis tūrio prieaugis 7,3, o prieaugio dalis kaupiama
medyne – 3,9 m³/ha. Pagrindiniais kirtimais urėdijoje kertama 66,6 tūkst. m³ medienos, o tarpiniais
– 31,7 m³, 97 % kirtimo darbus atlieka rangovai, kurie i 55 proc. medienos urėdijoje ištraukia. 2013
metais urėdijoje buvo atkurta 210 ha, įveista 81,1 ha miško. Urėdija valdo 28,6 ha dydžio medelyną,
buvo suskirstyta į 7 girininkijas, kurių vidutinis plotas 3,7 tūkst. ha. Urėdijos pajamos siekė 4 mln. €
(14 mln. Lt), o išlaidos beveik 3,76 mln. € (13 mln. Lt).
Palyginus Kaišiadorių miškų urėdijos 2014 (Aplinkos ministerija, 2014) ir 2002 metų
(Generalinė miškų urėdija, 2003) veiklos rodiklius buvo nustatyta, kad bendras miško žemės plotas,
esantis urėdijos teritorijoje padidėjo daugiau nei 1 tūkst. ha, tačiau valstybinės reikšmės plotas dėl
privatizavimo proceso iš esmės nepasikeitė. Nuo 2002 metų privačių miškų urėdijoje padvigubėjo
nuo 10,4 tūkst. iki 21 tūkst. ha. Miškų grupėms priskirtų miškų urėdijoje pokyčių per analizuojamą
periodą neįvyko. Nuo 2002 metų urėdijoje po ~1 proc. sumažėjo pušynų ir eglynų, tačiau~2 proc.
padidėjo beržynų plotas bei 0,3 proc. padidėjo ąžuolynų plotas. Palyginus su 2009 metų
duomenimis (Aplinkos ministerija, 2010) vidutinis tūris urėdijoje padidėjo 31 m³/ha, brandžių
medynų plotas padidėjo 0,7 tūkst. ha, o vidutinis tūris šiuose miškuose padidėjo 26 m³/ha. Vidutinis
visų medynų amžius Kaišiadorių miškų urėdijoje padidėjo 2 metais, skalsumas – 0,3, o bendrasis
tūrio prieaugispadidėjo 1,3 m³/ha. Nuo 2002 metų pagrindiniais kirtimais urėdijoje kertamos
medienos sumažėjo beveik 2 tūkst. m³, o tarpiniais beveik 4 tūkst. m³, 2013 metais urėdijoje atkurta
mažiau nei 20 ha, kaip 2002 metais. Nuo 2002 metų darbuotojų bendras skaičius sumažėjo beveik
tris kartus, per pastarąjį laikotarpį buvo panaikintos dvi girininkijos, tačiau jų vidutinis plotas
paveik nepasikeitė. Nuo 2002 metų daugiau nei 20 proc. padidėjo rangovų atliekamų kirtimo darbų
dalis bei beveik 10 kartų padidėjo rangovų ištraukimo darbų dalis urėdijoje. Urėdijos pajamos
padidėjo beveik 40 proc., o išlaidos ~30 proc.
Kaišiadorių miškų urėdijoje saugomos teritorijos (biosferos poligonai, biosferos rezervatai,
savivaldybių draustiniai, valstybiniai draustiniai, regioniniai parkai, nacionaliniai parkai, rezervatai)
sudaro virš trečdalio valstybinės reikšmės miškų teritorijos. Kaišiadorių miškų urėdijoje
sertifikavimo darbai, kurie privalomi atlikti kas 5 metai, buvo atlikti 2003 m. spalio mėn.,
sertifikatas įteiktas – 2004 metų kovo mėn. Kaišiadorių miškų urėdijoje inventorizuotos ir
patvirtintos 75 kertinės miško buveinės, kurios užima 230 ha miško plotą. Retų ir saugomų
paukščių lizdaviečių skaičius 2014 m. buvo 122 (2002 metais – 117). Miškų urėdijos teritorijoje yra
daug rekreacinių objektų: urėdija įrengė poilsiavietes (9 vnt.), rekreacinius takus (13 vnt.),
apžvalgos aikšteles (2 vnt.) ir atokvėpio vietas (22 vnt.). Kaišiadorių miškų urėdijos teritorijoje
pastatyti šeši informaciniai stendai su schema, kurioje pažymėtos visos urėdijos miškuose esančios
saugomos teritorijos, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio objektai, poilsiavietės. 2013 metais urėdija
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atnaujino 18 rekreacinių objektų. 2013 metais urėdija konsultavo 465 privataus miško savininkus
(Kaišiadorių miškų urėdija, 2015).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis (http://osp.stat.gov.lt/) Kaišiadorių rajono
savivaldybėje 2014 metų pradžioje iš viso gyveno 32358 asmenys. Vyresni nei 18 metų buvo28783
asmenys, tai 88,95 proc. visų gyventojų. To paties šaltinio duomenimis Kaišiadorių rajono
savivaldybėjemiesto statusą turinčiose gyvenvietėse 2014 m. pradžioje gyveno 11696 asmenys.
Lietuvos statistikos departamentas nepateikia Kaišiadorių miesto gyventojų demografinės sudėties
pagal amžių, todėl daroma prielaida, kad miesto gyventojų suaugusių asmenų dalis yra proporcinga
rajono gyventojų daliai. Šiuo būdu nustatyta, kad Kaišiadorių mieste gyvena 10404asmenys vyresni
nei 18 metų. 74 proc. Kaišiadorių rajono gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse, o 34 proc. miesto
statusą turinčiose gyvenvietėse.

1 pav. Kaišiadorių rajono savivaldybės ribos VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos teritorijoje

2.3. Darbo metodika
Pirminiai apklausos anketos lapai buvo parengti, o klausimai, atspindintys iškeltą daro tikslą,
suformuluoti vadovaujantis Tidikio (2003), Rudzkienės (2005), Čekanavičiaus ir Murausko (2006),
Kardelio (2007) pateiktomis anketinės apklausos rengimo ir vykdymo rekomendacijomis. Vėliau,
kaip ekspertai, į anketos rengimą buvo įtraukti Kaišiadorių miškų urėdijos darbuotojai.
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Vadovaujantis ekspertų nuomone bei, atsižvelgiant į anksčiau atlikto panašaus pobūdžio anketinės
apklausos rezultatus (2 priedas), buvo parengta šio darbo apklausos anketa (1 priedas).
Imties dydžiui, statistiškai reprezentuojančiam Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojus,
nustatyti buvo naudota Schwarrze (1993 metai) (šaltinis: Vitalija Rudzkienė. Socialinė statistika /
vadovėlis. 2005 metai, Vilnius, 34 p.) formulė.
VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos užsakymu apklausa buvo atlikta profesionalaus apklausėjo
standartizuoto betarpiško (face-to-face) interviu metodu. Apklausėjas vedė pokalbį su respondentu
pagal parengtus klausimus, atsakymus fiksuodamas anketoje. Buvo apklausti Kaišiadorių rajono
savivaldybės miesto ir kaimo gyventojai nuo 18 metų. Apklausoje naudota daugiapakopės
stratifikuotos tikimybės atrankos metodas, užtikrinantis duomenų reprezentatyvumą, t.y. kiekvienas
namų ūkis turėjo vienodas galimybes būti apklaustas. Apklausos duomenys, kurie buvo užkoduoti
skaitinėmis reikšmėmis, buvo pateikti xlsx formate.
Duomenų analizė atlikta naudojant MS Excel ir STATISTICA programas. Programomis
STATISTIKA ir MS Excel buvo atlikta visų anketos klausimų dažnių analizė. Duomenys buvo
vizualizuoti histogramomis. Respondentų demografines – charakteristines tendencijas kiekvienam
atsakymų variantui nustatyti buvo naudota dažnių analizė. Demografine tendencija buvo laikomas
5 proc. dažnių skirtumas nuo anketoje nustatytų demografinių rodiklių dažnių.
Šio tyrimo rezultatai buvo palyginti su analogiškai atliktos sociologinės apklausos
rezultatais, analizuotais 2007 metais. 2007 metais vykdytos apklausos anketa, vykdymo metodika ir
rezultatai yra pateikti priede nr. 2.
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3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ
3.1.

Demografiniai respondentų rodikliai

Visuomenės nuomonės apklausa apie VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos veiklą, vykdomą
Kaišiadorių rajono miškuose, atlikta 2014 metų liepos 01–28 dienomis. Nustatyta, kad norint
reprezentuoti Kaišiadorių rajono gyventojus, reikia apklausti 384 respondentus.Buvo apklausti 385
respondentai.Dalis atsakymų anketose buvo neatsakyti, dėl šios priežasties respondentų skaičius,
pateikęs atsakymus į klausimus, svyravo nuo 345 iki 385. Kaišiadorių rajone apklaustų gyventojų
demografinis apibūdinimas pateiktas 2 ir 3 pav.
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3 pav. Demografiniai respondentų rodikliai

Anketinės apklausoje dalyvavo 60 proc. vyrų ir 40 proc. moterų, kur daugumos amžius
(43 proc. respondentų) siekė 40–49 metus. 57 proc. respondentų buvo įgiję profesinį arba aukštąjį
neuniversitetinį išsilavinimą. 29 proc. apklaustųjų nurodė, kad jie yra samdomi darbuotojai, o
18 proc. – privačios įmonės savininkai. Daugiau nei pusė (57 proc.) respondentų nurodė, kad jie
gyvena, kur įrengtas centralizuotas šildymas arba šildymas suskystintais naftos produktais. 58 proc.
respondentų nurodė, kad gyvena rajone arba kaime. Namų ūkiai, kurie šildomi malkomis ar kitu
kietuoju kuru, sudarė 34 proc. apklausoje dalyvavusių gyventojų. Nuosavybę į mišką turėjo 17 proc.
respondentų, iš kurių 31 proc. sudarė moterys. 80 proc. respondentų, turinčių mišką, sudarė vyresni
nei 40 metų, 28 proc. iš jų buvo ūkininkai ir 22 proc. samdomi darbuotojai. 46 proc. privataus
miško savininkų nurodė, kad jie šildosi malkomis arba kitu kietuoju kuru, o 75 proc. nurodė, kad
gyvena rajone ar kaime. 18 proc. apklaustųjų nežino ar nėra užtikrinti, kad turi nuosavo miško.
Dažniausiai (79 proc. respondentų) nežino, ar turi nuosavo miško, rajono gyventojai.
3.2. Respondentų nuomonės apie vykdomą veiklą Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės
miškuose rezultatai
Nustatyta (4 pav.), kad kelis kartus ar kartą per mėnesį mišką lankė 60 proc. respondentų.
Kelis kartus per savaitę miškas buvo lankomas rečiausiai (8 proc. respondentų), o penktadalis (22
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proc. respondentų) apklaustųjų teigė, kad miško nelanko išvis arba jame buvojo 1–2 kartus per
metus.
N=384*
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4 pav. Kaišiadorių rajono miškųlankymo dažnumas

Kelis kartus ar kartą per mėnesį mišką lankančių respondentų ypatumai buvo panašūs.
Dažniausiai tokius miško lankymo ypatumus turėjo aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) (43 proc.
respondentų) ar profesinį (32 proc.) išsilavinimą įgiję apklaustieji, dirbantys samdomais
darbuotojais (23 proc. respondentų) ar esantys privačios įmonės savininkai (30 proc. respondentų)
bei gyvenantys rajone (kaime) (64 proc. respondentų). Didžioji dalis (70 proc. respondentų)
respondentų, lankę mišką kelis kartus ar kartą per mėnesį, nurodė, kad miško neturi.
Kelis kartus per savaitę dažniausiai (81 proc. respondentų) lankėsi vyrai, turintys nuosavo
miško (81 proc. respondentų) ir gyvenantys rajone (69 proc. respondentų). Kartą per savaitę miške
dažniausiai (47 proc. respondentų) lankosi profesinį išsilavinimą turintys apklaustieji, kurie gyveno
rajone (kaime) (71 proc. respondentų), o jų būstai yra šildomi centralizuotai arba suskystintais
naftos produktais (70 proc. respondentų). 1–2 kartus per metus dažniau mišką lankė moterys (60
proc. respondentų) taip patapklaustieji gyvenantys mieste (53 proc. respondentų), kurių būstas
šildomas centralizuotai (43 proc. respondentų).
Visai miško nelanko jauni 18–29 metų ir virš 60 metų turintys apklaustieji, kurie kartu
sudarė 55 proc. visų miško nelankančių dalį. Dažniausiai miško nelanko samdomi darbuotojai (24
proc. respondentų) ir pensininkai (21 proc. respondentų), gyvenantys mieste (66 proc. respondentų),
kurių būstas yra šildomas centralizuotai (53 proc.).
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Beveik pusė visų(49 proc. respondentų) apklaustųjų galvojo, kad svarbiausia valstybinės
reikšmės miškų paskirtis buvo aplinkosauginė. 42 proc. visų respondentų mano, kad miškas tai
poilsiui ir jo teikiamų nemedieninių gėrybių naudojimui skirta vieta, o trečdalis (34 proc.) teigia,
kad svarbiausia yra ekonominė paskirtis (5 pav.).
60
49

50

42
40
34
% 30

20
9

10

0
Ekonominė paskirtis
(pajamos, medienos
šaltinis)

Miškas, tai poilsiui ir jo Aplinkosauginė paskirtis
teikiamų nemedieninių (oro valymas, biologinė
gėrybių naudojimui įvairovė, rūšių apsauga ir
skirta vieta
t.t.)

Neturiu nuomonės

Klausime buvo galimi keli atsakymų variantai. Dėl šios priežasties atsakymų suma viršija 100%, todėl histograma atspindi
ne nuomonės pasiskirstymą tarp respondentų, o visų respondentų nuomonę kiekvienam atsakymų variantui atskirai.
5pav. Svarbiausia valstybinės reikšmės miškų paskirtis

Beveik 31proc. apklaustųjų, teigiančių, kad svarbiausia yra valstybinės reikšmės miškų
paskirtis ekonominė, turėjo nuosavo miško. Respondentų, manančių, kad miškas, tai poilsiui ir jo
teikiamų nemedieninių gėrybių naudojimui skirta vieta, ir kad svarbiausia valstybinės reikšmės
miškų paskirtis yra aplinkosauginė, charakteristika buvo artima demografiniams respondentų
rodikliams.
Gyventojų nuomonė ženkliai skyrėsi dėl Kaišiadorių rajono miškingumo pokyčio (6 pav.).
Kad miškingumas rajone mažėja, galvojo 34 proc. respondentų, o daugiau nei trečdalis (38 proc.)
manė, kad miškingumas nesikeičia. Apie miškingumo pokytį nuomonės neturėjo beveik penktadalis
apklaustųjų.
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6 pav. Miškingumo pokytis

Duomenų analizė atskleidė, kad 36 proc. respondentų, manančių, jog miškingumas didėja,
buvo miško savininkai ir panaši dalis savininkų (33 proc. respondentų) galvojo, kad miškingumas
mažėja. Didžioji dalis respondentų (76 proc. respondentų), vyresnių nei 40 metų, įgijusių (44 proc.
respondentų) aukštąjį ne universitetinį išsilavinimą, galvojo, kad miškingumas nesikeitė.
Dažniausiai (83 proc. respondentų) miškingumo pokyčio klausimu nuomonės neturėjo jaunesni
respondentai, kurių amžius svyravo nuo 18 iki 49 metų bei aukštojo išsilavinimo neturintys
apklaustieji (75 proc. respondentų). Studentai sudarė 20 proc., apklaustųjų, kurių būstas šildomas
centralizuotai, jie sudarė 40 proc. visų nuomonės neturinčių respondentų. Apklaustųjų tarpe miško
savininkai sudarė 3 proc. nuomonės neturinčiųrespondentų.
Beveik trečdalis Kaišiadorių rajono apklaustų gyventojų nežinojo, kad jų gyvenamosios
vietovės valstybinės reikšmės miškus valdo valstybės įmonė Kaišiadorių miškų urėdija (7 pav.).
Žinojo ar kažką apie tai yra girdėję 73 proc. respondentų. Penktadalis respondentų tiksliai žinojo,
kad Kaišiadorių miškų urėdija valdo Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškus.
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7 pav. Kaišiadorių miškų urėdijos Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškų valdymas

Apie Kaišiadorių miškų urėdijos veiklą Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose
geriausiai (85 proc. respondentų) buvo susipažinę vidutinio amžiaus (30–59 metų) gyventojai.
Apklaustųjų, kurie žinojo apie Kaišiadorių miškų urėdijos veiklą, turinčių vidurinį ir kitą
išsilavinimą, buvo 13 proc., o 47 proc. respondentų sudarė apklaustieji, teigiantys, kad turi nuosavo
miško. Daugiausiai (82 proc. respondentų) kažką girdėję apie Kaišiadorių miškų urėdijos veiklą
Kaišiadorių rajono miškuose buvo jauni ir vidutinio amžiaus (18–49 metai) apklausti rajono ar
kaimo (62 proc.), miško neturintys (74 proc. respondentų) gyventojai. Didžiausia (74 proc.
respondentų)nieko nežinančiųapie Kaišiadorių miškų urėdijos veiklą Kaišiadorių rajono miškuose
respondentų dalį sudarė jauni (18–29 metų), vidutinio (40–49 metų) bei senyvo (dagiau 60 metų)
amžiaus apklaustieji, o 7 proc. visų nežinančių sudarė miško turintys respondentai.
Respondentų nuomonė dėl informacijos apie Kaišiadorių miškų urėdiją ir jos prižiūrimus
Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškus pakankamumo pasiskirstė netolygiai (8 pav.).
Mažiau nei penktadalis respondentų galvojo, kad informacijos užtenka ir beveik pusė manė, kad
tikriausiai užtenka. Tačiau 41 proc. galvojo, kad informacijos neužtenka ar visai neturėjo nuomonės
šiuo klausimu.
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8 pav. Informacija apie Kaišiadorių miškų urėdiją ir jos prižiūrimus Kaišiadorių rajono valstybinės
reikšmės miškus

Informacijos apie Kaišiadorių miškų urėdiją ir jos prižiūrimus Kaišiadorių rajono
valstybinės reikšmės miškus daugiau užteko miesto gyventojams (51 proc. respondentų) nei
rajono.Apklaustieji, turintys nuosavo miško, sudarė 41 proc. respondentų dalį pateikusių
nuomonę,kad informacijos užtenka. Didžiausia respondentų dalis (88 proc. respondentų), teigusių,
kad informacijos tikriausiai užtenka, buvo miško neturintys bei nežinantys ar turi, gyventojai. 44
proc. respondentų dalį sudarė vidutinio amžiaus (40–49 metai) apklaustieji bei 88 proc. miško
neturintys ar nežinantys, kad turi miško nuosavybės, respondentai,teigiantys, kad informacijos apie
Kaišiadorių miškų urėdiją ir jos prižiūrimus Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškus
neužtenka ar neturėjo apie tai nuomonės.
Pagrindiniais informacijos šaltiniais apie Kaišiadorių rajono miškustrečdaliui visų
respondentų buvogiminaičiai, draugai, pažįstami ar nuomonė buvo suformuota patiems besilankant
miške (9 pav.). Žiniasklaidos priemonių informacijos šaltinių svarbapasiskirstė tolygiai: nuo 14 iki
20 proc. apklaustųjų teigė, kad daugiausiai informacijos gaunama per televizijos laidas, spaudą,
radiją bei internetą. Visai nesidomėjo miškininkystės veikla beveik dešimtadalis visų apklaustųjų.
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Klausime buvo galimi keli atsakymų variantai. Dėl šios priežasties atsakymų suma viršija 100%, todėl histograma atspindi
ne nuomonės pasiskirstymą tarp respondentų, o visų respondentų nuomonę kiekvienam atsakymų variantui atskirai.
9 pav.Informacijos šaltiniai apie Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškus

Televizijos laidas daugiausiai (78 proc. respondentų) žiūrėjo vidutinio amžiaus (30–49
metų) vyrai (72 proc. respondentų). Radijo laidas dažniausiai (49 proc. respondentų) klausėsi
vidutinio amžiaus (40–49 metų), aukštąjį ne universitetinį išsilavinimą (49 proc.), kurių būstas
šildomas suskystintais naftos produktais (42 proc. respondentų), gyvenantys (70 proc. respondentų)
rajone (kaime) apklaustieji. Internetu, kaip informacijos šaltiniu daugiau naudojosi moterys ir
respondentai, gyvenantys mieste. Ketvirtadalį respondentų, teigusių, kad svarbiausias yra internetas,
kaip informacijos šaltinis, sudarė savininkai, teigę, kad turi nuosavo miško. Nustatyta, kad
informacijos šaltinis „iš lūpų į lūpas“ daugiau būdingas mieste gyvenantiems ir nuosavo miško
turintiems savininkams. Svarbiausiais informacijos šaltinis juos matant būdingas ūkininkams,
pensininkams, bedarbiams bei privataus miško savininkams.
Respondentų vertinimas dėl Kaišiadorių miškų urėdijos Kaišiadorių rajono valstybinės
reikšmės miškų geros būklės užtikrinimo parodė, kad nuomonės ženkliai skyrėsi (10 pav.). Daugiau
nei pusė (63 proc.) apklaustųjų įvertino urėdiją gerai arba puikiai (11 proc.). Vidutiniškai urėdiją
įvertino daugiau nei penktadalis respondentų, o nuomonės šiuo klausimu neturėjo 11 proc.
apklaustųjų.
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10 pav. Respondentų vertinimas apie Kaišiadorių miškų urėdijos gerai užtikrinimą Kaišiadorių rajono
valstybinės reikšmės miškų būklę

Kaišiadorių miškų urėdijos geros miškų būklės užtikriną Kaišiadorių rajono valstybinės
reikšmės miškuose puikiai ir gerai buvo linkę vertinti vyrai (65 proc. respondentų), vidutinio
amžiaus (40–49 metai) (49 proc. respondentų), aukštąjį universitetinį ir ne universitetinį
išsilavinimą (60 proc. respondentų) įgiję apklaustieji. Taip pat gerus ir puikius vertinimus teikti
buvo linkę privačių įmonių savininkai ir ūkininkai (34 proc. respondentų), privataus miško
savininkai (25 proc. respondentų) bei rajone gyvenantys respondentai. Vidutinius ir blogus
vertinimus suteikti daugiau buvo linkusios moterys, 30–39 metų amžiaus (32 proc. respondentų),
vidurinį išsilavinimą (18 proc. respondentų) turintys, tarnautojų pareigas užimantys, mieste
gyvenantys respondentai.
Respondentų vertinimas dėl Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose esančių
gamtinių rekreacinių objektų (informaciniai stendai, kelių būklė, rekreacinių objektų būklė)
pritaikymo visuomenei parodė, kad dažniausiai vertinimai buvo vidutiniai arba geri (11 pav.). Pagal
vidutinių ir gerų vertinimų procentinę skalę respondentai pasidalino į dvi panašias dalis: miškuose
esančius gamtinius rekreacinius objektų vidutiniškai 34 proc. apklaustųjų vertino vidutiniškai, o
gerai vertino vidutiniškai 32 proc. Vertinimo klausimu vidutiniškai 12 proc. apklaustųjų neturėjo
nuomonės, 11 proc. įvertino būklę kaip blogą, o vidutiniškai 8 proc. būklę įvertino, kaip puikią.
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11 pav. Respondentų vertinimas dėl Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose
esančių gamtinių rekreacinių objektų pritaikymo visuomenei

Informacinę sistemą vertinti vidutiniškai buvo linkę privačių miškų savininkai. Gerai
informacinę sistemą buvo linkę vertinti vyrai (65 proc. respondentų) ir respondentai nurodę, kad
turi nuosavo miško (24 proc. respondentų).Privažiavimus (kelių būklę)vidutiniškai vertinti buvo
linkusios moterys, privačių įmonių savininkai (24 proc. respondentų), rajone (kaime) gyvenantys
(66 proc. respondentų) apklaustieji. Gerai kelių būklę buvo linkę vertinti daugiau nei 50 metų
turintys respondentai bei respondentai gyvenantys mieste. Rekreacinių (poilsinių) objektų būklę
vidutiniškai buvo linkusios vertinti moterys, privačių įmonių savininkai (24 proc. respondentų), bei
respondentai pažymėję, kad nežino ar turi nuosavo miško. Gerus vertinimus buvo linkę suteikti
vyrai (66 proc. respondentų) bei respondentai nurodę, kad turi nuosavo miško (24 proc.
respondentų).
Daugiau nei pusė respondentų beveik visas socialines Kaišiadorių miškų urėdijos iniciatyvas
vertino gerai ir puikiai (12 pav.). Vidutiniškai trečdalis apklaustųjų socialines iniciatyvas vertino
vidutiniškai, vidutiniškai dešimtadalis respondentų šias iniciatyvas vertino blogai, panašus
respondentų skaičius neturi nuomonės dėl urėdijos miškininkų organizuojamų socialinių iniciatyvų.
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12 pav. Respondentų vertinimas dėl Kaišiadorių miškų urėdijos miškininkų socialinių iniciatyvų

Bendradarbiavimą su vaikais gerai ir puikiai buvo linkę vertinti aukštąjį universitetinį
išsilavinimą įgiję, rajone (kaime) gyvenantys, nuosavo miško turintys respondentai. Vidutiniškai šią
socialinę iniciatyvą buvo linkę (50 proc. respondentų) vertinti 40-49 metus turintys, aukštąjį ne
universitetinį (42 proc. respondentų) išsilavinimą įgiję respondentai bei privačių įmonių savininkai
ir apklaustieji, kurių būstas šildomas suskystintais naftos produktais. Bendradarbiavimą su vietiniais
gyventojais gerai ir puikiai vertinti buvo linkę aukštąjį išsilavinimą įgiję bei privataus miško
turintys respondentai. Vidutiniškai bendradarbiavimą su vietiniais gyventojais buvo linkę vertinti
vyrai (68 proc. respondentų), profesinį išsilavinimą (35 proc. respondentų) turintys, samdomą darbą
dirbantys, būstą šildantys suskystintais naftos produktais (35 proc. respondentų) apklaustieji. Miško
sodinimo šventę gerai ir puikiai linkę vertinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei nuosavo miško
turintys apklaustieji. Vidutinius vertinimus buvo linkę suteikti vyrai (65 proc. respondentų), aukštąjį
neuniversitetinį išsilavinimą įgiję (44 proc. respondentų), turintys 40–49 metų (51 proc.
respondentų), dirbantys samdomą darbą, gyvenantys rajone (kaime) (66 proc. respondentų)
apklaustieji. Inkilų kėlimo šventę gerai ir puikiai buvo linkę vertinti aukštąjį universitetinį
išsilavinimą įgiję ir nuosavo miško turintys apklausti gyventojai. Inkilų kėlimo šventę vidutiniškai
buvo linkę vertinti vyrai (69 proc. respondentų), respondentai sulaukę 30–39 metų amžiaus,
apklaustieji gyvenantys rajone (kaime) ir respondentai nurodę, kad nežino ar turi nuosavo miško (25
proc. respondentų). Akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ gerai ir puikiai linkę vertinti 50–59
amžiaus sulaukę bei nuosavo miško turintys respondentai. Vidutiniškai šią socialinę idėją linkę
vertinti privačių įmonių savininkai ir respondentai gyvenantys rajone (kaime).
Apklausos rezultatai atskleidė skirtingas respondentų nuomonesKaišiadorių rajono
valstybinės reikšmės miškuose vykdomų kirtimų klausimu(13 pav.). Didžioji dalis (45 proc.)
galvojo, kad urėdija miškuose kerta medienos tiek pat kiek jos priauga. Ketvirtadalis teigė, kad
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Kaišiadorių rajono miškuose kertama daugiau nei medienos priauga, 14 proc. respondentų manė,
kad kertama mažiau nei medienos priauga. Beveik penktadalis apklaustųjų šiuo klausimu neturėjo
nuomonės.
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13 pav. Respondentų nuomonė apie Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose
vykdomus kirtimus

Apie tai, kad urėdija kerta medienos mažiau nei jos priauga buvo daugiau linkusios manyti
moterys, vyresnio nei 50 metų amžiaus, aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys, pagrindinį
užsiėmimą nurodę kaip ūkininkas, kitu kietuoju kuru būstą šildantys, nuosavo miško turintys
respondentai. Nuomonę, kad urėdijos miškuose kertama medienos tiek pat kiek jos priauga buvo
linkę turėti vyrai, 40-49 metų amžiaus sulaukę (56 proc.) respondentų, aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą įgiję, būstus šildantys suskystintais naftos produktais, rajone (kaime) gyvenantys
respondentai. Respondentai, kurie turėjo 60 metų ir daugiau, kaip pagrindinį užsiėmimą nurodę
pensininkas, buvo linkę manyti, kad urėdija miško naudoja daugiau nei jo priauga. Nuomonės šiuo
klausimu buvo linkę neturėti moterys, 18–29 metų turintys, kaip pagrindinį užsiėmimą nurodę
studentas, miete gyvenantys (60 proc. respondentų) bei nežinantys, ar turi nuosavo miško,
apklaustieji.
Kaišiadorių rajono gyventojų apklausa parodė panašias nuomones Kaišiadorių miškų
urėdijoje vykdomų miško atkūrimo ir apsaugos darbų vertinimo klausimu (14 pav.). Iš esmės,
miško atkūrimo ir apsaugos darbų vertinimai yra teigiami: gerai ir puikiai šiuos darbus vidutiniškai
vertino 43 proc., vidutiniškai vertino apie 33 proc., o blogai vertino vidutiniškai 9 proc. respondentų.
Nuomonės dėl miško atkūrimo ir apsaugos darbų neturėjo vidutiniškai 14 proc. apklaustųjų.
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Geriausiai respondentų buvo vertinami miško atkūrimo ir miško įveisimo naujose ne miško žemėse
darbai.
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14 pav. Respondentų vertinimas dėl Kaišiadorių miškų urėdijoje vykdomų miško
atkūrimo ir apsaugos darbų

Gerai ir puikiai Kaišiadorių miškų urėdijoje vykdomus miško atkūrimo ir miško įveisimo
naujose ne miško žemėse darbus buvo linkę vertinti vyrai (67 proc. respondentų), 40-49 metų
amžiaus (49 proc. respondentų), rajone (kaime) gyvenantys (64 proc. respondentų) apklaustieji.
Vidutiniškai ar blogai šiuos darbus buvo linkę vertinti 30-39 metų respondentai bei respondentai
nurodę, kad jų pagrindinis užsiėmimas buvo ūkininkavimas.
Gerai ir puikiai Kaišiadorių miškų urėdijoje vykdomus priešgaisrinės, sanitarinius (apsaugos
nuo ligų ir kenkėjų) darbus buvo linkę vertinti vyrai aukštąjį išsilavinimą bei nuosavo miško
turintys respondentai. Vidutiniškai ir blogai priešgaisrinės, sanitarinius (apsaugos nuo ligų ir
kenkėjų) darbus buvo linkę vertinti profesinį išsilavinimą įgiję (38 proc. respondentų), rajone
(kaime) gyvenantys apklausti gyventojai.
Miško atkūrimo ir miško įveisimo kirtavietėse darbus gerai ir puikiai buvo linkę vertinti
vyrai (67 proc. respondentų), apklaustieji sulaukę 50–59metų amžiaus, turintys aukštąjį išsilavinimą
ir nuosavo miško (27 proc. respondentų)respondentai. Blogai ir vidutiniškai šiuos darbus buvo linkę
vertinti apklaustieji, kurie priskyrė save gyvenantiems rajone ar kaime (64 proc. respondentų).
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Anketinės apklausos duomenų analizės rezultatai parodė respondentų panašią nuomonę
įdomiausios Kaišiadorių miškų urėdijos veiklos klausimu (15pav.). Nuo 20 iki 23 proc. respondentų
nurodė, kad įdomiausi buvo miško priežiūros, kirtimų, aplinkosauginės veiklos, rekreacinių objektų
įrengimo ir medžioklės organizavimo darbai. 12–17 proc. respondentų nurodė, kad įdomiausi buvo
urėdijos veiklos bendri, miško sodinimo, miško savininkų konsultavimo, socialinės veiklos darbai.
Visai urėdijų veikla nedomino 9 proc. apklaustųjų.
23

25

20

20

20

20

21
17

15
15
%

13

12

9

10

3

5

Kita

Visai nedomina

Socialinė (visuomeninė)
veikla

Miško savininkų
konsultavimas

Medžioklės
organizavimas

Rekreacinių (poilsinių)
objektų įrengimas

Aplinkosauginė veikla

Miško kirtimai

Miško priežiūra (miško
retinimo darbai,
priešgaisrinė apsauga ...)

Miško sodinimas

Bendra urėdijų veikla iš
esmės

0

Klausime buvo galimi keli atsakymų variantai. Dėl šios priežasties atsakymų suma viršija 100%, todėl histograma atspindi
ne nuomonės pasiskirstymą tarp respondentų, o visų respondentų nuomonę kiekvienam atsakymų variantui atskirai.
15 pav. Respondentų nuomonė apie įdomiausią Kaišiadorių miškų urėdijos veiklą

Bendra urėdijų veikla iš esmės buvo linkę daugiau domėtis aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą turintys, privačias įmones valdantys ir nuosavo miško turintys respondentai. Miško
sodinimo darbais ypatingai domėjosi 50-59 metų sulaukę (23 proc. respondentų), profesinį ir
aukštąjį išsilavinimą turintys, dirbantys samdomais darbuotojais (38 proc. respondentų), nuosavą
būstą šildantys malkomis (38 proc. respondentų) bei nuosavo miško turintys (28 proc. respondentų)
respondentai. Miško priežiūros darbais daugiausiai domisi vyrai (66 proc. respondentų), sulaukę 5059 metų amžiaus, dirbantys tarnautojais, namus šildantys atsinaujinančiais energijos šaltiniais,
nuosavo mišką valdantys respondentai. Informaciją apie miško kirtimus daugiausia linkę rinkti
vyrai (71 proc. respondentų), sulaukę 50-59 metų, profesinį ir aukštąjį išsilavinimą įgiję, malkomis
savo būstą šildantys, rajone (kaime) gyvenantys (70 proc. respondentų), nuosavo miško turintys ir
nežinantys, ar turi miško nuosavybės, respondentai. Aplinkosaugine veikla daugiausia linkę domėtis
40-49 metų, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą įgiję (51 proc. respondentų), samdomais
darbuotojais dirbantys, nuosavo miško turintys respondentai. Rekreacinių objektų įrengimo darbais
ypatingai domisi vyrai (66 proc. respondentų), aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgiję, nuosavo
miško turintys (20 proc. respondentų) apklausoje dalyvavusių gyventojų. Medžioklės organizavimu
linkę domėtis vyrai (73 proc. respondentų), sulaukę 50–59 metų amžiaus, miško turintys
39

respondentai. Miško savininkų konsultavimu daugiausia linkę domėtis 40–59 metų amžiaus,
aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgiję (44 proc. respondentų), tarnautojais dirbantys ar ūkininkais
save laikantys, nuosavo miško turintys ar nežinantys, kad jo turi, respondentai. Socialine veikla
daugiau suinteresuotos moterys, vidurinį išsilavinimą turintys respondentai.
Nustatyta, kad daugiau nei du trečdaliai respondentų neturi nuomonės ar nieko nėra girdėję
apie valstybinių miškų sertifikavimą ir sertifikavimo daromą įtaką Kaišiadorių miškų urėdijos
veiklai (16 pav.). Beveik penktadalis apklaustųjų galvoja, kad miškų sertifikavimas daro įtaką
urėdijos veiklai.
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16 pav. Respondentų nuomonė apie miškų sertifikavimo daromą įtaką Kaišiadorių
miškų urėdijos veiklai

Tai, kad miškų sertifikavimas daro įtaką Kaišiadorių miškų urėdijos veiklai būdinga manyti
vyrams (70 proc. respondentų), aukštąjį išsilavinimą turintiems (23 proc. respondentų), valdantiems
privačias įmones, gyvenantiems rajone (kaime) (66 proc. respondentų) bei nuosavo miško
turintiems (31 proc. respondentų) apklaustiesiems. Respondentams turintiems 40–49 metus,
pensininkams ar studentams būdinga galvoti kad miškų sertifikavimas neturi įtakos urėdijos veiklai.
Kaišiadorių rajone apklaustų respondentų nuomonė dėl aplinkosauginių reikalavimų
griežtinimo valstybinės reikšmės miškuose ženkliai išsiskyrė (17pav.). Daugiau nei pusė
respondentų nuomonės dėl aplinkosauginių reikalavimų griežtinimo neturėjo. Trečdalis respondentų
mano, kad aplinkosaugą miškuose reikia griežtinti, o likusieji (16 proc.) nuomonės šiuo klausimu
neturėjo.
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17 pav. Respondentų nuomonė apie aplinkosauginių reikalavimų griežtinimą
valstybinės reikšmės miškuose

Dėl aplinkosauginių reikalavimų griežtinimo valstybinės reikšmės miškuose linkę pasisakyti
vyrai (65 proc. respondentų), apklaustieji laikantys save ūkininkais bei privataus mišo turintys
respondentai. Prieš aplinkosauginius reikalavimus pasisakantiems respondentams būdingas
vidurinis ir profesinis išsilavinimas (53 proc. respondentų), buvo pensininkai (20 proc. respondentų),
malkomis šildėsi būstą (38 proc. respondentų).
Anketinė apklausos rezultatai dėl gyventojų pageidavimų tvarkant Kaišiadorių rajono
valstybinės reikšmės miškus atskleidė tai, kad trečdalis respondentų pageidauja įrengti daugiau takų
bei kelių ir norėjo, kad būtųpagerinta jų kokybė (18pav.). 27 proc. respondentų pageidauja griežčiau
bausti gamtos niokotojus, o 24 proc. nori miškuose daugiau įrengtų miško baldų, pavėsinių
laužaviečių, žaidimų aikštelių, stovyklaviečių. Nuo18 iki 21 proc. respondentų nori, kad dažniau
būtų išvežamos šiukšlės, greičiau sutvarkomi virtuoliai ir sausuoliai medžiai, būtų įrengta daugiau
pažintinių takų, būtų mažinamas kirtimų intensyvumas. Pageidavimų visai neturėjo 3 proc.
apklaustųjų.
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Klausime buvo galimi keli atsakymų variantai. Dėl šios priežasties atsakymų suma viršija 100%, todėl histograma atspindi
ne nuomonės pasiskirstymą tarp respondentų, o visų respondentų nuomonę kiekvienam atsakymų variantui atskirai.
18 pav. Respondentų pageidavimai tvarkant Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės
miškus

Dažniau išvežti šiukšles iš miško buvo linkę vidurinį išsilavinimą įgiję ir nuosavo miško
turintys respondentai. Pašalinti virtuolius sausuolius, pavojingus medžius ir šakas buvo linkę
pageidauti vyrai (76 proc. respondentų), sulaukę 40-49 metų amžiaus, dirbantys samdomais
darbuotojais (36 proc. respondentų), gyvenantys rajone (kaime) ir turintys nuosavo miško (29 proc.
respondentų) apklaustieji. Įrengti daugiau takų bei kelių, gerinti jų kokybę ypatingai norėjo 40–49
metų amžiaus (50 proc. respondentų), aukštesnį išsilavinimą įgiję, rajone gyvenantys respondentai.
Pageidaujantys įrengti naujus miško baldus, pavėsines, laužavietes, žaidimų aikštelių,
stovyklaviečių buvo linkę 40–49 metų amžiaus, rajone gyvenantys ir nuosavo miško turintys
apklaustieji. Griežčiau bausti gamtos niokotojus išskirtinai pageidaujantys buvo aukštąjį
universitetinį išsilavinimą turintys apklausti gyventojai. Įrengti daugiau ir atnaujinti įrengtus
informacinius stendus pageidauti buvo linkę 40–49 metų amžiaus ir privatus miško turintys
respondentai. Mažinti miško kirtimų intensyvumą ypatingai pageidavo moterys, ūkininkai ir
privataus miško turintys (27 proc. respondentų) apklaustieji. Įveisti daugiau miškų (didinti
Kaišiadorių rajono miškingumą) pageidaujantiems būdinga moteriška lytis (57 proc. respondentų),
darbo neturintys, būstus šildantys kitu kietuoju kuru ir atsinaujinančiais energijos ištekliais. Įrengti
daugiau pažintinių takų norintiems būdingas aukštasis universitetinis išsilavinimas ir turimas
nuosavas miškas.
Duomenų analizė parodė, kad du trečdaliai respondentų rekomenduotų aplankyti
Kaišiadorių rajono miškus (19 pav.). Mažiau nei penktadalis – nerekomenduotų. Šiuo klausimu
nuomonės neturėjo 15 proc. apklaustųjų.
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19pav. Respondentų nuomonė dėl rekomendacijos lankyti Kaišiadorių rajono miškus

Rekomenduoti lankyti Kaišiadorių rajono miškus buvo linkę respondentai neturintys
nuosavo miško. Nerekomenduojantiems miškus lankyti buvo būdinga turėti daugiau nei 60 m.,
įgytas profesinis išsilavinimas (42 proc. respondentų), būstus šildantiems suskystintais naftos
produktais ir nežinantiems ar turi nuosavo miško.
3.3. Respondentų nuomonės apie vykdomą veiklą Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės
miškuose rezultatų palyginimas su ankstesnių tyrimų rezultatais
Dėl skirtingai suformuluotų klausimų anketose bei iš esmės besiskiriančių statistinių
reikšmingumų, lygiagretus Kaišiadorių miškų urėdijos apklausų, atliktų 2007 ir 2014 metais,
palyginimas nėra įmanomas. Tačiau šiame darbe tarp apklausų buvo palyginti bendrieji visuomenės
pokyčiai per pastaruosius septynerius metus.
Palyginimas parodė informacijos šaltinių naudojimo, ieškant informacijos apie miškus ir
juose vykdomą veiklą, gyventojų įpročių pokyčius. Taigi, sumažėjo spaudos svarba ir padidėjo
respondentų dalis, kuri informaciją gauna naudojant informacines technologijų priemones.
Greičiausiai dėl šios priežasties (paprastesnio ir greitesnio informacijos prieinamumo) sumažėjo
apklaustųjų skaičius, kuriems nepakanka informacijos. Tačiau būtina pažymėti, kad 2014 metais
apklausos duomenys atskleidė jaunų (18–29 metai) respondentų polinkį nesidomėti miškais ir
vykdoma ūkine veikla juose.
Nustatyta, kad per septynerius metus padidėjo gyventojų skaičius, kurie yra patenkinti
miškų būkle ir juose vykdoma veikla. Atkreiptinas dėmesys, kad požiūris dėl aplinkosauginės
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reikšmės, kaip svarbiausia miško paskirtis, tarp gyventojų nepasikeitė, tačiau daugiau vertinama
ekonominė miško svarba. Kita vertus, ženkliai padidėjo respondentų skaičius neturinčių nuomonės
aplinkosaugos miške klausimu bei beveik dvigubai mažiau apklaustųjų pasisakė už aplinkosauginių
reikalavimų griežtinimą miškuose.
3.4. Apibendrinimas
Gyventojų nuomone, svarbiausia valstybinės reikšmės miškų paskirtis yra gamtos
saugojimas. Nors per pastaruosius 15 metų reikalavimai (pvz., NATURA 2000 teritorijų steigimas,
biologinės įvairovės, miškų sertifikavimas pagal FSC reikalavimus, retųjų paukščių lizdų
išskyrimas ir daugelis kitų aplinkosaugos projektų) Lietuvoje ženkliai didėjo, trečdalis respondentų
mano, kad aplinkosaugą miškuose reikia toliau plėsti. Nors gyventojai gan aktyviai domisi
aplinkosauga, tačiau pripažįsta, kad jiems trūksta informacijos apie saugomas teritorijas Kaišiadorių
rajono miškuose. Pastarąjį teiginį įrodo tai, kad daugiau nei du trečdaliai apklausos dalyvių neturi
nuomonės ar nieko nėra girdėję apie valstybinės reikšmės miškų sertifikavimą ir jo daromą įtaką
Kaišiadorių miškų urėdijos veiklai. Mažai žinomą miškų sertifikavimo sąvoką Lietuvoje galima
paaiškinti tokiomis prielaidomis: pirma, trūksta informacijos populiarioje žiniasklaidoje ar švietimo
sistemoje, paaiškinant visuomenei sertifikavimo principus, prasmę ir naudą gamtai; antra,
sertifikuoti miškai nėra įtraukti i nacionalinę saugomų teritorijų sistemą, todėl visuomenės gali būti
suprantama kaip nelabai reikšminga veikla ir; galiausiai, miškai Lietuvoje pradėti sertifikuoti dar
visai neseniai (daugiau nei prieš dešimt metų), o gyventojai geriau žino sąvokas, kaip rezervatas,
draustinis ir t.t., kurie asocijuojasi su gamtos saugojimo režimu.
Lietuvos miško ūkio statistikos duomenimis (Aplinkos ministerija, 2001) nuo 2000-ųjų metų
Kaišiadorių rajone bendras miškų plotas padidėjo daugiau nei 1,4 tūkst. ha, o nuo 2009-ų iki 2014-ų
metų vidutinis Kaišiadorių miškų urėdijos medyno tūris atitinkamai padidėjo nuo 221 m³ iki 251 m³,
tačiau apklausa rodo gyventojų nuomonių dėl miškingumo ir vykdomų kirtimų skirtumą. Nors
gyventojai nurodė, kad domisi miškingumu ir kirtimais ir informacijos užtenka, tačiau didžioji
dauguma manė, kad miškingumas mažėja arba nesikeičia, o medienos kertama daugiau arba tiek pat
kiek jos miškuose priauga, ir nori, kad būtų mažinamas kirtimo intensyvumas. Tokią nuomonę,
susidariusią tarp gyventojų, galima paaiškinti neobjektyvių informacijos šaltinių naudojimu.
Antra vertus, gyventojai mano, kad urėdija palaiko gerą miškų būklę ir labai palankiai
vertina miško atkūrimo bei apsaugos darbus. Respondentai labai teigiamai vertino socialines
Kaišiadorių miškų urėdijos iniciatyvas (bendradarbiavimą su vaikais ir vietos gyventojais, inkilų
kėlimo šventės, akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“). Apklaustieji nurodo, kad įdomiausi
urėdijoje yra miškų priežiūros, kirtimo, aplinkosauginės veiklos, rekreacinių objektų įrengimo ir
medžioklės organizavimo darbai.
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Anketinės apklausos rezultatai informacijos sklaidos klausimu parodė tai, kad daugiau nei
70 proc. respondentų žino ar yra kažką girdėję, jog jų gyvenamosios vietovės valstybinės reikšmės
miškus valdo valstybės įmonė Kaišiadorių miškų urėdija. Tačiau beveik pusė apklausos dalyvių
nurodė, kad informacijos apie Kaišiadorių miškų urėdiją ir jos prižiūrimus šio rajono valstybinės
reikšmės miškus neužtenka ar nuomonės šiuo klausimu visai neturėjo. Pagrindiniai informacijos
šaltiniai apie valstybinės reikšmės miškus didelei respondentų daliai yra giminaičiai, draugai,
pažįstami arba nuomonę jie susidaro patys, lankydamiesi miške. Pažymėtina, kad tik penktadalis
apklausos dalyviųinformacijos apie miškus gauna per žiniasklaidos priemones, kuriose galimai
sutelktos didžiausios urėdijų pastangos.
Tyrimas parodė, kad gyventojai dažnai lankosi Kaišiadorių rajono miškuose (kartą per
mėnesį mišką lanko 60 proc. apklaustųjų), todėl turi tvirtą teigiamą nuomonę apie gamtiniusrekreacinius objektus (informacinius stendus, kelių būklę, rekreacinių objektų būklę). Be to, žmonės
pageidauja daugiau įrengtų takų, kelių, miško baldų, pavėsinių ir laužaviečių, žaidimų aikštelių,
stovyklaviečių, ateityje gerinamos jų kokybės. Apklaustieji taip pat siūlo griežčiau bausti gamtos
niokotojus, dažniau išvežti šiukšles, lankomose vietose greičiau tvarkytivirtuolius ir sausuolius
medžius.
Respondentų nuomonės apie vykdomą veiklą Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės
miškuose rezultatų palyginimas atskleidė, kad gyventojų nuomonė gan per trumpa laiko tarpą (7
metai) kai kuriais klausimais (pvz., požiūris apie aplinkosauginių reikalavimų griežtinimą) ženkliai
pasikeitė. Kitas svarbus aspektas, atskleistas, lyginant apklausas, tai informacijos šaltinių apie
miško ūkį naudojimo įpročių nustatyta kaita.
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IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Darbo rezultatai parodė, kad respondentų nuomone urėdija palaiko gerą miškų būklę ir labai

1.

palankiai vertina miško atkūrimo bei apsaugos darbus. Respondentaiteigiamai vertino
socialines Kaišiadorių miškų urėdijos iniciatyvas (bendradarbiavimą su vaikais ir vietos
gyventojais, inkilų kėlimo šventės, akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“). Buvo nustatyta,
kad visuomenei didžiausią susidomėjimą urėdijoje kelia miškų priežiūros, kirtimo,
aplinkosauginės veiklos, rekreacinių objektų įrengimo ir medžioklės organizavimo darbai.
Anketinės apklausos rezultatai parodė gyventojų nuomonės neatitikimą esamiems

2.

miškininkystės valstybinės reikšmės miškuose faktams:
•

nuo 2000-ųjų metų Kaišiadorių rajono bendras miškų plotas padidėjo daugiau nei 1,4 tūkst.
ha, tačiau net 72 % gyventojų mano, kad miškingumas mažėja arba nesikeičia;

•

palyginus 2009 ir 2014 metų vidutinius Kaišiadorių miškų urėdijos vidutinius medynų
tūrius, jie atitinkamai padidėjo nuo 221 m³ iki 251 m³, tačiau 25% respondentų mano, kad
medienos kertama daugiau nei priauga arba, kad kertama tiek pat kiek priauga 45 %;

•

nors pastaraisiais metais buvo vykdoma aplinkosauginių reikalavimų plėtra valstybinės
reikšmės miškuose, tačiau 30 % respondentų nori toliau reikalavimus griežtinti.

3.

Anketinės apklausos rezultatų palyginimas su rezultatais, gautais 2007 metais parodė
sumažėjusįrespondentų skaičių, kuriems nepakanka informacijos apie miškuose vykdomą
veiklą. Palyginimas atskleidė, kad jaunoji karta linkusi vis labiau nesidomėti miškais ir juose
vykdomais procesais bei buvo nustatyta, kad padidėjo (16 proc.) gyventojų skaičius, kurie yra
patenkinti miškų būkle ir juose vykdoma veikla.

4.

Nustatyta, kad daugiausiai respondentai pageidavo įrengti rekreacinės infrastruktūros objektų:
takų, kelių, miško baldų, pavėsinių ir laužaviečių, žaidimų aikštelių, stovyklaviečių.
Respondentai siūlė griežčiau bausti gamtos niokotojus, dažniau išvežti šiukšles, lankomose
vietose greičiau tvarkyti virtuolius ir sausuolius medžius.

Remiantis apklausų rezultatais, siūloma urėdijai peržiūrėti visuomenės nuomonės
informavimo (formavimo) prioritetus, atsižvelgiant į demografinius gyventojų rodiklius ir
paskirstant informacijos srautus tikslinėms auditorijoms.
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PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Darbo vadovui lektoriui dr. Mariui Kavaliauskui už sugaištą laiką bei
dėmesį, kurį skyrėte konsultacijoms.
Ypatingai

dėkoju

Kaišiadorių

miškų

urėdijos

urėdui

Stasiui

Truskauskui

už

bendradarbiavimą ir suteiktas žinias.
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PRIEDAI
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Priedas nr. 1
Visuomenės nuomonė apie VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos veiklos vykdomos Kaišiadorių
rajono miškuose tyrimas.
Valstybinei Kaišiadorių miškų urėdijos administracijai labai svarbi visuomenės nuomonė apie vykdomą
ekologinę, socialinę (visuomeninę) veiklą Kaišiadorių regiono valstybiniuose miškuose. Visuomenės apklausos
rezultatai leistų ne tik nustatyti stipriąsias ir silpnąsias Kaišiadorių miškų urėdijos veiklos puses, bet ir paskirstyti
veiklos prioritetus visuomenės poreikių tenkinimo kokybės gerinimui.
Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl Jūsų prašome pateikti savo nuomonę apie vykdomą veiklą valstybiniuose
miškuose Kaišiadorių regione . Anketa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik mokslinio darbo tikslais.
1. Jūsų lytis:
Moteris
Vyras
2. Kuriai amžiaus grupei Jūs priklausote?
18-29
30-39
40-49
50-59
> 60
3. Koks

Jūsų išsilavinimas?

Vidurinis
Profesinis
Aukštasis neuniversitetinis (kolegija)
Aukštasis universitetinis
Kita
4. Kuo šiuo metu užsiimate?
Tarnautojas
Samdomas darbuotojas
Privačios įmonės savininkas
Ūkininkas
Pensininkas
Studentas
Namų šeimininkė
Bedarbis
Kita
5. Kokių būdu yra šildomas Jūsų būstas?
Centralizuotas šildymas
Šildymas suskystintais naftos (dujos, dyzelinas ar pan.) produktais
Šildymas malkomis
Šildymas kitu kietuoju kuru
Šildymas atsinaujinančiais energijos šaltiniais
Kita
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6.

Gyvenamoji vieta

Miestas
Miesto rajonas (kaimas)
7. Ar turite nuosavo miško?
Taip
Ne
Nežinau
8. Ar dažnai lankotės Kaišiadorių rajono miškuose?
Kelis kartus per savaitę
Kartą per savaitę
Kelis kartus per mėnesį
Kartą per mėnesį
1-2 kartus per metus
Nesilankau
9. Kokia Jūsų manymu yra svarbiausia valstybinės reikšmės miškų paskirtis? (pasirinkite tinkamus
atsakymų variantus)
Ekonominė paskirtis (pajamos, medienos šaltinis)
Miškas, tai poilsiui ir jo teikiamų nemedieninių gėrybių naudojimui skirta vieta
Aplinkosauginė paskirtis (oro valymas, biologinė įvairovė, rūšių apsauga ir t.t.)
Neturiu nuomonės
10. Ką manote apie miškingumą Kaišiadorių rajone?
Miškingumas didėja
Miškingumas mažėja
Miškingumas nesikeičia
Neturiu nuomonės
11. Ar žinote, kad valstybinės reikšmės Kaišiadorių rajono miškus valdo Kaišiadorių miškų urėdija?
Taip
Kažką girdėjau
Ne
12. Ar Jums užtenka informacijos apie Kaišiadorių miškų urėdiją ir jos prižiūrimus Kaišiadorių rajono
miškus?
Užtenka
Tikriausiai
Neužtenka
Neturiu nuomonės
13. Iš kurio informacijos šaltinio Jūs daugiausiai sužinote apie Kaišiadorių rajono miškus? (galite pasirinkti
kelis atsakymų variantus )
TV laidų
Spaudos
Radijo
Interneto
Giminaičiai, draugai, pažįstami
Pagal matomus miškus, juose besilankant
Nesidomiu tokia veikla
Kita
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14. Kaip manote, ar Kaišiadorių miškų urėdija užtikrina gerą Kaišiadorių rajono miškų būklę?
1–neturiu nuomonės
2 – blogai
3 – vidutiniškai
4 – gerai
5– puikiai

15. Įvertinkite Kaišiadorių rajono miškuose esančių gamtinių rekreacinių (poilsinių) zonų pritaikymą
visuomenei?
1–neturiu
2 – blogai
3 – vidutiniškai
4 – gerai
5– puikiai
nuomonės
Informacinė sistema (stendai)
Privažiavimai (kelių būklė)
Rekreacinių (poilsinių) objektų
būklė
16. Kaip vertinate Kaišiadorių miškų urėdijos miškininkų socialines (visuomenines) iniciatyvas?
1–neturiu
2 – blogai
3 – vidutiniškai
4 – gerai
5– puikiai
nuomonės
Bendradarbiavimą su vaikais
Bendradarbiavimą su vietiniais
gyventojais
Miško sodinimo šventė
Inkilų kėlimo šventė
Akcija „Parsinešk Kalėdas
į savo namus“

17. Kuriam teiginiui apie urėdijos veiklą Kaišiadorių rajono valstybinės reikšmės miškuose Jūs pritariate

Urėdija miškuose kerta medienos mažiau nei jo priauga
Urėdija miškuose kerta medienos tiek pat kiek jo priauga
Urėdija miškuose kerta medienos daugiau nei jo priauga
Neturiu nuomonės
18. Kaip vertinate Kaišiadorių miškų urėdijoje vykdomus miško atkūrimo ir apsaugos darbus?
1–neturiu
2 – blogai
3 – vidutiniškai
4 – gerai
5– puikiai
nuomonės
Miškų atkūrimo ir miško
įveisimo naujose ne miško
žemėse darbai
Priešgaisrinė, sanitariniai
(apsauga nuo ligų ir kenkėjų)
darbai
Miškų atkūrimo ir miško
įveisimo kirtavietėse darbai
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19. Kuri Kaišiadorių miškų urėdijos miškininkų veikla Jums yra įdomiausia (pasirinkite Jums tinkamus
atsakymų variantus)?
Bendra urėdijų veikla iš esmės
Miško sodinimas
Miško priežiūra (miško retinimo darbai, priešgaisrinė apsauga ...)
Miško kirtimai
Aplinkosauginė veikla
Rekreacinių (poilsinių) objektų įrengimas
Medžioklės organizavimas
Miško savininkų konsultavimas
Socialinė (visuomeninė)veikla
Visai nedomina
Kita
20. Kaip Jūs galvojate, ar valstybinių miškų sertifikavimas turėjo įtakos Kaišiadorių miškų urėdijos
ūkininkavimui (Kaišiadorių miškų urėdija griežtai laikosi aplinkosauginių, socialinių, ekonominių
reikalavimų, atitinkančių tarptautinius FSC principus ir kriterijus)?
Taip
Neturiu nuomonės
Ne
Apie valstybinių miškų sertifikavimą neteko girdėti
21. Kaip manote ar reikia griežtinti aplinkosauginius reikalavimus Kaišiadorių rajono miškuose?
Taip
Neturiu nuomonės
Ne
22. Kokie būtų Jūsų pageidavimai tvarkant Kaišiadorių rajone esančius valstybinės reikšmės miškus?
(pasirinkite Jums tinkamus atsakymų variantus)
Dažniau išvežti šiukšles iš miško
Pašalinti virtuolius sausuolius, pavojingus medžius ir šakas
Įrengti daugiau takų bei kelių, gerinti jų kokybę
Įrengti naujus miško baldus, pavėsines, laužavietes, žaidimų aikštelių, stovyklaviečių
Griežčiau bausti gamtos niokotojus
Įrengti daugiau ir atnaujinti įrengtus informacinius stendus,
Mažinti miško kirtimų intensyvumą
Įveisti daugiau miškų (didinti Kaišiadorių rajono miškingumą)
Įrengti daugiau pažintinių takų
Kita
Viskas yra gerai, kaip yra šiuo metu
Neturiu nuomonės
23. Ar Jūs rekomenduotumėte apsilankyti Kaišiadorių miškuose?
Taip, žinoma
Taip, tikriausiai
Ne
Neturiu nuomonės
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