
 
 

Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAED006 
Pavadinimas lietuvių kalba: Biocheminė ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Biochemical Ecology 
Dalyko apimtis: 7 kreditų, 187 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 
127 val. 
 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 50 Individuali užduotis 10 
Konsultacijos 5 Individualus darbas 50 
Egzaminas 5 Pasirengimas egzaminui 67 
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Doktorantūra Miškotyra laisvai pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: naujų fundamentalių žinių pagrindu įvertinti organizmų biocheminės 
sąveikos reiškinio svarbą vietinių rūšių ir ekosistemų bioįvairovei bei atsikūrimui; nustatyti rūšių 
migravimo priežastis, sąlygas ir lygius įvairiose ekosistemose; įvertinti įvairių aplinkos veiksnių 
kaitos poveikį alelopatijos reiškiniui, rūšių įsikūrimui ir bioįvairovei,   ekosistemų stabilumui; įvertinti 
antropogeninių veiksnių įtaką biocheminei sąveikai natūraliose ir antropogeninėse ekosistemose; 
pritaikyti biocheminės sąveikos ekologijos žinias rūšių bioįvairovei valdyti įvairiose bendrijose, 
siekiant išsaugoti ekosistemų bioįvairovę. 
 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biomedicinos mokslo srities (privalumas 
Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties) magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis 
laipsnis. 
 

Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios, jų taikymas: gebės įvertinti biocheminių medžiagų svarbą organizmų komunikavimo 

palaikymui; vertinti augalų ir kitų organizmų cheminę sąveiką; taikyti natūralios ir kultūrinės 
floros rūšių biocheminę sąveiką ekosistemų tyrime ir valdyme; įvertinant augalų ir kitų organizmų 
cheminę sąveiką, tinkamai parinkti greta auginamus augalus, efektyviau taikyti biologines kontrolės  
priemones. Šios žinios kvalifikuotam  ekologui, aplinkotyros, miškininkystės ir pan. sričių specialistui 
būtinos naujų ekologinių idėjų ir technologijų kūrimui ir vystymui. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: kritiškai ir objektyviai vertinti, analizuoti, sisteminti rūšių biocheminę 
sąveiką ekosistemose, poveikį bioįvairovei ir praktinei rūšių kontrolei; gebėti identifikuoti skirtingo 
intensyvumo rūšių biocheminę sąveiką, formuojant optimalų ekologinį režimą ekosistemose ir 
galimybes jį gerinti; pasiūlyti optimalius ekosistemų tvarumo sprendimus; vykdyti fundamentinius ir 



taikomuosius  ekosistemų dinamikos priežasčių ir stabilumo sąlygų tyrimus. 
Specialieji gebėjimai: strateginis, kvalifikuotas ir kritiškas požiūris į rūšių biocheminę sąveiką, 

jos reikšmę ekologiniams pokyčiams bei poveikį visuomenei; geba savarankiškai tirti biocheminę 
rūšių sąveiką, pasiūlyti naujas jų reguliavimo ir panaudojimo strategijas. 

Socialiniai gebėjimai: kvalifikuotai ir visuomenei suprantamai perteikt biocheminės rūšių 
sąveikos priežastis, pasekmes, perspektyvas bei naujus jų valdymo būdus; skatinti visuomenės 
ekologinę raidą, dalyvaujant ekologinių problemų sprendime. 

Asmeniniai gebėjimai: savarankiškai ir kvalifikuotai vertinti rūšių, populiacijų ir ekosistemų 
atsikūrimo, analizės ir valdymo sprendimus, konstruktyviai reaguoti į antropogeninės ir gamtinės 
aplinkos pokyčius. Gebės savarankiškai vykdyti originalius biocheminės sąveikos tyrimus miestų 
miškininkystės tematika. 
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas; 
3. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose situacijose; 
4. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; 
5. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai; 
6. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas; 
7. Papildomos literatūros savarankiškos studijos; 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 50 val. 

1. Biocheminė sąveika ekosistemose. Organizmų biocheminės sąveika ekosistemose. Alelopatija - 
konkurencijos trukdymas. Infocheminės medžiagos - biocheminės sąveikos mediatoriai. 
Alelochemikalų tipai. Pagrindinės alelochemikalų grupės (5/6). 

2. Alelopatinė augalų tarpusavio sąveika Augalų alelopatinis jautrumas. Augalų alelopatinių 
medžiagų cheminė prigimtis ir veikimas. Aplinkos poveikis antrinių metabolitų susidarymui. 
Alelopatija ir augalų atsparumas ligoms. Autotoksiškumas. Alelopatinė augalų ir mikroorganizmų 
sąveika (5/6). 

3. Alelochemikalų dinamika augaluose. Nuo laboratorinių iki lauko tyrimų. Alelchemokalų 
aptikimas. Alelochemikalų veikimo mechanizmai ir ekologinė reikšmė (5/6). 

4. Cheminės apsaugos mechanizmas. Ksenobiotikų detoksikavimas augalais: fitoremediacija (5/6). 
5. Augalų ir vabzdžių cheminė sąveika. Vabzdžių feromonai. Cheminės apsaugos kaina (5/6). 
6. Alelopatijos reiškinys fitocenozėse. Alelopatinis dirvos nualinimas. Kultūrinių augalų 

alelopatinės savybės. Augalinių liekanų alelopatinis poveikis (5/6). 
7. Monerų, Protistų, grybų, samanų biocheminė sąveika ekosistemose Įvairių organizmų taksonų 

biocheminė sąveika ir jos reikšmė ekosistemoms (5/6). 
8. Alelopatijos vaidmuo svetimžemių augalų invazijos procesui sausumos ekosistemose (5/6). 
9. Alelopatijos ir abiotinio streso sąveika Ekofiziologiniai procesai sukelti alelochemikalų (5/6). 
10. Ekologinės alelopatijos pasekmės. Efektas bioįvairovei. Poveikis mikroorganizmų simbiozei, 

invazijai, bendrijų kaitai (5/6). 
 

Indivualus darbas: parengti aktualia tema prezentaciją. 
 

Dalyko studijų metodai: 
• Paskaitos ir praktiniai darbai. 
• Paskaitų metu doktorantai klauso dalyko paskaitas. Diskutuoja dėstytojo pateiktos temos arba 

problemos tema. 



• Praktinių darbų metu vykdo pagal pateiktą užduotį savarankiškai, konsultuojami dėstytojo bei 
kolektyvinėse diskusijose aptardami galimus užduoties sprendimo variantus. Baigę darbą skaito 
trumpus pranešimus, kurie po to aptariami. 
 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų 
kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,25 Baigus lab. darbus 
Individuli užduotis 0,25 Baigus kursą 
Egzaminas 0,50 Baigus kursą 
 

Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais: 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti biocheminių 
medžiagų svarbą 
organizmų 
komunikavimui 

analizuoti augalų ir kitų 
organizmų cheminę 
sąveiką; 

Paskaitos, diskusija Klausimai, 
probleminiai 
klausimai numatyti natūralios ir 

kultūrinės floros rūšių 
biocheminę sąveiką 
ekosistemų tyrime ir 
valdyme 

Paskaitos, diskusija Klausimai, 
probleminiai 
klausimai 

įvertinti organizmų 
cheminę sąveiką 

Paskaitos, diskusija Klausimai, 
probleminiai 

Pritaikyti žinias apie 
biochemines medžiagas 
organizmų 
komunikavime, 
praktinėje bei 
aplinkosauginėje 
veikloje. 

analizuoti natūralios ir 
kultūrinės floros rūšių 
biocheminę sąveiką 
ekosistemų tyrime ir 
taikyti jos valdyme 

Konsultacijos , individualios 
užduoties rengimas 

Klausimai, 
prezentacija 

Numatyti alelochemikalų 
taikymą ekosistemų 
valdyme ir įvertinti 
alelochemikalų reikšmę 
ekosistemoms 

Konsultacijos Klausimai, 
pratybos darbų
pateikimas 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujoje 
ar kintančioje aplinkoje. 
Savarankiškai mokytis ir 
tobulėti. Gamtos išteklių 
vertinimas, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

Kūrybiškai taikyti žinias 
praktikoje, vertinti 
naujausias žinias, 
technologijas, procesus. 
Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Konsultacijos, diskusijos Klausimai, 
probleminiai 
klausimai 



Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms išsaugant 
bioįvairovę. 
Gamtą tausojančių 
tradicijų puoselėjimas. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, 
probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Cheema Z. A., M. Farooq, A. Wahid. Allelopathy. Current Trends and Future Applications. 
Springer -Verlag Berlin Heidelberg, 2013. 

2. Davis M.A. Invasion biology. Oxford University Press, Oxford. 2009. 
3. Harborne J. B. Introduction to Ecological Biochemistry, Academic Press, 2002, 318 p. 
4. Lambers H., F. S. Chapin, T. L. Pons. Plant Physiological Ecology. 2008, 2nd ed. ambridge 

University Press,, 2008, 610 p. 
5. Rice E. Pest Control with nature’s Chemicals. Norman, 1983. - 184 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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Dordrecht: Springer, 2011, 200 p. 

2. Cardé R. T., Millar J.G.  Advances in Insect Chemical Ecology. 2011, 352p. 
3. Chapin, III, F. Stuart, Matson, P. A., Vitousek, P.M. Principles of Terrestrial Ecosystem 
Ecology. 2nd ed. Cambridge University Press, 2012, 2012, 529 p. 
4. Molisch H (1937) Der Einfluss einer Pflanze auf die andere—allelopathie. Fischer, Jena, 

Germany. 
5. Principles and Practices in Plant Ecology: Allelochemical Interactions. ed. K.M.M. 
Dakshini, C.L. Foy. Boca Raton: CRC Press, 1999. 589 p. 
6. Reigosa MJ, Pedrol N, González L (eds)  Allelopathy: a physiological process with ecological 

implications. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2008, pp 395–414. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Ligita Baležentienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: prof. dr. Ligita Baležentienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Vitas Morozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. dr. Edvardas Riepšas, Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Aplinkos ir Ekologijos institutas (2013 vasario 12 d., protokolo Nr. 4). 
 
Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2013 m. spalio 10 d. Protokolo Nr. 28 
(28). 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2016 m. spalio 10 d. 


