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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEAED002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Biologinės įvairovės apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Biodiversity conservation 
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 Pasirengimas kontroliniam darbui  
Laboratoriniai darbai  Pasirengimas laboratoriniams darbams  
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 5 Individualios užduoties rengimas 60 
Pratybos  Pasirengimas egzaminui 67 
Egzaminas 5   

 
Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

III (doktorantūra) Miškotyra pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Biologinės įvairovės apsaugos kursas suteiks doktorantui gebėjimų 

analizuoti biologinės įvairovės apsaugos būdus ir metodus, parinkti biologės įvairovės apsaugos 
sistemas konkrečiais atvejais. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Biomedicinos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis 

laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 

- žinoti biologinės įvairovės lygius, biologinės įvairovės kaitą laike, Lietuvos biologinės įvairovės 
ypatumus; biologinės įvairovės ir globalius pokyčius, biologinės įvairovės nykimo, ekosistemų 
degradacijos priežastis, per didelio biologinių išteklių naudojimo, egzotinių rūšių poveikio 
ekosistemoms pasekmes; biologinės įvairovės ekonominę ir socialinę reikšmę, tarptautinius susitarimus 
dėl biologinės įvairovės apsaugos, LR biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą; 
saugomų teritorijų sistemą, raudonosios knygos paskirtį, ex-situ apsaugos priemones, Europinės 
svarbos saugomas buveines, kertinės miško buveines, biologinės įvairovės apsaugos priemones miškų 
ir žemės ūkyje; 

- gebėti parinkti tinkamus biologinės įvairovės vertinimo metodus;  analizuoti ir įvertinti galimą 
poveikį biologinei įvairovei; įvertinti biologinės įvairovės ekonominę ir socialinę reikšmę; pasiūlyti, 
analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant originalių 
mokslinių sprendimų, taikant biologinės įvairovės apsaugos priemones konkrečiais atvejais. 



- geba savarankiškai dirbti intelektinį ir kūrybinį darbą; bendrauti su kolegomis, moksline 
bendruomene ir visuomene, perteikiant savo veiklos srities naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, 
plėtoti kūrybinę veiklą; tobulėti, projektuoti tolesnę savo ir ekspertų komandos mokymosi perspektyvą. 

-imasi atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba greitai 
reaguoti į dinamiškus aplinkos pokyčius, atskleisti ir plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas, 

analizė ir sintezė platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų naujų žinių 
įsisavinimas, interpretavimas, integravimas ir sintezė su kitų dalykų žiniomis, sudėtingų problemų, 
reikalaujančių tyrimų, sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

Biologinės įvairovė ir jos reikšmė (10 val.): biologinės įvairovės samprata, biologinės įvairovės 
lygiai, biologinės įvairovės kaita laike, biologinės įvairovės vertinimas, Lietuvos biologinės įvairovės 
ypatumai. 

Biologinės įvairovės nykimas (15 val.): biologinė įvairovė ir globalūs pokyčiai, biologinės įvairovės 
nykimo priežastys, ekosistemų degradacija, biologinių išteklių išeikvojimas, egzotinės rūšys. 

Biologinė įvairovė ir žmogus (15 val.): biologinės įvairovės ekonominė reikšmė, biologinė įvairovės 
socialinė reikšmė, tarptautiniai susitarimai dėl biologinės įvairovės apsaugos, biologinės įvairovės 
konvencija (Rio de Žaneiras, 1992), LR biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas. 

Biologinės įvairovės apsauga (20 val.) : saugomos teritorijos, raudonoji knyga, ex-situ apsauga, 
europinės svarbos saugomos buveinėse, kertinės miško buveinės, biologinės įvairovės apsauga miškų ir 
žemės ūkyje. 

 
Individuali užduotis: 
Individuali užduotis atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. 
 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos 

sąvokos, tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų prezentacijos nagrinėjama tema. 
Paskaitų metu, individualaus darbo metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, 
dabarties ir istorinės probleminės situacijos, sprendimų ir strategijų kūrimas probleminiais klausimais. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 10 

balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už individualią užduotį ir teorines žinias, kurios 
tikrinamos egzamino metu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. 
Įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus - kokybė, išvadų ir apibendrinimų 
formulavimas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai 
klausimai. Galutinį pažymį sudaro individualios užduoties ir egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individualus darbas 0,30 Semestro metu 
Egzaminas 0,70 Sesijos metu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

Gaston K.J., Spicer J.I. 2004. Biodiversity: an introduction. Blackwell Publishing, 208p. 
Jeffries M.J. 2006. Biodiversity and conservation. Raoutledge: Taylor and Francis group, 256p.  



Kurlavičius P. 2005. Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. – Kaunas: Lututė, 64p. 
Kurlavičius P. 2006. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. – Kaunas: Lututė, 

151p. 
Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos (sud. M. Kirstukas), Lututė, 2004 
Malcolm L., Hunter J. 2002. Fundaments of Conservation Biology – Blackwell Science, 547p. 

Meffe G.K., Carroll C.R. 1994. Principles of Concervation Biology. Sinauer Associates, Inc., 
600p. 

Rašomavičius V. (red.). 2001. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vinius: Botanikos institutas, 
Aplinkos ministerija, 138p. 

Stončius D., Treinys R., Mierauskas P. 2001. Gamtotvarkos vaidmuo saugant biologinę įvairovę. 
Vilnius: Daigai, 87 p. 

Sutherland W. 2000. The Conservation Handbook: Research, Management and Policy. Blackwell 
Science, 278 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Andersson L., Kriukelis R. Kertinės miško buveinės – Vilnius, 2004. 
Aplinkos būklė 2006 - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija, Vilnius, 2006. 
Davies C., MOss D. 1999. EUNIS Habitat Clasification. ETCNC/EEA. 
Interpretation manual of European Union habitats. 1999. EUR 15/2. ETCNC.  
Lietuvos raudonoji knyga - Vilnius, 2007. 
Lietuvos raudonoji knyga. Augalų bendrijos – Vilnius, 2000. 
Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas. 1997. Vilnius: 
Aplinkos apsaugos ministerija, 108p. 
Ozolinčius R. 2001. Aplinkos ištekliai. – Kaunas, VDU leidykla, 155p. 
Ozolinčius R. (sud.). 2006. Biologinės įvairovės išsaugojimas miškanaudoje.- Kaunas:Lututė, 28p. 
Mokslinės duomenų bazės – ScienceDirect; Agricola 
Tarptautiniai moksliniai žurnalai – Environmental Pollution, Journal of vegetation science, Applied 

vegetation science, Forest ecology and management, Ecological modeling 
Lietuvos moksliniai žurnalai – Ekologija, Botanica Lithuanica, Miškininkystė 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Žydrūnas Preikša, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, 
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. 


