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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBD006 
Pavadinimas lietuvių kalba: Gyvūnų ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Wildlife 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 35 Pasirengimas seminarui 15 
Seminaras 15 Individualios užduoties rengimas 30 
Konsultacijos 5 Pasirengimas paskaitoms  35 
Egzaminas 5 Pasirengimas egzaminui 47 
 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

III (doktorantūra) Miškotyra pasirenkamas 
 

Studijų dalyko tikslas: Šios disciplinos tikslas yra suteikti detalių žinių apie gyvūnų sąveikos su 
aplinka, jų populiacijų bei gamtinių bendrijų funkcionavimo dėsningumus. Taip pat išmokti valdyti 
gyvūnų populiacijas, atitinkamai veikiant gyvūnus ar jų gyvenamąją aplinką. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) 

kvalifikacinis laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žino klasikinę bei naujausią gyvūnų ekologijos informaciją, kurią geba taikyti kuriant naujas 

fundamentinio ar taikomojo pobūdžio žinias, sprendžiant strateginio pobūdžio veiklos uždavinius. 
Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas gyvūnų 

ekologijos idėjas, ieškant originalių mokslinių ir visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų, 
sprendžiant sudėtingas mokslo ir visuomenės plėtros, profesinės veiklos problemas. Geba planuoti ir 
vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius didelės apimties tyrimus. 

Geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene gyvūnų ekologijos 
klausimais, pateikiant savo veiklos srities naujoves ir tolimesnės plėtros veiklos perspektyvas, plėtoti 
kūrybinę veiklą bei kultūrą, skatinti pažangą 

Geba tobulėti, planuoti savo mokslinę ateitį, imtis iniciatyvos bei atsakomybės priimant kritiškai 
vertinamus sprendimus. 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: 

Eil. Nr. Pavadinimas 
1. Gyvūnų biologija kaip biologijos mokslo šaka 
1.2. Gyvūnų ekologijos samprata; 
1.3. Gyvūnų ekologijos terminologija, samprata, raida; 
1.4. Įvairių gamtos ir tiksliųjų mokslų ryšys su gyvūnų ekologija; 
1.5. Gyvūnų ekologijos mokslų sritys, objektas ir tyrimų metodai; 
1.6. Gyvūnų ekologijos tyrimai Lietuvoje. 
2. Gyvūno ekologija – autekologija.  
2.1. Gyvūnų sąveikos su aplinka dėsningumai: 
2.1.1. Biosfera. Medžiagų apytaka ir organizmų įvairovė; 
2.1.2. Aplinka ir gyvūnų egzistavimo veiksniai. Aplinkos kitimas; 
2.1.3. Aplinkos veiksniai ir organizmų gyvybingumas; 
2.1.4. Gyvūnų sąveika su aplinka. 
2.2. Gyvūnų mitybos ekologija: 
2.2.1. Mitybos tipai ir būdai; 
2.2.2. Mitybos specializacija; 
2.2.3. Ekologinės nišos ir konkurencija mityboje; 
2.2.4. Gyvūnų gyvybingumo, išlikimo ir veisimosi priklausomybė nuo maisto išteklių. 
2.3.  Gyvūnų vandens-druskų apytaka ir mineralinė mityba: 
2.3.1.  Vandens reikšmė gyvūnams; 
2.3.2. Hidrobiontų vandens-druskų apytaka;  
2.3.3. Sausumos gyvūnų vandens apytaka ir mineralinė mityba. 
2.4. Dujų apytaka: 
2.4.1. Dujų apytakos reikšmė; 
2.4.2. Vandens gyvūnų dujų apytaka; 
2.4.3. Sausumos gyvūnų dujų apytaka. 
2.5. Saulės energijos reikšmė: 
2.5.1. Saulės energijos apytakos aplinkoje reikšmė 
2.5.2. Matomos šviesos spektras ir ultravioletinių spindulių reikšmė 
2.5.3. Šviesa ir gyvūnų elgesys 
2.6 Šilumos apytaka ir aplinkos temperatūros reikšmė gyvūnams: 
2.6.1 Aplinkos temperatūros reikšmė; 
2.6.2. Poikiloterminiai gyvūnai; 
2.6.3. Homoterminiai gyvūnai; 
2.6.4. Gyvūnų prisitaikomasis elgesys 
2.7. Oro srovės ir slėgis: 
2.7.1. Oro srovės; 
2.7.2. Oro slėgis; 
2.8. Substratas: 
2.8.1 Substrato reikšmė gyvūnams; 
2.8.2. Dirvožemis; 
2.8.3. Vandens telkinių gruntas; 
2.8.4. Sniego danga; 
2.8.5. Įšalas ir ledas. 



Eil. Nr. Pavadinimas 
2.9. Biologiniai ciklai: 
2.9.1. Klimato įtaka; 
2.9.2. Paros ciklai; 
2.9.3. Sezoniniai ciklai; 
2.9.4. Daugiamečiai ciklai. 
2.10. Gyvūnų orientacija erdvėje: 
2.10.1 Bendras supratimas apie orientaciją; 
2.10.2 Jautrumas šviesai ir regėjimas; 
2.10.3 Jautrumas cheminiam poveikiui; 
2.10.4 Odos jautrumas; 
2.10.5 Jautrumas elektrai ir elektromagnetiniam laukui; 
2.10.6 Laiko ir erdvės analizė; 
2.10.7. Orientacija kaip vieningas procesas. 
3. Populiacinė ekologija. 
3.1. Gyvūnų rūšis kaip ekologinė struktūra: 
3.1.1. Vidrūšinė struktūra. Porūšiai; 
3.1.2. Geografinės populiacijos; 
3.1.3. Ekologinės populiacijos; 
3.1.4. Elementarios populiacijos; 
3.1.5. Ryšys tarp populiacijų. 
3.2. Gyvūnų populiacijos sudėtis: 
3.2.1. Gyvūnų rūšies polimorfizmas; 
3.2.2. Biologinės rasės; 
3.2.3. Generacijos; 
3.2.4. Lytinės grupės. 
3.3.  Gyvūnų populiacijų erdvinė struktūra, gyvenimo būdas ir teritorijos naudojimas 
3.3.1. Gyvenimo būdas ir poreikis teritorijai; 
3.3.2. Pavienis ir šeimos gyvenimo būdas; 
3.3.3. Grupinis (kolonijinis arba bandomis) gyvenimo būdas; 
3.3.4. Sezoniniai gyvenimo būdo pasikeitimai; 
3.3.5. Vidrūšinių santykių ypatumai. 
3.4. Gyvūnų populiacijų gausos dinamika: 
3.4.1. Gausos kitimas; 
3.4.2. Gyvūnų gimstamumas ir mirtingumas populiacijoje; 
3.4.3. Gyvūnų populiacijų amžiaus ir lytinė struktūra; 
3.4.4. Populiacijų dinamikos tipai; 
3.4.5. Įvairių veiksnių reikšmė gyvūnų populiacijų gausos dinamikai. 
4. Bendrijų ekologija 
4.1. Augalija ir gyvūnija: 
4.1.1. Pagrindinės tarprūšinių santykių formos; 
4.1.2. Augalijos reikšmė gyvūnijai; 
4.1.3. Gyvūnijos reikšmė augalijai ir jos evoliucijai; 
4.1.4. Gyvūnijos reikšmė augalijos bendrijoms; 
4.1.5. Gyvūnijos ir augalijos ryšiai. 
4.2.  Grobuonys ir jų aukos: 
4.2.1. Grobuonių prisitaikymas; 
4.2.2. Aukų apsauginis prisitaikymas; 
4.2.3. Grobuonių ir aukų santykių reikšmė jų gausos dinamikai. 



Eil. Nr. Pavadinimas 
4.3.  Parazitai ir savininkai: 
4.3.1. Parazitizmo tipai; 
4.3.2. Parazitų ir šeimininkų koadaptacija; 
4.3.3. Gyvūnų simbiontinių ir antibiontinių santykių evoliucija; 
4.3.4. Parazitų bendrijos ir jų dinamika; 
4.3.5. Parazitų reikšmė jų šeimininkų gausos dinamikai; 
4.3.6. Ligų gamtiniai židiniai; 
4.3.7. Biologinis kovos su kenkėjais metodas. 
4.4. Gamtinės bendrijos, jų dinamika ir produktyvumas: 
4.4.1. Ekosistemų samprata, klasifikavimas, struktūra ir raida; 
4.4.2. Ekosistemos funkcinė organizacija; 
4.4.3. Mitybos lygiai; 
4.4.4. Mitybos grandinės; 
4.4.5. Ekologinės piramidės; 
4.4.6. Ekosistemų produktyvumas. 
4.5. Biogeografinis rajonavimas ir sausumos biomų tipai: 
4.5.1. Biogeografinis rajonavimas; 
4.5.2. Sausumos biomų tipai; 
4.6. Žmogaus veikla ir gyvūnija: 
4.6.1. Laukinių gyvūnų ir naminių gyvulių abipusė reikšmė; 
4.6.2. Žemdirbystė; 
4.6.3. Miškų ūkis; 
4.6.4. Medžioklė; 
4.6.5. Pramonė ir transportas; 
4.6.6. Medicina 
4.6.7. Aviacija 
4.6.8. Žmogaus gyvenvietės ir gyvūnų sinantropizacija 

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

sąvokos, tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų seminaras pagal individualią užduotį. 
Paskaitų, seminarų metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, 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 savarankišką užduotį, 

bei jos pristatymą seminare 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 strukt ūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis ir jos pristatymas 0,30  Semestro metu  
Egzaminas  0,70  Sesijos metu  



Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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Blackwell publishing. 469 p. 
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Braun C.E. (ed.) 2005. Techniques for wildlife investigation and management. The wildlife society 

USA. 974p. 
Elton, C.S. 2001. Animal Ecology. Univ. Of Chicago Press, 209 p. 
Krausman P.R. 2002. Introduction to wildlife management. Prentice Hall. 478 p. 
Patton, D.R. 1992. Wildlife habitat relationships in forested ecosystems. Timber Press 1992. 
Kormondy E.J. Ekologijos sąvokos. Litera Universitati Vytauti Magni, 1992. 
Makfedlen, E. 1965. Ekologija životnich. Maskva, 375p. (Rusų k.) 
Feldhamer G., Drichamer L., Vessey, S.H., Merritt, J.F. 2002. Mammology: adaptation, diversity 

and ecology. McGraw-Hill. 
Raškauskas, V. 1991. Bendroji ekologija. – Vilnius, 239p. 
Heirich D., Hergt M. 2000. Ekologijos atlasas. – Vilnius, 279 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Malcolm L. Hunter. 2002. Fundamentals of Conservation Biology. Blackwell publishing. 547 p. 
D. Linzey. 2001. Vertebrate Biology. McGraw-Hill. 530 p.  
Stravinskienė V. Bendroji ekologija. K., 2003. – 232 p. 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc.dr. K.Pėtelis, lekt. dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. V.Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. dr. D. Danusevičius, Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. spalio 02 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. 
 


