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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEAED005 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodai 
Pavadinimas anglų kalba: Methods of research and statistical analyses of forest phythoseonoses 
Dalyko apimtis: 7 kreditų, 214 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam 
darbui 144 val. 
 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas pratyboms 30 
Laboratoriniai darbai  Pasirengimas laboratoriniams darbams  
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 5 Individualios užduoties rengimas 60 
Pratybos 20 Pasirengimas egzaminui 54 
Egzaminas 5   
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
III (doktorantūra) Miškotyra privalomasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodų kursas suteiks 
doktorantui gebėjimų analizuoti fitocenologinių tyrimų duomenis, taikyti matematinius analizės 
metodus, juos parinkti ir pritaikyti konkretaus tyrimo atvejais. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Biomedicinos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis 
laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 

-žinoti fitocenologinių tyrimų tipus, etapus ir terminologiją; duomenų tipus, tyrimo planavimo 
etapus, rezultatų interpretavimo ypatumus ir galimas klaidas; regresijos tipus ir taikomus modelius 
įvairių tipų duomenims; ordinavimo metodus, ordinavimo rezultatų pateikimo būdus; klasterinės 
analizės tipus ir metodus; 

- gebėti parinkti reikiamo tipo metodus, nustatyti tyrimo etapus; parengti tyrimo planą, nustatyti 
duomenų tipus ir juos apibūdinti; pritaikyti regresijos metodus fitocenologiniuose tyrimuose; taikyti 
ordinavimo metodus fitocenologiniuose tyrimuose; interpretuoti ordinavimo rezultatus; taikyti 
klasterinės analizės metodus fitocenologiniuose tyrimuose; interpretuoti klasterinės analizės rezultatus. 

- 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: 

Įvadas (5 val.): fitocenologinių tyrimų tipai, tyrimų etapai, tyrimų taikymas ir terminologija. 
Duomenų rinkimas (5 val.): duomenų rinkimo tikslai, duomenų rinkimo planavimas, duomenų 

pradinis apdorojimas: matavimo skalės, transformavimas, rezultatų interpretavimas, dažniausios 
interpretavimo klaidos, fitocenotinių tyrimų kompleksiškumas. 

Regresijos taikymai fitocenologijoje (10 val.): taikomi modeliai ir kintamųjų tipai, regresijos 
metodai naudojant kiekybinius duomenis, regresijos metodai naudojant kokybinius duomenis, 
daugiamatės regresijos taikymas fitocenologijoje, regresijos taikymas naudojant indikatorines rūšių 
reikšmes. 

Ordinavimo metodai fitocenologijoje (10 val.): ordinavimo modeliai ir metodai, korespodentinė 
analizė (CA), detrendinė korespondentinės analizė (DCA), principinė komponentinė analizė (PCA), 
išorinių duomenų naudojimas ordinacijos rezultatų interpretavimui, kanoninė analizė (CA), 
daugiamatė analizė, ordinavimo rezultatų pateikimas. 

Klasterinė analizė fitocenologijoje (10val.): klasterinės analizės tipai, aglomeratyviniai metodai, 
dalomieji metodai, TWINSPAN, nehierarchiniai klasifikavimo metodai, klasterinės analizės 
interpretavimas, klasterinės analizės rezultatų pateikimas. 

Pratybos: Pratybos atliekamos naudojant programa – PC-ORD. 
Temos: Duomenų pradinis sutvarkymas ir paruošimas analizei;  
Ordinavimo metodų taikymas; 
Klasterinės analizės metodų taikymas;  
Rezultatų interpretavimas. 

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 pratybos pagal individualią užduotį. 
Paskaitų, pratybų 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 pratybas 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 pratybų (individualios užduoties) ir egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis 
numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo forma Svorio koficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,30 Semestro metu 
Egzaminas 0,70 Sesijos metu 



Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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Cambridge, 282 p. 
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Wiley, New York 
NATKEVIČAITĖ-IVANAUSKIENĖ  M.,  1983:  Botaninė  geografija  ir  fitocenologijos 
pagrindai - Vilnius. 
ŽENIAUSKAS K., SONGAILIENĖ A., 1989: Duomenų biometrinis vertinimas - Vilnius 
MAAREL EDDY. 2004. Vegetation ecology, 408p. 
WILDI O. 2013. Data Analysis in Vegetation Ecology - Wiley-Blackwell, 320 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

BELBIN L., MCDONALD C., 1993: Comparing three classification strategies for use in 
ecology - Journal of vegetation science, 4: 341-348. 
BRAAK C. J. F., 1987: CANOCO - a FORTRAN program for canonical community ordination by 

(partial) (detrended) (canonical) correspondence analysis, principal components analysis and 
redundancy analysis (version 2.1) ITI-TNO - Wageningen. 

MIRKIN B. M., 1985: Teoretičeskie osnovy covremennoj fitocenologii - Moskva. 
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: doc. dr. Saulius Kutra, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: doc. dr. Edmundas Petrauskas 
Miškotvarkos ir medienotyros 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. 


