
 
 

Miško biologijos ir miškininkyst ės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMB D001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško medžių genetika, selekcija ir sėklininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Genetics, breeding and seed management of forest trees  
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 40 Darbas pagal individualią užduotį 50 
Pratybos 8 Pasirengimas pratyboms  10 
Seminarai 12 Pasirengimas seminarui ir komandinis 

darbas  
20 

Konsultacijos 2   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 47 
 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji (doktorantūra) Miškotyra laisvai pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Suteikti fundamentinius miško medžių genetikos, selekcijos ir 
sėklininkystės pagrindus bei išaiškinti jų reikšmę miškininkystėje, ekologijoje ir aplinkotyroje, 
mokymui panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus.  

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biologijos profilio magistro laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, 

kurioje dėstomas dalykas, studijų rezultatai (siekiniai)    
 
Žinios, jų taikymas: genetikos ir selekcijos pagrindai ir naujausios sistemingos genetikos 

mokslinių tyrimų žinios, kurias geba taikyti kuriant naujas fundamentines žinias ir idėjas, 
sprendžiant su miško medžių genetika susijusias eilines ir strateginio pobūdžio problemas ir 
uždavinius miškininkystėje, aplinkosaugoje ir ekologijoje. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti 
naujas ir sudėtingas miško medžių genetikos ir selekcijos idėjas, ieškant originalių ūkinių, 
aplinkosauginių ir mokslinių, sprendimų, sprendžiant kompleksines su aplinka susijusias problemas. 
Geba planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus miško medžių 
genetikos ir selekcijos srityje. 

Specifiniai gebėjimai: supranta genetinės įvarvės svarbą besikeičiančioje aplinkoje; vykdant, 
administruojant ar kontroliuojant veiką susijusią su aplinka geba planuoti ūkinę ir aplinkosauginę 
veiklą taip, kad būtų palaikoma pakankama genetinė įvairovė kaip viena iš ekosistemų tvarumo 
garantų; supranta ir geba taikyti genetinių išteklių išsaugojimo priemones; geba subalansuotai 
vertinti biotechnologijas, nestabdant progreso ir išvengiant žalos gamtai; supranta pagrindinius 
miško medžių selekcijos principus ir metodus bei taikyti jas atskiroms miško medžių rūšims; 



supranta miško medžių reprodukcinės biologijos principus, geba organizuoti sėklų ruošos darbus, 
tvarkyti sėklininkystės objektus. 

Socialiniai genėjimai: geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, 
perteikiant miško medžių genetikos ir selekcijos srities naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, 
plėtoti kūrybinę veiklą bei skatinti visuomenės raidai palankią teorinę ir taikomąją pažangą miško 
medžių genetikos ir selekcijos srityse. 

Asmeninai gebėjimai: geba tobulėti miško medžių genetikos ir selekcijos srityje. Imasi 
atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba greitai reaguoti į 
staigiai iškylančias su miško medžių genetika ir selekcija susijusias problemas ir taip tobulinti 
intelektinius asmens gebėjimus. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų rezultatuose išvardintų žinių įsisavinimas. 
2. Savarankiškų užduočių atlikimo ir pranešimo pristatymo kokybė. 
3. Turi įgūdžius savarankiškai spręsti su miško medžių genetika susijusias praktines problemas, 

susirandant ir interpretuojant informacinius šaltinius ir mokslinius straipsnius problemų 
sprendimui. 

4. Moka pristatyti savo nuomonę auditorijai ir ją ginti diskusijos forma. 
 

Dalyko turinys: 
Paskaitos (40 val.): 

1. Miško medžių genetikos ypatumai (1/2 ). Kuo išsiskiria miško medžių ir augalų genetika ir 
selekcija.  Platus geografinis natūralių populiacijų išplitimas. Ženkli genetinė įvairovė. 

2. Mendelio ir citogenetikos pagrindai (1/1). Ląstelė, chromosoma ir chromatinas, kariotipas. 
Genas, lokusas, alelelis. Heterozigotikšumas, homozigotiškumas. Mendelio dėsniai. Sąveika 
tarp genų ir inbrydingas . Mejozė ir rekombinacija.  

3. Molekulinės genetikos pagrindai (2/3). DNR struktūra. Kas yra genas? Geno molekulinė 
sandara. Geno veikimas. Genetinis kodas. DNR replikacija. Genų raiškos (ekspresijos) 
kontrolė. 

4. Miško medžių genomika (3/4). Genomas ir jo organizacija. Genetinės įvairovės šaltiniai 
individo lygmenyje (rekombinacija, mutacijos, transpozonai, kartotinės sekos). Molekulinių 
žymenų sistemos. Genominės sąsajos ir kiekybinių požymių lokusų identifikavimas. Genomų 
sekvenavimas. Bioinformatika. 

5. Miško medžių epigentika (3/4). Medis kaip stacionari biologinė sistema. Epigenetinės kontrolės 
mechanizmai. DNR metilinimas. Histonų N-terminų modifikacijos ir kodas. RNRi sistema. 
Paramutacijos ir genominis įrašas. Aplinkos įrašas ir miško medžių epigenetinės kontrolės 
dėsningumai. 

6. Miško medžių kiekybinių ir kokybinių požymių paveldėjimo dėsningumai (2/2). Genetinių 
vienetų charakteristika. Genetinis ir negenetinis kintamumas. Kiekybinių ir kokybinių požymių 
genetinis sąlygotumas. Adityvinės dispersijos svarba. Paveldėjimo koeficientas ir genetinės 
variacijos koeficientas. Genotipo ir aplinkos sąveika. Inbrydingas ir heterozės efektas. 
Selekcijos diferencialas, intensyvumas ir genetinė nauda. Genetiniai ryšiai. 

7. Miško medžių populiacijų evoliucija (3/4). Evoliucinės jėgos formuojančios rūšis ir 
populiacijas. Rūšių diferenciacija iš populiacijų (alelopatrinė ir simpatrinė). Fenotipinis 
plastiškumas. Epi-genetinis plastiškumas. Populiacijos samprata genetine prasme ir adaptacinės 
aplinkos. Tinkamumas, adaptacija, adaptabilumas ir adaptyvumas. Miško medžių adaptaciniai 
požymiai. Miško medžių populiacijų struktūros tipai. Ar vietinė populiacija geriausia: naminis-
laukinis (Darvinistinis) tinkamumas. Kintanti aplinka: ar egzistuoja tobulas adaptyvumas? 
Genetinės įvairovės evoliucinė svarba. Populiacijų genetinė charakteristika, alelių dažniai ir 
Hardy-Weinberg dėsnis. Kintamumas tarp populiacijų ir jų viduje. Kaip nustatoma miško 
medžių populiacijų genetinė struktūra (požymiai ir DNR polimorfizmas). Miško medžių 
populiacijų genetinės struktūros ir įvairovės tyrimai. 



8. Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimas (2/2). Kas yra genetiniai ištekliai. Koks genetinių 
išteklių išsaugojimo tikslas. Genetinių išteklių išsaugojimo strategija ir metodai. Statiniai 
metodai ir objektai. Dinaminiai metodai ir objektai. Išsaugojimas in situ ir genetiniai 
draustiniai. Išsaugojimas ex situ. Genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcinių programų 
sinchronizacija. Genetinė tarša. Genetinių išteklių išsaugojimo programa Lietuvoje.  

9. Miško medžių biotechnologijos (4/4). Genetinė inžinerija. Mikrodauginimas. Mikorizacija. 
10. Miško medžių selekcijos tikslas ir principai (1/1). Selekcijos tikslas ir nauda. Selekcijos 

tiksliniai požymiai. Selekcinės medžiagos suskirstymas ir išbandymo metodai. Selekcinio 
įvertinimo rodikliai ir metodai.  

11. Nevietinių rūšių introdukcija (1/1). Ekonominė nauda. Ekologiniai pavojai. Introdukcijos 
metodai. Nevietinės rūšys selekciniu požiūriu Lietuvoje. 

12. Atrankos eiliškumas (1/1). Rūšių pasirinkimas. Regionų atranka: kilmių (provenencijų) 
bandymai. Geografinio kintamumo dėsningumai: ekotipinis ir laipsniškas kintamumas.Medynų 
(populiacijų) atranka. Individų atranka, pliusiniai medžiai. 

13. Miško medžių selekcinių programų tipai ir jų sudarymas (1/2). Selekcinės programos samprata. 
Prielaidos selekcinių programų sudarymui ir jų tipai. Selekcijos metodų kompleksiškumas ir 
nuoseklaus planavimo būtinybė. Selekcinės ir produkcinės populiacijos samprata. Ekologiniai 
ar ekonominiai prioritetai. Ilgalaikė ir trumpalaikė selekcija. Žemo ir aukšto intensyvumo 
selekcija. Hibridizacija (heterozės efektas). Kokioms rūšims kokią programą pasirinkti? 
Selekcinių programų optimizavimas. 

14. Ilgalaikė aukšto intensyvumo selekcija (3/4). Pagrindiniai veiksniai: genetinė įvairovė ir 
genetinė nauda, laikas ir kaštai. Pakankamos genetinės įvairovės išlaikymo svarba. Giminystės 
laipsnis ir inbrydingo depresija. Ilgalaikiškumo principas ir jį sąlygojantys selekcijos metodai. 
Rekombinacija, išbandymas, atranka. Rekombinacijos esmė ir metodai. Išbandymo metodai. 
Atranka tarp šeimų ir atranka šeimų viduje. Atranka atgal ir pirmyn. Atranka pagal bendrą ar 
specifinę kombinacinę galią priklauso nuo produkcinės populiacijos tipo. Optimalus atrankos 
amžius. Poliploidija ir mutagenezė. DNR žymenimis paremta atranka ir kiekybinių požymių 
lokusai. Selekcinės programos pavyzdys. 

15. Trumpalaikė aukšto intensyvumo selekcija (1/1). Maksimalus genetinės naudos siekimas. 
Genetinė įvairovė svarbi dėl inbrydingo depresijos. Genetinė medžiaga trumpos apyvartos 
želdiniams. Selekcinės programos pavyzdys. 

16. Ilgalaikė žemo intensyvumo selekcija (1/1). Ekologinių funkcijų svarba. Genetinės įvairovės 
palaikymo metodai. Selekcijos metodai.  Selekcinės programos pavyzdys. 

17. Žemo intensyvumo trumpalaikės selekcinės programos (1/1). Medynų atranka, selekcinis 
retinimas. Sėkliniai medynai, jų atrankos kriterijai, priežiūra ir naudojimas. 

18. Sėklinių plantacijos jų naudojimas ir priežiūra (1/1). Sėjinukų sėklinės plantacijos. Klonų 
sėklinės plantacijos. Augūnų dauginimo plantacijos. 

19. Miško medžių selekcija Lietuvoje (2/2). Spygliuočių ir lapuočių selekcinės programos 
Lietuvoje, jas sudarančios ir vykdančios institucijos. Genetiniai-selekciniai objektai. 

20. Miško medžių sėklininkystė (8/8). Miško medžių žydėjimo biologija. Miško medžių sėklinės 
bazės sudarymas. Miško medžių sėklų ruoša, laikymas ir kokybės nustatymas. Miško medžių 
sėklų kokybės kontrolės sistema Lietuvoje.  

 
Pratybos (10 val.):  
Miško medžių genetinių bandomųjų želdinių vertinimas ir rezultatų interpretacija. 
 
Dalyko studijų metodai:  
 
Akademinė paskaita- dėstymo ir demonstravimo būdu pateikiami teoriniai pagrindai sąsajoje 

su praktiniais pavyzdžiais ir naujausių mokslinių tyrimų pasiekimais miško medžių genetikos, 
selekcijos, sėklininkystės ir sodmenų išauginimo srityje. 



Pratybos. Tikslas spręsti praktines užduotis dalyko tema ir taip įtvirtinti gautas teorines žinias 
paskaitose. 

Darbas grupėje pagal individualią užduotį. Ši priemonė skirta studento kūrybiškumo, 
iniciatyvos skatinimui, mokymui savarankiškai orientuotis sprendžiant problemas ir efektyviai 
pasinaudoti patikima informacine medžiaga, ypač mokant naudotis naujausiais mokslinių tyrimų 
rezultatais, IT ir elektroninėmis priemonėmis bei mokėti atrinkti patikimus informacinius šaltinius. 
Pabrėžiamas gebėjimas atskirti profesionalius ir patikimumus informacijos šaltinius nuo 
populistinių ir klaidinančių šaltinių. 

Prezentacija seminaro forma. Tikslas pristatyti auditorijai gautos užduoties sprendinius ir 
taip lavinti aiškų minčių formulavimą, gebėjimą skaityti pranešimus auditorijai.  

Diskusija grupėje– po kiekvienos individualios užduoties pristatymo, pravedama bendra 
diskusija grupėje: dėstytojas giliau supažindina su problema, ir apklausiąs auditoriją suskirsto į 
diskusines grupes, iniciuoja ir palaiko diskusiją tarp šių grupių, bei užbaigia ją išvadomis. 
Diskusijos metu vertinami užduoties sprendimui naudotų informacinių šaltinių patikimumas, taip 
mokant savarankiškai gauti naujos ir patikimos informacijos problemų sprendimui.  

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 

Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Iniciatyvumas ir orientacija debatų ir paskaitų 
metu  

0,1 Paskaitų metu 

Individualios užduoties vertinimas  0,3 Paskaitų metu 
Egzaminas 0,6 Sesijos metu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. White ir kt. 2007. Introduction to Forest Genetics. CABI; 1 edition (June 15, 2002) 500 p. 
2. Danusevičius, D. 2010. Biotechnologija miškų ūkyje. Paskaitų konspektai. Elektroniniai 120 

p. http://www.lzuu.lt/me/lt/ 
3. Eriksson G., Ekberg, I., Clapham, D. 2006. An Introduction to Forest Genetics. ISBN 91-

576-7190-7, SLU, Švedija (http://vaxt.vbsg.slu.se/forgen/index.html Anglų klb) 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Gabrilavičius, R. ir Danusevičius, D. 2003. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje. 

Lietuvos miškų institutas. "Petro ofsetas", Vilnius. 
2. Danusevičius, J. 2001. Pušų selekcija. Lietuvos miškų institutas. "Lututė", Kaunas. 
3. Danusevičius ir kt. 2006-2010. Internetinis mokomasis puslapis „Miško medžių genetika ir 

biotechnologijos“ http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 
4. Danusevičius, D. 2008. Miško medžių bandomųjų želdinių vadovas VĮ Kazlų Rūdos 

mokomojoje miškų urėdijoje. VĮ Kazlų Rūdos miškų urėdija, Lietuvos miškų institutas. Lututė, 
ISBN 978-9955-37-016-1, 103 p. 

5. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V., Aučina, A., Kuusienė, S. 2006. Mokomoji 
priemonė magistrantams “Biotechnologija miškų ūkyje” (projektas ESF/2004/2.5.0-K02-VS05/Sut-
159, veiklos kodas: MF-2), Girionys, LMI, I-II dalys, 402 p 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Darius Danusevičius, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. Darius Danusevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU.  



Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: doc. dr. V. Baliuckas, LAMMC 
Miškų institutas 
 
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. 
 


