
 

 
Miško biologijos ir miškininkyst ės institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMBD009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško žėlimas ir želdinimas 
Pavadinimas anglų kalba: Natural and artificial forest regeneration (Forest growing and 
planting) 
Dalyko apimtis: 7 kreditai, 187 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam 
darbui 117 val. 
 

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

Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
Laboratoriniai darbai 15 Pasirengimas laboratoriniams darbams 7 
Mokomoji praktika 10 Pasirengimas mokomajai praktikai 5 
Konsultacijos 3 ...........................................  
................................  Pasirengimas egzaminui 85 
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Trečioji Miškotyra Pasirenkamas 
 

Studijų dalyko tikslas: Pagilinti ir išplėsti magistro studijų žinias bei gebėjimus miško 
atkūrimo ir įveisimo problemų tyrimo, planavimo, projektavimo, žėlimo skatinimo ir želdinimo 
technologijų taikymo, žėlinių ir želdinių priežiūros bei apsaugos klausimais. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš tai doktorantas turi būti studijavęs „Miško 

ekologijos“, „Miškotyros metodologijos“ dalykus.  
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir jų pritaikymas:  
Pagilina ir praplečia naujausių sisteminių mokslinių tyrimų žinias, miško žėlimo ir želdinimo 

problemų klausimais, geba taikyti jas plėtojant  fundamentines žinias, kuriant strateginės reikšmės 
miško atkūrimo ir įveisimo programas, projektus. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: 
Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas 

situacijas ir jų sprendimo idėjas ieškant originalių mokslinių ir strateginių miško atkūrimo ir 
įveisimo sprendinių. Geba planuoti ir vykdyti fundamentinės ir eksperimentinės plėtros didelės 
apimties mokslinius tyrimus, rengti programas ir projektus šiais klausimais, kurie pagilina ir 
išplečia miškotyros mokslo žinias. 

Specialieji tyrimai:  
Geba kurti originalias mokslinių tyrimų programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus remiantis 

naujausiomis mokslinių tyrimų žiniomis. Geba savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. 
Socialiniai gebėjimai: 



Geba bendrauti su kolegomis, moksline visuomene ir bendruomene, perteikiant savo veiklos 
srities naujoves ir plėtros įdėjas, skatinti mokslinę ir kūrybinę pažangą. 

Asmeniniai gebėjimai: 
Geba tobulėti, numatyti mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, imasi atsakomybės už savo 

veiklos kintančias aplinkos sąlygas ir pagal tai koreguoja savo mokslinę ir kūrybinę veiklą. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Fundamentinių žinių miško žėlimo ir želdinimo klausimais ir strateginio mastymo naujų tyrimo 
idėjų klausimais lygis. 

2. Gebėjimas organizuoti ir vykdyti  fundamentinės ir eksperimentinės plėtros miško žėlimo ir 
želdinimo problemų mokslinius tyrimus kintančios aplinkos naujų iššūkių atvejais. 

3. Gebėjimas kurti originalias mokslinių tyrimų strategijas ir jų įgyvendinimo priemonių planus 
pagal savarankiško darbo rezultatus. 

4. Bendrojo intelektinio ir kūrybinio bendravimo su moksline ir visuomenine bendruomene 
plėtojant mokslinę ir kūrybinę pažangą lygis. 

5. Gebėjimas tobulėti visą gyvenimą, atsižvelgiant į vis naujus aplinkos iššūkius pagal 
individualaus darbo rezultatus. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40 val. 

1. Miškotyros metodologijos taikymo ypatumai miško žėlimo ir želdinimo problemų tyrimuose, 
(2/1 val.) kontaktinio darbo / savarankiško darbo apimtys; 

2. Miško atkūrimo būdai bei metodai, jų raida, galimi taikymo rezultatai, (3/2 val.); 
3. Aplinkos veiksniai lemiantys pagrindinių miško medžių rūšių žėlimą, jų ekologinė niša, 

tarpusavio sąveika ir kt., (3/1 val.); 
4. Pagrindinių miško medžių rūšių (P, E, M, Ą, L, K, U, J, B, D, Bt ir kt.) žėlimo ypatumai po 

medyno danga, neplynose ir plynose kirtavietėse, (3/2 val.); 
5. Žėlimą skatinančios priemonės, žėlinių priežiūros ir apsaugos aktualijos, (2/1 val.); 
6. Žėlinių ir želdinių lyginamasis efektyvumas (ekologiniu, ekonominiu ir kitais aspektais), (5/2 val.); 
7. Grynų ir mišrių želdinių lyginamasis efektyvumas ekologiniu, ekonominiu ir kitais aspektais, 

(5/2 val.); 
8. Pagrindinių miško medžių rūšių (P, E, M, Ą, L, K, U, J, B, D, Bt ir kt.) želdinimo šiuolaikinių 

technologijų ypatumai, (3/2 val.); 
9. Miško želdinių veisimo genetiniu-selekciniu pagrindu motyvacija, (3/1 val.); 
10. miško želdinių tipų modeliavimo teoriniai pagrindai, (2/1 val.); 
11. Miško želdinių rūšių sudėties, mišrinimo būdų ir schemų optimizavimas, (2/1 val.); 
12. Skirtingos ir daugiatikslės paskirties miško želdinių veisimo ypatumai, (3/2 val.); 
13. Miško žėlinių ir želdinių kokybės vertinimas, (4/2 val.). 

Laboratoriniai darbai: 15 val. 
1. Miško atkūrimo būdų parinkimo vertinimas ekologiniu ir ekonominiu aspektais (pagal 

individualias užduotis), (7/3 val.); 
2. Miško atkūrimo ir įveisimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimas (pagal 

individualias užduotis), (4/2 val.); 
3. Miško urėdijų ir privačių miško savininkų veiklos vertinimas pagal miško atkūrimo ir 

įveisimo rezultatus (pagal individualias užduotis), (4/2 val.). 
Mokomoji praktika: 

1. Miško atkūrimo ir įveisimo būdų ekspertinis vertinimas natūroje, (5/2 val.); 
2. Miško atkūrimo ir įveisimo technologijų ekspertinis vertinimas natūroje, (5/3 val.); 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų metu naudojama multimedia. Siūloma studentams diskutuoti ir pasisakyti 

nagrinėjamų temų suvokimo argumentuoto vertinimo klausimais. Laboratorinių darbų metu 



naudojamos šiuolaikinės informacinės priemonės, programiniai duomenų analizės ir projektavimo 
technologijų paketai. Mokomosios praktikos metu įtvirtinamos/pasitikrinamos įgytos žinios ir 
gebėjimai ekspertiškai vertinant miško atkūrimo būdus ir naudotas technologijas betarpiškai žėlinių 
ir želdinių objektuose miške. 
 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 

Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,2 Iki mokomosios praktikos 
Mokomoji praktika 0,1 Iki egzamino 
Egzaminas 0,7 Iki studijų programoje numatyto 

termino 
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Gradeckas A., Malinauskas A. Miško želdynų veisimo biologiniai ir ekologiniai veiksniai bei 

patirtis Lietuvoje. – Kaunas : Lututė, 2005. – 404 p. 
2. Szymanski S. Ekologiczne padstawy hodowli lasu. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo 

Rolnicze i Lesne. 2000. – 479 p. 
3. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzešana. – Riga : Et Cetera, SIA, 2004. – 453 p. 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Malinauskas A. Miško želdinių pradinis tankumas. – Kaunas : Lututė, 2008. - 232 p. 
2. Afforestation in Europe. Experiences and praspects / red. S. Zajaca, W. Gila. – Warszawa, 

2003. – 281 p. 
3. Riepšas E. Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai žemės ūkiui 

nenaudojamose žemėse. – Vilnius, 2005. – 37 p. 
4. Miško ekologija (sudar. S. Karazija). – Vilnius : Enciklopedija, 2008. – 296 p. 
5. Lietuvos ąžuolynai : išsaugojimo ir atkūrimo problemos (sudar. S. Karazija). – Kaunas : 

Lututė, 1997. – 234 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil .dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Vytautas Suchockas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU. 
Aprašą parengė: prof. habil .dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: dr. Julius Bačkaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: dr. A. Malinauskas  
 
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. 
 


