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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO „PASĖLIŲ EKOLOGIJA“ APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Insitutas 

AGR8008 7 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Agronomijos 

fakultetas 

Agroekosistemų 

ir dirvožemio 

mokslų 

institutas 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Pasėlių ekologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Crop ecology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 1,5 

Konsultacijos 0,2 

Seminarai 0,3 

Individualus darbas 5,0 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

PhD students studying the course “Crop ecology” acquire knowledge about the historical dimensions 

of the development of agrophytocenology, peculiarities and properties of the field plant cover, the 

arable land plant communities (agrophytocenoses) properties, structure, function, dynamics, 

classification, distribution patterns, the diversity of Lithuanian segetal and ruderal communities. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Studijuodami dalyką „Pasėlių ekologija“ doktorantai įgyja žinių apie agrofitocenologijos raidos 

istorinius matmenis, laukų augalinės dangos ypatumus ir savybes, dirbamų žemių augalų bendrijų 

(agrofitocenozių) savybes, struktūrą, funkcionavimą, savitvarką, dinamiką, stabilumą, klasifikavimą 

ir pasiskirstymo dėsningumus, Lietuvos segetalinių ir ruderalinių bendrijų įvairovę. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Išklausę studijų dalyką doktorantai geba vykdyti dirbamų žemių augalų bendrijų (agrofitocenozių) 

tyrimus, geba vertinti pasėlių bendrijas skirtingų žemdirbystės sistemų ir dirvožemio sąlygomis bei 

sudaryti laukų piktžolėtumo kartogramas, laukų augalinės dangos žemėlapius (geobotaninius 

žemėlapius). 

Dalyko tikslai  

Studijų dalyko tikslas yra suteikti doktorantams žinių apie žemės ūkio pasėlį kaip agroekosistemą ir 

landšafto dalį, dirbamų žemių augalų bendrijų (agrofitocenozių) savybes, struktūrą, funkcionavimą, 

dinamiką, klasifikavimą ir pasiskirstymo dėsningumus, žmogaus (antropogeninę) įtaką laukų 

augalinei dangai, žemės ūkio augalų bendrijų įvairovę. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Dalyko turinys: 

 

1. Geobotanikos įvadas. Geobotanikos apibrėžimas. Floros ir augalijos samprata. Spontaninė ir 

sinantropinė flora. Žemdirbystės atsiradimas. Kultūriniai augalai ir piktžolės. Kultūrinių augalų 

kilmės centrai. Geografinis augalų paplitimas: būdai, arealai ir jų grupavimas. Floros elementai: 

geografiniu, genetiniu, istoriniu  ir migraciniu  požiūriais. Žmogaus įtaka augalinei dangai arba 

sinantropizacija. Sinantropinių augalų klasifikacija. Augalų gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos 

sąlygų, sudarytų iš daugelio ekologinių veiksnių. Radimvietės, augavietės, ekotopo, biotopo sąvokos. 

Ekologinių sąlygų kompleksai: klimato, edafiniai, orografiniai ir biotiniai. Modifikacijos ir ekotipo 

sąvokos. Ekologinės augalų grupės. Augalų gyvenimo formos arba biomorfos. Augalai indifikatoriai. 

 

2. Bendrosios fitocenologijos pagrindai. Supratimas apie augalų bendriją arba fitocenozę. 
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Kontinuumas. Biocenozė, biogeocenozė, ekosistema. Fitocenozių organizacija: rūšinė sudėtis, 

populiacijos ir cenopopuliacijos, vertikalioji, horizontalioji ir temporalinė struktūros, sinuzijos. 

Fitocenozių klasifikavimas. Sintaksono sąvoka. Fitocenozių taksonominės kategorijos. Asociacija – 

pagrindinis bendrijų klasifikavimo vienetas. Mokslas apie bendrijų ekologiją arba sinekologija. 

Fitosfera, rizosfera. Fitocenozių kaita – sukcesijos, klimaksas. Fitocenozių pasiskirstymo žemėje 

dėsningumai. 

 

3. Agrofitocenologija – specialiosios fitocenologijos šaka. Agrofitocenologijos apibrėžimas. 

Agrofitocenologijos raidos istoriniai matmenys. Žymiausi pasaulio agrofitocenologai ir jų darbai. 

Geobotaninė lauko samprata. Lauko augalinės dangos suskirstymas į pasėlius ir bergždynus – 

segetalines ir ruderalines bendrijas. Agroekosistema. Agrofitocenozė – sudėtinė agroekosistemos 

dalis. Agrofitocenozių rūšinė sudėtis. Cenopopuliacijos ir jų sudėtis. Agrofitocenozės kultūrinio 

komponento individų skirstymas pagal brandumo amžių (ontogenezę). Rūšies individų 

(cenopopuliacijos) gausumas ir jo nustatymo metodai. Populiacijų tankis, jo priklausomumas nuo 

sėklos kiekio ir kitų agrotechninių priemonių. Piktžolių populiacijų tankis ir jį veikiantys veiksniai. 

Diasporų bankas. Agrofitocenozės vertikalioji ir horizontalioji struktūra. Cenopopuliacijų 

homogeniškumas. Homogeniškumo indeksai ir nustatymo metodai. Agrofitocenozės temporalinė 

struktūra. Bendrijos fenologinis spektras, fenologiniai aspektai. Sinuzijos sąvoka. Ekologinių faktorių 

įtaka agrofitocenozei. Pasėlio augalų ekologiniai tipai ir jų indikacinė reikšmė. Augalų tarpusavio 

santykiai agrofitocenozėje. Piktžolių konkurencijos kritinis laikotarpis kultūriniams augalams. 

Piktžolių žalingumo riba (slenkstis). Agrofitocenozių produktyvumas. Agrofitocenozės 

funkcionavimas, savitvarka, dinamika ir stabilumas. Agrofitocenologija ir žemdirbystė. 

Agrofitocenologijos reikšmė ekologinei žemdirbystei. Agrofitocenozių klasifikavimas: skiriamieji 

agrofitocenozės požymiai, klasifikavimo sistemos ir metodai. Lietuvos segetalinių ir ruderalinių 

bendrijų įvairovė. Bendrijų indikacinės savybės. Laukų piktžolėtumo kartogramos. Laukų augalinės 

dangos žemėlapiai (geobotaniniai žemėlapiai). 

 

Studijų metodai:  
 

Paskaita, paskaita su diskusija, individuali užduotis (mokslinių tyrimų duomenų apie x agrofitocenozę 

analizė), minčių lietus. 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Studentų pasiekimui taikoma kriterinė  dešimtbalė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Kaupiamojo 

vertinimo struktūra. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra: 

Referatas – 15 % (6-7 savaitė nuo referato temos pateikimo); 

Individuali užduotis – 15 % (10 savaitė nuo užduoties temos pateikimo); 

Egzaminas – 70 % (17-20 savaitė). 
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Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Aušra Marcinkevičienė VDU Prof. dr. ausra.marcinkeviciene@vdu.lt 

Danutė Karčauskienė LAMMC Dr. danute.karcauskiene@lammc.lt 
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