
1 

 

STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8001 8 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Miško ekologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Forest ecology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 5 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Miško ekologijos mokymasis turėtų padėti doktorantui nagrinėti savo mokslinio darbo rezultatus 

šiuolaikinės miško ekologijos mokslo šviesoje. Išklausęs kursą doktorantas giliau supras miško 

ekosistemų raidos procesus, jos ryšių su aplinka sudėtingumą įvairiais lygmenimis, sugebės 

įsivaizduoti žmogaus ūkinės veiklos galimas pasekmes klimatui, miško ekosistemų gyvybingumui ir 

įvairovei. Susipažinęs su miško ekosistemų funkcionavimu ir įvairių veiksnių įtaka miško ekosistemų 

vystimuisi doktorantas turėtų mokėti prognozuoti nepalankių aplinkos veiksnių pasekmes miško 

ekosistemoms, darbe pasirinkti aplinką tausojančią taktiką ir strategiją. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Learning of Forest ecology will hepl for PhD student analyse and interpret own study results under 

modern science. After completing the course PhD student will understand deeper forest ecosystem 

development, the complexity of its relation with environement on various levels, be able to vision 

forest management by humans to climate change, forest ecosytem sustainability and diversity. PhD 

student will be able to forecast the results of negative enviroenment factors to forest ecosystem as 

well as in its own research to select environmental friendly stactics and strategy. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Šis studijų dalykas padės įvertinti ir suprasti savo atliekamų tyrimų vietą miško ekologinių žinių 

žemėlapyje, bei įvairiapusiškai bei plačiai vertinti atliktų tyrimų gautus rezultatus. 

Dalyko tikslai  

Šios disciplinos tikslas yra padėti suvokti miško bendrijų funkcionavimo dėsningumus, aplinkos 

poveikį miškui ir miško poveikį aplinkai, įsisavinti ekologinius procesus, vykstančius miško 

ekosistemose bei išsiugdyti sugebėjimus identifikuoti miško ekologines problemas bei jas spręsti 

remiantis moksliniais metodais. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Įvadas. Ekologijos samprata; Miškai – augalijos tipas; Miško ekologija ir jos ryšys su kitomis 

disciplinomis; Miško ekologijos vieta moksle apie mišką; Miškininkystės atsiradimo priežastys ir 

jos plėtros etapai. Metodai – paskaita, diskusijos; 

2. Miško ekosistema. Miško ekosistemos samprata; Ekosistemų lygiai; Biogeocenozės samprata; 

Ekosistemos komponentai: funkciniai ir struktūriniai; Miško ekosistemos ir jos komponentų 

ypatumai; Ekologiniai veiksniai miško ekosistemoje; Miško formavimas. Metodai – paskaita, 

diskusijos; 

3. Miško bendrija (fitocenozė). Miško fitocenozės komponentai: medynas, pomiškis, trakas, gyvoji 

dirvožemio danga, miško paklotė; Medžių tarpusavio sąveika; Medžių diferenciacija ir 

eliminacija; Medžių klasifikacijos. Metodai – paskaita, diskusijos; 

4. Miškas ir klimatiniai veiksniai (faktorinė ekologija).  

Miškas ir šviesa. Saulės radiacijos spektras; Fiziologiškai aktyvi radiacija; Fotosintezės esmė, jos 
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svarba ir priklausomybė nuo šviesos; Šviesos poveikis augalų anatominiams ir morfologiniams 

požymiams; Medžių rūšių skirstymas pagal poreikį šviesai, jų skiriamieji požymiai; Šviesos 

pasiskirstymas miške; Pakraščio efektas; Šviesos režimo miške reguliavimo būdai; Miškas ir 

temperatūra; Žemės šiluminis balansas; Augalų svarbiausių fiziologinių procesų priklausomybė 

nuo temperatūros; Medžių poreikis šilumai, atsparumas šalnoms ir šalčiams; Oro temperatūra po 

medžių lajų danga; Miško įtaka aplinkinių ekosistemų oro temperatūrai; Oro temperatūros miške 

reguliavimo galimybės ir būdai; 

Miškas ir drėgmė. Vandens reikšmė augalams; Įvairių medžių rūšių poreikis drėgmei; 

Dirvožemio drėgmės potencialas, dirvožemio drėgmės formos; Dirvožemio drėgmės imlumas ir 

dirvožemio drėgnumo rūšys; Augalams prieinama drėgmė; Optimali drėgmė medžiams augti; 

Oro drėgmė po medynų danga; Vandens balansas miške; Miško įtaka kritulių pasiskirstymui, jų 

cheminei sudėčiai, nuotėkiui, aplinkinių ekosistemų drėgmei; Miškas kaip vandens apsauginė 

priemonė;  

Miškas ir atmosferos veiksniai. Atmosferos oro sudėtis; CO2 koncentracija miške; Miško oro 

deguonies jonizacija ir fitoncidų išskyrimas; Atmosferos priemaišos, jų poveikis miškui; Atskirų 

medžių jautrumas taršai; Rūgščių kritulių poveikis miškui; Ozono poveikis miškui; Miškas kaip 

oro apsauginė priemonė; Vėjo samprata; Teigiamas vėjo poveikis miškui; Žalingas vėjo poveikis 

miškui, jo mažinimo būdai; Miško įtaka vėjams; Metodai – paskaita, diskusijos, seminaras; 

5. Miškas ir dirvožemis (dirvožemio ekologija). Dirvožemio reikšmė miškui; Granuliometrinė 

dirvožemio sudėtis; Cheminė dirvožemio sudėtis; Dirvožemio humusas; Dirvožemio reakcija; 

Dirvožemio fizikinės savybės; Dirvožemio sudėtis, fizikinių ir cheminių savybių įtaka miškui; 

Dirvožemio derlingumas ir įvairių medžių rūšių reiklumas dirvožemiui; Miško įtaka dirvodarai; 

Miško nuokirtos; Miško paklotė; Medžių šaknys; Maisto medžiagų apytaka miško ekosistemoje; 

Miškininkavimo įtaka dirvožemiams; Miško dirvožemio tarša; Miško gaisrų įtaka dirvožemiui; 

Miškas kaip dirvožemio apsauginė priemonė; 

6. Miško gyvūnija (miško gyvūnų populiacijų ekologija). Miško gyvūnija ir jos reikšmė miškui; 

Gyvūnai kaip miško ekosistemos komponentas; Gyvūnų populiacijos; Makrofaunos (žinduolių, 

paukščių, varliagyvių, roplių) ir mezofaunos (vabzdžių, voragyvių, sliekų) vaidmuo miško 

ekosistemoje; 

7. Miško ekosistemų klasifikavimas (miško tipologija). Miško ekosistemų diskretumas ir 

nepertraukiamumas; Ekotono ir kontinuumo sąvokos; Augalijos klasifikacijos; Miško tipologijos 

samprata; Miško tipologijos raida ir kryptys, jų pricipinės nuostatos; Miško tipologija Lietuvoje; 

Lietuvos miškų tipologinės klasifikacijos sistema (Šilai. Pelkiašiliai. Girios. Pelkiagiriai. Paupių 

miškai. Nusausinti miškai). 

8. Miško žėlimas (miško sumedėjusių augalų populiacijų ekologija). Sėklinis žėlimas; Vegetatyvinis 

žėlimas; Žėlimą įtakojantys veiksniai: miško tipas, medyno struktūra, medžių rūšių biologija; 

Paklotės ir gyvosios dirvožemio dangos poveikis miško žėlimui; Žėlimo vertinimas; Rekreacijos 

poveikis miško ekosistemoms. 

9. Miško kaitos. Bendrosios žinios apie sukcesijas (samprata, klasifikavimas, mechanizmai); 

Istorinės rūšių kaitos Žemės geologinėse erose; Pirmieji medžiai ir miškai; Miškų kaita holocene; 

Dabartinių miškų sukcesijos (miškų sukcesijų priežastys. Miško sukcesijų trukmė. Trumpalaikės 

sukcesijos ir klimaksinės bendrijos); Miško bendrijų amžiaus struktūra ir jos kaitos; Pagrindinės 

borealinių miškų kaitos; Trumpalaikės Lietuvos miškų kaitos; Miško kaitų vertinimas 

miškininkystės požiūriu. 

10. Svetimos rūšys miške. Svetimų rūšių paplitimo istorija. Svetimų rūšių plitimo keliai. Europos 

miškuose paplitę svetimos medžių rūšys, jų natūralūs arealai. Svetimų rūšių virsmas invazinėmis. 

Invazinių rūšių daromos įtakos tyrimai.  

11. Miškas kaip biosferos komponentas. Pasaulio miškai, jų kitimo geografiniai dėsningumai; 

Mišriųjų miškų zona ir jos ypatumai; Lietuvos miškų gamtiniai regionai; Apsauginis miško 

vaidmuo, jo funkcijos kraštovaizdyje. 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 
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Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų metu nustatomas galutinis įvertinimas, tarpinius įvertinimus 

padauginant iš svertinio koeficiento (0,3 – savarankiškas darbas; 0,7 egzaminas) ir sandaugas 

susumuojant. 
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