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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8003 8 VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos Aplinkos ir 

ekologijos 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodai 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Methods of research and statistical analyses of forest phythoseonoses 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 1 

Pratybos 2 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Dalyko tiklas suteikti doktorantams žinių apie fitocenologinių tyrimų etapus ir terminologiją, 

duomenų tipus, rezultatų interpretavimo ypatumus ir galimas klaidas; regresinę analizę ir taikomus 

modelius, ordinavimo klasterinės analizės metodus; gebėjimų parinkti reikiamo tipo metodus, 

parengti tyrimo planą, pritaikyti regresijos, ordinavimo bei klasterinės analizės metodus 

fitocenologiniuose tyrimuose, interpretuoti gautus analizės rezultatus.  

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The aim of the subject is to provide the doctoral students with knowledge of terminology and 

phytocenological research stages, data types, interpretation of results and possible errors; regression 

analysis and applied models, methods of ordination, cluster analysis; abilities to select the required 

type of methods, to prepare a research plan, to apply regression, ordination and cluster analysis 

methods in phytocenological studies, to interpret the obtained results. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Doktorantų žinios apie fitocenologinių tyrimų etapus ir terminologiją, duomenų tipus, rezultatų 

interpretavimo ypatumus ir galimas klaidas; regresinę analizę ir taikomus modelius, ordinavimo 

klasterinės analizės metodus; gebėjimai parinkti reikiamo tipo metodus, parengti tyrimo planą, 

pritaikyti regresijos ordinavimo bei klasterinės analizės metodus fitocenologiniuose tyrimuose, 

interpretuoti gautus analizės rezultatus. 

Dalyko tikslai  

Suteikti doktorantui žinių apie fitocenologinių tyrimų ir anlizės metodus, gebėjimų analizuoti 

fitocenologinių tyrimų duomenis, taikyti matematinius analizės metodus, juos parinkti ir pritaikyti 

konkretaus tyrimo atvejais. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Įvadas: fitocenologinių tyrimų tipai, tyrimų etapai,  tyrimų taikymas ir terminologija (Paskaitos, 

pratybos, individualios užduoties atlikimas). 

Duomenų rinkimas ir analizė: duomenų rinkimo tikslai, duomenų rinkimo planavimas, duomenų 

pradinis apdorojimas: matavimo skalės, transformavimas, rezultatų interpretavimas, dažniausios 

interpretavimo klaidos, fitocenotinių tyrimų kompleksiškumas (Paskaitos, pratybos, individualios 

užduoties atlikimas). 

Regresijos taikymai fitocenologijoje: 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 

(Paskaitos, pratybos, individualios užduoties atlikimas). 

Ordinavimo metodai fitocenologijoje: ordinavimo modeliai ir metodai, korespodentinė analizė 

(CA), detrendinė korespondentinės analizė (DCA), principinė komponentinė analizė (PCA), išorinių 
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duomenų naudojimas ordinacijos rezultatų interpretavimui, kanoninė analizė (CA), daugiamatė 

analizė, ordinavimo rezultatų pateikimas (Paskaitos, pratybos, individualios užduoties atlikimas). 

Klasterinė analizė fitocenologijoje: klasterinės analizės tipai, aglomeratyviniai metodai, dalomieji 

metodai, TWINSPAN, nehierarchiniai klasifikavimo metodai, klasterinės analizės interpretavimas, 

klasterinės analizės rezultatų pateikimas (Paskaitos, pratybos, individualios užduoties atlikimas). 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Individuali užduotis 50%; Egzaminas - 50 % 

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

5.  

Jongman R. H., Braak C. J. F. Ter, Tongeren O. F. R. Van. 1995. Data analysis in community 

and landscape ecology - Pudoc Wageningen 

Kent M., 2011: Vegetation description and analysis: a practical approach - - Wiley-Blackwell, 

428p. 

Lepš J., Šmileuer P. 2003. Multivariate Analyses of ecological data using CANOCO. 

Cambridge, 282 p. 

Maarel Eddy. 2004. Vegetation ecology, 408p. 

Wildi O. 2013. Data Analysis in Vegetation Ecology - Wiley-Blackwell, 320 p. 

Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 

  

7.  

Braak C. J. F., Šmileuer P. 2012. CANOCO 5  Wageningen, Česke Budejovice, 496 p. 

Fowler J., Cohen L., Jarvis, P. 1998. Practical statistics for field biology, 259p. 

Natkevičaitė-Ivanauskienė M., 1983. Botaninė geografija ir fitocenologijos pagrindai - Vilnius. 

Ženiauskas K., Songailienė A., 1989. Duomenų biometrinis vertinimas - Vilnius 

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. 

 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pareigos, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Vitas Marozas VDU 

ŽŪA 

Profesorius, dr. vitas.marozas@vdu.lt 

    

 

 

Aprobuota Aplinkos ir ekologijos instituto posėdyje: 2019 04 10, prot. Nr. 03. 

 

Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2019 06 14, prot. Nr. 3 (94). 

 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2023 06 30. 

 

 

 

 


