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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8004 8 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Stuburinių gyvūnų tyrimo metodologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Vertebrate research methodology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 4 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 2 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Sausumos stuburinių gyvūnų tyrimo metodologijos tyrimai sudaro teorinį pagrindą sausumos 

stuburinių gyvūnų ekologijos ir apsaugos, medžioklėtyros ir kitų taikomųjų mokslų srityse. 

Stuburinių gyvūnų metodologijos mokymasis turėtų padėti doktorantui sistemingai ir sklandžiai 

vykdyti stuburinių gyvūnų tyrimus, bei minimaliomis pastangomis pasiekti optimalius rezultatus. 

Išklausęs kursą doktorantas giliau įsisavins įvairius tyrimo metodus, sugebės apdoroti gautus 

duomenis.    

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Terrestrial vertebrate research methodology gives theoretical background for vertebrate biology, 

ecology and conservation, game management and other sciences. Vertebrate research methods gives 

ability systematically and smooth develop analysis of vertebrate and by minimal efforts get optimal 

results. After completion of this course PhD student will be able to use various methods in practise, 

process and evaluate data. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Šis studijų dalykas yra svarbus siekiant optimaliai suplanuoti ir atlikti stuburinių gyvūnų tyrimus. 

Dalyko tikslai  

Šio dalykotikslas yra susipažinti su sausumos gyvūnų tyrimo metodais ir išmokti šiuos metodus 

taikyti praktikoje. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Stuburinių gyvūnų morfologinis aprašymas. Stuburinių gyvūnų kūno dalys; Stuburinių gyvūnų 

kūno dalių matavimas; Stuburinių gyvūnų amžiaus nustatymas;  

2. Populiacijų gausos ir individų bei porų tankio nustatymas: 

Absoliučios apskaitos: Stebėjimas ir skaičiavimas; Skaičiavimas naudojant stimuliavimą; 

Išbaidymas; Veiklos žymių inventorizavimas; Teritorijos kartografavimas 

Santykinės apskaitos: Vienkartinis ir pakartotinis gaudymas-žymėjimas; Apskaitos taškuose; 

Apskaitos maršrutuose; Apskaitos tyrimo bareliuose; Veiklos pėdsakų registracija; Apskaitos su 

treniruotais šunimis 

3. Apskaitų metodai priklausomai nuo gyvūnų teritoriškumo, gausos ir išsidėstymo. Skirtingų 

sistematinių grupių apskaitų metodikos: Skirtingų varliagyvių rūšių apskaitos; Skirtingų roplių 

rūšių apskaitos; Skirtingų paukščių rūšių apskaitos; Skirtingų žinduolių rūšių apskaitos. 

Migruojančių gyvūnų apskaitos. Radiotelemetrija. Tiesioginės ir netiesioginės apskaitos. 

Populiacijos dydžio nustatymas. Sausumos stuburinių gyvūnų bendrijų ekologijos tyrimai; 

Bendrijų ekologiniai ypatumai; Bendrijų ilgaamžiškumas; Bendrijų rinkiniai; Rūšių skaičiaus – 

biotopo ploto priklausomybė; Rūšių skaičiaus priklausomybė nuo aplinkos veiksnių komplekso; 

Aplinkos veiksnių parinkimas ir vertinimas. Eksperimentų lyginimas ir rezultatų analizė;  
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4. Biotopinio pasiskirstymo tyrimų ypatumai ir metodai: Stuburinių buveinių pasirinkimas; 

Geografiniai, ekologiniai ir vietiniai veiksniai; Stuburinių gyvūnų pasiskirstymo tyrimų metodų 

ypatumai. 

5. Stuburinių gyvūnų geografinio paplitimo tyrimai; Endemizmo reiškinys; Pasiskirstymas 

kontinentuose, biomuose, ekologinis, sezoninis pasiskirstymas; Salų biogeografijos teorija, 

pasiskirstymo ypatumai geografiniuose ir ekologiniuose izoliatuose; Geografinio paplitimo 

tyrimų ypatumai; Metapopuliacijų funkcionavimo teorija; Gyvūnų ir aplinkos poveikio tyrimai. 

6. Veisimosi biologijos ir elgesio tyrimai: Teritoriškumo ir koloniškumo aiškinimas; Veisimosi 

teritorija [breeding territory], lizdinis plotas [home range]; Buveinių rinkimosi elgesio tyrimų 

ypatumai; Veisimosi teriminų tyrimas; Veisimosi apibūdinančių parametrų tyrimas; Vietinių 

populiacijų gausos dinamika ir jos tyrimai; Ekologinė niša ir jos tyrimo metodai; Vidrūšinės ir 

tarprūšinės konkurencijos tyrimai; Akustinės signalizacijos tyrimas. 

Studijų pasiekimų vertinimas 

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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