
1 

 

STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8006 7 VDU ŽŪA Miškų ir 

ekologijos 

Aplinkos ir 

ekologijos 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Augalų ekologija ir fitocenologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Plant ecology and phythoceonology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Dalyko tikslas suteikti doktoratams žinių apie aplinkos veiksnių poveikio augalams tyrimo metodus, 

pagrindinius aplinkos veiksnius veikiančius augalus, biogeocheminius svarbiausių elementų ciklus, 

augalų bendrijų kaitą, žemės ūkio augalų poveikio negyvajai gamtai įvairius aspektus,  kitų žemynų 

specifiškas augalų ekologijos problemas; gebėjimų įvertinti sudėtingą natūraliosios ir žmogiškosios 

aplinkos poveikį augaliniams įvairiuose doktorantūros darbų tarpsniuose - pasirenkant tyrimo vietas, 

objektus, metodus bei nagrinėjant savo mokslinio darbo rezultatus. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The aim of the subject is to provide the doctoral students with knowledge of methods of studying the 

impact of environmental factors on plants, the main environmental factors affecting plants, the 

biogeochemical cycles of the most important elements, the change of plant communities, various 

aspects of the impact of agricultural plants on abiotic environment, and other ecological problems of 

plants on other continents; the ability to assess the complex impact of the natural and human 

environment on vegetation at various stages of preparation of doctoral thesis - selecting study sites, 

objects, methods and analyzing the results of scientific work. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Augalų ekologijos ir fitocenologijos dalykas sudaro teorinį pagrindą visapusiškiems ir giliems 

tiriamiesiems darbams augalininkystės, sodininkystės, miškininkystės ir kitų taikomųjų mokslų 

srityse. 

Dalyko tikslai  

Suteikti doktoratui žinių apie aplinkos veiksnių poveikio augalams tyrimo metodus, pagrindinius 

aplinkos veiksnius veikiančius augalus, biogeocheminius svarbiausių elementų ciklus, augalų 

bendrijų kaitą, žemės ūkio augalų poveikio negyvajai gamtai įvairius aspektus,  kitų žemynų 

specifiškas augalų ekologijos problemas; gebėjimų įvertinti sudėtingą natūraliosios ir žmogiškosios 

aplinkos poveikį augaliniams įvairiuose doktorantūros darbų tarpsniuose - pasirenkant tyrimo vietas, 

objektus, metodus bei nagrinėjant savo mokslinio darbo rezultatus. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Augalų ekologijos samprata: Augalo įtampą (stresą) sukeliantys veiksniai: augalų ekologijos 

samprata, aplinka kaip įtampos veiksnys, šviesa, temperatūra, deguonies trūkumas, vandens 

trūkumas, druskos, sunkieji metalai, aliuminis, ksenobiotikai, dyvosios aplinkos sukelta įtampa 

(Paskaitos, individualios užduoties atlikimas). 

Augalo ekologija – autekologija: augalo šiluma, vanduo augaluose, augalo mityba, anglies apykaita.  

Bendrijų ekologija (fitocenologija): ekosistemos sąvoka, reiškiniai, vykstantys miškuose ir kitose 

ekosistemose, biogeocheminiai ciklai, kai kurių ekosistemų tyrimai (Paskaitos, individualios 

užduoties atlikimas). 
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Augalijos kitimai laike, erdvėje, sąveika su aplinka: istorinis augalų bendrijų vyksmas ir kitimas 

(sindinamika), erdvinis augalų pasiskirstymas (sinchorologija), augalijos ekologija – sinekologija 

(Paskaitos, individualios užduoties atlikimas). 

Pasaulio augalų ekologija: pasaulio kaita, pasaulio medžiagų virsmai, vandens, anglies, azoto, sieros 

srautai, žmogaus įtaka anglies apytakai ir pasaulio klimatui, Žemės naudojimo kaitos reikšmė anglies 

apytakai, pastangos valdyti pasaulinę anglies apytaką, naudojamų Žemės plotų plėtra, pažaidos, 

teršimas, žmonių veiklos įtaka pasaulio bioįvairovei (Paskaitos, 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.  

6.  

7.  

8.  

Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. Ecology. Individuals, Populations and Communities, 

Blackwell Scientific publications, 2006, 945 p. 

Crawley M.J. Plant Ecology. Blackwell Science, Oxford, 2nd ed., 1997, 717 p. 

Kupčinskienė E. Aplinkos fitoindikacija. – Kaunas, 2011, - 752 p. 

Skuodienė L. Medžių stresas ir jo fiziologinė indikacija 

Šlapakauskas V. Augalų ekofiziologija. Kaunas - Lututė, 2005. - 402 p. 

Maarel Eddy. Vegetation ecology, 2004, 408 

Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology. – California: The Benjamin Cumings publ. Company, - 

2010. 

Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Stravinskienė V. Bendroji ekologija. K., 2003. – 232 p. 

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 

Eugenija Kupčinskienė VDU  Profesorė, 

habil. dr. 

eugenija.kupcinskiene@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 m. birželio 30 d. 

 

 

 

 


