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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8007 7 VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos Aplinkos ir 

ekologijos 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Biologinės įvairovės apsauga 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Biodiversity conservation 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Dalyko tikslas suteikti doktorantams žinių apie biologinės įvairovės lygius, globalius pokyčius, 

biologinės įvairovės nykimo priežastis, per didelio biologinių išteklių naudojimo, egzotinių rūšių 

poveikio ekosistemoms pasekmes; biologinės įvairovės ekonominę ir socialinę reikšmę, tarptautinius 

susitarimus dėl biologinės įvairovės apsaugos, gebėjimų analizuoti biologinės įvairovės apsaugos 

būdus ir metodus, parinkti biologės įvairovės apsaugos sistemas konkrečiais atvejais. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The aim of the subject is to provide doctoral students with knowledge of biodiversity levels, global 

changes, the causes of biodiversity loss, the consequences of excessive use of biological resources, 

the impact of exotic species on ecosystems; the economic and social importance of biodiversity, 

international agreements on the protection of biodiversity, the abilities to analyze measures and 

methods of biodiversity protection, and to select biodiversity protection systems in specific cases. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Doktorantų žinios apie biologinės įvairovės lygius, globalius pokyčius, biologinės įvairovės nykimo 

priežastis, per didelio biologinių išteklių naudojimo, egzotinių rūšių poveikio ekosistemoms 

pasekmes, biologinės įvairovės ekonominę ir socialinę reikšmę, tarptautinius susitarimus dėl 

biologinės įvairovės apsaugos, gebėjimų analizuoti biologinės įvairovės apsaugos būdus ir metodus, 

parinkti biologės įvairovės apsaugos sistemas konkrečiais atvejais. 

Dalyko tikslai  

Suteikti doktorantui žinių apie biologinės įvairovės lygius, globalius pokyčius, biologinės įvairovės 

nykimo priežastis, per didelio biologinių išteklių naudojimo, egzotinių rūšių poveikio ekosistemoms 

pasekmes, biologinės įvairovės ekonominę ir socialinę reikšmę, tarptautinius susitarimus dėl 

biologinės įvairovės apsaugos, gebėjimų analizuoti biologinės įvairovės apsaugos būdus ir metodus, 

parinkti biologės įvairovės apsaugos sistemas konkrečiais atvejais. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Biologinės įvairovė ir jos reikšmė: biologinės įvairovės samprata, biologinės įvairovės lygiai, 

biologinės įvairovės kaita laike, biologinės įvairovės vertinimas, Lietuvos biologinės įvairovės 

ypatumai (Paskaitos, individualios užduoties atlikimas). 

Biologinės įvairovės nykimas: biologinė įvairovė ir globalūs pokyčiai, biologinės įvairovės nykimo 

priežastys, ekosistemų degradacija, biologinių išteklių išeikvojimas, egzotinės rūšys (Paskaitos, 

individualios užduoties atlikimas). 

Biologinė įvairovė ir žmogus: biologinės įvairovės ekonominė reikšmė, biologinė įvairovės socialinė 

reikšmė, tarptautiniai susitarimai dėl biologinės įvairovės apsaugos, biologinės įvairovės konvencija 

(Rio de Žaneiras, 1992), LR biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas (Paskaitos, 

individualios užduoties atlikimas). 
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Biologinės įvairovės apsauga: saugomos teritorijos, raudonoji knyga, ex-situ apsauga, europinės 

svarbos saugomos buveinėse, kertinės miško buveinės, biologinės įvairovės apsauga miškų ir žemės 

ūkyje (Paskaitos, individualios užduoties atlikimas). 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Individuali užduotis 50%; Egzaminas - 50 % 
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Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

6.  
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9.  

Andersson L., Kriukelis R. Kertinės miško buveinės – Vilnius, 2004. 

Interpretation manual of European Union habitats. 2006. EUR 15/2. ETCNC. 

Lietuvos raudonoji knyga - Vilnius, 2007. 

Lietuvos raudonoji knyga. Augalų bendrijos – Vilnius, 2000. 

Ozolinčius R. (sud.). 2006. Biologinės įvairovės išsaugojimas miškanaudoje.- Kaunas:Lututė, 

28p. 

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 Pedagoginis 

vardas, 

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 m. birželio 30 d. 

 

 

 



3 

 

 


