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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8009 7 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Dendrologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Dendrology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 3 

Konsultacijos 2 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Dendrologijos studijos padės doktorantui įsigilinti į mokslinius tyrimus, vykdomus su įvairiomis 

sumedėjusių augalų rūšimis. Po praktinių užduočių įvykdymo, doktorantas bus įgudęs atlikti tyrimus, 

susijusius su dendrologija. Atlikęs individualią užduotį doktorantas įgis metodinių žinių, reikalingų  

tyrimų vykdymui. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Studies will hepl the PhD student to deepen his knowlege into research abour  variuos woody plants. 

After completing the practical tasks, PhD student will be proficient in conducting research related to 

dendrology. After completing the individual task, the doctoral student will acquire the methodological 

knowledge necessary for conducting the research. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Studijos padės įsisavinti dendrologijos mokslo žinias, jas pritaikyti savo moksliniame darbe. 

Individualios užduoties vykdymo metu literatūros studijos įves į konkretaus tyrimo analizę. Praktinių 

užsiėmimų metu įgyti įgūdžiai padės pritaikyti moksliniame tyrime; 

Dalyko tikslai  

Gautų dalyko žinių pagrindu vertinti dendrologijos, kaip botanikos mokslo šakos raidą, nustatyti 

atskirų sumedėjusių augalų rūšių bei smulkesnių taksonų ištvermingumą ir gyvybingumą mūsų 

klimatinėse sąlygose bei jų tinkamumą įvairios paskirties želdynams. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Dendrologijos mokslo raida.  
Terminologija. Vietiniai ir svetimžemiai augalai. Archeofitai ir neofitai. Sumedėjusių augalų 

introdukcija, aklimatizacija, natūralizacija, invazija. Botanikos sodų, arboretumų funkcijos 

dendrofloros rūšių pažinime, išsaugojime, pasklidime. Kultūrinio, istorinio paveldo, paminkliniai 

medžiai. Botanikos soduose auginamų rūšių hibridizacija. Metodai – paskaita, diskusijos;  

Metodai – paskaita, diskusijos; 

Sumedėjusių augalų morfologiniai požymiai, biologinės ir dekoratyviosios savybės.  

Lajų, lapų (spyglių), vaisių morfologinių požymių įvairovė. Rūšies ilgaamžiškumas, habito kaita 

priklausomai nuo amžiaus. Pavienių ir grupėje augančių medžių habito, lajos pločio, aukščio 

skirtumai. Metodai – paskaita, seminaras; 

Urbanizuotose teritorijose  auginamų sumedėjusių augalų taksonominė įvairovė  
Gatvės, viešų parkų ir skverų, privačių teritorijų želdiniai. Miesto želdynuose tinkamų rūšių ir veislių 

atrinkimo kriterijai. Veislių požymių charakteristikos, tinkamiausios skirtingų funkcijų želdynuose.  

Miesto želdinių priežiūra.  
Genėjimo būdų ir sezono įtaka augalo sveikumui. Kontrolė prieš ligas ir kenkėjus. Optimalus šaknų 

maitinimosi plotas. Arboristikos pasiekimai senolių medžių išsaugojime.  

Metodai – paskaita, diskusijos; 
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Dendrofloros mokslinių tyrimų apžvalga.  
Lietuvoje vykdyti dendrologiniai tyrimai. Šiuolaikiniame pasaulyje vykdomi naujausi dendrofloros 

tyrimai, taikomi metodai. Metodai – paskaita, seminaras; 

Mokomoji praktika 
Sumedėjusių rūšių identifikavimas želdynuose, želdynų pobūdžio nustatymas.  

Fenofazių atpažinimas ir jų kaitos fiksavimas.  

Pavieniui ir grupėje augančių želdinių architektonikos, dekoratyvių savybių apibūdinimas.  

Medžių parametrų, būklės, genėjimo kokybės miesto želdynuose vertinimas.  

Mėginių rinkimas laboratoriniams tyrimams (žalių lapų, nuokritų, vaisių.  

Laboratoriniai darbai  

Hibridinių rūšių identifikavimas pagal įvairių augalo dalių morfologinius požymius.  

Lapų ploto, formos matavimai, naudojant skanavimo ir kompiuterinę programinę įrangą.  

Individuali užduotis 

Parenkama įvykdyti tyrimą, pagal doktoranto vykdomą temą. 

Referato rengimas 

Literatūros apžvalga, susieta su doktoranto vykdomais dendrofloros tyrimais. 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal nustatytus svorio koeficientus. Atsiskaitymo 

metu įvertinama atlikta individuali užduotis ir parengtas referatas, mokomosios praktikos ir 

laboratorinių darbų metu įvykdytos užduotys. Egzamino metu pateikiami probleminiai klausimai, su 

doktoranto tyrimu susieti klausimai, kurie nebuvo paminėti referate, individualioje užduotyje. 

Mokomoji praktika ir laboratoriniai darbai-0,1; Individuali užduotis-0,2; Referato rengimas-0,2; 

Egzaminas-0,5. 

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

Januškevičius L., Baronienė V., Liagienė D. Sumedėjusių augalų introdukcija ir aklimatizacija bei jų 

rezultatai ir perspektyvos Lietuvoje. Kaunas: 2006, 388 p. 

Krussmann G. Handbuch der Laubgeholze. I.-Berlin  Hamburg:Parey, 1976, 486 p. 

Krussmann G. Handbuch der Laubgeholze. II.-Berlin  Hamburg:Parey, 1977, 466 p. 

Krussmann G. Handbuch der Laubgeholze. III.-Berlin  Hamburg:Parey, 1978, 496 p. 

Krussmann G. Handbuch der Nadelgeholze. Berlin  Hamburg:Parey, 1983, 396 p. 

Navasaitis M., Ozolinčius R., Smaliukas D., Balevičienė J. Lietuvos dendroflora. Kaunas: Lututė, 2003, 

576 p. 

Navasaitis M. Dendrologija. Vilnius: Margi raštai, 2004, 856 p. 

Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

2.  

3.  

 

4.  

5.  

6.  

7.  

 

8.  

9.  

10. 

11. 

12. 

Coombes A.J. Trees. London: Dorling Kindersley handsbooks, 2000.- 320 p. 

Dagys J. Augalų ekologija. Vilnius:Mokslas, 1980, 240 p. 

Danusevičius J. Pušies selekcija: kilmių atranka, introdukcija, hibridizacija, selekcinė sėklininkystė. 

Kaunas: Lututė, 2000, 352 p. 

Dendrologia Lithuaniae. Lietuvos dendrologų draugijos periodinis leidinys. 1993 ir vėliau. 

Gabrilavičius R., Danusevičius D. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje. Vilnius: 2003, 364 p. 

Van Gelderen C.J., Van Gelderen D.M. Maples for Garten. Timber Press, 2000, 294 p. 

Jankauskas M. Maumedžiai Lietuvos TSR miškuose ir parkuose ir jiems auginti perspektyvos. Vilnius: 

Valst.pol. ir moksl. lit. l-kla, 1954, 258 p. 

Jurkevičienė G. Lianos. Vilnius: 1997, 134 p. 

Kapustinskaitė T. Juodalksnynai. Vilnius: Mokslas, 1983, 227 p. 

Lietuvos TSR flora, 1-6 t., Vilnius: 1959-1980 

Navasaitis M.(sud.), Straigytė L. Skinderiškio dendroparkas. Kaunas: 2006, 200 p. 

Ramanauskas V. (sud.). Dendrologija. Vilnius: Mintis, 1973, 320 p. 
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Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Lina Straigytė VDU ŽŪA dr. lina.straigyte@vdu.lt 

 

 

Aprobuota Miško biologijos ir miškininkystės instituto posėdyje: 2019 04 10, prot. Nr. 19. 

 

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

 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2023 m. birželio 30 d. 

 

 

 

 

 


