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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8010 7 ŽŪA VDU MEF AEI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Ekosistemų evoliucija ir ekologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Ecosystems evolution and ecology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 1 

Konsultacijos 4 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Ekosistemų evoliucija ir ekologija dalyko studijos skirtos Aplinkos ir ekologijos mokslo krypties 

doktorantams. Studijuodami šį dalyką doktorantai pagilins žinias apie ekosistemas, jų evoliuciją bei 

bioįvairovę, regionine lokalizacija, ekologinių sąlygų specifika bei keliamomis aplinkosauginėmis 

problemomis globaliu ir lokaliu mastu; ekosistemų gamtosaugos prasmę ir perspektyvas kintant 

klimatui; geokosminių ir antropogeninių veiksnių įtaką ekosistemų homeostazei bei išlikimui; 

pritaikyti ekosistemų ekologijos žinias natūralių ir žmogaus sukurtų ekosistemų valdymui; tausoti 

gamtinius resursus bei bioįvairovę kaip vieningą sistemą. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Course Ecosystems evolution and ecology assigned for PhD studies of  Environment and ecology 

scientific direction. The studies of this subject will provide PhD students with deeper knowledge of  

ecosystems, their evolution and biodiversity, regional localization, specifics of ecological conditions 

and environmental problems on a global and local scale; the meaning and prospects of ecosystem 

conservation in climate change; influence of geocosmic and anthropogenic factors on homeostasis 

and survival of ecosystems; to adapt ecosystem knowledge for the management of natural and man-

made ecosystems; to conserve natural resources and biodiversity as a unified system.                                                                                     

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Ekosistemų evoliucija ir ekologija yra reikalingas Aplinkos ir ekologijos mokslo krypties 

doktorantams, siekiant gilesnių kompetencijų ir žinių apie ekosistemas ir jų formavimąsi 

Dalyko tikslai  

Dalyko žinių pagrindu įvertinti ekosistemų būklę globaliai kintančioje Žemės biosferoje; nustatyti 

atskirų ekosistemų kilmės sąlygas bei sąrangos esmines struktūras; įvertinti įvairių aplinkos veiksnių 

kaitos poveikį aplinkos – augalijos sistemos stabilumui; apibrėžti ekosistemų homeostazės ir jos 

pokyčių vertę; įvertinti energijos apykaitą ir antropogeninių veiksnių įtaką ekosistemų išlikimui; 

pritaikyti ekosistemų ekologijos žinias natūralių ir žmogaus sukurtų ekosistemų valdymui; tausoti 

natūralius gamtinius resursus (žemę, vandenį, orą) bei juose egzistuojančią bioįvairovę kaip vieningą 

sistemą. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Įvadas į Ekosistemų evoliucija ir ekologiją. Geologinė laiko skalė.  Rekonstrukcijos metodai. 

Datavimo metodai. Genetinis organizmų ir ekosistemų raidos identifikavimas. DNR potencialas 

evoliucijos tyrime. DNR paėmimas, saugojimas ir ekstrakcija. Tyrimų ribotumas. Kitos fosilijų 

biomolekulės ir cheminiai junginiai; stabilaus anglies izotopo (
13

C) metodas fosilijų tyrime  

Ekosistemų ir organizmų raidos ir kaitos geologiniai įrodymai. Aplinkos ir klimato pokyčiai 

ekosistemų  raidos geologiniuose etapuose.  Ekosistemų evoliucija ir biogeografinis pasiskirstymas. 

Penki istoriniai masiniai išnykimai, juos sukeliančios priežastys ir populiacijų  išlikimas. Šeštasis 

masinis išnykimas, jo priežastys.  
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Pirmosios gyvybės formos pirminėje aplinkoje. Ankstyvosios aplinkos Žemėje. Organinės medžiagos 

kaupimasis ir ląstelės atsiradimas. Pirmieji prokariotai, jų geologiniai įrodymai. Eukariotų evoliucija.  

Sausumos apgyvendinimas.  Aplinkos pokyčiai Kambro ir Ordoviko metu (pr.543-443 mln. m.). 

Pirmųjų sausumos augalų fosiliniai įrodymai. Organizmų adaptacijos. Evoliucijos kryptys: nuo 

žaliadumblių iki sausumos augalų; nuo  neinduočių iki induočių augalų?biogeografinis pirmųjų  

sausumos augalų  paplitimas vėlyvajame Silūre-ankstyvajame Dervone (~pr. 430-390 mln. m.) 

Pirmieji miškai. Didieji aplinkos pokyčiai trukę nuo viduriniojo Devono iki vėlyvojo Karbono (~395-

290 mln. m.). Augalų  adaptacijos sausumos sąlygos tarp viduriniojo Devono ir vėlyvojo Karbono 

(~395-290 mln. m e.). augalų ciklo prisitaikymai. Seniausios medžių fosilijos. Biogeografinis 

augalijos pasiskirstymas Karbone (354-290 mln. m e.). 

Sėklinių augalų atsiradimas. Apinkos pokyčiai Perme (290-248 mln. m e.). cikainių, benetiečių, 

ginkiečių ir sėklinių paparčių atsiradimas. Biogeografinis augalijos pasiskirstymas Perme (267-264 

mln. m e.). didysis spygliuočių išplityimas. Biogeografinis augalijos pasiskirstymas Juros periode 

(206-180 mln. m e.). 

Žiedinių augalų kilmė. Pirmųjų gaubtasėklių liekanos. Pirmųjų gaubtasėklių aplinka ir išplitimas. 

Kodėl taip vėlai? Evoliucijos kryptis: nuo plikasėklių iki gaubtasėklių? Biogeografinis augalijos 

pasiskirstymas vėlyvajame Kreidos  (~84-65 mln. m e.). 

Kainozojus (65mln. m e.). aplinkos pokyčiai pastaraisiais 65 mln. Metų (Terciaras ir Kvarteras). 

Biogeografinis augalijos pasiskirstymas  60 – 50 mln. m e. (vėlyvasis Paleocenas-ankstyvasis 

Eocenas). Žolinių rūšių evoliucija. Miškų sumažėjimas ir aridinės augalijos plitimas.  Biogeografinis 

augalijos pasiskirstymas tarp 34-25 mln. m e. (Oligocenas). C4 ir CAM fotosintezės tipas ir augalų 

evoliucija. Biogeografinis augalijos paplitimas prieš 11,2-5,3 mln. m e. (vėlyvasis Miocenas). 

– skaitomos paskaitos; 

 – konsultacijos (esant pakankamam doktorantų skaičiui gali būti skaitomos paskaitos) 

- studentų ruošiami pranešimai pasirinkta tema 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Savarankiško darbo užduotys 

(referatas, pranešimas pasirinkta tema) vertinamos pažymiu, egzaminų metu nustatomas galutinis 

įvertinimas, tarpinius įvertinimus padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 
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Archibold, O.W. 1995. Ecology of World Vegetation. Springer Netherlands, 510. 

Bissonette J.A., Storch I. 2003. Landscape ecology and resource management: linking theory 

with practice. 463.  
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Kluwer Academic Publishers, 1996. 528. 
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Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Ligita Baležentienė ŽŪA 

VDU 

dr. ligita.balezentiene@vdu.lt 

 

 

Aprobuota Aplinkos ir ekologijos instituto posėdyje: 2019 04 10, prot. Nr. 03. 
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Dalyko aprašas atestuotas iki 2023 m. birželio 30 d. 

 

 

 


