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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8012 7 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Gyvūnų ekologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Wildlife ecology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 4 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Gyvūnų ekologijos dalykas sudaro teorinį pagrindą visapusiškiems ir giliems tiriamiesiems darbams 

gyvūnijos apsaugos, medžioklėtyros, miškininkystės ir kitų taikomųjų mokslų srityse. Gyvūnų 

ekologijos mokymasis turėtų padėti doktorantui nagrinėti savo mokslinio darbo rezultatus 

šiuolaikinės gyvūnų ekologijos mokslo šviesoje. Išklausęs kursą doktorantas giliau supras gyvūnų 

ryšių su aplinka sudėtingumą įvairiais lygmenimis, sugebės įsivaizduoti žmogaus ūkinės veiklos 

galimas pasekmes klimatui, rūšių gyvybingumui ir įvairovei. Susipažinęs su ekosistemų 

funkcionavimu ir įvairių veiksnių įtaka gyvūnijos gausai doktorantas turėtų mokėti prognozuoti 

nepalankių aplinkos veiksnių pasekmes augalams, darbe pasirinkti aplinką tausojančią taktiką ir 

strategiją. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Vildlife research give theoretical background for miscelaneous and deep studies within wildlife 

conservation, game management, forestry and other applied and fundamental sciences. Wildlife 

ecology gives ability to interpret own study results within concept of modern science. After 

completion of this course PhD student better understand wildlife relation with surrounding 

environment on various levels, will be able to forecast the relations between human acctivities and 

unfavourable environmental factors for wildlife, to select environmentally friendly methods and 

strategies. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Šis studijų dalykas yra svarbus norint tinkamai įvertinti surinktą tyrimų medžiagą bei ją įvertinti 

šiuolaikinių globalių tyrimų fone. 

Dalyko tikslai  

Šios disciplinos tikslas yra suteikti detalių žinių apie gyvūnų sąveikos su aplinka, jų populiacijų bei 

gamtinių bendrijų funkcionavimo dėsningumus. Taip pat išmokti valdyti gyvūnų populiacijas, 

atitinkamai veikiant gyvūnus ar jų gyvenamąją aplinką. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Gyvūnų biologija kaip biologijos mokslo šaka. Gyvūnų ekologijos samprata; Gyvūnų ekologijos 

terminologija, samprata, raida; Įvairių gamtos ir tiksliųjų mokslų ryšys su gyvūnų ekologija; 

Gyvūnų ekologijos mokslų sritys, objektas ir tyrimų metodai; Gyvūnų ekologijos tyrimai 

Lietuvoje. 

2. Gyvūno ekologija – autekologija.  

Gyvūnų sąveikos su aplinka dėsningumai: Biosfera. Medžiagų apytaka ir organizmų įvairovė; 

Aplinka ir gyvūnų egzistavimo veiksniai. Aplinkos kitimas; Aplinkos veiksniai ir organizmų 

gyvybingumas; Gyvūnų sąveika su aplinka. 

Gyvūnų mitybos ekologija: Mitybos tipai ir būdai; Mitybos specializacija; Ekologinės nišos ir 

konkurencija mityboje; Gyvūnų gyvybingumo, išlikimo ir veisimosi priklausomybė nuo maisto 
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išteklių.  

Gyvūnų vandens-druskų apytaka ir mineralinė mityba: Vandens reikšmė gyvūnams; Hidrobiontų 

vandens-druskų apytaka; Sausumos gyvūnų vandens apytaka ir mineralinė mityba. 

Dujų apytaka: Dujų apytakos reikšmė; Vandens gyvūnų dujų apytaka; Sausumos gyvūnų dujų 

apytaka. 

Saulės energijos reikšmė: Saulės energijos apytakos aplinkoje reikšmė; Matomos šviesos 

spektras ir ultravioletinių spindulių reikšmė; Šviesa ir gyvūnų elgesys;  

Šilumos apytaka ir aplinkos temperatūros reikšmė gyvūnams: Aplinkos temperatūros reikšmė; 

Poikiloterminiai gyvūnai; Homoterminiai gyvūnai; Gyvūnų prisitaikomasis elgesys;  

Oro srovės ir slėgis: Oro srovės; Oro slėgis;  

Substratas: Substrato reikšmė gyvūnams; Dirvožemis; Vandens telkinių gruntas; Sniego danga; 

Įšalas ir ledas. 

Biologiniai ciklai: Klimato įtaka; Paros ciklai; Sezoniniai ciklai; Daugiamečiai ciklai. 

Gyvūnų orientacija erdvėje: Bendras supratimas apie orientaciją; Jautrumas šviesai ir regėjimas; 

Jautrumas cheminiam poveikiui; Odos jautrumas; Jautrumas elektrai ir elektromagnetiniam 

laukui; Laiko ir erdvės analizė; Orientacija kaip vieningas procesas. 

3. Populiacinė ekologija. 

Gyvūnų rūšis kaip ekologinė struktūra: Vidrūšinė struktūra. Porūšiai; Geografinės populiacijos; 

Ekologinės populiacijos; Elementarios populiacijos; Ryšys tarp populiacijų. 

Gyvūnų populiacijos sudėtis: Gyvūnų rūšies polimorfizmas; Biologinės rasės; Generacijos; 

Lytinės grupės. 

Gyvūnų populiacijų erdvinė struktūra, gyvenimo būdas ir teritorijos naudojimas: Gyvenimo 

būdas ir poreikis teritorijai; Pavienis ir šeimos gyvenimo būdas; Grupinis (kolonijinis arba 

bandomis) gyvenimo būdas; Sezoniniai gyvenimo būdo pasikeitimai; Vidrūšinių santykių 

ypatumai. 

Gyvūnų populiacijų gausos dinamika: Gausos kitimas; Gyvūnų gimstamumas ir mirtingumas 

populiacijoje; Gyvūnų populiacijų amžiaus ir lytinė struktūra; Populiacijų dinamikos tipai; 

Įvairių veiksnių reikšmė gyvūnų populiacijų gausos dinamikai. 

4. Bendrijų ekologija:  

Augalija ir gyvūnija: Pagrindinės tarprūšinių santykių formos; Augalijos reikšmė gyvūnijai; 

Gyvūnijos reikšmė augalijai ir jos evoliucijai; Gyvūnijos reikšmė augalijos bendrijoms; 

Gyvūnijos ir augalijos ryšiai. 

Grobuonys ir jų aukos: Grobuonių prisitaikymas; Aukų apsauginis prisitaikymas; Grobuonių ir 

aukų santykių reikšmė jų gausos dinamikai. 

Parazitai ir savininkai: Parazitizmo tipai; Parazitų ir šeimininkų koadaptacija; Gyvūnų 

simbiontinių ir antibiontinių santykių evoliucija; Parazitų bendrijos ir jų dinamika; Parazitų 

reikšmė jų šeimininkų gausos dinamikai; Ligų gamtiniai židiniai; Biologinis kovos su kenkėjais 

metodas. 

Gamtinės bendrijos, jų dinamika ir produktyvumas: Ekosistemų samprata, klasifikavimas, 

struktūra ir raida; Ekosistemos funkcinė organizacija; Mitybos lygiai; Mitybos grandinės; 

Ekologinės piramidės; Ekosistemų produktyvumas. 

Biogeografinis rajonavimas ir sausumos biomų tipai: Biogeografinis rajonavimas; Sausumos 

biomų tipai;  

Žmogaus veikla ir gyvūnija: Laukinių gyvūnų ir naminių gyvulių abipusė reikšmė; Žemdirbystė; 

Miškų ūkis; Medžioklė; Pramonė ir transportas; Medicina; Aviacija; Žmogaus gyvenvietės ir 

gyvūnų sinantropizacija 

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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