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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8015 7 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Miško medžių genetika, selekcija ir sėklininkystė 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Genetics, breeding and seed management of forest trees   

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 4 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Miško medžių, augalų ir gyvūnų genetinė įvairovė yra viena iš pagrindinių miško ekosistemų 

tvarumo komponenčių. Miškas veikia kaip vienalytė ekosistema, todėl ją būtina suprasti 

kompleksiškai kaip tęstinės veiksnių tarpusavio sąveikos sistemą. Vienas šių veiksnių ir yra genetinis 

veiksnys. Todėl atliekant tyrimus miškuose būtina suprasti rūšių populiacijų genetinę struktūrą, 

genetinės įvairovės pasiskirstymo dėsningumus, jų priežastis ir pasekmes, rūšių populiacijų 

adaptacijos procesą, adaptabilumą, adaptyvumą, adaptacinius požymius, kas formuoja jų genetinę 

struktūrą ir kaip moderniais metodais ją ištirti, koks yra Darvinistinis tinkamumas, kaip vykdomas 

miško medžių genetinis pagerinimas ir kaip yra saugomi jų genetiniai ištekliai, koks yra evoliucinių 

jėgų poveikis  ir ką sako nauji miško ekosistemų genetiniai tyrimai. 

 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Genetic diversity of forest trees, plants and animals is one of the major components of sustainable 

development of forest ecosystems. Forest acts as a compound ecosystem to be understood as complex 

interaction of the components such as genetics. Therefore, when studying forests in any field, it is 

important to understand the population genetic structure, pattern of spatial and temporal distribution 

of genetic diversity, the process of adaptation, adaptability and adaptedness, the forces affecting the 

genetic structure and diversity, what are the methods for assessing genetic diversity, what is 

Darwinian fitness, what are the effects and methods of forest tree breeding and gene conservation, 

and finally what are the current achievements of forest genetic research. 

 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Šis studijų dalykas padės įvertinti ir suprasti savo atliekamų tyrimų vietą miško ekologinių žinių 

žemėlapyje, bei įvairiapusiškai bei plačiai vertinti atliktų tyrimų gautus rezultatus. 

Dalyko tikslai  

Šios disciplinos tikslas yra padėti suvokti miško bendrijų funkcionavimo dėsningumus, aplinkos 

poveikį miškui ir miško poveikį aplinkai, įsisavinti ekologinius procesus, vykstančius miško 

ekosistemose bei išsiugdyti sugebėjimus identifikuoti miško ekologines problemas bei jas spręsti 

remiantis moksliniais metodais. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Miško medžių genetikos ypatumai. Kuo išsiskiria miško medžių genetika ir selekcija.  Platus 

geografinis natūralių populiacijų išplitimas. Ženkli genetinė įvairovė.  

2. Miško medžių molekulinės genetikos pagrindai. Miško medžių genomika. Genomas ir jo 

organizacija. Genetinės įvairovės šaltiniai individo lygmenyje (rekombinacija, mutacijos, 

transpozonai, kartotinės sekos). Molekulinių žymenų sistemos. Genominės sąsajos ir kiekybinių 

požymių lokusų identifikavimas. Bioinformatika. Miško medžių populiacijų genetinė struktūra ir 
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įvairovė funkcinė ir neutrali genomo dalis.   

3. Miško medžių epigentika. Medis kaip stacionari biologinė sistema. Epigenetinės kontrolės 

mechanizmai. DNR metilinimas. Histonų N-terminų modifikacijos ir kodas. RNRi sistema. 

Paramutacijos ir genominis įrašas. Aplinkos įrašas ir miško medžių epigenetinės kontrolės 

dėsningumai.  

4. Miško medžių kiekybinių ir kokybinių požymių paveldėjimo dėsningumai. Genetinių vienetų 

charakteristika. Genetinis ir negenetinis kintamumas. Kiekybinių ir kokybinių požymių genetinis 

sąlygotumas. Adityvinės dispersijos svarba. Paveldėjimo koeficientas ir genetinės variacijos 

koeficientas. Genotipo ir aplinkos sąveika. Inbrydingas ir heterozės efektas. Selekcijos 

diferencialas, intensyvumas ir genetinė nauda. Genetiniai ryšiai.  

5. Miško medžių populiacijų evoliucija. Evoliucinės jėgos formuojančios rūšis ir populiacijas. Rūšių 

diferenciacija iš populiacijų (alelopatrinė ir simpatrinė). Fenotipinis plastiškumas. Epi-genetinis 

plastiškumas. Populiacijos samprata genetine prasme ir adaptacinės aplinkos. Tinkamumas, 

adaptacija, adaptabilumas ir adaptyvumas. Miško medžių adaptaciniai požymiai. Miško medžių 

populiacijų struktūros tipai. Ar vietinė populiacija geriausia: naminislaukinis (Darvinistinis) 

tinkamumas. Kintanti aplinka: ar egzistuoja tobulas adaptyvumas? Genetinės įvairovės evoliucinė 

svarba. Populiacijų genetinė charakteristika, alelių dažniai ir Hardy-Weinberg dėsnis. 

Kintamumas tarp populiacijų ir jų viduje. Kaip nustatoma miško medžių populiacijų genetinė 

struktūra (požymiai ir DNR polimorfizmas). Miško medžių populiacijų genetinės struktūros ir 

įvairovės tyrimai.  

6. Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimas. Kas yra genetiniai ištekliai. Koks genetinių išteklių 

išsaugojimo tikslas. Genetinių išteklių išsaugojimo strategija ir metodai. Statiniai metodai ir 

objektai. Dinaminiai metodai ir objektai. Išsaugojimas in situ ir genetiniai draustiniai. 

Išsaugojimas ex situ. Genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcinių programų sinchronizacija. 

Genetinė tarša. Genetinių išteklių išsaugojimo programa Lietuvoje.   

7. Miško medžių biotechnologijos. Genetinė inžinerija. Mikrodauginimas. Mikorizacija.  

8. Miško medžių selekcijos tikslas ir principai. Selekcijos tikslas ir nauda. Selekcijos tiksliniai 

požymiai. Selekcinės medžiagos suskirstymas ir išbandymo metodai. Selekcinio įvertinimo 

rodikliai ir metodai.   

9. Nevietinių rūšių introdukcija. Ekonominė nauda. Ekologiniai pavojai. Introdukcijos metodai. 

Nevietinės rūšys selekciniu požiūriu Lietuvoje.  

10. Atrankos eiliškumas. Rūšių pasirinkimas. Regionų atranka: kilmių (provenencijų) bandymai. 

Geografinio kintamumo dėsningumai: ekotipinis ir laipsniškas kintamumas. Medynų (populiacijų) 

atranka. Individų atranka, pliusiniai medžiai.  

11. Miško medžių selekcinių programų tipai ir jų sudarymas. Selekcinės programos samprata. 

Prielaidos selekcinių programų sudarymui ir jų tipai. Selekcijos metodų kompleksiškumas ir 

nuoseklaus planavimo būtinybė. Selekcinės ir produkcinės populiacijos samprata. Ekologiniai ar 

ekonominiai prioritetai. Ilgalaikė ir trumpalaikė selekcija. Žemo ir aukšto intensyvumo selekcija. 

Hibridizacija (heterozės efektas). Kokioms rūšims kokią programą pasirinkti? Selekcinių 

programų optimizavimas.  

12. Ilgalaikė aukšto intensyvumo selekcija. Pagrindiniai veiksniai: genetinė įvairovė ir genetinė 

nauda, laikas ir kaštai. Pakankamos genetinės įvairovės išlaikymo svarba. Giminystės laipsnis ir 

inbrydingo depresija. Ilgalaikiškumo principas ir jį sąlygojantys selekcijos metodai. 

Rekombinacija, išbandymas, atranka. Rekombinacijos esmė ir metodai. Išbandymo metodai. 

Atranka tarp šeimų ir atranka šeimų viduje. Atranka atgal ir pirmyn. Atranka pagal bendrą ar 

specifinę kombinacinę galią priklauso nuo produkcinės populiacijos tipo. Optimalus atrankos 
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amžius. Poliploidija ir mutagenezė. DNR žymenimis paremta atranka ir kiekybinių požymių 

lokusai. Selekcinės programos pavyzdys.  

13. Trumpalaikė aukšto intensyvumo selekcija. Maksimalus genetinės naudos siekimas. Genetinė 

įvairovė svarbi dėl inbrydingo depresijos. Genetinė medžiaga trumpos apyvartos želdiniams. 

Selekcinės programos pavyzdys.  

14. Ilgalaikė žemo intensyvumo selekcija. Ekologinių funkcijų svarba. Genetinės įvairovės palaikymo 

metodai. Selekcijos metodai.  Selekcinės programos pavyzdys.  

15. Žemo intensyvumo trumpalaikės selekcinės programos. Medynų atranka, selekcinis retinimas. 

Sėkliniai medynai, jų atrankos kriterijai, priežiūra ir naudojimas.  

16. Sėklinių plantacijos jų naudojimas ir priežiūra. Sėjinukų sėklinės plantacijos. Klonų sėklinės 

plantacijos. Augūnų dauginimo plantacijos.  

17. Miško medžių selekcija Lietuvoje. Spygliuočių ir lapuočių selekcinės programos Lietuvoje, jas 

sudarančios ir vykdančios institucijos. Genetiniai-selekciniai objektai.  

18. Miško medžių sėklininkystė. Miško medžių žydėjimo biologija. Miško medžių sėklinės bazės 

sudarymas. Miško medžių sėklų ruoša, laikymas ir kokybės nustatymas. Miško medžių sėklų 

kokybės kontrolės sistema Lietuvoje.   

  

 

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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