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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8017 7 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Miško žėlimas ir želdinimas 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Natural and artificial forest establishment and regeneration 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 4 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Pagilinti ir išplėsti magistro studijų žinias bei gebėjimus miško atkūrimo ir įveisimo problemų tyrimo, 

planavimo, projektavimo, žėlimo skatinimo ir želdinimo technologijų taikymo, žėlinių ir želdinių 

priežiūros bei apsaugos klausimais. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The course is aimed to provide a deeper insight into the main forest establishment methods for each 

forest tree species. Especially we focus on understating on the effects of changing environment on 

choice of species and forest regeneration methods. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Miškų atkūrimas yra esminis miškų tęstinumo garantas. Keičiantis klimatui ir tobulėjant 

technologijomis, plintant naujoms augalų ir gyvūnų rūšims, keičiantis hidrologiniam rėžimui, 

augaviečių dagos rūšiniai sudėčiai, atsiranda daug naujų iššūkių miško želdymui. Dažnai senos 

taisyklės neatitinka aplinkos sąlygų. Būtini moksliniai tyrimai ir aukštos kvalifikacijos specialistai. 

 

Dalyko tikslai  

Pagilinti ir išplėsti magistro studijų žinias bei gebėjimus miško atkūrimo ir įveisimo problemų tyrimo, 

planavimo, projektavimo, žėlimo skatinimo ir želdinimo technologijų taikymo, žėlinių ir želdinių 

priežiūros bei apsaugos klausimais. 

 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Miškotyros metodologijos taikymo ypatumai miško žėlimo ir želdinimo problemų tyrimuose. 

2. Miško atkūrimo būdai bei metodai, jų raida, galimi taikymo rezultatai. 

3. Aplinkos veiksniai lemiantys pagrindinių miško medžių rūšių žėlimą, jų ekologinė niša, 

tarpusavio sąveika ir kt. 

4. Pagrindinių miško medžių rūšių (P, E, M, Ą, L, K, U, J, B, D, Bt ir kt.) žėlimo ypatumai po 

medyno danga, neplynose ir plynose kirtavietėse. 

5. Žėlimą skatinančios priemonės, žėlinių priežiūros ir apsaugos aktualijos.  

6. Žėlinių ir želdinių lyginamasis efektyvumas (ekologiniu, ekonominiu ir kitais aspektais). 

7. Grynų ir mišrių želdinių lyginamasis efektyvumas ekologiniu, ekonominiu ir kitais aspektais. 

8. Pagrindinių miško medžių rūšių (P, E, M, Ą, L, K, U, J, B, D, Bt ir kt.) želdinimo šiuolaikinių 

technologijų ypatumai. 

9. Miško želdinių veisimo genetiniu-selekciniu pagrindu motyvacija. 

10. Miško želdinių tipų modeliavimo teoriniai pagrindai.   

11. Miško želdinių rūšių sudėties, mišrinimo būdų ir schemų optimizavimas. 
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12. Skirtingos ir daugiatikslės paskirties miško želdinių veisimo ypatumai. 

13. Miško žėlinių ir želdinių kokybės vertinimas. 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal nustatytus svorio koeficientus.  

 

Pagrindinė literatūra 

Eil. 
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Gradeckas A., Malinauskas A. Miško želdynų veisimo biologiniai ir ekologiniai veiksniai bei 

patirtis Lietuvoje. – Kaunas : Lututė, 2005. – 404 p. 

Szymanski S. Ekologiczne padstawy hodowli lasu. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo 

Rolnicze i Lesne. 2000. – 479 p. 
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Malinauskas A. Miško želdinių pradinis tankumas. – Kaunas : Lututė, 2008. - 232 p. 

Afforestation in Europe. Experiences and praspects / red. S. Zajaca, W. Gila. – Warszawa, 

2003. – 281 p. 

 Riepšas E. Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai žemės ūkiui 

nenaudojamose žemėse. – Vilnius, 2005. – 37 p. 

Miško ekologija (sudar. S. Karazija). – Vilnius : Enciklopedija, 2008. – 296 p. 

Lietuvos ąžuolynai : išsaugojimo ir atkūrimo problemos (sudar. S. Karazija). – Kaunas : Lututė, 

1997. – 234 p. 

  
 

 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Vytas Suchockas  VDU ŽŪA dr. Vytas.Suchockas@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. 

 

 

 

 

 


