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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

MIŠ8021 7 VDU ŽUA MEF MBMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Sumedėjusių augalų ekologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Ecology of woody plants 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 3 

Konsultacijos 2 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Analizuojami sumedėjusių augalų ekologiniai ypatumai skirtingose augimo sąlygose. Supažindinama 

su atvirose vietose ir bendrijose augančių sumedėjusių augalų priežiūros metodais. Aiškinamasi 

svetimų rūšių augalų plitimą lemiantys veiksniai. Studijose doktorantai susipažins su naujausiais 

moksliniais tyrimų metodais, gautais rezultatais sumedėjusių augalų ekologijoje. Praktinių užsiėmimų 

metu bus lavinami įgūdžiai rinkti supančio dirvožemio, nuokritų mėginius, juos paruošti 

laboratoriniams tyrimas. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Ecological peculiarities of woody plants in different growth sites are analyzed. Introducing with 

methods for growing of woody plants in open spaces and communities. Factors determining the 

spread of alien species are explained. During the studies, the doctoral students will get acquainted 

with the latest scientific research methods,  research results. In practicum phD student will develop 

skills to collect soil samples, drop samples, and prepare them for laboratory testing. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Susipažinus su naujausios sistemingos sumedėjusių augalų ekologijos moksliniais tyrimais, jų 

metodus ir rezultatus bus galima taikyti formuojant naujas miškotyros, miestų miškininkystės, 

želdininkystės fundamentines žinias ir idėjas. 

Dalyko tikslai  

Gautų dalyko žinių pagrindu padėti doktorantams išmokti vertinti sumedėjusių augalų ekologinius 

ypatumus skirtingomis augimo sąlygomis. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Sumedėjusių augalų ekologijos samprata.  

Sumedėjusių augalų ekologijos mokslo objektas, uždaviniai. Ekologiniai veiksniai, turintys įtakos 

sumedėjusių augalų augimui: abiotiniai, biotiniai ir antropogeniniai. Rūšių invazijos samprata. 

Mokslinių tyrimų apie sumedėjusių augalų ekologiją, apžvalga. 
Lietuvoje ir užsienio šalyse vykdomi ir vykdyti sumedėjusių augalų ekologijos tyrimai. Sumedėjusių 

augalų ekologijos tyrimuose taikomi metodai.  

Geografiniai veiksniai.  

Sumedėjusių augalų rūšių arealai: natūralus ir dirbtinis. Euritopinės, stenotopinės rūšys. Arealo dydis. 

Endemai ir reliktai. Ištisiniai, perskirtiniai ir vikariniai arealai. Arealų centrai. Chorologinių rūšių 

grupės. Arealo paribio įtaka sumedėjusių augalų augimui. Topografiniai veiksniai: aukštis virš jūros 

lygio, reljefo pobūdis, kontinentalumas. Arealo ribos peržengimą lemiantys veiksniai. 

Klimatiniai veiksniai.  
Šviesa. Unksmingumas ir šviesamėgiškumas. Temperatūra. Ištvermingumo šalčiui zonų žemėlapiai. 

Drėgmė. Sumedėjusių augalų prisitaikymas prie drėgmės sąlygų. Vėjas. Rūšių atsparumas 

vėjovartoms. Klimato kaitos įtaka rūšių arealų plitimui.  
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Edafiniai veiksniai.  
Sumedėjusių augalų klasifikacija pagal poreikį dirvožemio derlingumui, pH reakcijai, drėgnumui. 

Skirtingų medžių rūšių nuokritų įtaka dirvožemio rūgštingumui, paklotės storiui.  

Urbanizacijos įtaka sumedėjusių augalų  įvairovei, plitimui, sveikumui.  

Veiksniai, lemiantys sumedėjusio augalo rūšies parinkimą, tinkamą auginti urbanizuotoje aplinkoje. 

Sumedėjusių rūšių jautrumas miesto aplinkos užterštumui, pakitusio dirvožemio savybėms, šaknų 

vystymuisi skirto ploto ribojimui, greitam išdžiuvimui, druskų kaupimuisi. Genėjimo poveikis 

sumedėjusių augalų sveikumui. Didelių medžių teisingo perkėlimo, pasodinimo įtaka tolesniam 

augimui. 

Metodai: paskaitos, konsultacijos, seminarai, diskusijos. 

Mokomoji praktika 
Sumedėjusio augalo rūšies vertinimas skirtingose aplinkos sąlygose.  

Invazinių sumedėjusių augalų plitimo nustatymas.  

Genėjimo poveikio įvertinimas medžių būklės kokybei urbanizuotoje teritorijoje.  

Mėginių paėmimas laboratoriniams tyrimams (paklotės, lapų, dirvožemio, nuokritų).  

Laboratoriniai darbai  

Skirtingų medžių rūšių paklotės, lapų, dirvožemio mėginių paruošimas pH tyrimui.  

Surinktų lapų nuokritų paruošimas irimo intensyvumo tyrimui.  

Lapų pažeidimo intensyvumo nustatymas.  

Individuali užduotis 

Parenkama įvykdyti tyrimą, pagal doktoranto vykdomą temą. 

Referato rengimas 

Literatūros apžvalga apie sumedėjusių augalų rūšių ekologiją, susieta su doktoranto vykdomais 

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. 

 (0,1 - mokomoji praktika ir laboratoriniai darbai; 0,4 – savarankiški darbai; 0,5 - egzaminas)  

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

5.  

 

6.  

 

Cadotte W., McMahon S. M. and Fukami T. Conceptual ecology and invasion biology: 

reciprocal approaches to nature. Springer, 2006, 505 p. 

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

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

Lockwood J. L., Hoopes M. F., Martchetti M. P. Invasion Ecology. Blackwell, 2007, 304 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. 

Ruseckas J. 2002. Miško ir drėgmės sąveika. Kaunas. „Lututė“, 200 p. 

Stravinskienė V. 2003. Bendroji ekologija.-Kaunas: Šviesa, 232 p. 

Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

2.  

 

3.  

4.  

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

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

sėklininkystė. Kaunas: Lututė, 2000, 352 p. 

Hodge, S.J. Urban Trees - A survey of street trees in England. London : HMSO, 1991. 
Hasenauer H., Glazda A., Konnert M., Lapin K., Mohren G., Spiecker H., Loo M., Potzelsberger E. 
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5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10. 

11. 
 

Non-native tree species for European forests: experiences, risks and opportunities. BOKU: 2016, 419 p. 

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

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

Kapustinskaitė T. Juodalksnynai. Vilnius: Mokslas, 1983, 227 p. Lietuvos TSR flora, 1-6 t., 

Vilnius: 1959-1980 

Laivinš M., Krampis I., Šmite D., Bice M., Knape D., Šulcs V. Atlas of Latvian Woody Plants. 

Riga: 2009, 606 p. 

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

Ramanauskas V. (sud.). Dendrologija. Vilnius: Mintis, 1973, 320 p. 

Smaliukas D. Lietuvos gluosniai (Salix L.). Taksonomija, biologija, fitocenologija, biocheminės 

savybės ir ištekliai. Vilnius: VPI l-kla, 1996, 254 p. 

Mokslinės duomenų bazės – Science Direct., Tylor & Francis, Springel LINK. 

Lietuvos moksliniai žurnalai – Miškininkystė, Žemės ūkio mokslai, Ekologija; 

Tarptautiniai žurnalai – Forest Ecology and Management, Dendrobiology, Baltic forestry, 

Urban Forestry and Urban Greening. 

 

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. 

 

 

 

 

 


