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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8022  7 ŽŪA VDU MEF AEI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Invazijų ekologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Invasions  Ecology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 1 

Konsultacijos 4 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Strateginis globalių antropogeninių ir klimato kaitos poveikio sukelto rūšių invazijos žalos ekologinis 

ir ekonominis vertinimas; invazijų teorijos; rūšių invazijos problemų ekosistemose sprendimas, 

ekosistemų būklės vertinimas pagal svetimžemių rūšių poveikį; invazinių rūšių poveikio bioįvairovei 

ir ekosistemų funkcionavimui vertinimas ir valdymas stabilizuojant ekosistemų bioįvairovę; 

sisteminių ir fundamentalių žinių apie invazinių rūšių plitimą, žalą bioįvairovei ir ekosistemoms; 

kompetencijos naujų ekologinių idėjų ir technologijų kūrimui ir vystymui 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Strategic and economic assessment of the damage caused by global anthropogenic and climate 

change-induced invasions; theories of invasions; solving of species invasion problems in ecosystems, 

assessment of ecosystem status by alien species; assessing and managing the impact of invasive 

species on biodiversity and ecosystem functioning by stabilizing biodiversity in ecosystems; systemic 

and fundamental knowledge about the spread of invasive species, damage to biodiversity and 

ecosystems; competences for the development of new eco-ideas and technologies 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Invazijų ekologija yra svarbi dabarties ekologinė ir ekonominė problema, todėl dalykas svarbus ir 

aktualus gilinant Aplinkos ir ekologijos srities žinias bei kompetencijas 

Dalyko tikslai  

Naujų fundamentalių žinių pagrindu įvertinti rūšių invazijos reiškinio svarbą vietinių rūšių ir 

ekosistemų bioįvairovei globaliai kintančioje Žemės biosferoje; nustatyti rūšių migravimo priežastis, 

sąlygas ir lygius įvairiose ekosistemose; įvertinti įvairių aplinkos veiksnių kaitos poveikį rūšių 

invazijai ir ekosistemų stabilumui; įvertinti antropogeninių veiksnių įtaką svetimžemių rūšių 

migravimo ir vietinių, natūralių, pusiau natūralių ir antropogeninių ekosistemų bioįvairovei; pritaikyti 

ekosistemų ekologijos žinias rūšių invazijai valdyti; svetimžemių rūšių poveikio biologinis, 

ekologinis ir ekonominis įvertinimas, siekiant išsaugoti ekosistemų bioįvairovę. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

 Biologinės invazijos priežastys, poveikis, pasekmės ir atsakas. Rūšių koegzistavimas. Svetimžemės 

rūšys - kraštovaizdžio piktžolės. Specifinių ekologinių sąlygų reikšmė žolinių ir medinių rūšių 

koegzistavimui. Rūšių įvairovę aprašantys modeliai. Kiekybiniai kontrolinio mechanizmo rodikliai 

reguliuojantys rūšių bioįvairovę bendrijose. Erdvinio aplinkos variavimo ryšys su rūšių 

koegzistavimu. Rūšių koegzistavimo ryšys su aplinkos kitimo trukme. 

Invazinių rūšių klasifikavimo sistemos. Svarbiausi biologinės invazijos barjerai. Svetimžemių rūšių 

natūralizacija ir įsikūrimo lygiai. Geografinis-istorinis invazinių rūšių klasifikavimas. Antropofitų 

skirstymas pagal biotopus ir natūralizacijos lygį. Natūralizuotų svetimžemių rūšių tipai. Invazijų 

tiesioginis ekonominis poveikis.Invazinių rūšių poveikis ir sukeltos problemos įvairiems praktinės 

žmogaus veiklos sektoriams; antropogeninės veiklos indėlis svetimžemių rūšių įvairovei ir plitimui;  
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introdukuotų rūšių ekologija ir kontrolė. Invazinių rūšių reguliavimas. Tarptautinės rūšių invazijų 

reguliavimo organizacijos. Tarptautinių konvencijų, sutarčių, direktyvų ir kodeksų reglamentavimas. 

Regioninė ir nacionalinė reguliacija. Invazinių ir žalingųjų rūšių duomenų bazės. Visuomenės 

įtraukimas į invazinių rūšių tvarkymą. Invazinės rūšys Europoje.  Svetimžemės rūšys Lietuvoje.  

-paskaitos, konsultacijos, diskusijos paskaitų metu, individualus darbas 

 -pranešimas pasirinkta tema. 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema 
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