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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8023 7 ŽŪA VDU MEF AEI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Alelopatija  

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Allelopathy  

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 1 

Konsultacijos 4 

Seminarai 1 

Individualus darbas 1 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Biocheminių medžiagų svarbą organizmų komunikavime; biocheminės organizmų sąveikos teoriniai 

pagrindai; augalų ir kitų organizmų cheminė sąveika; alelopatinės sąveikos ekosistemose; cheminės 

alelopatinių medžiagų grupės ir jų formos; natūralios ir kultūrinės floros rūšių biocheminė sąveika; 

alelopatijos reikšmė ekofiziologiniams procesams ir ekosistemų tyrime ir valdyme; organizmų 

cheminė sąveiką - biologines kontrolės priemonė; biocheminės sąveikos laboratoriniai ir lauko 

tyrimai;  naujų ekologinių idėjų ir technologijų vystymas ir taikymas praktikoje. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Importance of biochemicals in communication between organisms; theoretical fundamentals of 

biochemical interaction between organisms; chemical interaction between plants and other organisms; 

allelopathic interactions in ecosystems; chemical groups of allelopathic substances and their forms; 

biochemical interaction between natural and cultural flora species; significance of allelopathy in 

ecophysiologal processes and ecosystem research and management; the chemical interaction of 

organisms - a biological control tool; biochemical interaction laboratory and field studies; 

development and application of new eco-ideas and technologies in practice. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Alelopatijos žinios yra reikalingos Aplinkos ir ekologijos mokslo krypties doktorantams, siekiant 

gilesnių kompetencijų ir žinių apie ekosistemas ir jų formavimąsi 

Dalyko tikslai  

naujos fundamentalios žinios apie biocheminę organizmų sąveiką ekosistemose; organizmų 

biocheminės sąveikos reiškinio svarbos vertinimas vietinių rūšių ir ekosistemų bioįvairovei bei 

atsikūrimui; žinoti rūšių migravimo priežastis, sąlygas ir lygius įvairiose ekosistemose; įvertinti 

įvairių aplinkos veiksnių kaitos poveikį alelopatijos reiškiniui, rūšių ekofiziologijai, įsikūrimui ir 

bioįvairovei,  ekosistemų stabilumui; įvertinti antropogeninių veiksnių įtaką biocheminei sąveikai 

natūraliose ir antropogeninėse ekosistemose; pritaikyti biocheminės sąveikos ekologijos žinias rūšių 

bioįvairovei valdyti įvairiose bendrijose, siekiant išsaugoti ekosistemų bioįvairovę 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Biocheminė sąveika ekosistemose Organizmų biocheminė sąveika ekosistemose.  Alelopatija - 

konkurencijos trukdymas. Infocheminės medžiagos - biocheminės sąveikos mediatoriai. 

Alelochemikalų tipai. Pagrindinės alelochemikalų grupės. Alelopatinė augalų tarpusavio sąveika 

Augalų alelopatinis jautrumas. Augalų alelopatinių medžiagų cheminė prigimtis ir veikimas. 

Aplinkos poveikis antrinių metabolitų susidarymui. Autotoksiškumas. Alelopatinė augalų ir 

mikroorganizmų sąveika. Alelochemikalų dinamika augaluose. Laboratoriniai  ir lauko tyrimai. 

Alelochemikalų veikimo mechanizmai ir ekologinė reikšmė. Cheminės apsaugos mechanizmas.  

Ksenobiotikų detoksikavimas augalais: fitoremediacija. Augalų ir vabzdžių cheminė sąveika.  

Vabzdžių feromonai. Alelopatijos reiškinys fitocenozėse.  Augalinių liekanų alelopatinis poveikis. 
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Monerų, Protistų, grybų, samanų biocheminė sąveika ekosistemose Įvairių organizmų taksonų 

biocheminė sąveika ir jos reikšmė ekosistemoms. Alelopatijos vaidmuo svetimžemių augalų invazijos 

procesui sausumos ekosistemose. Alelopatijos ir abiotinio bei biotinio streso sąveika; poveikis 

ekofiziologiniams procesams. Ekologinės alelopatijos pasekmės.  

-paskaitos; 

-konsultacijos (esant pakankamam doktorantų skaičiui gali būti skaitomos paskaitos) 

-studentų ruošiami pranešimai pasirinkta tema 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Savarankiško darbo užduotys 

(referatas, pranešimas pasirinkta tema) vertinamos pažymiu, egzaminų metu nustatomas galutinis 

įvertinimas, tarpinius įvertinimus padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 
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Dalyko aprašas atestuotas iki 2023 m. birželio 30 d. 

 

 


