
1 

 

STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8025 7 VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos Miškų 

monitoringo 

laboratorija 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Globali kaita ir miškų būklė 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Global changes and forest condition 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 1 

Seminarai 1 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Kurso metu analizuojamas aplinkos globalios kaitos, įskaitant klimatą, oro taršą ir rūgščiąsias iškritas 

bei pažemio ozoną, poveikis miško ekosistemų pagrindiniams komponentams: medžių būklei ir 

prieaugiui, epifitinių kerpių ir žaliųjų oro dumblių gausai, bei dirvožemio pedobiontams ir upelio 

makrobentosui. Praktinių užsiėmimų metu supažindinama su Aukštaitijos kompleksiško monitoringo 

stoties veikla bei ES šalių inicijuota kompleksiško monitoringo programa. Įsigilinama į medžių 

būklės ir produktyvumo tyrimus bei remiantis medžių momentinėmis ekofiziologinėmis reakcijomis, 

nagrinėjami veiksniai turintys reikšmingos įtakos jų kaitai. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The course is designed to overview and analyse the effect of environmental global changes on forest 

ecosystems. The course covers forest tree health, productivity and their relationships with 

environmental factors as well as interrelationships between biotic and abiotic components of the 

forest ecosystem. Based on the results of the ecophysiological reactions of different tree species 

causation between environmental factors and changes in tree condition and increment are presented. 

The field trip to Aukštaitija Integrated monitoring station is intended to acquaint the students related 

to the aim of the UN ECE ICP programme and research conducted in the station. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Žinios, jų taikymas. Žinios apie aplinkos veiksnius, aplinkoje vykstančius procesus ir pastarojo 

laikotarpio intensyvaus klimato šiltėjimo reikšmę, taip pat šių procesų galimą poveikį miškų tvarumui 

bei gebėjimui prisitaikyti prie naujai besiformuojančių sąlygų ir švelninti jų žalingą poveikį aplinkai. 

 

Gebėjimai vykdyti tyrimus. Geba išaiškinti biotinių komponenčių reakciją į galimus aplinkos pokyčius, t.y. 

taikyti tiriamų objektų bioindikacines reakcijas taršos ir nepalankių klimatinių veiksnių poveikiui įvertinti. 

Tokie gebėjimai gali būt plačiai taikomi aplinkosaugos srityje. 

 

Socialiniai gebėjimai. Geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, 

perteikiant savo veiklos rezultatus ir tolesnės plėtros perspektyvas, plėtoti kūrybinę veiklą, skatinti 

visuomenės raidai palankią mokslinę-techninę, visuomeninę ir kultūrinę pažangą. 

 

Asmeniniai gebėjimai. Geba tobulėti, projektuoti tolesnę savo ir ekspertų komandos mokymosi 

perspektyvą. Imasi atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba 

greitai reaguoti į dinamiškus visuomeninės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos 

pokyčius, atskleisti ir plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 
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Dalyko tikslai  

Įgyti žinių apie aplinkos globalią kaitą, pagrindinius jos komponentus, 

ypatingą dėmesį skiriant bendroms emisijoms, oro foninei ir lokaliai taršai rūgštinančiomis 

komponentėmis, jų iškritoms, pernašoms, transformacijoms oras-laja-dirvožemis sistemoje ir 

priežemio ozonui, taip pat žinių apie klimato kaitą ir jo įtaką užterštumo laipsniui, sklaidai bei 

sąlygojamiems procesams ekosistemoje ir galiausiai apie tiriamų aplinkos veiksnių kompleksišką 

(įskaitant sustiprinančias ir slopinančias savybes) poveikį miško ekosistemų biotos komponentams, 

tokiems kaip medžių būklei ir prieaugiui, epifitinių kerpių dumblių, augalų, pedobiontų ir upelių 

makrobentoso gausai ir įvairovei. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

 Paskaitos: 
1 paskaita. Aplinkos veiksniai: foninė ir lokali tarša, teršalų pernašos ir klimatas, jų sąveikos. 

2 paskaita. Emisijos, tarptautinės priemonės ir įsipareigojimai, jų reikšmė emisijoms mažinti, aplinkos 

užterštumo pokyčiai, pastarojo laikotarpio grėsmės. 

3 paskaita. Oro užterštumas rūgštinančiomis komponentėmis, rūgščiosios iškritos, rūgštūs lietūs, baziniai 

katijonai, klimatinių veiksnių poveikis taršos sklaidai, rūgščiųjų iškritų poveikis geocheminiams 

procesams dirvožemyje, tiesioginė ir netiesioginė rūgštinančiųjų komponenčių įtaka 

miško ekosistemų biotos komponentėms, medžių būklė ir prieaugis, DLK.  

4 paskaita. Priežemio ozonas, jo susidarymo ypatumai ir taršos komponenčių bei klimato kaitos 

poveikis priežemio ozono formavimuisi, tarpusavio sąveikos tarp stresuojančių medžių išskiriamų LOJ, 

CO2 ir O3 susidarymo, ozono srautai per žioteles, nustatymo metodai, poveikis augalams, jų būklei ir 

prieaugiui, augalų jautrumas ozonui, kitų miško ekosistemos biotos komponenčių jautrumas ozonui, DLK 

ir AOT40, AOT80. Aukštaitijos KMS tyrimų  rezultatai.  

5 paskaita. Klimato kaita, reikšmingiausiai kintantys klimatiniai parametrai, jų poveikis aplinkai bei 

miškų tvarumui – būklei bei gebėjimui prisitaikyti prie naujai besiformuojančių sąlygų ir slopinti jų 

neigiamą įtaką aplinkai, CO2 reikšmė ir absorbcija miške. 

6 paskaita. Medžių transpiracijos intensyvumas. Radialusis kamienų prieaugis, valandinis, paros, 

savaiotės, mėnesio ir metinis prieaugio kintamumas. Vandens naudojimo efektyvumas ir pagrindiniai 

aplinkos veiksniai. Miško ekosistemų tvarumas. 

 

Mokomoji praktika: 

2 dienų išvyka į Aukštaitijos kompleksiško monitoringo stotį; 

Miško ekosistemų kompleksiškas monitoringas, jo koncepcija, tikslai, uždaviniai, metodika; Oro 

chemija, kritulių chemija, klimatiniai parametrai jų kaitos tendencijos; 

Dirvožemio cheminė sudėtis ir kaitos pagrindiniai veiksniai; 

Dirvožemio, gruntinio ir paviršinio vandens cheminės savybės ir srautai, pagrindiniai jų kaitą 

sąlygojantys veiksniai; 

Medžiagų balanso koncepcija; 

Miškų būklė ir prieaugis, epifitinės kerpės, dubliai, žolinė augalija - kaitos pagrindinės priežastys; 

Tyrimų metodai, įranga ir priemonės. 

Individuali užduotis: 

Tirtų aplinkos veiksnių kaitos bendrų tendencijų paieška. Medžio prieaugio sekų 

dendrochronologinė analizė, aplinkos veiksniams, reikšmingai sąlygojantiems medžių prieaugį, 

išaiškinti. 

 

Dalyko studijų metodai: 

Paskaitos, konsultacijos ir praktiniai užsiėmimai kompleksiško monitoringo stotyje. 

Dendrocronologinė medžių metinio prieaugio analizė. 

Parenkama literatūra, straipsniai savarankiškam darbui, teikiamos rekomendacijos apžvalgoms rengti. 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Pratybos – diskusija KM stotyje 0,2 Semestro metu 

Individuali užduotis 0,3 Sesijos metu 

Egzaminas 0,5 Sesijos metu. 
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Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  Publication on internet. Key words: forest ecosystem, climate change, acid rain, acid deposition, surface ozone, 

forest health. http://www.sciencedirect.com/ 

2. Forest health and global change. S. Trumbore, P. Brando, H. Hartmann. Science  21 Aug 2015: Vol. 349, Issue 

6250, pp. 814-818. DOI: 10.1126/science.aac6759 

3. Forest health in a changing world: Effects of globalization and climate change on forest insect and pathogen 

impacts. T. D. Ramsfield; Barbara Bentz https://doi.org/10.1093/forestry/cpw018 

4.  "Forests, health and climate change" is now ready to be downloaded at 

https://www.eea.europa.eu/downloads/3578ec8a-c6a2-40ab-8b21-e468a52b5b60/1500283255/forests-
health-and-climate-change.pdf 

 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Algirdas Augustaitis VDU dr. prof.  algirdas.augustaitis@vdu.lt 

    

 

 

Aprobuota Miškotvarkos ir medienotyros institutio posėdyje: 2019 04 11, Nr. 10. 

 

Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2019 06 14, prot. Nr. 3 (94). 

 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2023 m. birželio 30 d. 
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