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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAED004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Augalų ekologija ir fitocenologija 
Pavadinimas anglų kalba: Plant ecology and phytoceonology 
Dalyko apimtis: 7 kreditų, 187 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 127 
val. 

 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 50 Pasirengimas kontroliniam darbui  
Laboratoriniai darbai  Pasirengimas laboratoriniams darbams  
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 5 Individualios užduoties rengimas 60 
Pratybos  Pasirengimas egzaminui 67 
Egzaminas 5   
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

III (doktorantūra) Miškotyra pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Augalų ekologijos ir fitocenologijos kuras suteiks doktorantui gebėjimą 
visada įžvelgti ir tinkamai įvertinti sudėtingą natūraliosios ir žmogiškosios aplinkos poveikį augaliniam 
organizmui įvairiuose doktorantūros darbų tarpsniuose - pasirenkant tyrimo vietas, objektus, metodus 
bei nagrinėjant savo mokslinio darbo rezultatus. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Biomedicinos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis 

laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
- žinoti pagrindines ekologijos sąvokas, jų esmę; ekologijos mokslo raidą pasaulyje ir Lietuvoje;  

pagrindinius aplinkos veiksnių poveikio augalams tyrimo metodus; pagrindinius aplinkos veiksnius, 
įtakojančius augalo derlingumą; rūšies ir ekosistemų išlikimą; augalų šilumos balansą; augalų mitybinę 
būklę, jos vertinimo kriterijus atskiroms augalų rūšims; reiškinius, vykstančius įvairiose ekosistemose; 
biogeocheminius svarbiausių elementų ciklus; augalų bendrijų istorinę kaitą; žemės ūkio augalų 
poveikio negyvajai gamtai įvairius aspektus;  kitų Europos šalių aplinkos būklę; taršos dydį, poveikio 
organizmams vertinimo metodus ir svarbiausius rezultatus; kitų žemynų specifiškas, karščiausias 
augalų ekologijos problemas; 

- gebėti apibūdinti gyvosios ir negyvosios gamtos veiksnius; pasirinkti augalų aplinkos vertinimui 
tinkamus šiuolaikiškus metodus; įvairiapusiškai vertinti augalų, ypač kultūrinių, aplinką; skirti 
gamtinius ir žmogiškuosius aplinkos veiksnius, reikšmingus augalui; parinkti žalingų augalams 



veiksnių mažinimo efektyvias priemones, identifikuoti augalo būklę pagal prisisotinimo vandeniu, 
mitybinėmis medžiagomis bei  sukauptų atsarginių organinių medžiagų kiekį ir kokybę, panaudoti 
autekologines žinias pablogėjusios augalų būklės aiškinimui, produktyvumui didinti, skirti aplinkos 
pažaidas, vertinti bioįvairovės problemas, įvertinti išteklių naudojimo pasekmes, įvertinti ryšį tarp rūšių 
priklausomai nuo jų gyvenamojo ploto, vertinti augalų tarpusavio sąveikos įvairius atvejus, vertinti 
ekologinių problemų reikšmę, skirti lokalios, regioninės ir pasaulinės reikšmės problemas, mokėti 
įvertinti ir pasiūlyti žemės ūkio praktikai tinkamas fitoindikacines priemones. 

- geba savarankiškai dirbti intelektinį ir kūrybinį darbą; bendrauti su kolegomis, moksline 
bendruomene ir visuomene, perteikiant savo veiklos srities naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, 
plėtoti kūrybinę veiklą; tobulėti, projektuoti tolesnę savo ir ekspertų komandos mokymosi perspektyvą. 

-imasi atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba greitai 
reaguoti į dinamiškus aplinkos pokyčius, atskleisti ir plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas, 

analizė ir sintezė platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų naujų žinių 
įsisavinimas, interpretavimas, integravimas ir sintezė su kitų dalykų žiniomis, sudėtingų problemų, 
reikalaujančių tyrimų, sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

Augalų ekologijos samprata (15 val.). Augalo įtampą (stresą) sukeliantys veiksniai: augalų 
ekologijos samprata, aplinka kaip įtampos veiksnys, šviesa, temperatūra, deguonies trūkumas, vandens 
trūkumas, druskos, sunkieji metalai, aliuminis, ksenobiotikai, dyvosios aplinkos sukelta įtampa. 

Augalo ekologija – autekologija (15 val.): augalo šiluma, vanduo augaluose, augalo mityba, anglies 
apykaita. 

Bendrijų ekologija (fitocenolofija) (15 val.): ekosistemos sąvoka, reiškiniai, vykstantys miškuose ir 
kitose ekosistemose, biogeocheminiai ciklai, kai kurių ekosistemų tyrimai. 

Augalijos kitimai laike, erdvėje, sąveika su aplinka: istorinis augalų bendrijų vyksmas ir kitimas 
(sindinamika), erdvinis augalų pasiskirstymas (sinchorologija), augalijos ekologija – sinekologija. 

Pasaulio augalų ekologija (15 val.): pasaulio kaita, pasaulio medžiagų virsmai, vandens, anglies, 
azoto, sieros srautai, žmogaus įtaka anglies apytakai ir pasaulio klimatui, Žemės naudojimo kaitos 
reikšmė anglies apytakai, pastangos valdyti pasaulinę anglies apytaką, naudojamų Žemės plotų plėtra, 
pažaidos, teršimas, žmonių veiklos įtaka pasaulio bioįvairovei. 
 

Individuali užduotis: 
Individuali užduotis atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. 
 

Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos 
sąvokos, tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų prezentacijos nagrinėjama tema 
paskaitų metu, individualaus darbo metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, 
dabarties ir istorinės probleminės situacijos, sprendimų ir strategijų kūrimas probleminiais klausimais. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 10 

balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už individualią užduotį  ir teorines žinias, kurios 
tikrinamos egzamino metu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. 
Įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus - kokybė, išvadų ir apibendrinimų 
formulavimas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai 
klausimai. Galutinį pažymį sudaro individualios užduoties ir egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 



 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individualus darbas 0,30 Semestro metu 
Egzaminas 0,70 Sesijos metu 
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology. – California: The Benjamin Cumings publ. Company, - 1990.– 
531 p. 

Ridge I. Plant Physiology. Biology: Form and Function. Hodder and Stoughton, The Open 
University, 372 p. 

Salisbury F.B., Ross C.W. Plant Physiology. – Belmont. California, 1985. – 540 p. 
Mokslinės duomenų bazės – ScienceDirect; Agricola. 
Tarptautiniai moksliniai žurnalai – Environmental Pollution, Water, Air and Soil Pollution, Plant, 

Cell and Environment, Agriculture, Ecosystems and Environment, New Phytologist. 
Lietuvos moksliniai žurnalai – Ekologija, Botanica Lithuanica, Miškininkystė. 
Stravinskienė V. Bendroji ekologija. K., 2003. – 232 p. 
Mokslinės duomenų bazės – ScienceDirect; Agricola. 
Tarptautiniai moksliniai žurnalai – Environmental Pollution, Journal of vegetation science, Applied 

vegetation science, Forest ecology and management, Ecological modeling. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. Eugenija Kupčinskienė 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir Ekologijos institutas, ASU. 
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir Ekologijos institutas, ASU. 



Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. dr. Darius Danusevičius, 
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