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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMBD004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Dendroklimatochronologija 
Pavadinimas anglų kalba:  
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 40 Individualios užduoties atlikimas 40 
Pratybos 20 Pasirengimas pratyboms 27 
Konsultacijos 5 Pasirengimas egzaminui 60 
Egzaminas 5   
 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Doktorantūra Miškotyra pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Šios disciplinos tikslas yra suteikti gilias žinias apie 
dendroklimatochronologijos mokslo sampratą, raidą, atsiradimo prielaidas ir tyrimus, medžių rievių 
formavimosi dėsningumus, pločius ir struktūrą. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: miškininkystės, biologijos, ekologijos pagrindai. 

Privalumas – miškininkystės studijų kryptis. 
  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios, jų taikymas: Žino klasikinę bei naujausią dendroklimatochronologijos mokslinių tyrimų 

informaciją, kurią geba taikyti kuriant naujas fundamentinio ar taikomojo pobūdžio žinias, sprendžiant 
strateginio pobūdžio veiklos uždavinius. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: Geba pasiūlyti, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir 
sudėtingas idėjas, ieškant originalių mokslinių ir visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų, 
sprendžiant mokslo ir visuomenės veiklos problemas.  

Specialieji gebėjimai: Geba, remiantis naujausiomis mokslinių tyrimų teikiamomis žiniomis, 
atlikti originalius mokslinius tyrimus. Geba savarankiškai dirbti intelektinį darbą, analizuojant esamas 
sukauptas duomenų bazes. 

Socialiniai gebėjimai: Geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, 
perteikiant dendroklimatochronologijos naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, skatinti visuomenės 
raidai palankią techninę ir visuomeninę pažangą. 



Asmeniniai gebėjimai: Geba tobulėti, numatyti mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, imasi 
atsakomybės už savo veiklos sprendimus ir ekspertines išvadas, greitai reaguoja į nuolat kintančias 
aplinkos sąlygas ir pagal tai koreguoja savo mokslinę ir kūrybinę veiklą. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Studijų žinių įsisavinimas, jų pritaikymas savo moksliniame darbe; 
Individualios užduoties atlikimo kokybė, literatūros studijų pritaikymas; 
Pratybų metu įgytų įgūdžių pritaikymas moksliniame tyrime. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos (40 val.) 

Eil. Nr. Pavadinimas 
1. Įvadas 
1.1. Dendrochronologijos mokslo samprata 
1.2. Dendrochronologijos mokslo vystymosi istorija 
1.3.  Dendrochronologiniai ir dendroklimatologiniai tyrimai Europoje ir Lietuvoje 
2.  Medžių rievių struktūra ir dinamika 
2.1. Medžių rievių formavimasis 
2.2. Medžių rievių struktūra (ankstyvoji, vėlyvoji mediena) 
2.3. Medžių metinių rievių plotis ir ribos 
2.4. Iškrentančios rievės 
2.5. Skirtingų medžių rūšių metinės rievės 
2.5.1. Pušies (Pinus sylvestris L.) metinės rievės 
2.5.2. Eglės (Picea abies L. H. Karst.) metinės rievės 
2.5.3. Juodalksnio (Alnus glutinosa  L.) metinės rievės 
2.5.4. Beržų (Betula lps. L.) metinės rievės 
2.5.5. Ąžuolo (Quercus robur L.) metinės rievės 
3. Dendroklimatologija 
3.1. Aplinkos veiksnių poveikis medžių radialiojo prieaugio formavimuisi 
3.1.1. Abiotiniai veiksniai ir jų poveikis medžiams 
3.1.1.1. Klimato veiksniai ir jų poveikis medžių augimui 
3.1.1.2. Ekstremalios klimato sąlygos ir jų poveikis medžių augimui 
3.1.1.3. Saulės aktyvumas ir medžių rievės 
3.1.1.4. Skirtingų medžių rūšių radialiojo prieaugio reakcija į klimato pokyčius 
3.1.2. Biotiniai veiksniai ir jų poveikis medžiams 
3.1.2.1. Radialiojo prieaugio pokyčiai dėl kenkėjų  
3.1.2.2. Radialiojo prieaugio pokyčiai dėl laukinių gyvūnų 
3.1.2.3. Medžio biosocialinių klasių įtaka prieaugiui ir jo reakcija į aplinką 
3.1.3. Antropogeniniai aplinkos veiksniai ir jų poveikis medžiams 
3.1.3.1. Regioninė oro tarša ir jos poveikio dendroindikacija 
3.1.3.2. Vietinė oro tarša ir jos poveikio dendroindikacija 
3.1.3.3. Radiacinė oro tarša ir jos poveikio dendroindikacija 
3.1.3.4. Cheminių medžiagų kaupimasis rievėse 
4. Dendrochronologinės indikacijos metodai ir jų taikymas 
4.1. Medžių rievių tyrimo metodai 
4.2. Metodų taikymo sritis 
4.2.1. Fundamentalioji dendrochronologija 



4.2.1.1. Dendroskalių sudarymo principai 
4.2.1.2. Dendroskalės ir medžių rievių vietinės, regioninės, etaloninės dendroskalės 
4.2.1.3. Medienos pavyzdžių datavimas ir metinio radialiojo prieaugio duomenų sinchronizavimas 
4.2.1.4. Metinio radialojo prieaugio indeksų skaičiavimas (indeksavimas) 
4.2.2. Taikomoji dendrochronologija 
4.2.1. Radialiojo prieaugio pokyčiai dėl miškų nusausinimo 
4.2.2. Radialiojo prieaugio pokyčiai dėl miškų tręšimo  
4.2.3. Radialiojo prieaugio pokyčiai dėl miškų gaisrų  
4.3. Eksperimentinis medžiagos surinkimas dendrochronologinei indikacijai 
4.3.1. Gręžinių paėmimui skirti instrumentai 
4.3.2. Gręžtini (apskaitos) medžiai, gręžimo laikas, gręžinių skaičius ir paėmimas 
4.3.3. Gręžinių paruošimas laikymui ir transportavimui 
4.3.4. Gręžinių paruošimas metinių rievių matavimui 
4.3.5. Medžių metinių rievių matavimas 
4.4. Dendrochronologinių metodų taikymas medžių atsakui į klimato pokyčius 
4.4.1. Kontrolinis medyno metodas 
4.4.2. Kontrolinis medžių metodas 
4.4.3. Kokybinis dendrochronologinių sekų metodas 

 
Pratybos (20 val.):  

Medžių rievių analizės metodai ir rezultatų interpretacija. 
 

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 pratybos pagal individualią užduotį. 
Paskaitų, pratybų metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, probleminės 
situacijos, sprendimų ir strategijų kūrimas probleminiais klausimais. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir strukt ūra:  
Taikoma 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal nustatytus svorio koeficientus. Egzamino 

metu pateikiami probleminiai klausimai, su doktoranto tyrimu susieti klausimai. 
 

Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,2 Kurso pabaigoje 
Pratybos 0,2 Kurso pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Kurso pabaigoje 
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Bitvinskas T. 1989. Prognosis of tree growth by cycles of Solar activity. Methods of dendrology. 

Applications in the enveronmental science (eds. E. Cook and L. Kairiūkštis). Dordrecht, Boston, 
London: Kluwer Academic Publishers, p. 9-11. 

Bitvinskas T. 1997. Centrinės Lietuvos klimatas ir medynų prieaugiai. Rūšių tyrimai areale (1). 
Ekologinio optimumo zonos. Vilnius: Mokslo labdaros fondas, p. 9-11. 



Bomdietti E.A., Baes C.F., Mclaughlin S.B. 1989. Radial trends in cation ratios in tree rings as 
indicators of the impact of atmospheric depositions on forest. Canadian Journal of Forest Research,19, 
5, p.589.  

Cook E.R., Johnson A.R., Blasing T.J. 1987. Forest decline: modeling the effect of climate on tree 
rings. Tree Physiol, 3, p. 27-40. 

Ecstein D. 1989. Qualitative assessment of past environmental changes.// Methods of 
dendrochronology. Applications in the environmental sciences. Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, p. 220-223. 

Fletcher J. 1978. Dendrochronology in Europe. (Based on the Symposium held at the National 
Maritime Museum, Greenwich), No. 4, p 1. 

Fritts H. C. 1987. Tree rings and climate (Reprinted by courtesy of academic press). // Warsaw, Vol. 
2, p. 567.  

Jacobson M.Z. 2002. Atmospheric pollution: history, science, and regulation. Cambridge University 
Press, p 399. 

Lundua report. 1992. Tree rings and environment. // Lund University, Dep. Of Quaternary Geology. 
Lund, Nr. 34, p. 159.  

Norkūnienė S. 1998. Dendroklimatochronologija: bibliografija 1971-1980. Vilnius, p. 329. 
Pawlik-Skrowronska B., Sanita di Toppi L. 2003. Abiotic stresses in plants. (Kluwer academic 

publishers). Dordrecht, Boston, London, p. 23.  
Schweingruber F. H. 1988. Tree rings: basics and applications of dendrochronology. Dordrecht / 

Boston / Lancaster / Tokyo, p. 276.  
Stravinskienė V., Juknys R. 1998. Dendrochronology and environmental trends. Kaunas, p. 229.  
Stravinskienė V. 2002. Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė 

indikacija. Kaunas, p. 172. 
Stokes M.A., Smiley T.L. 1996. An introduction to tree-ring dating. The University of Arizona 

Press, Tucson, p. 73 . 
Vitas A. Tree-ring chronology of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania. Baltic foresrty, Vol. 

14, No. 2, p. 110-114.  
Wimmer R., Vetter R. E. 2003. Tree-ring analysis: biological, methodological and environmental 

aspects. United Kingdom, p. 302. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Erlickytė R.,Vitas A. Influence of climatic and anthropogenic factors of the radial growth of Scots 
Pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania. Baltic foresrty, Vol. 14, No. 2, p.103-109.   

Kairiukstis L., Stravinskiene V. 1990. Application on dendrochronology in regional monitoring 
forest decline. // LUNDQUA REPORT. The rings and Environment (Proceedings of the Internional 
Dendrochronological Symposium) Ystad, South Sweden, 3-9 September, Vol 34. p. 159-161.  

Ozolinčius R. 1994. Diagnostiniai testai miškų monitoringe. Kaunas: Girionys, p. 31.  
Stravinskienė V. 2009 Aplinkos bioindikacija. Kaunas, p. 331.  
Stravinskienė V. 1994. Medžių gręžinių paėmimas ir radialinio prieaugio matavimas, atliekant 

dendrochronologinius ir dendroindikacinius tyrimus. Kaunas-Girionys, p. 24.  
Mokslinės duomenų bazės – Science Direct.  
Lietuvos moksliniai žurnalai – Miškininkystė, Žemės ūkio mokslai. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. E. Bartkevičius, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: prof. dr. E. Bartkevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 



Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir 
Ekologijos institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. spalio 02 d., 
protokolo Nr. 4). 
 
Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2013 m. spalio 10 d. Protokolo Nr. 28 (28). 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2016 m. spalio 10 d. 
 


