
 
 

Miško biologijos ir miškininkyst ės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMBD005 
Pavadinimas lietuvių kalba: Dendrologija 
Pavadinimas anglų kalba: Dendrology 
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 20 Individualios užduoties atlikimas 40 
Laboratoriniai darbai 10 Referato rengimas  20 
Mokomoji praktika 20 Pasirengimas mokomajai praktikai 17 
Konsultacijos 5 Pasirengimas egzaminui 50 
Egzaminas 5   
 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Doktorantūra Miškotyra pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Gautų dalyko žinių pagrindu vertinti dendrologijos, kaip botanikos 
mokslo šakos raidą, nustatyti atskirų sumedėjusių augalų rūšių bei smulkesnių taksonų ištvermingumą 
ir gyvybingumą mūsų klimatinėse sąlygose bei jų tinkamumą įvairios paskirties želdynams. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: miškininkystės, biologijos, ekologijos ar 

želdininkystės pagrindai. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios, jų taikymas: Naujausios sistemingos dendrologijos mokslinių tyrimų žinios, kurias geba 

taikyti kuriant naujas miškotyros, miestų miškininkystės, želdininkystės fundamentines žinias ir idėjas, 
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. Geba planuoti ir vykdyti fundamentinius ir 
taikomuosius mokslinius didelės apimties tyrimus aplinkotyroje, išplečiančius dendrologinių žinių 
ribas. 

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



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

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

Dendrologijos mokslo raida. (4 val.)  
Terminologija. Vietiniai ir svetimžemiai augalai. Archeofitai ir neofitai. Sumedėjusių augalų 

introdukcija, aklimatizacija, natūralizacija, invazija. Botanikos sodų, arboretumų funkcijos 
dendrofloros rūšių pažinime, išsaugojime, pasklidime. Kultūrinio, istorinio paveldo, paminkliniai 
medžiai. Botanikos soduose auginamų rūšių hibridizacija. 

Sumedėjusių augalų morfologiniai požymiai, biologinės ir dekoratyviosios savybės. (4 val.) 
Lajų, lapų (spyglių), vaisių morfologinių požymių įvairovė. Rūšies ilgaamžiškumas, habito kaita 

priklausomai nuo amžiaus. Pavienių ir grupėje augančių medžių habito, lajos pločio, aukščio skirtumai. 
Urbanizuotose teritorijose  auginamų sumedėjusių augalų taksonominė įvairovė. (4 val.)  
Gatvės, viešų parkų ir skverų, privačių teritorijų želdiniai. Miesto želdynuose tinkamų rūšių ir 

veislių atrinkimo kriterijai. Veislių požymių charakteristikos, tinkamiausios skirtingų funkcijų 
želdynuose. 

Miesto želdinių priežiūra. (4 val.)  
Genėjimo būdų ir sezono įtaka augalo sveikumui. Kontrolė prieš ligas ir kenkėjus. Optimalus šaknų 

maitinimosi plotas. Arboristikos pasiekimai senolių medžių išsaugojime. 
Mokslini ų tyrim ų, vykdytų dendroflorai tirti, apžvalga. (4 val.) 
Lietuvoje vykdyti dendrologiniai tyrimai. Šiuolaikiniame pasaulyje vykdomi naujausi dendrofloros 

tyrimai, taikomi metodai.  
 

Mokomoji praktika 
Sumedėjusių rūšių identifikavimas želdynuose, želdynų pobūdžio nustatymas. (4 val.) 
Fenofazių atpažinimas ir jų kaitos fiksavimas. (4 val.) 
Pavieniui ir grupėje augančių želdinių architektonikos, dekoratyvių savybių apibūdinimas. (4 val.) 
Medžių parametrų, būklės, genėjimo kokybės miesto želdynuose vertinimas. (4 val.)  
Mėginių rinkimas laboratoriniams tyrimams (žalių lapų, nuokritų, vaisių. (4 val.) 

 
Laboratoriniai darbai  

Hibridinių rūšių identifikavimas pagal įvairių augalo dalių morfologinius požymius. (5 val.) 
Lapų ploto, formos matavimai, naudojant skanavimo ir kompiuterinę programinę įrangą. (5 val.) 

 
Individuali užduotis 

Parenkama įvykdyti tyrimą, pagal doktoranto vykdomą temą. 
 

Referato rengimas 



Literatūros apžvalga, susieta su doktoranto vykdomais dendrofloros tyrimais. 
 

Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, mokomoji praktika, kurių metu aiškinamos 
sąvokos, supažindinama su tyrimuose taikomais metodais, iškylančiomis problemomis, iškeliamos 
hipotezės ir analizuojami galimi rezultatai. Mokomosios praktikos ir laboratorinių darbų metu 
praktiškai pritaikomos įgytos žinios.  

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

Atsiskaitymo metu įvertinama atlikta individuali užduotis ir parengtas referatas, mokomosios praktikos 
ir laboratorinių darbų metu įvykdytos užduotys. Egzamino metu pateikiami probleminiai klausimai, su 
doktoranto tyrimu susieti klausimai, kurie nebuvo paminėti referate, individualioje užduotyje. 
 

Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Mokomoji praktika ir laboratoriniai darbai 0,1 Semestro metu 
Individuali užduotis 0,2 Kurso pabaigoje 
Referato rengimas 0,2 Kurso pabaigoje 
Egzaminas 0,5 Kurso pabaigoje 
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Januškevičius L., Baronienė V., Liagienė D. Sumedėjusių augalų introdukcija ir aklimatizacija bei jų 

rezultatai ir perspektyvos Lietuvoje. Kaunas: 2006, 388 p. 
Krussmann G. Handbuch der Laubgeholze. I.-Berlin & Hamburg:Parey, 1976, 486 p. 
Krussmann G. Handbuch der Laubgeholze. II.-Berlin & Hamburg:Parey, 1977, 466 p. 
Krussmann G. Handbuch der Laubgeholze. III.-Berlin & Hamburg:Parey, 1978, 496 p. 
Krussmann G. Handbuch der Nadelgeholze. Berlin & Hamburg:Parey, 1983, 396 p. 
Navasaitis M., Ozolinčius R., Smaliukas D., Balevičienė J. Lietuvos dendroflora. Kaunas: Lututė, 

2003, 576 p. 
Navasaitis M. Dendrologija. Vilnius: Margi raštai, 2004, 856 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Coombes A.J. Trees. London: Dorling Kindersley handsbooks, 2000.- 320 p. 
Dagys J. Augalų ekologija. Vilnius:Mokslas, 1980, 240 p. 
Danusevičius J. Pušies selekcija: kilmių atranka, introdukcija, hibridizacija, selekcinė sėklininkystė. 

Kaunas: Lututė, 2000, 352 p. 
Dendrologia Lithuaniae. Lietuvos dendrologų draugijos periodinis leidinys. 1993 ir vėliau. 
Gabrilavičius R., Danusevičius D. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje. Vilnius: 2003, 364 

p. 
Van Gelderen C.J., Van Gelderen D.M. Maples for Garten. Timber Press, 2000, 294 p. 
Jankauskas M. Maumedžiai Lietuvos TSR miškuose ir parkuose ir jiems auginti perspektyvos. 

Vilnius: Valst.pol. ir moksl. lit. l-kla, 1954, 258 p. 
Jurkevičienė G. Lianos. Vilnius: 1997, 134 p. 
Kapustinskaitė T. Juodalksnynai. Vilnius: Mokslas, 1983, 227 p. 
Lietuvos TSR flora, 1-6 t., Vilnius: 1959-1980 
Navasaitis M., Straigytė L. Skinderiškio dendroparkas. Kaunas: 2006, 200 p. 
Ramanauskas V. (sud.). Dendrologija. Vilnius: Mintis, 1973, 320 p. 
Rauktys J. Dendrologija. Dažnesnieji medžiai ir krūmai. Kaunas: 1938, 412 p. 



Seneta W., Dolotowski J. Dendrologia. Warszawa: 2005, 559 p. 
Smaliukas D. Lietuvos gluosniai (Salix L.). Taksonomija, biologija, fitocenologija, biocheminės 

savybės ir ištekliai. Vilnius: VPI l-kla, 1996, 254 p. 
Mokslinės duomenų bazės – Science Direct.  
Lietuvos moksliniai žurnalai – Miškininkystė, Žemės ūkio mokslai. 
Tarptautiniai žurnalai –Urban Forestry and Urban Greening, Dendrobiology, Baltic forestry. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. L.Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: doc. dr. L.Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. habil. dr. E.Riepšas, 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. 
 


