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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEAE D001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekosistemų evoliucija ir ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Ecosystems evolution and ecology 
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 Individualus darbas 60 
Konsultacijos 5 Pasirengimas egzaminui 67 
Egzaminas 5   

 
Dalyko paskirtis: 

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Doktorantūra Miškotyra laisvai pasirenkamasis 

 
Studijų dalyko tikslas: naujų fundamentalių žinių pagrindu įvertinti ekosistemų būklę 

globaliai kintančioje Žemės biosferoje; nustatyti atskirų ekosistemų kilmės sąlygas bei sąrangos 
esmines struktūras; įvertinti įvairių aplinkos veiksnių kaitos poveikį ekosistemų stabilumui; įvertinti 
energijos apykaitą ir antropogeninių veiksnių įtaką ekosistemų išlikimui; pritaikyti ekosistemų 
ekologijos žinias natūralių ir antropogeninių ekosistemų valdymui; tausoti gamtinius išteklius ir 
bioįvairovę kaip vieningą sistemą. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biomedicinos mokslo srities (privalumas 

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties) magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis 
laipsnis. 

 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios, jų taikymas: apibūdinti ekosistemų grupes, jų sandarą ir evoliuciją; globalios klimato 

kaitos poveikio sukeltas problemas ekosistemose, ekosistemų struktūros pokyčius, bioįvairovės kitimą 
ir paplitimą kintančioje aplinkoje; ekosistemų tvarumo ir dinamiškumo sąvokų supratimas ir gebėjimas 
analizuoti, vertinti ir apibendrinti; vertinti globalius ir lokalius, gamtinius ir antropogeninius pokyčius 
bei prognozes ateičiai; gebėti savarankiškai suformuoti optimalius ekosistemų, bioįvairovės ir aplinkos 
tvarkymo būdus. Dalyko studijos suteiks sisteminių ir fundamentalių žinių apie ekosistemų istorinį 
vystymąsi, bioįvairovę ir ekologiją. Šios žinios kvalifikuotam ekologui, aplinkotyros, miškininkystės ir 
pan. sričių specialistui būtinos naujų ekologinių idėjų ir technologijų kūrimui ir vystymui. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: sistemingai, kritiškai ir objektyviai vertinti, analizuoti, sisteminti 
ekosistemų, bioįvairovės ir aplinkos pokyčius, jų poveikį biotiniams veiksniams; gebėti identifikuoti 
esmines struktūrines charakteristikas, identifikuoti skirtingo intensyvumo antropogeninę veiklą 



formuojant ekologinį režimą ir galimybes jį gerinti; pasiūlyti optimalius ekosistemų tvarumo 
sprendimus; vykdyti fundamentinius ir taikomuosius  ekosistemų dinamikos priežasčių ir stabilumo 
sąlygų tyrimus. 

Specialieji gebėjimai: strateginis, kvalifikuotas ir kritiškas požiūris į bendrijų sąrangą, ekologinių 
pokyčių reikšmę biotai, individui ir visuomenei; geba savarankiškai tirti ekosistemas, pasiūlyti naujas 
jų stabilumo ir tvarkymo strategijas bei technologijas. 

Socialiniai gebėjimai: kvalifikuotai ir visuomenei suprantamai perteikti globalias ir lokalias 
ekosistemų kaitos priežastis, pasekmes, perspektyvas bei naujus tvarkymo ir saugojimo būdus; skatinti 
visuomenės ekologinę raidą, dalyvaujant vietinių ekosistemų problemų sprendime. 

Asmeniniai gebėjimai: savarankiškai tobulėti ekosistemų analizės perspektyvoje,  kvalifikuotai 
ir kritiškai  vertinti strateginius ekosistemų analizės ir tvarkymo sprendimus, konstruktyviai reaguoti į 
antropogeninės ir gamtinės aplinkos pokyčius. 

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

analizė platesniame dalyko kontekste, Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas 
ir integravimas su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose 
situacijose. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 50val. 

1. Įvadas į Ekosistemų evoliuciją ir ekologiją. Ekosistemų grupės. Globalinės klimato kaitos 
poveikio sukeltos problemos ekosistemose. Ekosistemų struktūros pokyčiai. Bioįvairovė, rūšių 
išnykimas ir augalų paplitimas. Dirvožemis kaip ekologinis veiksnys. Energijos ir maisto srautų svarba 
ekosistemose. Gamtinių resursų poreikis ekosistemose. Gamtinių resursų apsauga. Ekosistemų 
evoliucijos ir ekologijos raida. (4/5) 

2. Tropinių miškų ekosistemos Regioninė lokalizacja, ekologinės sąlygos ir biologiniai savitumai. 
Klimatas. Dirvožemiai. Floristinė įvairovė, specifinė augalų fenologija ir biologija. Ekosistemos 
erdvinė struktūra. Mikroklimatas Vystymosi ciklas ir produktyvumas. Maisto medžiagų dinamika . 
Tropinių miškų resursai ir žmogaus poveikis (4/5). 

3. Tropikų savanos. Regioninis skirstymas ir  klimato bei dirvožemio charakteristika. Savanas 
formuojantys aplinkos veiksniai. Savanoms charakteringos augalų biomorfos ir vystymosi 
sezoniškumas.  Gaisrų  poveikis  augalų  prisitaikymui,  savanos  savybėms  ir  valdymui. Augalų – 
gyvūnų sąveikos reikšmė maisto medžiagų apykaitai savanoje. Žmogaus poveikis savanos 
ekosistemoms (4/5). 

4. Aridinės ekosistemos. Regioninė lokalizacija ir ekologinės sąlygos . Dykumų kraštovaizdis ir 
dirvožemiai. Dykumų floros ir faunos evoliucija, adaptacinės savybės, fenologija ir įvairovė 
regionuose. Mitybos ciklai dykumų ekosistemose. Žmogaus poveikis dykumų ekosistemoms (4/5). 

5. Viduržemio ekoksistemos. Specifinių ekologinių sąlygų reikšmė Viduržemio ekosistemų 
formavimuisi ir evoliucijai. Regioninė lokalizacija ir skirstymas. Viduržemio augalų ekomorfologinės 
ir ekofiziologinės formos bei buveinės. Maisto medžiagų srautai. Gaisrų reikšmė ekosistemai, biotos 
bei bendrijų  adaptacinėms savybėms. Pogaisrinės sukcesijos. Žmogaus poveikis (4/5). 

6. Vidutinio klimato miškų ekosistemos. Specifinės ekologinės sąlygos ir evoliucija. Regioninė 
lokalizacija ir skirstymas. Lapuočių buveinės, mikroklimatas ir fenologija. Miškų sukcesijos. Augalų 
atsparumas žemoms temperatūroms. Maisto medžiagų ciklai. Augalinių liekanų susidarymas ir irimas. 
Žmogaus poveiki (5/5)s. 

7. Vidutinio klimato žolinės bendrijos. Specifinės ekologinės sąlygos ir evoliucija. Regioninė 
lokalizacija. Augalų kseromorfiniai požymiai, sezoniškumas, fenologija. Gaisrų ir ganymo poveikis. 
Maisto medžiagų ciklai. Augalinių liekanų skaidymas. Žemėje gyvenantys konsumentai. Žmogaus 
poveikis (4/5). 



8. Spygliuočių miškai. Specifinės ekologinės sąlygos ir evoliucija. Regioninė lokalizacija skirstymas 
ir flora. Augalų ekofiziologija. Maisto medžiagų ciklai. Augalinių produktyvumas ir biomasė. Žmogaus 
poveikis (5/5) 

9. Poliarinė ir aukštikalnių tundra. Klimatas, dirvožemis ir kriogeniniai procesai. Tundros floros 
kilmė, fenologija, gyvenimo ciklai, maisto medžiagų sandėliavimas, produktyvumas ir biomasė. 
Maisto medžiagų ciklai. Tundros žolėdžiai ir antriniai konsumentai. Žmogaus poveikis tundros 
ekosistemoms (4/5). 

10. Žemyninės pelkės. Regioninė lokalizacija skirstymas ir flora. Klimatas ir pelkių susiformavimas. 
Specifinės ekologinės sąlygos. Organikos akumuliavimas. Augalų ekofiziologija. Maisto medžiagų 
ciklai. Augalinių produktyvumas ir biomasė. Žmogaus poveikis(4/5) 

11. Gėlavandenės ekosistemos. Regioninė lokalizacija skirstymas ir flora. Klimatas ir pelkių 
susiformavimas. Specifinės ekologinės sąlygos. Durpių akumuliavimas. Augalų ekofiziologija. 
Fitoplanktono ir zooplanktono reikšmė biomasės kaupime ir mitybos. cikluose. Maisto medžiagų ciklai. 
Augalinių produktyvumas ir biomasė. Žmogaus poveikis (4/5). 

12. Pakrančių ir jūrų ekosistemos. Cheminė  ir fizinė okeanų charakteristika. Jūrų, pakrančių ir 
litoralinės buveinės. Pelaginė  sedimentacija ir ekologinių veiksnių reikšmė šių ekosistemų bioįvairovės 
egzistavimui. Jūros augalų ekofiziologija. Maisto medžiagų atsinaujinimas okeanų gelmėse, ciklai. 
Koraliniai rifai. Pakrančių augalija. Žmogaus poveikis jūrų ir pakrančių ekosistemoms (4/5). 

 
Indivualus darbas: Parengti aktualia tema prezentaciją: 
 
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: Taikoma dešimties balų 

kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Dalyko studijų viduryje 
Atsiskaitymas už pratybas (prezentacija) 0,2 Dalyko studijų pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Baigus dalyko studijas 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodais: 
Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 
Numatomi studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Paaiškinti ekosistemų 
įvairovės ir evoliucijos 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas. 

Analizuoti ekosistemų 
savybes; 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

įvertinti ekosistemų 
bioįvairovę ir abiotinius 
resursus 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

numatyti žmogaus 
veiklos poveikį 
ekosistemoms bei 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 



Pritaikyti augalų 
įvairovės ir apsaugos 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 
veikloje. 

analizuoti ekosistemų 
struktūros ir evoliucijos 
savybes; 

Individualios užduoties 
rengimas 

Klausimai, prezentacija 

numatyti žmogaus 
veiklos poveikį 
ekosistemoms; 

Konsultacijos Klausimai, pratybos 
darbų pateikimas 

įvertinti ekosistemų 
apsaugos būdus ir 
priemones. 

Konsultacijos Klausimai, pratybos 
darbų pateikimas 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas 
naujoje ar nuolat 
kintančioje aplinkoje. 
Individualaus ir 

komandinio darbo 
įgūdžiai. 
Savarankiškai mokytis 

ir 
nuolat tobulėti. 

Gamtos išteklių 
vertinimas, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

Kūrybiškai taikyti žinias 
praktikoje, vertinti 
naujausias žinias, 
technologijas, procesus. 

Konsultacijos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Konsultacijos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 

kartoms. 
Gamtą tausojančių 

tradicijų puoselėjimas. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Fox, C.W., Roff, D.A., Fairbairn, D.J. 2001. Evolutionary Ecology: Concepts and Case 
Studies. Oxford University Press. 

2. Jørgensen S. E. Ecosystem Ecology. Academic Press, 2009, 521 p. 
3. Mayhew, P.J. 2006. Discovering Evolutionary Ecology: Bringing Together Ecology and 

Evolution. Oxford University Press. 
4. Archibold, O.W. 1995. Ecology of World Vegetation 
5. Stravinskienė V. Bendroji ekologija. K., 2003. 232p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Chapin, III, F. Stuart, Matson, P. A., Vitousek, P.M. Principles of Terrestrial Ecosystem 
Ecology. 2nd ed. 2012, 2012, 529 p. 

2. Golley F.B. History of the Ecosystem Concept in Ecology: More Than the Sum of the Parts. Yale 
University Press, 1993 - 254 psl. 

3. Hof J., Bevers M. Spatial optimization for managed ecosystems. 1998. New York: Columbia 
University Press. 

4. Raškauskas A. Bendroji ekologija. V., 1991. 239 p. 
5. Vegetation ecology, ed. Eddy van der Maarel. 2005. Malden, MA, USA etc. Blackwell 

publishing. 395 p. 
 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Ligita Baležentienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 



Aprašą parengė: prof. dr. Ligita Baležentienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 

Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. Dr. Vitas Morozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: doc. Gediminas Brazaitis, Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
  
Aprobuota instituto posėdyje: Aplinkos ir ekologijos institutas (2013 vasario 12 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. 
 


