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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMMD007 
Pavadinimas lietuvių kalba: Globalūs pokyčiai ir miškų būklė 
Pavadinimas anglų kalba: Global changes and forest condition 
Dalyko apimtis: 7 kreditų, 187 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 55 val., savarankiškam darbui 
132 val. 
 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 25 Pasirengimas kontroliniam darbui  
Laboratoriniai darbai  Pasirengimas laboratoriniams darbams  
Mokomoji praktika 20 Pasirengimas mokomajai praktikai 10 
Konsultacijos 10 Individualios užduoties rengimas 55 
Egzaminas 5 Pasirengimas egzaminui 62 
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji 
(doktorantūra) 

Miškotyros bei Ekologijos ir aplinkotyros krypčių 
studijų programos 

Laisvai pasirenkamasis 

 
Studijų dalyko tikslas: 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. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Biomedicinos mokslo srities (privalumas Ekologijos studijų krypties) magistro (arba 

vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
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. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

1. Studijų žinių įsisavinimas ir jų taikymas moksliniuose tyrimuose. 
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. 
3. Pažintiniai, analitiniai ir kiti gebėjimai bei įgūdžiai; praktinių problemų identifikavimas ir jų 

sprendinių argumentavimas. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

1 paskaita. Aplinkos veiksniai: foninė ir lokali tarša, teršalų pernašos ir klimatas (3 val.) 
2 paskaita. Emisijos, tarptautinės priemonės ir jų reikšmė emisijoms mažinti, aplinkos 

užterštumo 
pokyčiai, pastarojo laikotarpio grėsmės (3 val.) 
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. (8 val.) 

4 paskaita. Priežemio ozonas, jo susidarymo ypatumai ir taršos komponenčių bei klimato kaitos 
poveikis priežemio ozono formavimuisi, poveikis augalams, jų būklei ir prieaugiui, augalų jautrumas 
ozonui, kitų miško ekosistemos biotos komponenčių jautrumas ozonui, DLK ir AOT40, AOT80. (6 val.) 

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 (5 val.). 
 

Mokomoji praktika: 
2 dienų išvyka į Aukštaitijos kompleksiško monitoringo stotį (20 val.); 
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. 

Parenkama literatūra, straipsniai savarankiškam darbui, teikiamos rekomendacijos apžvalgoms rengti. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. 

 
Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos – diskusija KM stotyje 0,2 Semestro metu 
Individuali užduotis 0,3 Sesijos metu 
Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Miško ekologija. 2008. Sudarytojas S.Karazija. Vilnius, Enciklopedija, 296 p. 
V.A.Šlapakauskas. 2006. Augalų ekofiziologija. Lututė, 412 p. 
R.Ozolinčius. 1998. Lietuvos spygliuočiai: morfologinės struktūros transformacijos bei jas 

indikuojantys veiksniai. Kaunas, Lututė, 300 p. 
V.Marozas. 2008. Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 246 

p. Sąlygiškai natūralių ekosistemų kompleksiškas monitoringas. 2006. Sudarytojas A.Augustaitis. 
Aplinkos apsaugos agentūra, 112 p. 
Study on impacts of climate change on European forests. 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/euro_forests/factsheets_en.pdf 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. Monografija. Redakcinė kolegija: 
R.Ozolinčius, K.Armolaitis, A.Augustaitis, L.Kairiūkštis, V.Stakėnas, M.Vaičys. Kaunas 1999, 308 p. 

Moksliniai straipsniai tinklalapyje http://www.sciencedirect.com/ 
Raktiniai žodžiai: forest ecosystem, climate change, acid rain, acid deposition, surface ozone, 

forest health. 
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