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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAED007 
Pavadinimas lietuvių kalba: Invazinė ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Invasive 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 Pasirengimas individualiam darbui 20 
Konsultacijos 5 Individualus darbas 60 
Egzaminas 5 Pasirengimas egzaminui 47 
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Doktorantūra Miškotyra laisvai pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: naujų fundamentalių žinių pagrindu įvertinti rūšių invazijos reiškinio 
svarbą vietinių rūšių ir ekosistemų bioįvairovei globaliai kintančioje Žemės biosferoje; nustatyti 
rūšių migravimo priežastis, sąlygas ir lygius įvairiose ekosistemose; įvertinti įvairių aplinkos veiksnių 
kaitos poveikį rūšių invazijai ir ekosistemų stabilumui; įvertinti antropogeninių veiksnių įtaką 
svetimžemių rūšių migravimo ir vietinių, natūralių, pusiau natūralių ir antropogeninių ekosistemų 
bioįvairovei; pritaikyti ekosistemų ekologijos žinias rūšių invazijai valdyti; svetimžemių rūšių 
poveikio biologinis, ekologinis ir ekonominis įvertinimas, siekiant išsaugoti ekosistemų bioįvairovę. 
 

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: strateginis globalių antropogeninių ir klimato kaitos poveikio sukelto rūšių 

invazijos žalos ekologinis ir ekonominis įvertinimas; rūšių invazijos problemų ekosistemose 
sprendimas, ekosistemų būklės vertinimas pagal svetimžemių rūšių poveikį; invazinių rūšių poveikio 
bioįvairovei ir ekosistemų funkcionavimui vertinimas ir valdymas stabilizuojant ekosistemų 
bioįvairovę. Dalyko studijos suteiks sisteminių ir fundamentalių žinių apie invazinių rūšių plitimą, 
žalą bioįvairovei ir ekosistemoms. Šios žinios kvalifikuotam ekologui, aplinkotyros, miškininkystės ir 
pan. sričių specialistui būtinos naujų ekologinių idėjų ir technologijų kūrimui ir vystymui. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: kritiškai ir objektyviai vertinti, analizuoti, sisteminti invazinių rūšių 
plitimą ekosistemose, poveikį bioįvairovei ir praktinei veiklai; gebėti identifikuoti esmines šių 
rūšių plitimo priežastis, 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 invazines rūšis, jų plitimą, 
sukeltus ekologinius pokyčius bei poveikį visuomenei; geba savarankiškai tirti invazinių rūšių plitimą, 
pasiūlyti naujas jų reguliavimo ir tvarkymo strategijas. 

Socialiniai gebėjimai: kvalifikuotai ir visuomenei suprantamai perteikti globalias ir lokalias 
invazinių rūšių plitimo priežastis, pasekmes, perspektyvas bei naujus  jų valdymo ir bioįvairovės 
saugojimo būdus; skatinti visuomenės ekologinę raidą, dalyvaujant invazijų sukeltų problemų 
sprendime. 

Asmeniniai gebėjimai: savarankiškai ir kvalifikuotai vertinti invazinių rūšių ir jų populiacijų 
plitimo analizės ir valdymo sprendimus, konstruktyviai reaguoti į antropogeninės ir gamtinės aplinkos 
pokyčius. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 50val. 

1. Biologinės invazijos priežastys, poveikis, pasekmės ir atsakas. Invazinių rūšių samprata; 
svetimžemių rūšių problema ir įsikūrimo ekosistemose priežastys. Kolonizatoriai ir invazinės rūšys. 
Atsitiktinė ir tikslinga introdukcija. Atsparumo invazijai kitimas pažeistose ekosistemose ir buveinėse; 
bendrijų ir ekosistemų inavazyvumo teorijos; invazijos lygiai; kraštovaizdžio pokyčiai (6/7) 

2. Rūšių koegzistavimas. Svetimžemės rūšys - kraštovaizdžio piktžolės. Specifinių ekologinių 
sąlygų reikšmė žolinių ir medinių rūšių koegzistavimui. Rūšių įvairovę aprašantys modeliai. 
Kiekybiniai kontrolinio mechanizmo rodikliai reguliuojantys rūšių bioįvairovę bendrijose. Erdvinio 
aplinkos variavimo ryšys su rūšių koegzistavimu. Rūšių koegzistavimo ryšys su aplinkos kitimo trukme 
(6/7) 

3. Invazinių rūšių klasifikavimo sistemos. Svarbiausi biologinės invazijos barjerai. Svetimžemių 
rūšių natūralizacija ir įsikūrimo lygiai. Geografinis-istorinis invazinių rūšių klasifikavimas. Antropofitų 
skirstymas pagal biotopus ir natūralizacijos lygį. Natūralizuotų svetimžemių rūšių tipai. (7/8) 

4. Invazijų tiesioginis ekonominis poveikis. Invazinių rūšių poveikis ir sukeltos problemos įvairiems 
praktinės žmogaus veiklos sektoriams; antropogeninės  veiklos indėlis svetimžemių rūšių įvairovei ir 
plitimui; introdukuotų rūšių ekologija ir kontrolė. (8/9) 

5. Augalijos tvarkymo įtaka rūšių įvairovės kontrolei. Monokultūrų eksploatavimas. Augalijos 
tvarkymas ir naikinimas. (6/7) 

6. Invazinių rūšių reguliavimas. Tarptautinės rūšių invazijų reguliavimo organizacijos. 
Tarptautinių konvencijų, sutarčių, direktyvų ir kodeksų reglamentavimas. Regioninė ir nacionalinė 
reguliacija. Invazinių ir žalingųjų rūšių duomenų bazės. Visuomenės įtraukimas į invazinių rūšių 
tvarkymą. (6/8) 

7. Invazinės rūšys Europoje. Regioninė svetimžemių rūšių taksonominė įvairovė, kilmė, gausumas, 
paplitimas ir lokalizacija; Svetimžemių rūšių strategijos, biologiniai savitumai, plitimo ekologinės ir 
antropogeninės sąlygos. Plitimo barjerai. Europos strategija reguliuojant invazinių rūšių plitimą. (6/7) 

8. Svetimžemės rūšys Lietuvoje. Geografinės situacijos reikšmė invazinių rūšių plitimui. 
Antropogeninių veiksnių reikšmė. Istorinė invazinių rūšių plitimo tyrimo apžvalga. Pagrindiniai rūšių 
imigracijos centrai ir tolesnis jų plitimas. Svetimžemių rūšių išplitimas ir natūralizacija; dauginimosi ir 
plitimo būdai. Žalingosios rūšys. (6/7) 
 

Indivualus darbas: Parengti aktualia tema prezentaciją. 
 

Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, diskusijos paskaitų metu, individualus darbas 
- prezentacija aktualia tema. 
 



Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų 
kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,25 Semestro metu 
Egzaminas 0,75 Sesijos metu 
   
 

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 

Žinoti globalių 
antropogeninių ir 
klimato kaitos 
sukeltos rūšių 
invazijos ekologines 
ir ekonomines 
pasekmes 

Žinoti rūšių invazijos 
ekologines ir 
antropogenines 
priežastis 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

numatyti žmogaus 
veiklos poveikį rūšių 
invazijai ir vietinei 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

įvertinti rūšių invazijos 
poveikį ekosistemoms 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pritaikyti rūšių 
invazijos kilmės, 
panaudojimo ir 
apsaugos 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas praktinėje 
bei 
aplinkosauginėje 
veikloje. 

analizuoti rūšių 
invazijos ekologines ir 
antropogenines 
priežastis 

Pratybos, individualios 
užduoties rengimas 

Klausimai, prezentacija 

numatyti žmogaus 
veiklos poveikį rūšių 
invazijai ir 
ekosistemoms 

Pratybos Klausimai, pratybos darbų 
pateikimas 

įvertinti rūšių invazijos 
kontrolės būdus ir 
priemones. 

Pratybos Klausimai, pratybos darbų 
pateikimas 

Spręsti 
studijuojamos 
srities problemas 
naujoje ar 
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. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms išsaugant 
bioįvairovę. 
Gamtą tausojančių 
tradicijų puoselėjimas. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 
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2. Invasive Species and Biodiversity Management, O. T.Sandlund, P. J. Schei, A. Viken (eds), 

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999, 79. 
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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. dr. Lina Straigytė, 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. 


