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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMBD002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Forest ecology 
Dalyko apimtis: 8 kreditų, 214 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 144 
val. 
 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas seminarams 40 
Seminarai 20 Pasirengimas paskaitoms  30 
Konsultacijos 5 Pasirengimas egzaminui 64 
Egzaminas 5 Individualios užduoties rengimas  
 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

III (doktorantūra) Miškotyra privalomasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Miško ekologijos kursas padėti kompleksiškai suvokti miško bendrijų 
funkcionavimo dėsningumus, aplinkos poveikį miškui ir miško poveikį aplinkai, įsisavinti ekologinius 
procesus, vykstančius miško ekosistemose bei išsiugdyti sugebėjimus identifikuoti miško ekologines 
problemas bei jas spręsti remiantis moksliniais metodais. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) 

kvalifikacinis laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žino klasikinę bei naujausią miško ekologijos mokslinių tyrimų informaciją, kurią geba taikyti 

kuriant naujas fundamentinio ar taikomojo pobūdžio žinias, sprendžiant strateginio pobūdžio veiklos 
uždavinius. 

Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas miško 
ekologijos idėjas, ieškant originalių mokslinių ir visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų, 
sprendžiant sudėtingas mokslo ir visuomenės plėtros, profesinės veiklos problemas. Geba planuoti ir 
vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius didelės apimties tyrimus. 

Geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene miško ekologijos klausimais, 
pateikiant savo veiklos srities naujoves ir tolimesnės plėtros veiklos perspektyvas, plėtoti kūrybinę 
veiklą bei kultūrą, skatinti miško ekologijos tyrimais pagrįstą pažangą 

Geba tobulėti, planuoti savo mokslinę ateitį, imtis iniciatyvos bei atsakomybės priimant kritiškai 
vertinamus sprendimus. Plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 



Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas,  
analizė ir sintezė platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų naujų žinių įsisavinimas, 
interpretavimas, integravimas ir sintezė su kitų dalykų žiniomis, sudėtingų problemų, reikalaujančių 
tyrimų, sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

1. Įvadas 
1.1. Ekologijos samprata 
1.2. Miškai – augalijos tipas 
1.3. Miško ekologija ir jos ryšys su kitomis disciplinomis 
1.4. Miško ekologijos vieta moksle apie mišką 
1.5. Miškininkystės atsiradimo priežastys ir jos plėtros etapai 
2. Miško ekosistema 
2.1. Miško ekosistemos samprata 
2.2. Ekosistemų lygiai 
2.3. Biogeocenozės samprata 
2.4. Ekosistemos komponentai: funkciniai ir struktūriniai 
2.5. Miško ekosistemos ir jos komponentų ypatumai 
2.6. Ekologiniai veiksniai miško ekosistemoje 
2.7. Miško formavimas 
3. Miško bendrija (fitocenozė) 

3.1. 
Miško fitocenozės komponentai: medelynas, pomiškis, trakas, gyvoji dirvožemio danga, 

miško paklotė 
3.2. Medžių tarpusavio sąveika 
3.4. Medžių diferenciacija ir eliminacija 
3.5. Medžių klasifikacijos 
4. Miškas ir klimatiniai veiksniai 
4.1. Miškas ir šviesa 
4.1.1. Saulės radiacijos spektras 
4.1.2. Fiziologiškai aktyvi radiacija 
4.1.3. Fotosintezės esmė, jos svarba ir priklausomybė nuo šviesos 
4.1.4. Šviesos poveikis augalų anatominiams ir morfologiniams požymiams 
4.1.5. Medžių rūšių skirstymas pagal poreikį šviesai, jų skiriamieji požymiai 
4.1.6. Šviesos pasiskirstymas miške 
4.1.7. Pakraščio efektas 
4.1.8. Šviesos režimo miške reguliavimo būdai 
4.2. Miškas ir temperatūra 
4.2.1. Žemės šiluminis balansas 
4.2.2. Augalų svarbiausių fiziologinių procesų priklausomybė nuo temperatūros 
4.2.3. Medžių poreikis šilumai, atsparumas šalnoms ir šalčiams 
4.2.4. Oro temperatūra po medžių lajų danga 
4.2.5. Miško įtaka aplinkinių ekosistemų oro temperatūrai 
4.2.6. Oro temperatūros miške reguliavimo galimybės ir būdai 
4.3. Miškas ir drėgmė 
4.3.1. Vandens reikšmė miško augalams 

4.3.2. 
Dirvožemio drėgmės režimo bei gruntinių vandenų formavimosi dėsningumai įvairiose 
miško augavietėse 

4.3.3. Vandens balanso skaičiavimo miške būdai ir modeliai 



4.3.4. 
Miškų įtaka kritulių pasiskirstymui upių baseinuose, dirvos erozijai bei upelių vandens 
hidrocheminiam režimui 

4.3.5. Miško ir drėgmės sąveikos dėsningumai bei miško augalų konkurencija dėl drėgmės 
4.3.6. Dirvožemio drėgmės potencialas bei optimali medžiams augti drėgmė 
4.3.7. Įvairių miško kirtimų įtaka dirvožemio drėgmei bei požeminių vandenų formavimuisi 
4.3.8. Miško hidrologinė sąveika su kitomis natūraliomis bei žmogaus sukurtomis ekosistemomis 
4.3.9. Dirvožemio drėgmės miške reguliavimo prielaidos bei galimybės 
4.3.10. Miškas kaip vandens apsauginė priemonė 
4.4. Miškas ir atmosferos veiksniai 
4.4.1. Atmosferos oro sudėtis 
4.4.2. CO2 koncentracija miške 
4.4.3. Miško oro deguonies jonizacija ir fitoncidų išskyrimas 
4.4.4. Atmosferos priemaišos, jų poveikis miškui 
4.4.5. Atskirų medžių jautrumas taršai 
4.4.6. Rūgščių kritulių poveikis miškui 
4.4.7. Ozono poveikis miškui 
4.4.8. Miškas kaip oro apsauginė priemonė 
4.4.9. Vėjo samprata 
4.4.10. Teigiamas vėjo poveikis miškui 
4.4.11. Žalingas vėjo poveikis miškui, jo mažinimo būdai 
4.4.12. Miško įtaka vėjams 
5. Miškas ir dirvožemis (dirvožemio ekologija) 
5.1. Dirvožemio reikšmė miškui 
5.2. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis 
5.3. Cheminė dirvožemio sudėtis 
5.4. Dirvožemio humusas 
5.5. Dirvožemio reakcija 
5.6. Dirvožemio fizikinės savybės 
5.7. Dirvožemio sudėtis, fizikinių ir cheminių savybių įtaka miškui 
5.8. Dirvožemio derlingumas ir įvairių medžių rūšių reiklumas dirvožemiui 
5.9. Miško įtaka dirvodarai 
5.10. Miško nuokirtos 
5.11. Miško paklotė 
5.12. Medžių šaknys 
5.13. Maisto medžiagų apytaka miško ekosistemoje 
5.14. Miškininkavimo įtaka dirvožemiams 
5.15. Miško dirvožemio tarša 
5.16. Miško gaisrų įtaka dirvožemiui 
5.17. Miškas kaip dirvožemio apsauginė priemonė 
6. Miško gyvūnija (miško gyvūnų populiacijų ekologija) 
6.1. Miško gyvūnija ir jos reikšmė miškui 
6.2. Gyvūnai kaip miško ekosistemos komponentas 
6.3. Gyvūnų populiacijos 

6.4. 
Makrofaunos (žinduolių, paukščių, varliagyvių, roplių) ir mezofaunos (vabzdžių, 

voragyvių, sliekų) vaidmuo miško ekosistemoje 
7. Miško ekopsistemų klasifikavimas (miško tipologija) 
7.1. Miško ekosistemų diskretumas ir nepertraukiamumas 
7.2. Ekotono ir kontinuumo sąvokos 
7.3. Augalijos klasifikacijos 



7.4. Miško tipologijos samprata 
7.5. Miško tipologijos raida ir kryptys, jų pricipinės nuostatos 
7.6. Miško tipologija Lietuvoje 

7.7. 
Lietuvos miškų tipologinės klasifikacijos sistema (Šilai. Pelkiašiliai. Girios. Pelkiagiriai. 

Paupių miškai. Nusausinti miškai) 
8. Miško žėlimas (miško sumedėjusių augalų populiacijų ekologija)  
8.1. Sėklinis žėlimas 
8.2. Vegetatyvinis žėlimas 
8.3. Žėlimą įtakojantys veiksniai: miško tipas, medyno struktūra, medžių rūšių biologija 
8.4. Paklotės ir gyvosios dirvožemio dangos poveikis miško žėlimui 
8.5. Žėlimo vertinimas 
8.7 Rekreacijos poveikis miško ekosistemoms 
9. Miško kaitos 
9.1. Bendrosios žinios apie sukcesijas (samprata, klasifikavimas, mechanizmai) 
9.2. Istorinės rūšių kaitos Žemės geologinėse erose 
9.3. Pirmieji medžiai ir miškai 
9.4. Miškų kaita holocene 

9.5. 
Dabartinių miškų sukcesijos (miškų sukcesijų priežastys. Miško sukcesijų trukmė. 
Trumpalaikės sukcesijos ir klimaksinės bendrijos) 

9.6. Miško bendrijų amžiaus struktūra ir jos kaitos 
9.7. Pagrindinės borealinių miškų kaitos 
9.8. Trumpalaikės Lietuvos miškų kaitos 
9.9. Miško kaitų vertinimas miškininkystės požiūriu 
10. Miškas kaip biosferos komponentas 
10.1. Pasaulio miškai, jų kitimo geografiniai dėsningumai 
10.2. Mišriųjų miškų zona ir jos ypatumai 
10.3. Lietuvos miškų gamtiniai regionai 
10.4. Apsauginis miško vaidmuo, jo funkcijos kraštovaizdyje 
10.5. Miško ekosistemų stabilumas ir bioįvairovė 
10.6. Miško išteklių naudojimas ir subalansuota miškų ūkio plėtra 
10.7. Optimalaus miškingumo samprata 
11. Miško ekologinė genetika  
11.1 Populiacijų genetinė evoliucija 
11.2 Genetinės įvairovė ir genetinių išteklių išsaugojimas 
11.3 Evoliucija per genų ekspresiją 
11.4 Žmogaus įtaka genetinei struktūrai 
    

Individuali užduotis bei seminaro tematika: atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų 
tematiką. 

 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos 

sąvokos, tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų seminaras pagal individualią užduotį. 
Paskaitų, seminarų metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, probleminės 
situacijos, sprendimų ir strategijų kūrimas probleminiais klausimais. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Dalyko žinios vertinamos 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už savarankišką užduotį, 

bei jos pristatymą seminare ir teorines žinias, kurios tikrinamos egzamino metu. Gauti rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo 



kriterijus - kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro individualios 
užduoties ir egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų 
rezultatų vertinimo kriterijais. 

 
Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individuali užduotis ir jos pristatymas 0,30  Semestro metu  
Egzaminas  0,70  Sesijos metu  
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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Karazija S. 1988. Lietuvos miškų tipai. V.: Mokslas, 212 p. 
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Račkauskas V. 1991. Bendroji ekologija. V., 239 p. 
Riepšas E. 1981. Miškas ir žmogaus poilsis. Vilnius: Mokslas 
Vaičys M., raguotis A., Šleinys R. 1979. Miško dirvožemių žinynas, V.: Mokslas, 200 p.  
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