
 

 
Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMMD004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško našumas 
Pavadinimas anglų kalba: Forest growth and yield 
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 40 Pasirengimas kontroliniam darbui  
Laboratoriniai darbai  Pasirengimas laboratoriniams darbams  
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 10 Individualios užduoties rengimas 65 
Egzaminas 5 Pasirengimas egzaminui 67 
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

III (doktorantūra) Miškotyra Laisvai pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: 
Įgyti žinių apie medžių augimą laisvai, jų konkurencinius santykius medyne, medynų 

formavimąsi, retinimąsi, našumą, jo santykį su aplinkos faktoriais, reguliavimą ūkinių priemonių 
pagalba, apie medynų našumo modeliavimo metodus, jų taikymą praktikoje, medynų našumo apskaitos 
metodus. 

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

vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 

- įgyja žinių apie medžių augimą laisvai, jų konkurencinius santykius medyne, medynų formavimąsi, 
dinamiką, medynų našumo tyrimo metodus, eksperimentų planavimą, tyrimo duomenų rinkimą, 
sisteminimą, medynų našumo modeliavimo būdus, praktikoje naudojamus našumo modelius, medynų 
našumo inventorizacijos metodus, medynų našumo balanso metodą medyno našumui reguliuoti bei 
miško ūkinei veiklai vertinti; 

- įgytų žinių dėka gali modeliuoti įvairaus našumo ir tvarumo medynų formavimąsi, parinkti 
ūkines priemones norimam rezultatui pasiekti, maksimaliai išnaudojant potencinį augaviečių našumą, 
atlikti miško ūkinės veiklos efektyvumo analizę, taikyti medynų našumo apskaitos metodus įvairaus 
detalumo objektuose – nuo atskiro medyno iki visos šalies miškų lygmens. 



Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko įsavinimo lygis, gebėjimas taikyti 
įgytas žinias tyrimuose ir praktiniame darbe. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 
Įvadas (5 val.): miško našumo mokslo vystymosi istorija, miško našumo bei jo reguliavimo 

sampratos kaita, tyrimo metodų raida, miško našumo ir jo reguliavimo svarba darnaus ūkio sąlygomis. 
Medžio augimas laisvai ir medyne, medžių tarpusavio konkurenciniai santykiai ir medyno 

formavimasis (12 val.): pagrindinės sąvokos, augimo erdvė ir jos kitimas, reguliavimas ūkinėmis 
priemonėmis, konkurencija ir savaiminis retinimasis, medynų augimo ir formavimosi dėsningumai, 
našumo formavimosi tipai, našumo lygiai. 

Medynų augimo ir našumo modeliavimas (12 val.): medynu našumo modeliavimo raida, 
metodai, pagrindinių medyno rodiklių tarpusavio ryšių, jų augimo ir kaitos dėsningumai ir jų 
modeliavimas, medynų struktūra, augimo įtampa, retinimasis ir jo modeliavimas. Tarpusavio ryšių 
tarp medynų augančiosios ir iškrentančiosios dalių parametrų modeliavimas. 

Medynų augimo ir retinimosi modeliavimas, įvertinus konkurencijos tarp medžių įtaką medžio 
augimui ir jo išlikimui medyne. Miškų rajonavimas pagal medynų našumą (5 val.): Lietuvos ir 
Europos miškų našumas, Lietuvos miškų rajonavimas pagal miškų našumą, miško augaviečių 
našumas skirtingo miškų našumo rajonuose. 

Miškų našumo apskaita (6 val.): medynų našumas ir medienos tankis, įvairių faktorių įtaka 
medienos tankiui. Medynų našumo apskaitos metodai. Bendrasis medyno našumas, našumo 
komponentai, tarpusavio santykiai ir jų reguliavimas. Medynų našumo kontrolės metodai medyno, 
ūkinio vieneto ir valstybės lygmenyje. 

 
Individuali užduotis: 
Individuali užduotis atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką, siekiant 

supažindinti su naujausiais miškų našumo mokslo pasiekimais bei jų taikymu pasirinktoje tyrimo 
tematikoje. 

 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, kurių metu suteikiamos pagrindinės žinios. 

Parenkama literatūra, straipsniai savarankiškam darbui, apžvalgų rengimui. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 

10 balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už teorines žinias, vertinamas egzamino metu ir 
individualią užduotį. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Įsavintų 
žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimo 
pagrįstumas ir originalumas. 
 

Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0.30 Semestro metu 
Egzaminas 0.70 Sesijos metu 
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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4. Kuliešis A. Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai. Kaunas, Girios aido 
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Verlag Gottingen, Gottingen, 342 p. 
12. Антанайтис В.В., Загреев В.В. Прирост леса. Москва, Лесная промышленность, 1979, 251 с. 
13. Антанайтис В.В., Тябера А.П., Шяпятене Я.А. Законы, закономерности роста и строения 

древостоев. Каунас, 1986, 157 с. 
14. Кофман Г.Б. Рост и форма деревьев. Новосибирск, Наука, 1986, 211 с. 
15. Кузмичев В. Закономерности роста древостоев. Новосибирск, Наука, 1977, 160 с. 
16. Лиепа И.Я. Динамика древесных запасов. Рига, Зинатне, 1980, 139 с. 
17. Полубояринов О. Плотность древесины. Москва, Лесная промышленность, 1976, 160 с. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Šebik L. nauka o produkcii. Zvolen, Vysoka škola lesnicka a drevarska, 1985, 301 p. 
2. Wenk G., Antanaitis V., Šmelko Š. Waldertragslehre. Deutscher Landwietschaftsverlag, 

Berlin GmbH, 1990, 448 s. 
3. Буш К., Иевинь И. Экологические и технологические основы рубок ухода. Рига, 1984, 175 с. 
4. Загреев В.В. Географические закономерности роста и продуктивности древостоев. 

Москва, Лесная промышленность, 1978, 240 с. 
5. Moksliniai žurnalai – Forest Science, Forestry, Baltic Forestry, Journal of Environmental

Management 
6. Кивисте А. Функции роста леса. Тарту, 1986, 172 с. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. Andrius Kuliešis, Miškotyros ir 
medienotyros institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: Prof. dr. H. Rörhle, Drezdeno technikos universitetas; lekt. dr. Edgaras 
Linkevičius, Miškotyros ir medienotyros institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. Andrius Kuliešis, Miškotyros ir medienotyros institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas, Miškotyros ir medienotyros institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: dr. A. Tebėra 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miškotyros ir medienotyros institutas (2013 04 22, protokolo Nr. 9). 
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Dalyko aprašas atestuotas iki 2016 m. spalio 10 d. 


