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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMBD003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Stuburinių gyvūnų tyrimo metodologija 
Pavadinimas anglų kalba: Terrestrial vertebrate research methodology 
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 35 Pasirengimas seminarui 15 
Seminaras 15 Individualios užduoties rengimas 30 
Konsultacijos 5 Pasirengimas paskaitoms  35 
Egzaminas 5 Pasirengimas egzaminui 47 
 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

III (doktorantūra) Miškotyra pasirenkamas 
 

Studijų dalyko tikslas: Šios disciplinos tikslas yra susipažinti su sausumos gyvūnų tyrimo 
metodais ir išmokti šiuos metodus taikyti praktikoje. 

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

kvalifikacinis laipsnis. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žino klasikinę bei naujausią stuburinių gyvūnų metodologinę 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 stuburinių 
gyvūnų tyrimų metodologijos 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 stuburinių gyvūnų tyrimo 
metodologijos klausimais, pateikiant savo veiklos srities naujoves ir tolimesnės plėtros veiklos 
perspektyvas, plėtoti kūrybinę veiklą bei kultūrą, skatinti 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: 

Eil. Nr. Pavadinimas 
1. Stuburinių gyvūnų morfologinis aprašymas 
1.2. Stuburinių gyvūnų kūno dalys 
1.3. Stuburinių gyvūnų kūno dalių matavimas 
1.4. Stuburinių gyvūnų amžiaus nustatymas 
2. Populiacijų gausos ir individų bei porų tankio nustatymas.  
2.1. Absoliučios apskaitos: 
2.1.1. Stebėjimas ir skaičiavimas 
2.1.2. Skaičiavimas naudojant stimuliavimą 
2.1.3. Išbaidymas 
2.1.4. Veiklos žymių inventorizavimas 
2.1.5 Teritorijos kartografavimas 
2.2. Santykinės apskaitos 
2.2.1. Vienkartinis ir pakartotinis gaudymas-žymėjimas. 
2.2.2. Apskaitos taškuose 
2.2.3. Apskaitos maršrutuose 
2.2.4. Apskaitos tyrimo bareliuose 
2.2.5 Veiklos pėdsakų registracija 
2.2.6 Apskaitos su treniruotais šunimis 
2.3.  Apskaitų metodai priklausomai nuo gyvūnų teritoriškumo, gausos ir išsidėstymo. 
2.4. Skirtingų sistematinių grupių apskaitų metodikos 
2.4.1. Skirtingų varliagyvių rūšių apskaitos 
2.4.2. Skirtingų roplių rūšių apskaitos 
2.4.3. Skirtingų paukščių rūšių apskaitos 
2.4.4 Skirtingų žinduolių rūšių apskaitos 
2.5. Migruojančių gyvūnų apskaitos. Radiotelemetrija. 
2.6. Tiesioginės ir netiesioginės apskaitos 
2.8. Populiacijos dydžio nustatymas 
3 Sausumos stuburinių gyvūnų bendrijų ekologijos tyrimai 
3.1 Bendrijų ekologiniai ypatumai 
3.2. Bendrijų ilgaamžiškumas 
3.3. Bendrijų rinkiniai 
3.4. Rūšių skaičiaus – biotopo ploto priklausomybė 
3.5. Rūšių skaičiaus priklausomybė nuo aplinkos veiksnių komplekso 

3.6. 
Aplinkos veiksnių parinkimas ir vertinimas. Eksperimentų lyginimas ir rezultatų 
analizė. 

4 Biotopinio pasiskirstymo tyrimų ypatumai ir metodai  
4.1. Stuburinių buveinių pasirinkimas 
4.2. Geografiniai, ekologiniai ir vietiniai veiksniai 
4.3. Stuburinių gyvūnų pasiskirstymo tyrimų metodų ypatumai 
5 Stuburinių gyvūnų geografinio paplitimo tyrimai 
5.1 Endemizmo reiškinys 
5.2. Pasiskirstymas kontinentuose, biomuose, ekologinis, sezoninis pasiskirstymas 
5.3. Salų biogeografijos teorija, pasiskirstymo ypatumai geografiniuose ir ekologiniuose 



Eil. Nr. Pavadinimas 
izoliatuose 

5.4. Geografinio paplitimo tyrimų ypatumai 
5.5. Metapopuliacijų funkcionavimo teorija 
5.6 Gyvūnų ir aplinkos poveikio tyrimai 
6 Veisimosi biologijos ir elgesio tyrimai 
6.1. Teritoriškumo ir koloniškumo aiškinimas 
6.2. Veisimosi teritorija [breeding territory], lizdinis plotas [home range] 
6.3. Buveinių rinkimosi elgesio tyrimų ypatumai 
6.4. Veisimosi teriminų tyrimas 
6.5. Veisimosi apibūdinančių parametrų tyrimas 
6.6. Vietinių populiacijų gausos dinamika ir jos tyrimai 
6.7 Ekologinė niša ir jos tyrimo metodai.  
6.8. Vidrūšinės ir tarprūšinės konkurencijos tyrimai 

6.9 Akustinės signalizacijos tyrimas 
    

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: 
Balčiauskas, L. 2004. Sausumos ekosistemų tyrimo metodai. Vilniaus universiteto leidykla. 
Bibby, C.J., Burges, N.D. Hill, D.A. 1992. Bird Census Technique. Academic press. 257 p. 
Braun C.E. (ed.) 2005. Techniques for wildlife investigation and management. The wildlife society 

USA. 974p. 
Drobelis E. 1989. Miško plėšriųjų paukščių tyrimai (Metodinės rekomendacijos). V., 92 p.  
Briedermenn L. 1982. Der Wildbestand - die grobe Unbekannte (Methoden der 

ildbestandsermittlung). Berlin, VEB Deutsches Landwirtschaftsverlag,  212 p. 
Padaiga P., Pėtelis K. 1995. Medžiojamųjų gyvūnų gausumo nustatymas bei sveikos gyvenamąja 

aplinka tyrimai. Kaunas. 



Pridnieks, J., Kuresoo, A., Kurlavičius, P. 1986. Рекомендации к орнитологическому 
мониторингу в Прибалтике. Riga, Zinatine. 66p. 

Boitani, L., Fuller, T.K. 2000. Research techniques in animal technology. Columbia university 
press. 442 p. 

Sutherland, Williams J. 2006. Ecological census techniques. Cambridge Univ. press 
Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos žymės. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Fowler, J., Cohen, L. 1988. Statistics for ornithologist. BTO Guide 22. 
Paltanavičius S. 1992. Pėdsekio vadovas. V., M. , 110 p. 
Mokslinės duomenų bazės – ScienceDirect;  
Koskimas, P. Vaisanen, R.A. 1986. Monitoring bird populations. A manualo of Methods apllied in 

Finland. Univ. Of Helsinki, 143 p. 
Lietuvos moksliniai žurnalai – Ekologija, Miškininkystė 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. K. Pėtelis, lekt. dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. D.Danusevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir 
Ekologijos institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. spalio 02 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. 
 


