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Patvirtintas Miškotyros krypties doktorantūros komiteto posėdyje  
2014 m. vasario 10 d.  

Protokolo Nr. 32 
 

Rekomendacijos Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos 
fakulteto Miškotyros krypties doktorantūros disertacijos struktūrai 

 
1. Rekomendacijų tikslas yra sustiprinti disertacinio darbo vientisumą ir sisteminti 

disertacijos kaip vientiso mokslinio darbo struktūrą, nustatant sąsajas tarp 
mokslino tyrimo hipotezių, tikslų, uždavinių ir disertacijos skyrių bei išvadų. 

 
2. Disertacijos tekstą sudaro tokie skyriai: 

Pagrindinės sąvokos ir santrumpos  

ĮVADAS 
Mokslinė problema ir naujumas  
Mokslinė hipotezė  
Hipotezės (pagal hipotezes formuojami uždaviniai ir disertacijos skyriai) 
Disertacinio darbo tikslas ir mokslinių tyrimų uždaviniai  
Ginamieji teiginiai (nėra būtini) 
Praktinė darbo reikšmė (rekomenduojama) 
Mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas 
Skaityti pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose  
Disertacijos apimtis ir struktūra  

1. LITERATŪROS APŽVALGA  (galimi poskyriai pagal hipotezes) 
2. MEDŽIAGA IR METODAI  

2.1. Poskyris (hipotezė 1)  
2.2. Poskyris (hipotezė 2)  
2.3. ... 

3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS (poskyriai pagal uždavinius) 
3.1. Poskyris (hipotezė 1, baigiasi skyreliu „Apibendrinimas“) 
3.2. Poskyris (hipotezė 2, baigiasi skyreliu „Apibendrinimas“) 
3.3. ... 

IŠVADOS 
Išvada dėl mokslinės hipotezės 
Išvados pagal uždavinius 
Išvados dėl hipotezių  (rekomenduojama lentelės forma) 
Praktinės rekomendacijos (rekomenduojama) 

PADĖKA (padėka ir finansavimo šaltiniai) 
LITERATŪROS SĄRAŠAS 
 
3. Mokslinė problema ir naujumas parodo disertacijos tyrimų prasmingumą ir 

reikalingumą. Iš mokslinės problemos formuojama disertacinio darbo mokslinė 
hipotezė. 
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4. Disertacinio darbo mokslinė hipotezė siejasi su viso disertacinio darbo tyrimais 
ir suprantama ne kaip statistinė, bei kaip mokslinė hipotezė, skirta atskleisti darbo 
priežastingumą ir prasmingumą. Mokslinė hipotezė siejama su disertacinio darbo 
tikslu. Gali būti formuojama sudėtinė dviejų dalių mokslinė hipotezė.   

5. Disertacinio darbo tikslas vienija viso darbo tyrimus ir formuojamas iš 
mokslinės hipotezės, gali būti sudėtinis. 

6. Hipotezės siejamos su disertacinio darbo uždaviniais ir yra detalesnės, skirtos 
atskiriems disertacijos tyrimams (skyriams). Vienai hipotezei galimi keli 
uždaviniai (parastai ne daugiau 2 uždaviniai). Kiekvienai hipotezei gali būti 
formuojamas atskiras metodikos aprašymo poskyris „Medžiaga ir metodai“ 
skyriuje. Kiekvienai hipotezei gali būti formuojamas atskiras rezultatų skyrius 
disertacijos tekste.  

7. Kiekvienam uždaviniui „Išvadų“ skyriuje pateikiama atskira išvada (paprastai 
ne daugiau kaip viena išvada). 

Sąsajos tarp tikslo, hipotezės ir išvadų.  
Disertacijos įvadas  Disertacijos 

skyriai pagal 
ginamuosius 
teiginius 

Disertacijos išvados pagal 
uždavinius teiginius 

Mokslinė 
problema 

   

Mokslinė 
hipotezė 

Darbo 
tikslas 

 Išvada dėl mokslinės hipotezės 

Hipotezė 1 Uždavinys1 Skyrius/straipsnis1 Išvada dėl uždavinio 1 
 Uždavinys 2  Išvada dėl uždavinio 2 
Hipotezė 2 Uždavinys 3 Skyrius/straipsnis2 Išvada dėl uždavinio 3 
Hipotezė 3 Uždavinys 4 Skyrius/straipsnis3 Išvada dėl uždavinio 4 
Hipotezė 4 Uždavinys 5 Skyrius/straipsnis4 Išvada dėl uždavinio 5 
   Atsakymas į hipotezes (lentelės 

forma) 
 
8. Kiekvienas „Rezultatai ir jų aptarimas“ skyrius turi baigtis „Apibendrinimas“ 

poskyriu, kuriame pateikiamos detalios šio skyriaus tyrimų išvados (punktais) ar 
jų rezultatų apibendrinimas (atskira pastraipa). Rezultatų ir jų aptarimo skyriuje 
gali būti poskyriais atskirai pateikiami (a) rezultatai ir (b) jų aptarimas.  

9. Išvadų skyriuje pateikiama: 
• Atsakymas dėl mokslinės hipotezės; 
• Išvados pagal uždavinius, skliausteliuose nurodant kokiam uždaviniui ši išvada 

pateikiama.  Paprastai vienam uždaviniui formuojama viena išvada. 
• Atsakymas į kiekvieną hipotezę pagal skyrius, lentelės forma pateikiant 

hipotezes ir atsakymus (taip/ne), galimi trumpi komentarai;  
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9. Gali būti suformuoti ginamieji teiginiai išvadų skyriaus pabaigoje. Ginamieji 
teiginiai suprantami kaip teiginiai, kuriuos leidžia apginti išvadomis pagrįsti 
disertacijos tyrimo rezultatai. Ginamieji teiginiai turi apibendrinti tyrimo išvadas 
ir būti formuojami jau suformulavus išvadas. Rekomenduojami ne daugiau kaip 
2-4 teiginiai.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

1 priedas 
Disertacinio darbo mokslinės struktūros pavyzdys 
 
ĮVADAS 
 
Mokslinė problema ir naujumas  

Aukšta rūšies genetinė įvairovė yra vienas iš esminių biologinės įvairovės 
komponentų ir rūšies išlikimo bei sveiko vystymosi garantų, įgaunančių ypatingą 
svarbą nuolat besikeičiančios aplinkos kontekste (Koskela et al. 2007). Per 
pastaruosius šimtmečius žmogus padarė didelę įtaką vandens ir sausumos ekosistemų 
struktūrai, sukeldamas nenatūraliai greitus aplinkos pokyčius, žinomus kaip globalinė 
klimato kaita (Ramade, 1987; Grodzki et al., 1999; Poznański, 1999; Hosius et al., 
2006). Miško medžių populiacijoms nespėjant prisitaikyti prie nenatūraliai sparčių 
žmogaus indukuotų aplinkos pokyčių, gali prasidėti palaipsninė jų degradacija 
(Boshier ir Amaral 2009). Tam, kad genetinėmis priemonėmis sušvelnintume šiuos 
negatyvius klimato kaitos padarinius miškams, būtina pažinti rūšies genetinės 
įvairovės pasiskirstymo dėsningumus tiek plačioje geografinėje skalėje, tiek 
populiacijų viduje, efektyviai panaudojant naujoviškus DNR tyrimo metodus (Kashi 
et Soller, 1999; Wang ir Szmidt 2001).  

Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) yra viena iš labiausiai paplitusių ir 
ekonominiu bei ekologiniu požiūrių svarbiausių rūšių Lietuvoje, Europoje ir Azijoje. 
Tai viena iš nedaugelio miško medžių rūšių, kurios išplitimo arealas dengia nemažą 
Europos ir Azijos žemynų dalį (1.1. pav.). Paprastosios pušies evoliucionavimo ir 
geografinio bei genetinio kintamumo tyrimai yra svarbūs tiek fundamentine 
(evoliucijos eigos dėsningumai), tiek taikomąja prasme (genetinė struktūra, genetinės 
įvairovės dydis, genetinių išteklių išsaugojimas ir pagerinimas). Ankstesniuose 
paprastosios pušies populiacijų DNR polimorfizmo tyrimuose rytinis rūšies arealas 
išsamiai tirtas nebuvo (Sinclair ir kt., 1997; Soranso ir kt., 2000; Pyhäjärvi ir kt., 
2008).  

Baltijos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje (nuo 1960 m.), 11-koje vietų įvairiose krašto 
dalyse įveista eilė vertingų p. pušies geografiškai tolimų populiacijų perkėlimo 
bandomųjų želdinių, kuriuose bandomos p. pušies populiacijos iš centrinės ir rytinės 
Europos bei Sibiro, siekiant Amūro upės žiotis (Danusevičius, 2000). Ši genetinė 
medžiaga įdomi savo plačiu genetiniu reprezentatyvumu mažai su DNR žymenimis 
tirtam rytiniam rūšies išplitimo arealui.  
 
Mokslinė hipotezė 
 Paprastosios pušies ląstelės organelių DNR ir neutralios branduolio genomo 
dalies DNR polimorfizmas pasiskirsto priklausomai nuo populiacijų evoliucinės 
kilmės ir jų augimo vietos geografinio regiono.  
 
Hipotezės 

1. Paprastosios pušies mitochondrinės DNR (mtDNR) ir chloroplasto (cpDNR) 
polimorfizmas atspindi rūšies poledynemtinės migracijos kelius ir prieglobsčio 
zonas. 
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2. Neutralios branduolio DNR (bDNR) genomo dalies polimorfizmas yra patikimai 
susijęs su populiacijų kilmės vietomis. 

3. Yra sąsajos tarp morfologinių, produktyvumo požymių, cpDNR, mtDNR ir 
bDNR polimorfizmo geografinio išsidėstymo dėsningumų tirtuose lokusuose.  

 
Disertacinio darbo tikslas  
 Ištirti paprastosios pušies DNR polimorfizmo geografinio pasiskirstymo 
dėsningumus rytinėje rūšies išplitimo arealo dalyje bei nustatyti poledynmetinės 
migracijos kelius bei šaltinius pagal ląstelės organelių DNR ir neutralios ląstelės 
branduolio dalies DNR žymenis.  
 
Mokslinių tyrimų uždaviniai 

1. Nustatyti paprastosios pušies rytinio rūšies išplitimo arealo dalies populiacijų 
morfologinių ir produktyvumo požymių geografinio pasiskirstymo 
dėsningumus, vertinant Lietuvoje įveistuose bandomuosiuose želdiniuose 
augančius populiacijų sėklinius palikuonis (hipotezė 3).   

2. Nustatyti paprastosios pušies rytinio rūšies išplitimo arealo dalies populiacijų 
motinine linija paveldimos mitochondrinės DNR (mtDNR) polimorfizmo 
geografinio pasiskirstymo dėsningumus ir poledynmetinės migracijos šaltinius 
bei kelius pagal mtDNR žymenis  (hipotezė 1). 

3. Nustatyti paprastosios pušies rytinio rūšies išplitimo arealo dalies populiacijų 
tėvine linija paveldimos chloroplasto DNR (cpDNR) polimorfizmo geografinio 
pasiskirstymo dėsningumus ir bendras genetinio baseino zonas pagal cpDNR 
žymenis (hipotezė 1). 

4. Nustatyti paprastosios pušies rytinio rūšies išplitimo arealo dalies branduolio 
DNR (bDNR) polimorfizmo geografinio pasiskirstymo dėsningumus pagal 
bDNR žymenis (hipotezė 2). 

5. Ištirti sąsajas tarp morfologinių, produktyvumo požymių, cpDNR, mtDNR ir 
bDNR polimorfizmo geografinio išsidėstymo dėsningumų tirtuose lokusuose 
(hipotezė 3).  

 
IŠVADOS 
 
Bendra išvada dėl mokslinės hipotezės  
 
 Apibendrinti mitochondrinės, chloroplasto ir branduolio DNR polimorfizmo 
geografinio pasiskirstymo dėsningumo rezultatai rodo, kad (a) ilgalaikė izoliacija 
paskutinio ledynmečio prieglobsčio zonose ir poledynmetinės migracijos keliai turi 
reikšmingą įtaką dabartinei paprastosios pušies genetinei struktūrai rytinėje pušies 
arealo dalyje, kurią vienodina stirprus genų srautas tarp populiacijų (b). Nėra 
reikšmingo ryšio tarp dabartinio adaptacijos būdu suformuoto paprastosios pušies 
genetinio kintamumo, ląstelės organelių DNR ir neutralios branduolio genomo dalies 
DNR polimorfizmo geografinio pasiskirstymo dėsningumų.  Todėl: 
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(a) priimame hipotezės pirmąją dalį, kad paprastosios pušies ląstelės organelių 
DNR ir neutralios branduolio genomo dalies DNR polimorfizmas pasiskirsto 
priklausomai nuo populiacijų evoliucinės kilmės; 

(b) atmetame hipotezės antrąja dalį, kad paprastosios pušies ląstelės organelių 
DNR ir neutralios branduolio genomo dalies DNR polimorfizmas pasiskirsto 
priklausomai  jų augimo vietos geografinio regiono.  

Ši išvada atitinka  kitą palyginti naują, tik į vakarinį  paprastosios pušies išplitimo 
arealą orientuoto genetinės įvairovės geografinio pasiskirstymo dėsningumo tyrimų 
rezultatą  pagal DNR žymenis, fosilijas ir vegetacijos modeliavimą (Cheddadi et al. 
2008).  
 
Išvados  
1. Geografinis motinine linija paveldimos mitochondrinės DNR (mtDNR) Nad7-1 
lokuso mitotipų išsidėstymas Eurazijos žemyne yra neatsitiktinis, išsiskiria aiškiai 
geografine prasme apibrėžtos poledynmetinio prieglobsčio zonos: (a) plati pietinės 
Europos ir pietinės Azijos zona, kuriai būdingas mitotipas A, aptiktas tiek Vakarų 
Europoje (Škotija,  tiek Tolimuosiuose Rytuose (Amur), (b) siauresnio išplitimo 
šiaurės-rytų Europos zona (Uralo kalnų centrinės dalies vakarinės prieigos), kuriai 
būdingas mitotipas B, būdingas šiaurės ir centrinei Europai, bei (c) uždara ir mažai 
išplitusi zona Turkijoj, kuriai būdingas mitotipas C, rastas tik Turkijos populiacijoje 
(uždavinys 1). 

2. Pagal mitochondrinės DNR mitotipų geografinio išsidėstymo dėsningumus  
tikėtina šiaurinio paprastosios pušies poledynmetinio prieglobsčio zona yra apie 300-
400 km į pietryčius nuo Maskvos, 50-55 laipsnių šiaurės platumos ir 35-45 laipsnių 
rytų ilgumos sankirtoje, iš kur tikėtina pagrindinė pušies poledynmetinio plitimo 
kryptis yra į šiaurės vakarus per Kareliją į šiaurės Suomiją (uždavinys 1).  

3. Tikėtina universalios ir šiaurinės paprastosios pušies poledynmetinio plitimo linijų 
introgresijos zona yra centrinės Europos vakarinė dalis  (vakarinė Rusija) ir Baltijos 
šalių regionas (tarp jų  ir Lietuva). Todėl centrinės Europos paprastosios pušies 
populiacijai (tame tarp ir Lietuvos) būdinga ryškiai aukštesnė mtDNR ir branduolio 
DNR mikrosatelitų įvairovė (uždavinys 2). 

4.Universalų mitotipą A galima atskirti nuo šiaurinio mitotipo B pagal didesnį 
medžių produktyvumą, ilgesnę bešakę stiebo dalį, ilgesnes šakas, smailesnį šakų 
prisegimo kampą ir egliažievę stiebo žievės formą (B1 individai daugiau turintys 
gūbriuotąją žievę) (uždavinys 3). 

5. Mūsų tirtų paprastosios pušies tėvine linija paveldimi cpDNR lokusai nėra stipriai 
susiję su adaptaciniais požymiais, susiformavusiais poledynmetinės migracijos metu, 
ir yra neutralūs, t.y. nėra veikiami natūralios atrankos ir, kadangi yra 
nerekombinuojamoje, selekcijai neutralioje tėvine linija paveldimoje genomo dalyje, 
greičiau atspindi senųjų populiacijų, egzistavusių poledynmetinėje prieglobčio 
zonose, genetinę sudėtį (uždavinys 4). 

6.  Chloroplasto DNR lokusų polimorfizmo geografinio pasiskirstymo dėsningumai 
rytinėje Europinio arealo dalyje atskleidė reikšmingus skirtumus tarp Azijos 
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populiacijų į Rytus nuo Uralo kalnų ir Europos populiacijų, kurios pagal cpDNR yra 
gana mišrios, tačiau išsiskiria populiacijų klasteris vakarų Rusijoje, kuris daugiausia 
sudarytas iš mtDNR B mitotipų (uždavinys 5).  

7. Branduolio mikrosatelitų polimorfizmo geografinio pasiskirstymo dėsningumo 
tyrimas parodė, kad populiacijų išsidėstymas pagal branduolio mikrosatelitų 
polimorfizmas stipriau atspindi poledynmetinę populiacijų evoliucijos istoriją nei 
dabartinius adaptacinius dėsningumus. Kaip ir cpDNR atveju centrinėje Rusijoje 
išsiskiria populiacijų klasteris, turintis santykinai daigiau mtDNR B mitotipų 
(uždavinys 5). 

Išvadomis pagrįstas atsakymas į hipotezes 
Ginamasis teiginys Atsakymas 
- Paprastosios pušies mitochondrinės DNR (mtDNR) ir 
chloroplasto (cpDNR) polimorfizmas atspindi rūšies 
poledynemtinės migracijos kelius ir prieglobsčio zonas. 

Taip 

- Neutralios branduolio DNR (nDNR) genomo dalies 
polimorfizmas yra patikimai susijęs su populiacijų kilmės 
vietomis. 

Taip , jei kalbame apie 
dabartinį prisitaikymą 

- Yra sąsajos tarp cpDNR, mtDNR ir nDNR polimorfizmo 
geografinio išsidėstymo dėsningumų tirtuose lokusuose.     
 

Taip. Sąsajos yra ta 
prasme, kad mtDNR B 
mitotipas taip pat 
išsiskiria, ypač savo 
cpDNR ir kiek silpniau 
bDNR   
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