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Dalyko anotacija 

Ekologinės genetikos kaip biologijos mokslo šakos samprata: problemos, uždaviniai ir 

pagrindinės koncepcijos. Rūšies susiskaidymas į populiacijas ir šio susiskaidymo reikšmė. Genetinis 

kintamumas, jo hierarchiniai lygiai. Genetiniam kintamumui įvertinti naudojami žymenys, jų 

pranašumai ir trūkumai. Hardžio ir Vainbergo modelis. Nukrypimo nuo Hardžio ir Vainbergo 

pusiausvyros tikrinimas. Pagrindiniai populiacijų evoliucijos veiksniai. Neatsitiktinis kryžminimasis ir 

jo genetiniai padariniai. Genų srautas ir genų dreifas; jų poveikio vidupopuliaciniam ir 

tarppopuliaciniam kintamumui palyginimas. Trijų F statistika; statistikos apskaičiavimas ir įverčių 

teikiama informacija. Efektyvus populiacijos dydis, jo reikšmė ir apskaičiavimo būdai. Gamtinė 

genotipų atranka ir jos poveikis genetinei populiacijos struktūrai. Evoliucijos jėgų sąveikų padariniai 

genetiniam populiacijų kintamumui. S.Raito paslankiosios pusiausvyros teorija. Mendelio genetikos 

taikymas tolydiesiems požymiams: alelių dažnių ir genų raiškos poveikis populiacijos vidurkiui ir 

dispersijai. Paveldėjimo samprata kiekybinėje genetikoje. Dažniausiai pasitaikančios klaidingos 

tolydžiųjų požymių paveldėjimo interpretacijos. Adityvumo dispersijos ir paveldėjimo apskaičiavimo 

metodai: palikuonių-tėvų regresijos ir sibsų analizės. Fenotipinis plastiškumas ir genotipo-aplinkos 

sąveika. Adaptyvus plastiškumas ir evoliucijos triukšmas. Fenotipinės populiacijų diferenciacijos 

priežastys ir jų nustatymo metodai: bendro sklypo ir reciprokinio transplantavimo eksperimentai. 

Koreliacija ir kovariacija kaip grupės požymių evoliucijos paaiškinimo metodai. Genetinės požymių 

kovariacijos priežastys. Dirbtinė atranka kaip paveldėjimo ir genetinių koreliacijų matavimo metodas; 

metodo pranašumai ir trūkumai. Kiekybinių požymių lokusų genolapių sudarymas. Kandidatiniai 

genai. Fenotipų evoliucijos interpretacija iš kiekybinės genetikos pozicijų. Atrankos veiksnių ir 

taikinių sampratos. Atranka kaip atrankos taikinių ir veiksnių sąveika. Atrankos taikinių nustatymas: 

stebimasis ir eksperimentinis identifikavimo būdai. Atrankos veiksnių identifikavimo etapai. 

Multiplikaciniai tinkamumo komponentai. Fenotipų evoliucijos artimiausioje ateityje numatymas 

taikant matricinę lygtį. Aplinkosaugos genetika: nagrinėjami klausimai ir problemos. Invazinių rūšių 

evoliucija: greita adaptacija ir galimos šio reiškinio priežastys. Genetiškai modifikuotų agrokultūrų 

galimas poveikis aplinkai ir būdai jam sumažinti. Atsparumo pesticidams ir antibiotikams evoliucija ir 

jos valdymo būdai. Ekologinės genetikos perspektyvos.  
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