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Dalyko anotacija 

    Paleontologija kaip integruojantis mokslas apie visas praeities gyvybės apraiškas. 
Metodologiniai paleontologijos pagrindai, substancinis ir metodinis uniformizmas, 
uniformizmo ir aktualizmo ribos praeities gyvybės pažinime. Daugybinių darbinių hipotezių 
metodas geologijoje ir paleontologijoje, hipotezių atrankos kriterijai. Istoriškumo, 
aplinkybiškumo ir atsitiktinumo vaidmuo gyvybės evoliucijoje. 
    Paleontologija ir evoliucijos teorija. Hierarchijos ir daugialygio priežastingumo teorijos 
pagrindai. Ekologinės ir genealoginės hierarchijos. Bretskio ekologiniai-evoliuciniai vienetai. 
Sepkoskio didžiosios evoliucinės faunos. Rūšių rūšiavimas ir rūšių atranka: emerdžentinio 
požymio ir emerdžentinio prisitaikymo koncepcijos. Prajso lygtis, kontekstinė analizė ir 
tarplyginė evoliucinio priežastingumo analizė. Santykis tarp mikroevoliucijos ir 
makroevoliucijos. Didžiųjų evoliucinių perėjimų koncepcija ir paleontologiniai įrodymai. 
Individualumo evoliucija: prisitaikymo perėjimai iš kolonijos aukštesnio lygio vienetui ir 
atgal; evoliucinių sistemų darvinizacija ir dedarvinizacija. 
    Evoliucinių trendų priežastys: i) pasyvūs ir ii) varomieji trendai. Kūno dydžio evoliucijos 
modeliai. Nulinės jėgos evoliucinis dėsnis, jo reikšmė hierarchiniam gyvybės ir jos 
evoliucijos supratimui. Biologiškai endogeninių ir egzogeninių veiksnių svarba evoliucijos 
veikimui, paleontologiniai įrodymai. Paleoklimatas, evoliucija ir makroekologija. 
Organizminė evoliucija ir aplinkos veiksnių atspindėjimas (fišerio informacijos kaupimas). 
Organizmų prisitaikymų panaudojimas paleoaplinkų rekonstrukcijai. 
    Paleobiogeografinių struktūrų susidarymas. Santykis tarp evoliucijos ir tektoninių procesų. 
Provincialumo/kosmopolitiškumo pasekmės stratigrafinei analizei ir globaliam įvykių 
sinchronizavimui. Integruota filogenetinė-paleobiogeografinė analizė ir rūšiadaros būdų 
rekonstrukcija. 
    Paleontologiniai organizmų individualaus vystymosi įrodymai (evo-devo). Organizmai kaip 
keturmačiai objektai evoliucinių procesų atžvilgiu. Sklerochronologijos metodai. Alometrinė 
analizė. 
    Paleontologinės taksonomijos principai: taksonai, formos taksonai, ichnotaksonai. 
Taksonomijos principai ir dezintegruotos liekanos – paleontologiniai taksonai kaip modeliai 
(multielementinių taksonų analizių pavyzdžiai). 
    Doktorantas gilinasi į vieną iš pasirinktų koncepcinių temų grupę ir/arba konkretų taksoną, 
siedamas informaciją apie jį su koncepcinių paleontologijos problemų sprendimu.  
Nagrinėjant pasirinktą taksonominę grupę, perteikiama visa jos evoliucinė istorija, 
išnagrinėjama kas šiuo metu yra žinoma apie šios istorijos makroevoliucinius veiksnius. 
Pateikiama nagrinėjamo grupės anatominė apžvalga, išnagrinėjamos paleoekologinės 
charakteristikos, vaidmuo stratigrafijoje. 
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