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Nr.
1.

Stebimos r šys

Monitoringo vietos pavadinimas

Upini mašal (Simuliidae) 1. Nemunas ties Druskininkais
r šys
2. Nemunas ties Alytum
3. Nemunas ties Kulautuva
4. Neris ties Vilniumi (ties
Verkiais)

2.

Pontogammarus
robustoides,
Obesogammarus crassus,
Chaetogammarus spp.,
Chelicorophium spp.,
Gammarus tigrinus,
autochtonin s
Gammarus spp.,
Paramysis lacustris,
Limnomysis benedeni,
Hemimysis anomala,
Orconectes limosus,
autochtonin s Astacus spp.,
vandens bestuburi gyv n
r šys-potencial s ateiviai:
Dikerogammarus spp.
bei kitos vandens
bestuburi gyv n r šys

3.

Kanadin audin

1. Nemuno takas (tarp Prien ir
Alytaus, pagal 2007 m. tyrimus
šioje tako atkarpoje yra
svetimkraš i šoniplauk
paplitimo Nemune ribos, kurias
tikslinga nustatyti tiksliau
siekiant ateityje vertinti plitimo
prieš srov grei ius):
4 tyrimo vietos
2. Šventosios (paj rio) takas:
žiotys ir 3 vietos aukš iau žio i
3. Ventos takas:
5 tyrimo vietos
4. M šos ir L vens takas:
7 tyrimo vietos
5.Nemun lio takas:
5 tyrimo vietos
6. Dysnos takas:
4 tyrimo vietos
1. Asvejos ežerynas

Parametrai ir matavimo
vienetai
R šin sud tis, r ši
santykinis gausumas (%),
bendras ir atskir r ši
tankumas (ind./dm2 augalo
ploto), lerv išsivystymo
stadija (lerv giai, %),
puolimo intensyvumas
(ind./10 min.), vandens
srov s greitis (m/s),
vandens temperat ra (oC)
Tyrimo vietos koordinat s,
r ši s rašas, santykinis
gausumas (ind. 10 min-1),
r šin sud tis (%), up s
limnologiniai rodikliai;
Plitimo greitis (esant tam
pakankamai duomen )

Ggyvybin s veiklos požymi
- ekskrement , p dsak
2. Aukštaitijos nacionalinis parkas
buvimas/nebuvimas,
3. epkeli pelk
buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis
4. Dainavos giria
5. Derežnos up
6. Dr kši ežeras
7. Dubysos up žemiau Lyduv n
8. J ros up žemiau Taurag s
9. Labanoro regioninis parkas
10. Merkio up

11. Meros up ir jos sl nis
12. Minijos up s dalis, esanti
regioninio parko ribose
13. Minijos up s dalis, esanti
Šilut s raj. (aukš iau Nemuno
deltos regioninio parko ribos) ir
Klaip dos raj.

mini mimo
(steb jim )
dažnumas
4 kartus per
metus

Atsakingas
vykdytojas

1 kartas per
metus

Aplinkos
apsaugos
agent ra

1 kartas per
metus

Valstybin
saugom
teritorij
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos

Aplinkos
apsaugos
agent ra

Eil.
Nr.
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14. Minijos up s dalis, esanti
Plung s raj. ir Kretingos raj.
15. Nemun lio ir Apaš ios upi
sl niai
16. Pagraman io regioninis parkas
17. Smalvel s up ir šlapžem s
18. Šešuvio up žemiau Pašešuvio
19. los up žemiau Rudnios
20. Šventosios up žemiau
Andrioniškio (dalis žemiau
Širvintos up s žio i )
21. Šventosios up žemiau
Andrioniškio (dalis aukš iau
Širvintos up s žio i )
22. Veiviržo ir Šalp s up s
23. Ventos up
24. Versekos up
25. Žeimenos up (dalis žemiau
Meros up s žio i )
26. Žeimenos up (dalis aukš iau
Meros up s žio i )
27. Žuvinto ežeras ir Buktos
miškas
28. Nemuno up Rambyno
regioniniame parke
29. Nemuno up Panemuni
regioniniame parke

Parametrai ir matavimo
vienetai

mini mimo
(steb jim )
dažnumas

Atsakingas
vykdytojas

