PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m.
sakymu Nr.
RET J GYV N (IŠSKYRUS PAUKŠ I ) R ŠI MONITORINGO 2008 MET PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Monitoringo vietos pavadinimas

R šis

Stebimi parametrai ir
Steb jim
Atsakingas
matavimo vienetai
dažnumas
vykdytojas
Europos Bendrijos svarbos gyv n (išskyrus paukš i ) r ši , kuri apsaugai b tina steigti teritorijas, monitoringas
Natura 2000 tinkle
Vabzdžiai
Apušio ežeras ir jo apyežer s,
Auksuotoji šaškyt
Steb t skraidan i individ 3 k. per metus
Valstybin
LTKEL0010
ir vikšr lizd skai ius
saugom
(vnt.); buvein s savybi
teritorij
Gemeliškio kaimo pievos, LTVAR0018
išsaugojimo
laipsnis
tarnyba
prie
Kretuono ežeras ir jo apylink s,
Aplinkos
LTSVE0033
ministerijos
Labanoro regioninis parkas,
LTMOL0010
Pašili pelk , LTPAN0005
S tik s up ir jos sl nis, LTSVE0016
Svirplin s pelk , LTUKM0006
Žaliosios pievos, LTANY0014
Širvintos up ir jos sl niai, LTJOA0002
Adutiškio pelk , LTSVE0002

Baltamarg šaškyt

Steb t skraidan i individ 3 k. per metus
ir vikšr lizd skai ius
(vnt.); buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

Didysis auksinukas

Steb t skraidan i individ 2 k. per metus
skai ius (vnt.); buvein s
savybi išsaugojimo laipsnis

Birž giria, LTBIR0006
Gringali miškas, LTPAN0004
Kaman pelk , LTAKM0001
Lab navos miškas, LTKED0001
Pagraman io regioninis parkas,
LTTAU0008
Skapagirio miškas, LTKUP0004
Šimš miškas, LTKEL0007
Tauj n -Užul nio miškai,
LTUKM0003
Viliuk miškas, LTUKM0008
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas,
LTALY0005
Birž giria, LTBIR0006
Dukstynos miškas, LTUKM0001
Gražut s regioninis parkas,
LTZAR0024
Kint pievos ir miškai, LTKLA0004
Lab navos miškas, LTKED0001
Pagraman io regioninis parkas,
LTTAU0008
Siesarties up ir jos sl nis,
LTUKM0005
Spenglos up ir jos sl nis, LTVAR0001
Svirplin s pelk , LTUKM0006
Šimš miškas, LTKEL0007
Škiliet ežer apylink s, LTTRA0002
Šventosios up s sl nio pievos,
LTUKM0007
Tauj n -Užul nio miškai,
LTUKM0003

Eil.
Nr.

Monitoringo vietos pavadinimas

R šis

Stebimi parametrai ir
matavimo vienetai

Steb jim
dažnumas

Dvijuost nendriadus Steb t individ skai ius
(vnt.); buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Verkn s vidurupys, LTPRI0012
Viešvil s aukštupio pelkynas,
LTTAU0006
Viliuk miškas, LTUKM0008
Akies ežeras ir jo apyežer s,
LTTRA0017
Asvejos ežerynas, LTMOL0011
Bitiški ežeras, LTTRA0016
Labanoro regioninis parkas,
LTMOL0010
Paršežerio-L ksto pelki kompleksas,
LTTEL0005
Siesarties up ir jos sl nis,
LTUKM0005
Širmuko ežeras, LTTRA0018
Lab navos miškas, LTKED0001
Mešk pievos, LTTAU0009
Pagraman io regioninis parkas,
LTTAU0008
Šaltuonos up s sl nis, LTJUR0011

Kraujalakinis melsvys Steb t skraidan i individ 2 k. per metus
ir vikšr skai ius (vnt.);
skruzd lyn skai ius (vnt.);
buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

Viešvil s aukštupio pelkynas,
LTTAU0006
Žaliosios miškas, LTSIL0005
Didžiagirio miškas, LTIGN0025
D kšt

žuolynas, LTVIN0007

Ni riaspalvis
auksavabalis

Steb t suaugusi individ
ir lerv skai ius (vnt.);
imago liekan ir
ekskrement buvimas;
drev t medži skai ius
(vnt.); buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Pla ioji dusia

Steb t individ skai ius
(vnt.); buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Pleištin sk t

Steb t suaugusi individ
ir išnar skai ius (vnt.);
buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Gringali miškas, LTPAN0004
Kauno žuolynas, LTKAU0020
Kauno marios, LTKAU0007
Neries up s šlaitas ties Verkiais,
LTVIN0012
Punios šilas, LTALY0004
Salo io ežeras, LTSVE0026
Vaiguvos miškas, LTKAI0004
Varnik miškas, LTTRA0019
Vidzgirio miškas, LTALY0001
Dirvon ežer liai ir pelk s,
LTUKM0009
Ilgašilis, LTZAR0007
Labanoro regioninis parkas,
LTMOL0010
R žo ežeras, LTIGN0026
Dukstynos miškas, LTUKM0001
Labanoro regioninis parkas,
LTMOL0010
Neries up , LTVIN0009 (dalis, esanti
Verki RP)
Neries up , LTVIN0009 (dalis, esanti
Vilniaus m., žemiau Veki RP ribos,
Vilniaus raj., žemiau Vilniaus m. ribos,
Trak raj., Širvint raj., Kaišiadori
raj.)
Rieš s up s sl nis, LTVIN0010
Siesarties up ir jos sl nis,
LTUKM0005
Spenglos up ir jos sl nis, LTVAR0001

Atsakingas
vykdytojas

Eil.
Nr.

Monitoringo vietos pavadinimas

R šis

Stebimi parametrai ir
matavimo vienetai

Šešuvio up žemiau Pašešuvio,
LTTAU0007
Šventosios up žemiau Andrioniškio,
LTUKM0002 (dalis aukš iau Širvintos
up s žio i )
Šventosios up žemiau Andrioniškio,
LTUKM0002 (dalis žemiau Širvintos
up s žio i )
Šventosios up s sl nio pievos,
LTUKM0007
Veiviržo ir Šalp s up s, LTKLA0010

Steb jim
dažnumas

Atsakingas
vykdytojas

Verkn s vidurupys, LTPRI0012
Žeimenos up , LTSVE0020 (up s dalis
aukš iau Meros up s žio i )
Žeimenos up , LTSVE0020 (up s dalis
žemiau Meros up s žio i )
Kamšos miškas, LTKAU0003
Purpurinis
plokš iavabalis
Kaukin s miškas, LTKAI0001

Steb t suaugusi individ 2 k. per metus
ir lerv skai ius (vnt.);
tinkam gyventi medži
skai ius (vnt.); buvein s
savybi išsaugojimo laipsnis

Str vinink miškas, LTKAI0002
Jiesios up ir jos sl niai, LTKAU0014
Adomiškio pelk , LTUKM0010

Šarvuotoji sk t

Steb t suaugusi individ
ir išnar skai ius (vnt.);
buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

Aukštaitijos nacionalinis parkas,
LTIGN0018
Dainaviški pelk s, LTLAZ0023

2 k. per metus

Dukstynos miškas, LTUKM0001
Ežer li kompleksas, LTVIN0011
Gemeliškio kaimo pievos, LTVAR0018
Kretuono ežeras ir jo apylink s,
LTSVE0033
Mošios ežeras, LTTRA0021
Nemuno delta, LTSIU0013
Pa žuolyn s durpynas, LTJOI0005
Siesarties up ir jos sl nis,
LTUKM0005
Škiliet ežer apylink s, LTTRA0002
Šveicarijos miškas, LTVIN0002
Šventosios up s sl nio pievos,
LTUKM0007
Stoj pievos, LTVAR0025
Šveicarijos miškas, LTVIN0002
epkeli pelk , LTVAR0009
Dainavos giria, LTVAR0017

4.
5.

Labanoro regioninis parkas,
LTMOL0010
Viešvil s aukštupio pelkynas,
LTTAU0006

Šiaurinis auksinukas

Steb t skraidan i individ 2 k. per metus
skai ius (vnt.); buvein s
savybi išsaugojimo laipsnis
Šneiderio kirmvabalis Steb t suaugusi individ 2 k. per metus
ir lerv skai ius (vnt.);
tinkam gyventi medži
skai ius (vnt.); buvein s
savybi išsaugojimo laipsnis
Moliuskai

1. Adutiškio pelk (Šven ioni r.)

Mažoji sukten

2. Labanoro regioninis parkas

Ovalioji geldut

3. Meteli regioninis parkas (Lazdij ir
Alytaus r.): Meteli ir Obelijos ežer
apylink s
4. Rieš s up ir jos sl nis, Balsio ir
Gulbin ež. apylink s

P stoji sukten ,
mažoji sukten
Ovalioji geldut ,
mažoji sukten

R ši individ gausumo
parametrai priklausomai
nuo r šies (ind./m2) ir
gyvenamos teritorijos
plotas;
Buvein s savybi , svarbi
nagrin jamai r šiai,
išsaugojimo laipsnis ir

Ne re iau, kaip 1
kart /kas 3
metus

Valstybin
saugom
teritorij
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos

Eil.
Nr.

Monitoringo vietos pavadinimas

R šis

5. S tik s up ir jos sl nis

Ovalioji geldut

6. Šešuvio up žemiau Pašešuvio

Ovalioji geldut

7. Veiviržo ir Šalp s up s

Ovalioji geldut

8. Zalv s up s sl nis

Ovalioji geldut

9. Žeimenos up

Ovalioji geldut

6.
7.

Stebimi parametrai ir
matavimo vienetai
išsaugojimo laipsnis ir
atk rimo galimyb s

Atsakingas
vykdytojas

Žuvys
Nemuno up aukš iau Merkin s

Salatis, kartuol

Nemuno up žemiau Merkin s
Merkio up ties Mardasavu

Kartuol

Merkio up Ties Puvo iais
Merkio up s žemupys
Versekos up žemiau Kr mini
tvenkinio
Merkio up ties los žiotimis

Kartuol
Mažoji n g

Merkio up ties Gr dos žiotimis
Merkio up ties Nedzing s žiotimis
Merkio up ties Skroblaus žiotimis
Versekos up žemiau Kr mini
tvenkinio
Skroblaus up žemiau Dubinink
Pasgrindos up s žemupys
Beržupio up s žemupys
Grudos up s žemupys
los up žemiau Ži r
Uosupio up
Duobupio up s žemupys
8.

Steb jim
dažnumas

Derežnos up s žemupys, vidurupis

Mažoji n g

9.

Dubysos up žemiau Lyduv n , 3
Baltijos lašiša,
stotys
kartuol
10. J ros up žemiau Taurag s užtvankos ir Paprastasis k jagalvis
ties Ežeruona, 2 stotys
11. Kauno marios, 2 stotys
Salatis
12. Kurši mari akvatorija nuo Šturm
gyvenviet s iki Vent s rago ir nuo
Vent s rago iki Atmatos žio i ir iki
valstybin s sienos, 2 stotys
13. Labanoro regioninis parkas

Perpel

Mažoji n g

Peršokšnos up s vidurupis, žemupis
Lakajos up aukš iau Aldikio ežero ir
žemupyje, 2 stotys
14. Merkio up žemiau Tabariški
Paprastasis k jagalvis,
mažoji n g
Merkio up žemiau Turgeli
Merkio up žemiau Jašiun
Merkio up žemiau Valkinink
Merkio up žemiau Perlojos
15. Meros up ties Ziboliške

Mažoji n g

Meros up žemiau Guži
16. Minijos up
Minijos up žemiau Žar n
Minijos up žemiau Stalg n

Baltijos lašiša
Kartuol , kirtiklis,
paprastasis k jagalvis

Gausumo parametrai
priklausomai nuo r šies,
ilgio ir svorio parametrai;
Buvein s savybi , svarbi
nagrin jamai r šiai,
išsaugojimo laipsnis ir
atk rimo galimyb s

Ne re iau, kaip 1 Aplinkos
kart /kas 3
apsaugos
metus
agent ra

Eil.
Nr.

Monitoringo vietos pavadinimas

R šis

Stebimi parametrai ir
matavimo vienetai

Minijos up žemiau Babrungo
tek jimo
Minijos up ties Salantais

Steb jim
dažnumas

Atsakingas
vykdytojas

2 kartus per
metus

Valstybin
saugom
teritorij
tarnyba prie

Minijos up žemiau Kartenos
Minijos up ties Gargždais
Minijos up ties Priekule
17. Nemuno kilpos ties Punia

Salatis, kartuol

Nemuno kilpos ties Padagle
Nemuno kilpos ties Balbieriškiu
18. Neries up , 9 stotys
19. Sarios up s vidurupis, žemupis
20. Šešuvio up žemiau Pašešuvio, ties
Stirbai iais

Baltijos lašiša,
kirtiklis, paprastasis
k jagalvis
Mažoji n g
Paprastasis k jagalvis

Šešuvio up žemiau Pašešuvio, ties
Baltrušai iais
21. Šventosios up žemiau Andrioniškio, 4 Baltijos lašiša
stotys
Šventosios up žemiau Andrioniškio, Kartuol , Kirtiklis
aukš iau Anykš i
Šventosios up ties Kurkliais
Šventosios up ties Radiškiais
Šventosios up ties V priais
Šventosios up ties Upnikais
Šventosios up ties Žirgo r va
22.

los up žemiau Rudnios ties
Kaš tomis
los up ties Zervynomis

Mažoji n g

los up ties Ži rais
23. Veiviržas aukš iau Vilky i

Paprastasis k jagalvis

Veiviržas ties Veivirž nais
Veiviržas ties Žemguliais
Šalp ties Petrai iais
Šalp ties Matai iais
24. Ventos up ties Kalniškiais

Kirtiklis, kartuol

Ventos up žemiau Rudiki HE
Ventos up žemiau Viekšni HE
Ventos up žemiau Kuodži HE
25. Versekos up Žemiau Kr mini tvenk. Mažoji n g
26. Žeimenos up žemiau Lakajos žio i
Žeimenos up ties Žeimenos stotele
Žeimenos up aukš iau Pabrad s
miesto
Žeimenos up žemiau Pabrad s miesto

Kirtiklis, paprastasis
k jagalvis, mažoji
n g

Žeimenos up ties Družiliais
Žeimenos up , 5 stotys

Baltijos lašiša

27.
28.

Ropliai
1. Ku iulišk s kaimo apylink s,
LTLAZ0001

Balinis v žlys

Maksimalus suaugusi
individ skai ius (vnt.)
telkinyje; maksimalus
nesubrendusi individ

Eil.
Nr.

29.

Monitoringo vietos pavadinimas

R šis

2. Petrošk miškas, LTLAZ0020
3. Zervyno ežeras ir jo apyežer s,
LTLAZ0002
4. Meteli regioninis parkas,
LTLAZ0010

30. Asvejos ežerynas, LTMOL0011
Aukštaitijos nacionalinis parkas,
LTIGN0018
epkeli pelk , LTVAR0009
Dainavos giria, LTVAR0017
Derežnos up , LTVAR0015
Dr kši ežeras, LTZAR0029
Dubysos up žemiau Lyduv n ,
LTRAS0002
J ros up žemiau Taurag s,
LTSIU0010
Labanoro regioninis parkas,
LTMOL0010
Merkio up , LTVAR0011
Meros up ir jos sl nis, LTSVE0008
Minijos up , LTKLA0007 (dalis, esanti
regioninio parko ribose)
Minijos up , LTKLA0007 (dalis, esanti
Šilut s raj. (aukš iau Nemuno deltos
RP ribos) ir Klaip dos raj.)
Minijos up , LTKLA0007 (dalis, esanti
Plung s raj. Ir Kretingos raj.)
Nemun lio ir Apaš ios upi sl niai,
LTBIR0003
Pagraman io regioninis parkas,
LTTAU0008
Smalvel s up ir šlapžem s,
LTZAR0026
Šešuvio up žemiau Pašešuvio,
LTTAU0007
los up žemiau Rudnios,
LTVAR0012
Šventosios up žemiau Andrioniškio,
LTUKM0002 (dalis žemiau Širvintos
up s žio i )
Šventosios up žemiau Andrioniškio,
LTUKM0002 (dalis aukš iau Širvintos
up s žio i )
Veiviržo ir Šalp s up s, LTKLA0010
Ventos up , LTAKM0002
Versekos up , LTVAR0016
Žeimenos up , LTSVE0020 (up s dalis
žemiau Meros up s žio i )
Žeimenos up , LTSVE0020 (up s dalis
aukš iau Meros up s žio i )
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas,
LTALY0005
Nemuno up Rambyno regioniniame
parke, LTSIU0015
Nemuno up Panemuni regioniniame
parke, LTSAK0002

Stebimi parametrai ir
matavimo vienetai
skai ius (vnt.) telkinyje;
Buvein s savybi , svarbi
nagrin jamai r šiai,
išsaugojimo laipsnis ir
atk rimo galimyb s

Steb jim
dažnumas

Atsakingas
vykdytojas
Aplinkos
ministerijos

1 kartas per
metus

Valstybin
saugom
teritorij
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos

Žinduoliai
dra

Gyvybin s veiklos
požymi - ekskrement ,
p dsak , gleivi
buvimas/nebuvimas,
skai ius, buvein s savybi
išsaugojimo laipsnis

Eil.
Nr.
31.
32.
33.

34.
35.

Monitoringo vietos pavadinimas

R šis

Stebimi parametrai ir
Steb jim
Atsakingas
matavimo vienetai
dažnumas
vykdytojas
Europos Bendrijos svarbos gyv n (išskyrus paukš i ) r ši , kuri apsaugai b tina steigti teritorijas, monitoringas
už Natura 2000 tinklo rib
Moliuskai
1. R žo paežerio pelk s (Ignalinos r.)
P stoji sukten
R ši individ gausumo
Ne re iau, kaip 1
Aplinkos
parametrai priklausomai
kart /kas 3
apsaugos
nuo r šies (ind./m2) ir
metus
agent ra
2. Juodeliai (Marijampol s r.)
P stoji sukten
gyvenamos teritorijos
plotas; Buvein s savybi ,
3. Siberijos pelk (prie Plateli )
Keturdant sukten
svarbi nagrin jamai r šiai,
išsaugojimo laipsnis ir
4. Vaukštelio ež. pelk (Šven ioni r.) Keturdant sukten , atk rimo galimyb s
mažoji sukten
Žuvys
1. Nemuno žemupys, ties G ge ir
Vilkija, 2 stotys

Salatis

2. Skaudutiškio ež.

Vij nas

3. Siesarties up s vidurupis, žemupys

Baltijos lašiša

4. Širvintos up s žemupys

Kartuol

5. Derežnos up s vidurupis

Paprastasis k jagalvis

Gausumo parametrai
priklausomai nuo r šies,
ilgio ir svorio parametrai;
Buvein s savybi , svarbi
nagrin jamai r šiai,
išsaugojimo laipsnis ir
atk rimo galimyb s

Ne re iau, kaip 1
kart /kas 3
metus

Aplinkos
apsaugos
agent ra

4 kartus per
metus/kas 3
metus

Aplinkos
apsaugos
agent ra

Ne re iau, kaip 1
kart /kas 3
metus

Aplinkos
apsaugos
agent ra

6. Šerkšn s up s žemupys
7. Kenos up s vidurupis
8. Sausdravo up s vidurupis
36.
37.

Bestraigišk s miškas (Lazdij r.)

38.
39.

1. Dr kši ež.
2. Žeimenio ež.
3. Seirijo ež.
4. Plateli ež.
5. Viešinto ež.
6. Avirio ež.
7. Keležerio ež.
8. Vidinksto ež.
9. Liškiavio ež.
10. Verniejaus ež.
11. Pakaso ež.
12.

kojo ež.

13. Gilš s ež.
14. Šamuko ež.
15. Apaš ios up
16. Tatulos up

Mažoji n g
Ropliai
Balinis v žlys
Individ gausumas;
Buvein s savybi , svarbi
nagrin jamai r šiai,
išsaugojimo laipsnis ir
atk rimo galimyb s
Pla iažnyplio v žio populiacijos monitoringas
Pla iažnyplis v žys

Populiacijos gausumo
parametrai, populiacij
amžin strukt ra, lygis,
populiacij reprodukcin s
savyb s, sveikatingumo,
gyvenamosios vietos
parametrai

Eil.
Nr.

Monitoringo vietos pavadinimas
17. Mus s up
18. Perš k s up
19. Svylos up
20. Kamajos up
21. Klovini vandens saugykla

R šis

Stebimi parametrai ir
matavimo vienetai

Steb jim
dažnumas

Atsakingas
vykdytojas

