
Eil. Nr.
Paukš�i� r�šys Monitoringo vietos pavadinimas Stebimi parametrai ir matavimo vienetai Steb�jim� dažnumas Atsakingas vykdytojas

�epkeli� pelk�, LTVARB002
Kaman� pelk�, LTAKMB001
M�šos tyrelio pelk�, LTJONB001
Reiski� tyro pelk�, LTPLUB002
Aukštojo tyro pelk�, LTPLUB003
Visbar� žuvininkyst�s tvenkiniai, LTTAUB003
Birv�tos šlapžem�s, LTIGNB001
šiaur�s rytin� Gražut�s regioninio parko dalis, 
Labanoro giria, LTSVEB002
Blinstrubiškio miškas, LTRASB002
Kurši� nerijos NP, LTKLAB001
Nemuno delta, LTSLUB001
�epkeli� pelk�, LTVARB002
Karaviški� miškas, LTVARB004
Dainavos giria, LTVARB005
Geledn�s miškas, LTSVEB004
R�dnink� giria, LTSALB002
Labanoro giria, LTSVEB002
Pertako miškas, LTLAZB003
Tyr� pelk�, LTKLAB002
Svencel�s pievos, LTKLAB009
Nemuno delta, LTSLUB001
Sausgalvi� pievos, LTSLUB003
Žuvinto, Žalty�io ir Amalvo pelk�s, LTALYB003

7. Rud� Meteli�, Dusios ir Obelijos ežerai, LTALYB001 Por�/vad� skai�ius (vnt.); Buveini� savybi� 2 k. per metus
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Monitoringas Natura 2000 tinkle
Perintys paukš�iai

J�rinis erelis

1.

2.

3.

4.

6. Meldin� nendrinuk� Giedan�i� patin� skai�ius (vnt.); Buveini� 
savybi� išsaugojimo laipsnis

3 k. per metus

Kurtinys Patin� tuokviet�je skai�ius (vnt.); Buvein�s 
savybi� išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus5.

Užimt� lizdini� teritorij� skai�ius (vnt.); 
Buveini� savybi� išsaugojimo laipsnis

3 k. per metus

Por�/užimt� lizd� skai�ius (vnt.); Buveini� 
savybi� išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Valstybin� saugom� 
teritorij� tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos

Dirvinis s�jikas Steb�t� individ� skai�ius (vnt.); Buveini� 
savybi� išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Gulb� giesminink� Užimt� lizdini� teritorij� skai�ius (vnt.); 
Buveini� savybi� išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Juodakaklis naras



Eil. Nr.

Paukš�i� r�šys Monitoringo vietos pavadinimas Stebimi parametrai ir matavimo vienetai Steb�jim� dažnumas Atsakingas vykdytojas

Nemuno delta, LTSLUB001
Sausgalvi� pievos, LTSLUB003
Svylos up�s sl�nis, LTSVEB001
Meteli�, Dusios ir Obelijos ežerai, LTALYB001
Nemuno delta, LTSLUB001
Birv�tos šlapžem�s, LTIGNB001
Biržulio-Stervo pelki� kompleksas, LTTELB001
Žuvinto, Žalty�io ir Amalvo pelk�s, LTALYB003
�epkeli� pelk�, LTVARB002
Kaman� pelk�, LTAKMB001
Labanoro giria, LTSVEB002
M�šos tyrelio pelk�, LTJONB001
Reiski� tyro pelk�, LTPLUB002
Aukštojo tyro pelk�, LTPLUB003
Žuvinto, Žalty�io ir Amalvo pelk�s, LTALYB003

Novaraistis, LTSAKB001
Tyruli� pelk�, LTRADB005
Sulinki� durpynas, LTRADB004
Grybaulios žuvininkyst�s tvenkiniai, LTVARB007
Kurši� nerijos nacionalinis parkas, LTKLAB001
Nemuno delta, LTSLUB001

3. Migruojantys ir Baltijos j�ros priekrant�, LTPALB001 Steb�t� individ� skai�ius (vnt.); vietos savybi� 3 k. per metus
4. Sibirin� gaga Baltijos j�ros priekrant�, LTPALB001 Steb�t� individ� skai�ius (vnt.); vietos savybi� 4 k. per metus

1. Juodakaklis naras Aukštaitijos nacionalinis parkas (Ignalinos r.) užimt� lizdini� teritorij� skai�ius (vnt.) 3 k. per metus
2. Baltosios Vok�s šlapžemi� kompleksas (Trak� r.) užimt� lizdini� teritorij� skai�ius (vnt.)

Novarais�io durpynas (Kauno r.) užimt� lizdini� teritorij� skai�ius (vnt.)
3. Nemuno deltos RP (Šilut�s r.)

Birv�tos šlapžemi� kompleksas (Ignalinos r.)

4.
Baltosios Vok�s šlapžemi� kompleksas ir miškai 
(Trak� r.)
Kauno mari� aplinkiniai miškai (Kaišiadori�/Kauno r.)

Klioši� draustinis (Klaip�dos r.)
5. Kurtinys Rop�jos miškas (Trak� ur�dija) Patin� tuokviet�je skai�ius (vnt.) 2 k. per metus

Dainavos g-ja (Var�nos ur�dija)

Perlojos g-ja (Var�nos ur�dija)

Gulb� giesminink� 2 k. per metus

Rud�

J�rinis erelis por�/užimt� lizd� skai�ius (vnt.) 2 k. per metus

por�/vad� skai�ius (vnt.) 2 k. per metus

Aplinkos apsaugos 
agent�ra

Monitoringas už Natura 2000 tinklo rib�

Steb�t� individ� skai�ius (vnt.); vietos savybi� 
išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus

Patin� tuokviet�je skai�ius (vnt.); Buveini� 
savybi� išsaugojimo laipsnis

3 k. per metus

Gerv�

Stulgys

Valstybin� saugom� 
teritorij� tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos

J�rinis erelis Steb�t� individ� skai�ius (vnt.); vietos savybi� 
išsaugojimo laipsnis

2 k. per metus2.

8.

9.

10.

1.

3 k. per metus

2 k. per metus

Giedan�i� patin� skai�ius (vnt.); Buveini� 
savybi� išsaugojimo laipsnis

Švygžda

Tikutis Steb�t� individ� skai�ius (vnt.); Buveini� 
savybi� išsaugojimo laipsnis

Neperintys paukš�iai



Eil. Nr.
Paukš�i� r�šys Monitoringo vietos pavadinimas Stebimi parametrai ir matavimo vienetai Steb�jim� dažnumas Atsakingas vykdytojas

Rudnios g-ja (Var�nos ur�dija)

Zervyn� g-ja (Var�nos ur�dija)

Kabeli� g-ja (Druskinink� ur�dija)

Taurijos miškas (Vilniaus ur�dija)
6. Šetekšnos sl�nis (Rokiškio r.)

Ežer�lio pievos (Kauno r.)
Tyruli� draustinis (Radviliškio r.)
Kazimieravo šlapžem�s (Vilniaus r.)
Dysni�-Dysnykš�i� ežerai (Ignalinos r.)
Pušnies-R�žo-Apvard� šlapžemi� kompleksas 
(Ignalinos r.)
Novarais�io durpynas (Kauno r.)
Smalvel�s sl�nis

7. Svencel�s pelk� (Klaip�dos r.)
Praviršulis (Radviliškio r.)
Viešvil�s rezervatas (Jurbarko r.)

8. R�dinink� giria (Šal�inink� r.)
Nemuno deltos RP (Šilut�s r.)
Svencel�s pelk� (Klaip�dos r.)

9. Kretuono draustinis (Šven�ioni� r.)
Ežer�lio pievos (Kauno r.)
Skroblaus sl�nis (Var�nos r.)

10. Alkos polderis (Klaip�dos r.)
Klioši� apylink�s  (Klaip�dos r.)
Kint� pievos (Šilut�s r.)
Dituvos sod� vakarinis pakraštys  (Klaip�dos r.)
Dituvos sod� apl. Klaip�dos kanalo  (Klaip�dos r.)

Meldin� nendrinuk� giedan�i� patin� skai�ius  (vnt.) 3 k. per metus

Švygžda giedan�i� patin� skai�ius (vnt.) 3 k. per metus

3 k. per metusStulgys

Tikutis

Dirvinis s�jikas

patin� tuokviet�je skai�ius (vnt.)

steb�t� individ� skai�ius (vnt.) 2 k. per metus

steb�t� individ� skai�ius (vnt.) 2 k. per metus


