
Eil. 
Nr.

Monitoringo 
objektas

Monitoringo vietos pavadinimas Stebimi parametrai ir 
matavimo vienetai

Stebėjimų 
dažnumas

Atsakingas 
vykdytojas

Žaliosios pievos
Gemeliškio kaimo pievos
Svirplinės pelkė
Kretuono ežeras ir jo apylinkės
Labanoro regioninis parkas
Pašilių pelkė
Sėtikės upė ir jos slėnis
Apušio ežeras ir jo apyežerės
Taujėnų-Užulėnio miškai
Biržų giria
Skapagirio miškas 
Kamanų pelkė
Labūnavos miškas
Gringalių miškas
Viliuk ų miškas
Pagramančio regioninis parkas
Adutiškio pelkė
Šimšų miškas
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas
Asvejos ežerynas
Labanoro regioninis parkas
Akies ežeras ir jo apyežerės 
Bitiškių ežeras 
Širmuko ežeras
Paršežerio-Lūksto pelkių kompleksas
Dirvonų ežerėliai ir pelkės
Rūžo ežeras
Labanoro regioninis parkas
Ilgašilis
Dukstynos miškas
Siesarties upė ir jos slėnis
Šventosios upė žemiau Andrioniškio 
(dalis aukščiau Širvintos upės žiočių)
Šventosios upės slėnio pievos
Žeimenos upė (upės dalis žemiau Meros 
upės žiočių) 
Verknės vidurupys 
Labanoro regioninis parkas
Žeimenos upė (upės dalis aukščiau 
Meros upės žiočių)
Spenglos upė ir jos slėnis 
Veiviržo ir Šalpės upės

4. Plačioji dusia Stebėtų individų skaičius 
(vnt.); buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis

2 kartus per 
metus

5. Pleištinė skėtė Stebėtų suaugusių individų 
ir išnarų skaičius (vnt.); 
buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis

2 kartus per 
metus

2. Baltamargė 
šaškytė

Stebėtų skraidančių 
individų ir vikšrų lizdų 
skaičius (vnt.); buveinės 
savybių išsaugojimo 
laipsnis

3 kartus per 
metus

3. Dvijuostė 
nendriadusė

Stebėtų individų skaičius 
(vnt.); buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis

2 kartus per 
metus

PATVIRTINTA               
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2012 m. vasario 22d.  
Įsakymu Nr. D1-159                 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS VABZDŽIŲ RŪŠIŲ, KURIŲ APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS, 
MONITORINGO 2012  METŲ PLANAS 

Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų 
programos uždaviniai:

13.2. Atlikti Europos Bendrijos svarbos rūšių, kurių apsaugai 
būtina steigti teritorijas (išskyrus paukščių), monitoringą

1. Auksuotoji 
šaškytė

Stebėtų skraidančių 
individų ir vikšrų lizdų 
skaičius (vnt.); buveinės 
savybių išsaugojimo 
laipsnis

3 kartus per 
metus

Valstybinė 
saugomų 
teritorijų tarnyba 
prie Aplinkos 
ministerijos



Eil. 
Nr.

Monitoringo 
objektas

Monitoringo vietos pavadinimas Stebimi parametrai ir 
matavimo vienetai

Stebėjimų 
dažnumas

Atsakingas 
vykdytojas

Neries upė (dalis, esanti Vilniaus m., 
žemiau Verkių regioninio parko ribos, 
Vilniaus raj., žemiau Vilniaus m. ribos, 
Trakų raj., Širvintų raj., Kaišiadorių raj.) 

Šventosios upė žemiau Andrioniškio 
(dalis žemiau Širvintos upės žiočių)
Jūros upė žemiau Tauragės 
Neries upė (dalis, esanti Verkių 
regioniniame parke)
Riešės upės slėnis
Šešuvies upė žemiau Pašešuvio
Neries upė (dalis, esanti Jonavos raj., 
Kauno raj., Kauno m.)
Dukstynos miškas
Šventosios upės slėnio pievos
Adomiškio pelkė
Gemeliškio kaimo pievos
Mošios ežeras
Škilietų ežerų apylinkės
Aukštaitijos nacionalinis parkas
Kretuono ežeras ir jo apylinkės
Nemuno delta
Paąžuolynės durpynas
Dainaviškių pelkės
Ežerėlių kompleksas
Stojų pievos 2 kartus per 

metus
Šveicarijos miškas

7. Šiaurinis 
auksinukas

Stebėtų skraidančių 
individų skaičius (vnt.); 
buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis

6. Šarvuotoji skėtė Stebėtų suaugusių individų 
ir išnarų skaičius (vnt.); 
buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis

2 kartus per 
metus


