
Eil. 
Nr.

Monitoringo 
objektas

Monitoringo vietos pavadinimas Stebimi parametrai ir 
matavimo vienetai

Steb÷jimų 
dažnumas

Atsakingas 
vykdytojas

Dukstynos miškas
Siesarties up÷ ir jos sl÷nis
Šventosios up÷s sl÷nio pievos
Tauj÷nų-Užul÷nio miškai
Svirplin÷s pelk÷
Škilietų ežerų apylink÷s
Verkn÷s vidurupys
Biržų giria
Spenglos up÷ ir jos sl÷nis 
Ūlos up÷ žemiau Rudnios
Gražut÷s regioninis parkas
Labūnavos miškas
Viliuk ų miškas
Kintų pievos ir miškai
Pagramančio regioninis parkas
Šimšų miškas
Viešvil÷s aukštupio pelkynas
Šaltuonos up÷s sl÷nis
Labūnavos miškas
Pagramančio regioninis parkas
Žaliosios miškas
Apušio ežeras ir jo apyežer÷s
Meškų pievos
Viešvil÷s aukštupio pelkynas
Kauno ąžuolynas
Kauno marios
Vaiguvos miškas
Gringalių miškas
Punios šilas 
Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos up÷s sl÷nis
Saločio ežeras
Varnikų miškas
Neries up÷s šlaitas ties Verkiais 
Vidzgirio miškas

Kaukin÷s miškas
Kauno marios
Str÷vininkų miškas
Jiesios up÷ ir jos sl÷niai
Kamšos miškas

Čepkelių pelk÷
Dainavos giria
Labanoro regioninis parkas
Viešvil÷s aukštupio pelkynas

Šneiderio 
kirmvabalis

Purpurinis 
plokščiavabalis

Steb÷tų suaugusių individų ir 
lervų skaičius (vnt.); tinkamų 
gyventi medžių skaičius (vnt.); 
buvein÷s savybių išsaugojimo 
laipsnis

Niūriaspalvis 
auksavabalis

Steb÷tų suaugusių individų ir 
lervų skaičius (vnt.); imago 
liekanų ir ekskrementų 
buvimas; drev÷tų medžių 
skaičius (vnt.); buvein÷s 
savybių išsaugojimo laipsnis

Steb÷tų suaugusių individų ir 
lervų skaičius (vnt.); imago 
liekanų ir ekskrementų 
buvimas; drev÷tų medžių 
skaičius (vnt.); buvein÷s 
savybių išsaugojimo laipsnis

2 kartus per 
metus

2
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Didysis 
auksinukas

Steb÷tų skraidančių individų 
skaičius (vnt.); buvein÷s 
savybių išsaugojimo laipsnis

1

Kraujalakinis 
melsvys

Steb÷tų skraidančių individų ir 
vikšrų skaičius (vnt.); 
skruzd÷lynų skaičius (vnt.); 
buvein÷s savybių išsaugojimo 
laipsnis

2 kartus per 
metus

Valstybin÷ 
saugomų 
teritorijų 
tarnyba prie 
Aplinkos 
ministerijos

Niūriaspalvis 
auksavabalis

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos aplinkos
                 ministro 2011 m.                    d.                  
                 įsakymu Nr.                           

5

4

2 kartus per 
metus

3

2 kartus per 
metus

2 kartus per 
metus

Steb÷tų suaugusių individų ir 
lervų skaičius (vnt.); tinkamų 
gyventi medžių skaičius (vnt.); 
buvein÷s savybių išsaugojimo 
laipsnis

2 kartus per 
metus


