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I. Į�ANGA
Pirmieji sistemi�kesni pavir�inio vandens kokybės stebėjimai Lietuvoje pradėti apie

1950 metus. Juos vykdė tuometinės Hidrometeorologijos tarnybos Vandens ir oro chemijos
laboratorija. Tuo metu buvo atliekami tik temperatūros, pH, BDS ir prisotinimo deguonimi
stebėjimai. Visa oro ir vandens kokybės stebėjimų sistema buvo sukurta ir pradėta įgyvendinti
1967 metais. Ji buvo bendros sąjunginės oro ir vandens kokybės stebėjimų sistemos dalis.

1989 metais tuometinis Lietuvos gamtos apsaugos komitetas buvo priėmęs nutarimą
�Dėl kompleksinio ekologinio monitoringo organizavimo ir gamtinės aplinkos būklės
faktografinės informacinės sistemos �Ekologija� sukūrimo�. Tuo tikslu buvo suburta speciali
įvairių sričių specialistų darbo grupė, vadovaujama Vilniaus universiteto profesoriaus V.
Juodkazio, kuri 1989-1990 metais i�analizavo esamą padėtį ir pateikė pasiūlymus ekologinio
monitoringo sistemai Lietuvoje sukurti. Reorganizavus Gamtos apsaugos komitetą į Aplinkos
apsaugos departamentą, �ios grupės pasiūlymai buvo i� naujo per�iūrėti ir, atsi�velgus į realias
jų įgyvendinimo galimybes, 1991-1992 m. LR Aplinkos apsaugos departamente buvo
parengta Lietuvos ekologinio monitoringo programa (vadovas prof. R. Juknys), pagrįsta
pakankamo minimumo principu. Jai vykdyti nuo 1993 metų buvo skiriamos biud�eto lė�os.

�iuo metu, kai visų aplinkos komponentų pokyčiai vyksta labai sparčiai, monitoringo
duomenys įgauna ypatingą vertę tiek priimant konkrečius aplinkos kokybės valdymo
sprendimus, tiek giliau analizuojant ir prognozuojant antropogeninius aplinkos pokyčius.

Ekologinio monitoringo programos finansavimas nebuvo atsietas nuo  bendro
aplinkosauginių projektų finansavimo, vykdomo per Aplinkos apsaugos ministeriją, todėl
da�nai, kai trūkdavo lė�ų kitiems projektams, dalis programoje numatytų darbų taip pat
nebūdavo finansuojami. Tokiais atvejais, net ir anksčiau sukaupti duomenys bei i�leistos lė�os
i� dalies prarasdavo savo vertę.

Siekiant  tobulinti aplinkos monitoringą ir organizuoti  jį  pagal tarptautinius
reikalavimus, reikia nema�ų investicijų. Kita vertus, monitoringo duomenų, neatitinkančių
tarptautinių standartų, rinkimas netenkina �iuolaikinių poreikių. Esamas aplinkos monitoringo
stočių tinklas kai kuriais atvejais (pvz.: radiacinio, miestų oro monitoringo) nėra visi�kai
optimaliai  i�dėstytas, todėl jo struktūrą būtina pertvarkyti.

Aplinkos monitoringo sistemos tobulinimas taip pat buvo numatytas �Lietuvos
valstybinėje aplinkos apsaugos strategijoje�.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  1997 m. gegu�ės 27 d. nutarimu Nr. 519 �Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo
priemonių� įpareigojo Aplinkos apsaugos ministeriją per 1997 metų ketvirtą ketvirtį parengti
Valstybinę aplinkos monitoringo programą (vėliau programos tvirtinimas atidėtas 1998 m.
pirmam pusmečiui). Ji buvo rengiama vadovaujantis �iais pagrindiniais principais:

1. Valstybinė aplinkos monitoringo programa - tai programa, skirta aplinkos kokybei
valdyti, kad i� atliktų stebėjimų ir gautų tyrimų rezultatų būtų galima formuoti bendrą
aplinkos procesų valdymo strategiją bei gamtosaugos politiką, rengti atitinkamas
rekomendacijas, informuoti specialistus bei visuomenę apie esamą ir prognozuojamą aplinkos
būklę.

2. Programa turi būti vientisa ir optimalios struktūros, kad būtų galima  kompleksi�kai
vertinti gamtinės aplinkos būklę, i�skyrus tuos atvejus, kai monitoringo darbams yra keliami
specialieji reikalavimai.

3. Programa turi aprėpti visų aplinkos sferų stebėjimus, kad aplinkos  ar atskirų
stebimų aplinkos komponentų būklę galima būtų vertinti visos Lietuvos mastu, jei
stebėjimams nėra keliami specialieji reikalavimai.

4. Programa turi padėti įgyvendinti �Lietuvos valstybinės aplinkos apsaugos
strategijoje� numatytus u�davinius, atsi�velgiant į joje i�dėstytus reikalavimus ir  veiksmų
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įgyvendinimo svarbą.
5. Programos planas skirtas  įgyvendinti tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus,

susijusius su aplinkos monitoringu, atsi�velgiant į Europos Bendrijos aplinkos monitoringui
keliamus ir bendruosius aplinkosaugos reikalavimus.

6. Programa turi remtis ka�tų efektyvaus panaudojimo principu, t.y. turi būti įvertinta,
ar įgyvendinant veiksmų planą gaunama informacija atperka investicijas, panaudotas
specialistų rengimui ir apmokymui, stebėjimų sistemos sukūrimui ir i�laikymui ir pana�iai.
Programoje numatytos priemonės turi leisti priimti ma�iausiai sąnaudų reikalaujančius
sprendimus.

Programos tikslas - atsi�velgiant į esamus tarptautinius įsipareigojimus ir remiantis
�Lietuvos valstybinėje aplinkos apsaugos  strategijoje� suformuluotomis nuostatomis bei
esamu patyrimu, parengti racionalią aplinkos monitoringo sistemą, leid�iančią  objektyviai
valdyti aplinkos kokybę.

Pagrindiniai programos u�daviniai:
1) nustatyti valstybinio aplinkos monitoringo apimtis;
2) suderinti Aplinkos ministerijos padalinių bei kitų institucijų veiklą, siekiant vykdyti

ir optimizuoti valstybinį aplinkos monitoringą;
3) numatyti programos finansavimo i� valstybės biud�eto būdus.

Valstybinė aplinkos monitoringo programa parengta atsi�velgus į �iuo  metu
egzistuojančią  monitoringo sistemą, ją pertvarkant pagal  tarptautinius reikalavimus.

Patvirtinus �ią programą, būtų patobulinta nacionalinė monitoringo sistema bei �engta
link integracijos į bendrą Europos monitoringo sistemą.

�į Valstybinės aplinkos monitoringo programos projektą rengė:
Artūras Daubaras - aplinkos viceministras;
Romualdas Juknys - Vytauto Did�iojo universiteto Aplinkotyros katedros vedėjas;
Bronius Giedraitis - Aplinkos ministerijos Jungtinio tyrimų centro Aplinkos tyrimų centro
direktorius;
Aloyzas Girg�dys - Fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas;
Zenonas Gulbinas - Geografijos instituto mokslinis sekretorius;
Romas Pakalnis - Botanikos instituto direktorius;
Algirdas Stankevičius - Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centro direktorius;
Liutauras Sto�kus - Aplinkos ministerijos Jungtinio tyrimų centro Mokslo ir aplinkos tyrimų
koordinavimo skyriaus vir�ininkas;
Antanas �ileika - Vandens ūkio instituto direktorius.

Darbo grupė nuo�ird�iai dėkoja visiems savo konstruktyviomis pastabomis ir
patarimais padėjusiems parengti �į programos projektą.
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II. APLINKOS MONITORINGO TIKSLAS, PAGRINDINIAI
U�DAVINIAI IR PRINCIPAI

Aplinkos monitoringas (taip jis apibrė�tas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymuose) yra sistemingas aplinkos bei  jos
komponentų  būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimas ir
prognozė. Valstybinė aplinkos monitoringo programa apima tą aplinkos monitoringo dalį,
kurio metu gaunami rezultatai laikomi valstybinės reik�mės, t.y. jie leid�ia įvertinti aplinkos
būklę visos Lietuvos  mastu.

Aplinkos monitoringas nėra savitikslė sistema, o gamtinės aplinkos būklės vertinimo ir
kokybės valdymo sistemos dalis. Pagrindinis monitoringo tikslas - sistemingai stebėti,
analizuoti ir prognozuoti aplinkos būklę, nustatyti antropogeninio poveikio sąlygotus
pokyčius. Taip siekiama pagrįsti aplinkos būklės gerinimo priemones, įvertinti įgyvendinamų
aplinkosaugos programų efektyvumą ir teikti tarptautinius įsipareigojimus atitinkančią bei
Lietuvos Respublikos įstatymais numatytą informaciją apie aplinkos būklę.

Pagrindiniai aplinkos  monitoringo u�daviniai:
1) sukurti racionalių aplinkos monitoringo stočių ir periodinių stebėjimų tinklą;
2) sistemingai stebėti antropogeninio poveikio �altinių, aplinkos natūralių ir

antropogenizuotų komponentų būklę;
3) sukurti aplinkos būklės duomenų rinkimo sistemą;
4) analizuoti ir prognozuoti aplinkos būklę ir jos antropogeninius pokyčius;
5) teikti  vald�ios institucijoms duomenis apie aplinkosaugos problemas, jų mastus,

paplitimą teritoriniu at�vilgiu, rengti aplinkosaugos ir i�teklių naudojimo bei reguliavimo
programas, vertinti  aplinkosaugos priemonių efektyvumą, nuolat informuoti apie aplinkos
būklę visuomenę, vald�ios institucijas bei tarptautines organizacijas.

Aplinkos monitoringo sistema suformuota vadovaujantis �iais pagrindiniais
principais:

1) tęstinumas;
2) pakankamas minimumas;
3) reprezentatyvumas;
4) kompleksi�kumas;
5) patikimumas;
6) biocentri�kumas;
7) operatyvumas.
Tęstinumo principas rei�kia, kad  programa remiasi  �iuo metu egzistuojančia aplinkos

monitoringo sistema ir nenumato tokių jos struktūros pakitimų, kurie galėtų nutraukti
egzistuojančias daugiamečių stebėjimų metu gautas duomenų sekas.

Pakankamo minimumo principas rei�kia, kad programoje yra numatytas minimalus
stebėjimų bei tyrimų skaičius, įgalinantis turėti pakankamai reprezentatyvios visos Lietuvos
mastu informacijos, reikalingos aplinkos būklei  tinkamai įvertinti ir reguliuoti.

Reprezentatyvumo principas rei�kia, kad kaupiama informacija turi objektyviai
atspindėti Lietuvos gamtos sąlygų ir antropogeninio poveikio įvairovę, daugiausia dėmesio
kreipiant į labiausiai paplitusius ir jautriausius kra�tovaizd�io ir ekosistemų tipus bei
svarbiausias antropogeninio poveikio rū�is.

Kompleksi�kumo principui įdiegti programoje numatyta vykdomus stebėjimus bei
tyrimus kuo labiau derinti laiko ir erdvės at�vilgiu. Kadangi prakti�kai tokių  tiesioginių
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stebėjimų ir tyrimų suderinti  da�nai  neįmanoma, renkant informaciją apie kiekvieną
biosferos komponentą, reikia atsi�velgti į jo sąveikas su kitais komponentais ir ypač
atsi�velgti į procesus, vykstančius tarp atskirų geosferų ar jų komponentų, kurie tarpusavyje
glaud�iai susiję.

Siekiant įdiegti patikimumo principą, informacijos kokybė bus kontroliuojama visais -
jos kaupimo, analizės ir apibendrinimo - etapais.

Biocentri�kumo principas rei�kia, kad aplinkos monitoringo sistema yra orientuojama
taip, jog gauti rezultatai leistų įvertinti bendrą ūkinės ir ekonominės veiklos poveikį gyvajai
gamtai bei �mogui ir padėtų pagrįsti optimalią antropogeninių procesų valdymo strategiją,
siekiant suma�inti jų  neigiamą  poveikį gyvajai gamtai ir �mogui.

Operatyvumo principas suprantamas kaip gautų duomenų bei jų pagrindu padarytų
apibendrinimų operatyvus pateikimas sprendimų galią turinčioms institucijoms.
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III. APLINKOS MONITORINGO STRUKTŪRA IR OBJEKTAI

Nors vienas i� pagrindinių aplinkos monitoringo sistemos formavimo principų yra
kompleksi�kumo principas, tiesioginis stebėjimų suderinimas erdvės ir laiko at�vilgiu
paprastai esti sunkiai  įgyvendinamas. Pagrindinė prie�astis - stebėti atskirus gamtinius
komponentus būtinos specifinės sąlygos. Procesų, vykstančių tarp atskirų gamtinių
komponentų, stebėjimams atlikti reikia nema�ų lė�ų, todėl pats optimaliausias variantas -
stebėjimus atlikti atskirose gamtinėse sferose (atmosferoje, hidrosferoje, litosferoje,
biosferoje), o kompleksinių procesų stebėjimams parinkti etalonines teritorijas.

Gamtoje vykstančius procesus sąlygoja ir  gamtiniai, ir antropogeniniai veiksniai.
Monitoringo struktūrai pagrįsti svarbi abiejų �ių veiksnių  (ypač antrojo) įtaka.

Aplinkos monitoringas susideda i�:
1) antropogeninių tar�os �altinių monitoringo;
2) pagrindinių gamtinių sferų komponentų (oro, vandens, dirvo�emio, biotos)

monitoringo;
3) natūralių ir antropogenizuotų ekosistemų (mi�kai, pievos, pelkės ir kt.) monitoringo;
4) pagrindinių gamtinių teritorinių komponentų (kra�tovaizd�io tipų)  monitoringo.

Į �ios programos sudėtį, kaip savaranki�ka ir lygiavertė monitoringo sistemos dalis,
įtraukta aplinkos informacinė sistema, skirta u�tikrinti duomenų, gaunamų aplinkos
monitoringo metu, optimalų ir tikslingą naudojimą bei įvertinti aplinkos būklę ir jos procesus.

Gamtinių monitoringo objektų tarpusavio ry�ys yra pavaizduotas III 1 pav.

Objektai yra vertinami dviem aspektais:
1) strukūriniu;
2) funkciniu.
Struktūrinės analizės metu gaunama informacija apie ter�alų pobūdį, ter�imo

intensyvumą, ter�alų sklaidą bei akumuliaciją, augalijos bei gyvūnijos būklę, natūralių
gamtinių procesų eigą.

Funkcinės arba ekosisteminės analizės metu nustatomi prie�astiniai ry�iai bei
sisteminiai procesai, vyktantys gamtinėje aplinkoje.

Analizės metu remiamasi įvairiais metodais: fizikiniais, cheminiais, radiologiniais,
biologiniais, distanciniais. Da�nai remiamasi netiesioginiais vertinimo metodais, gautus
rezultatus ekstrapoliuojant i� vienos teritorijos į kitą.

Esama aplinkos būklė yra analizuojama naudojantis sukauptomis informacinėmis
duomenų bazėmis, statistine duomenų analize, naudojant duomenų bazių valdymo sistemas ir
kompiuterinio ry�io priemones. Be gerai funkcionuojančios informacijos gavimo, kaupimo,
analizės ir pateikimo sistemos prakti�kai neįmanoma operatyviai ir tikslingai panaudoti
sukauptos informacijos bei efektyviai spręsti aplinkosaugos problemų. Todėl į �ios programos
sudėtį, kaip savaranki�ka ir lygiavertė monitoringo sistemos dalis, yra įtraukta aplinkos
monitoringo informacinė sistema, skirta u�tikrinti duomenų, gaunamų aplinkos monitoringo
metu, optimalų ir tikslingą panaudojimą, vertinant aplinkoje vykstančius procesus bei jos
būklę.
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III 1 pav. Aplinkos monitoringo objektų sąveikos bendroji schema

Pagrindinė aplinkos monitoringo schema yra pateikta III 2 pav. Čia skiriamos tokios
monitoringo dalys:

1) tar�os �altinių monitoringas;
2) oro monitoringas:

2.1) stratosfera;
2.2) pa�emio oras;

3) vandens monitoringas:
3.1) pavir�inio vandens:
-- upių;
-- e�erų ir tvenkinių;
-- Kur�ių marių;
-- Baltijos jūros;
3.2) po�eminio vandens;

4) dirvo�emio monitoringas:
4.1) laukų dirvo�emio;
4.2) mi�kų dirvo�emio;

5) augmenijos monitoringas;
6) gyvūnijos monitoringas;
7) ekosistemų monitoringas:

7.1) sąlyginai natūralių ekosistemų;
7.2) antropogenizuotų ekosistemų;

8) kra�tovaizd�io monitoringas;
9) aplinkos informacinė sistema.
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III 2 pav. Pagrindinė aplinkos monitoringo schema

Visuomenės sveikatos monitoringas  nėra įtrauktas į bendrą aplinkos monitoringo
programą  - tam tikslui kuriama atskira programa. Kita vertus, ji bus  koordinuojama su �ia
aplinkos monitoringo programa.

Pagal stebėjimų lokali�kumą da�nai yra skiriami trys lygiai: lokalinis, regioninis ir
globalinis.

Lokalinis monitoringas vykdomas atskirų tar�os objektų ar jų kompleksų (miestų ir
pramonės centrų) poveikio zonose, kur antropogeninis poveikis gamtai ir pačiam �mogui yra
stipriausias ir, tolstant nuo stebimo tar�os objekto ar jų komplekso, pama�u silpnėja.

Regioninio monitoringo lygis yra ma�iausiai apibrė�tas, kadangi regionai gali būti
įvairaus hierarchinio lygio. �iuo po�iūriu Lietuva  gali būti vertinama ir kaip tam tikra
Europos regiono dalis, ir pačioje  Lietuvoje jau dabar galima i�skirti keletą vienodo ar artimo
u�ter�tumo lygio regionų (arealų). �ioje programoje remiamasi pastarąja regiono samprata.

Globalinio monitoringo objektai i�skiriami minimalaus antropogeninio poveikio
regionuose arba vietovėse ir turi atspindėti globaliniu mastu vykstančius procesus. �iuose
objektuose beveik visi stebėjimai vykdomi pagal tarptautinių monitoringo programų
reikalavimus. Kadangi antropogeniniai pokyčiai čia yra minimalūs, globalinio monitoringo
duomenys naudojami kaip sąlygi�kai  nepakitusių ekosistemų rodikliai, pokyčius vertinant
lokalinio poveikio zonose ir įvairiuose regionuose. Tokiu atveju da�nai vartojamas foninio
monitoringo terminas. Terminas gali būti vartojamas pačiam tyrimo metodologijos principui
nusakyti. Tokiu būdu yra nusakoma, kad gauti duomenys arba reprezentuoja sąlygi�kai
natūralią situaciją, arba nurodo, kiek kartų ji �ioje poveikio zonoje yra vir�yta, palyginti su
foninio monitoringo zona.

Aplinkos monitoringo įstatymas numato tris monitoringo sistemos įgyvendinimo
lygius: valstybinį, savivaldybių ir ūkio subjektų. Valstybinis monitoringas yra vykdomas
visais trimis stebėjimų lygiais. Savivaldybių kompetencijai yra priskiriami lokaliniai ir i�

Aplinkos
tarðos

ðaltiniø

Biologiniai
Cheminiai

Fizikiniai
Radiologiniai

Distanciniai
Biologiniai

Distanciniai
Biologiniai

Cheminiai
Fizikiniai

Radiologiniai

Molingos lygumos

Smëlingos lygumos

Kalvotos moreninës aukðtumos

Pajûrinës lygumos

Deltinës lygumos

Upiø slëniai

Ekosistemø

Pievø

Pelkiø

Smëlynø

Vandens

Laukø

MiðkøLauko

Miðko

Dirvoþemio

Antþeminës dalies

Vandens

Sàlygiðkai natûraliø
Antropogenizuotø

Kraðtovaizdþio

Stratosfera

Paþemio oras

Pavirðinio

Eþerø ir tvenkiniø

Upiø

Kurðiø mariø

Baltijos jûros

Poþeminio

Distanciniai
Biologiniai

Cheminiai
Fizikiniai

Oro
Radiologiniai

Aplinkos monitoringas

Aplinkos komponentai

Aplinkos monitoringo informacinë sistema

Distanciniai
Biologiniai

Cheminiai
Fizikiniai

Radiologiniai

Vandens

Distanciniai
Biologiniai

Cheminiai
Fizikiniai

Radiologiniai

Dirvoþemio

Distanciniai
Biologiniai

Cheminiai
Fizikiniai

Radiologiniai

Augmenijos

Distanciniai
Biologiniai

Cheminiai
Fizikiniai

Radiologiniai

Gyvûnijos
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dalies regioniniai monitoringo darbai. Ūkio subjektų monitoringas orientuotas i�imtinai į
lokalinį stebėjimų lygį ir sudaro atskirą tar�os �altinių monitoringo dalį.
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IV. APLINKOS MONITORINGO DALYS

1. ORO MONITORINGAS
1.1.1. Įvadas

I� tar�os �altinių į orą patenka įvairios cheminės med�iagos, kurios tiesiogiai ar
netiesiogiai sukelia neigiamą poveikį tiek gyvajai gamtai, tiek pačiam �mogui. Svarbiausios
oro tar�os sukeltos problemos yra aplinkos rūg�tėjimas, ozono sluoksnio ma�ėjimas,
radionuklidų plitimas, klimato kaita, augmenijos degradacija, �alingas poveikis organizmui,
da�nai sukeliantis kvėpavimo ir kitokio pobūd�io ligas. Pagrindiniai oro ter�alų emisijos į
atmosferą �altiniai yra transportas, energetika ir pramonė. Lietuvoje oro u�ter�tumui
did�iausią įtaką turi transporto i�metimai. Pagrindiniai emisijos �altiniai yra did�iuosiuose
miestuose bei pramonės centruose. Tačiau didelę oro tar�os dalį Lietuvoje sudaro ter�alai,
atne�ti i� kitų �alių. Respublikos oro tar�os lygis vienaip ar kitaip priklauso nuo bendros
Europos oro kokybės. Oro priemai�ų koncentracijas lemia konkreti meteorologinės situacija.
Be to, ter�alų perne�imo metu vyksta jų kaupimosi, transformacijos ir i�sivalymo procesai.
Svarbiausieji oro tar�os pobūdį ir sklaidą lemiantys veiksniai yra vertikalus oro sluoksnių
mai�ymasis, atmosferoje vykstantys cheminiai procesai: dujų transformacija į aerozolio
daleles, dalelių kondensacija, koaguliacija, i�kritimas ir pana�iai. Vyksta antrinis oro ter�imas,
sąveika su augmenija ir kiti sudėtingi procesai.

Atmosferos oras - labai dinami�ka sistema, todėl monitoringo metu daugumą
parametrų būtina matuoti pakankamai da�nai (kas parą ir da�niau).

Oro monitoringo duomenys  būtini aplinkos apsaugos priemonių tikslingumui pagrįsti,
įvairių ekonominės plėtros variantų ekologinės rizikos laipsniui įvertinti ir nustatyti teritorijas,
kuriose oro tar�os poveikis yra did�iausias. Jie reikalingi  sudaryti bei tikslinti oro kokybės
normatyvus, vertinti oro kokybės kaitą, informuoti visuomenę bei vykdyti tarptautinius
įsipareigojimus.

Anksčiau atmosferos foninio oro monitoringo lygis Lietuvoje, palyginti su kitomis
Baltijos �alimis, buvo pakankamai auk�tas. Iki 1993 metų jis buvo vykdomas atskirų
organizacijų iniciatyva, o nuo 1993 metų - pagal tuometinio Aplinkos apsaugos departamento
sudarytą programą, kuri kasmet buvo tobulinama. Kai kurių med�iagų, svarbių oro kokybei
vertinti (pvz., O3, SO2, NO2, sulfatų, nitratų ir kt.), koncentracijų matavimo trukmė siekia 20 -
30 metų.

Nuolatinis miestų oro u�ter�tumo monitoringas vykdomas nuo 1967 metų. �iuo metu
de�imtyje did�iausių Lietuvos miestų įrengtos 23 stacionarios stebėjimo stotys. Matuojami
pagrindiniai orą ter�iantys komponentai bei kai kurių vieno ar kito regiono emisijoms būdingų
specifinių ter�alų koncentracijos. Įgyvendinant �Oro kokybės valdymas Vilniaus mieste�
projektą, įdiegta �iuolaikinė automatizuota oro monitoringo mieste sistema.

Dabar Lietuvoje valstybiniu lygiu vykdomi miestų ir foninis oro monitoringai, bendro
ozono sluoksnio monitoringas, veikia radiacinio pavojaus ankstyvojo perspėjimo ir radiacinės
situacijos informavimo sistema.

Foninio oro monitoringo sistemos  u�davinys - nustatyti bendrą Lietuvos oro baseino
u�ter�tumo lygį ir jo pokyčius. Čia įvertinama respublikos oro tar�a, nustatomi bendrieji
trendai bei pokyčių tendencijos, įvertinamas kitų �alių oro tar�os lygis, vienaip ar kitaip
sąlygojantis bendrą respublikos oro kokybę. Lietuvai integruojantis į Europos struktūras,
respublikos oro monitoringo sistema taps sudėtine Europos oro monitoringo dalimi. Todėl
vienas �ios programos tikslų - pasiekti, kad oro foninio monitoringo sistema atitiktų Europos
Sąjungos �alyse monitoringui keliamus reikalavimus. Tam ypač svarbu pagerinti duomenų
kokybę, tobulinit jų sisteminimą ir kuo naudingiau panaudoti gaunamus rezultatus.
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Radiacinio pavojaus ankstyvojo perspėjimo ir informavimo apie radiacinę situaciją
sistema skirta operatyviai informuoti apie esamą radiacijos pavojų, ir radioaktyviųjų med�iagų
plitimą bei įvertinti ap�vitos dozę. Į �ios sistemos sudėtį įeina: AGIR stotys su nuolat
veikiančiais gama dozės galios matuokliais; RADOS stotys (Suomija) su automatiniais, nuolat
veikiančiais gama dozės galios matuokliais; ARGOS automatizuotos stotys (Danija) - nuolat
veikiančios stotys, turinčios gama jutiklius, gama spektrometrinę sistemą ir lietaus
intensyvumo matuoklį.

Nuolatinius bendro ozono sluoksnio ir ultravioletinės radiacijos stebėjimus pakanka
vykdyti vienoje stotyje.

Artimiausiu metu numatoma vykdyti miesto oro lakiųjų organinių junginių stebėjimus,
tačiau kol kas tai nėra įtraukta į �ią programą.

Pagrindiniai �iuo metu (nuo 1993 m.) vykdomo oro monitoringo trūkumai:
•  nėra pakankamai ai�kios oro monitoringo struktūros, matavimai kartais atliekami ne

pagal svarbą, o pagal esamas galimybes, nepakankamai remiamasi kitų �alių patirtimi;
•  nėra atskiras oro monitoringo dalis vienijančios sistemos, ne visada atsi�velgiama į

tarptautines monitoringo programas;
•  nėra pakankamai gerai i�dėstytas radiacinės situacijos stebėjimų tinklas;
•  trūksta automatinių miesto oro kokybės stočių, nepakankamas matavimų

automatizavimo lygis;
•  meteorologinių duomenų surinkimo ir panaudojimo sistema ne visada siejama su

oro monitoringo sistema.
 Pgrindinės programos plėtojimo kryptys:
•  naudojant kompiuterines technologijas, �iuolaikines ry�io priemones bei diegiant

�iuolaikinius oro u�ter�tumo modelius, palaipsniui automatizuoti pagrindinių ter�alų
matavimą bei tobulinti duomenų analizės sistemą;

•  palaipsniui optimizuoti radiacinio pavojaus ankstyvojo perspėjimo ir radiacinės
situacijos informavimo sistemos stočių tinklą;

•  įdiegti bendrą oro tar�os matavimų sistemą, tobulinti meteorologinio aprūpinimo ir
bandinių analizės laboratorijose sistemą, kuo operatyviau kaupti, apdoroti bei pateikti būtinus
duomenis.

 
 Tikslas:
 Rinkti ir teikti sistemi�ką matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą

optimaliam oro kokybės reguliavimui u�tikrinti, apie dyd�ių (koncentracijų ore lygiai, srautai į
�emės pavir�ių ir kt.) pokyčius laiko ir ervės at�vilgiu.

 
 Pagrindiniai  u�daviniai:
•   kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie foninį oro tar�os lygį;
•  nustatyti ir įvertinti ter�iančių med�iagų srautus;
•  analizuoti atmosferos i�kritų cheminius komponentus;
•  vertinti tar�os perna�ų i� kitų �alių įtaką;
•  nustatyti oro kokybės pokyčių prie�astis;
•  vertinti miestų oro kokybę;
•  identifikuoti dirbtinius radionuklidus;
•  stebėti foninę jonizuojančiąją spinduliuotę ir globaliai pasiskirsčiusių dirbtinių
radionuklidų foninį aktyvumą;
•  teikti informaciją apie radiacijos būklę Lietuvos teritorijoje, ypač operatyviai
informuoti apie ūmų jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje padidėjimą;
•  dalyvauti tarptautinėse Europos oro monitoringo programose.
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1.1.2. Monitoringo struktūra
Oro monitoringo objektai Lietuvoje yra dvejopo pobūd�io - tai: foninio monitoringo ir

miestų oro monitoringo objektai (toks skirstymo būdas labiau įprastas ir naudojamas
daugelyje �alių). Be to, dėl bendro Lietuvos ozono sluoksnio kaitos  matavimo yra skiriamas
atskiras objektas - stratosfera, priklausanti  oro monitoringo sistemai.

1.1.2.1. Stratosferos monitoringas
Pokyčiai stratosferoje, tarp jų - ir antropogeniniai, da�niausiai yra susiję su globaliniais

atmosferos procesais. Pirmajame etape atliekant stratosferos monitoringą,  numatomi tik tie
matavimai, kurie  susiję su bendro ozono sluoksnio matavimu. Lietuvoje pakanka matuoti �į
parametrą vienoje vietoje -  ozono sluoksnio  stebėjimų  stotyje Kaune. Duomenys bus nuolat
lyginami su kitų �alių analogi�kų matavimų duomenimis, gautais i� palydovų.

1.1.2.2.  Foninis oro monitoringas
Keturios foninio monitoringo stotys i�dėstytos pakankamai tolygiai visoje Lietuvos

teritorijoje. Pagrindinis vietos parinkimo kriterijus - pakankamai didelis atstumas nuo didelių
oro tar�os �altinių, todėl stotys i�dėstytos nacionaliniuose parkuose. Pagal tarptautinę
Integruoto monitoringo programą  stebėjimai buvo pradėti 1993 metais ir �iuo metu vykdomi
trijose stotyse (�r. �Kompleksi�kas sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringas�, psl. 76).
Preilos stotyje, esančioje Kur�ių nerijos nacionaliniame parke, kuri yra labiausiai tinkama oro
tar�os perna�oms i� Vakarų Europos įvertinti, nuolatiniai oro cheminių komponentų
matavimai atliekami nuo 1980 metų. Nuo 1985 metų stotis dirba pagal tarptautinę EMEP
(Tolimųjų perna�ų Europoje monitoringo ir įvertinimo) programą, o nuo 1990 metų - ir pagal
HELCOM (Helsinkio Komisijos) programą. Stoties mokslinė ir techninė bazė visi�kai atitinka
Europos Bendrijos standartus.

Be pagrindinių oro cheminių komponentų �iose stotyse taip pat įvertinama ir i�kritų
cheminė sudėtis, fiksuojami meteorologiniai parametrai. Nuolat vertinamos ir agroekosistemų
oro i�kritos (�r. �Kompleksi�kas agroekosistemų monitoringas�,      psl. 77).

Radiacinio pavojaus ankstyvojo perspėjimo ir radiacinės situacijos informavimo
sistemos stočių i�dėstymo principai:

1)  AGIR stotys buvo tolygiai paskirstytos visoje �alies teritorijoje (i�dėstytos
meteorologijos stotyse);

2)  RADOS ir ARGOS PMS stotys i�dėstytos atsi�velgus į potencialaus pavojaus
�altinius (Ignalinos AE aplinkoje koncentruotos 4 ARGOS PMS stotys ir 3 RADOS stotys)
bei potencialaus pavojaus kryptis: Vilniuje ir Alytuje (Černobylio ir Rovno AE kryptis),
�iauliuose (Leningrado AE kryptis) ir Klaipėdoje (�vedijos kryptis);

3)  pirmenybė teikta tankiai apgyvendintoms vietovėms, miestams - Vilniui, Kaunui,
Klaipėdai, �iauliams.

Foninis oro monitoringas yra daugiamečių (apie 30 metų) vykdomų Lietuvoje
mokslinių tyrimų ir u�sienio patirties rezultatas.

Foninio oro monitoringo tinklą sudaro:
I. Matavimų stotys Auk�taitijos (Rūg�teli�kės), Dzūkijos (Dubininkas), �emaitijos

(Plok�tynė) ir Kur�ių nerijos (Preila) nacionaliniuose parkuose (1.1 pav.).
II. Radiacinio pavojaus ankstyvojo perspėjimo ir radiacinės situacijos informavimo

sistemos stotys (1.2 pav.).
III. Atmosferos i�kritų surinkimo stotis (1.1 pav.).

Foninio oro monitoringo sistema yra skirstoma į cheminių junginių  koncentracijų ore
matavimo sistemą  ir i�kritų registravimo sistemą.
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1.1.2.3. Miestų oro monitoringas
Miestų oro monitoringo sistema  susideda i�  automatizuotų ir neautomatizuotų miesto

oro monitoringo stočių. Palaipsniui bus pereinama prie automatizuotų pagrindinių ter�alų
matavimo tinklo. Be to, bus pertvarkomas esamas stočių tinklas ir modernizuojami matavimo
metodai.

Foninio oro monitoringo stotys (IMS)
      I�kritų surinkimo stotis agrostacionare

Oro kokybės stebėjimų stotys miestuose
1.1 pav. Foninio oro monitoringo bei miestų oro kokybės stebėjimų stočių i�dėstymas

Tinklo stotys įrengtos:
a) labiausiai u�ter�toje miesto dalyje;
b) tankiausiai gyvenamosiose vietovėse;
c) gausiausiai lankomose vietovėse.

Remiantis pakankamo minimumo principu ir Europos Sąjungos rekomendacijomis,
�iame etape miestų oro monitoringo stebėjimų tinklą  sudarys (1.1 pav.):

- automatizuotos miesto oro monitoringo stotys1 Vilniuje - 3, Kaune - 2, Klaipėdoje - 1,
�iauliuose - 1, Panevė�yje - 1, Ma�eikiuose - 1, Jonavoje -1, N.Akmenėje - 1;

- neautomatizuotos miesto oro monitoringo stotys2 Vilniuje - 3,  Klaipėdoje - 2,
�iauliuose - 1,  Panevė�yje - 2,  Kėdainiuose -2, Marijampolėje - 1,  Alytuje - 1, Ventoje - 1.

                                                          
1 Stotims įrengti numatoma gauti tarptautinę finansinę ir kitą pagalbą.
2 Esant finansinėms galimybėms neautomatizuotos stotys bus keičiamos į automatizuotas.

Vilnius

Kaunas

Klaipëda

Ðiauliai

Panevëþys

Këdainiai

Jonava

N. Akmenë

Venta

Maþeikiai

Marijampolë

Alytus

      Preilos EMEP st.

Aukðtaitijos IMS

Dzûkijos IMS

Þemaitijos IMS

Graisupio AS
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AGIR stotys

ARGOS stotys
RADOS stotys
Emituotų radionuklidų stebėjimo stotis

1.2 pav. Radiacinės situacijos informavimo sistemos stebėjimo stočių i�dėstymas

Dûkðtas

Rûgðteliðkës

Kaunas

Tilþe

Birþai

Dotnuva

Kybartai

Laukuva

Lazdijai

Panevëþys

RaseiniaiÐilutë

Telðiai

Ukmergë

Varëna

Alytus

Ðiauliai

Vilnius

Visaginas

Gaidë

Klaipëda

Utena
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1.1.3. Monitoringo planas

1.1.3.1 Stratosferos monitoringas

1.3.1 lentelė. Stratosferos monitoringas. Bendro ozono sluoksnio matavimas
Parametrai ir matavimo
vienetai

ozono sluoksnio storis
(dobsonais)

ultravioletinė radiacija
(W/m)

Periodi�kumas kas parą kas parą
Monitoringo vietų
skaičius

1 1

Atsiskaitymo
periodi�kumas

kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį

Vykdomoji institucija Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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1.1.3.2. Foninis oro monitoringas

1.1.3.2.1 lentelė. Foninis oro monitoringas. Cheminių priemai�ų, radionuklidų ore bei meteorologinių parametrų stebėjimai
Dujos Aerozoliai Dujos+aerozo-

liai
Sunkieji metalai Radionuklidai Meteorologiniai

parametrai
Parametrai ir
matavimo
vienetai

O3 ,SO2 ,NO2 , NH3,

HNO3 (µg/m3)
SO4

2
,NH4

+
,

NO3
- (µg/m3);

aerozolio dalelių
skaičius (vnt./m3)

NO3
- + HNO3 ;

NH4
+ +NH3

(µg/m3)

Cu, Cd, Pb,
Zn, V (ng/m3)

γ dozės galia,
radono indėlis,
torio indėlis,
40K indėlis bei
kitų radionuklidų indėlis (nSv/h);
γ spinduolių lyginamasis aktyvumas
(Bq/m3);
131I lyginamasis aktyvumas
(Bq/m3);
emituoti radionuklidai: 7Be, 137Cs, 54Mn,
60Co, 58Co, 59Fe (µBq/m3)

vėjo greitis (m/s),
vėjo kryptis (laipsniais),
temperatūra (oC),
temperatūros gradientas
(oC/m),
kritulių intensyvumas
(mm/val.),
bendroji saulės radiacija
(W/m2)

Periodi�ku-mas O3 - kas valandą,
SO2, NO2  - (kasdien - 1
stotyje; kas savaitę - 3
stotyse),
NH3, HNO3 - kasdien

SO4
2-

(kasdien -1
stotyje; kas
savaitę -
3 stotyse);
NH4+ ir  NO3 -
kasdien;
aerozolio dalelių
skaičius - kas
valandą

kas savaitę kas savaitę
vienoje ir kas
mėnesį kitoje
stotyje

γ dozės galia: AGIR - kas 3 val.,
RADOS - kas
15 min., ARGOS -kas valandą;
radono indėlis,
torio indėlis,
40K indėlis bei
kitų radionuklidų
indėlis ARGOS stotyse - kas valandą;
γ spinduolių lyginamasis aktyvumas - kas
7 dienos;
131I lyginamasis aktyvumas - kas mėnesį;
emituoti radionuklidai - kas 2-3 paros

i� stočių - kas valandą;
zondo duomenys - kartą
per parą



18

Monitoringo
vietų skaičius

O3 - 4;
SO2, NO2 - (1+3);
NH3, HNO3 - 1

SO4
2 -  (1+3);

NH4+ , NO3
-

aerozolio dalelių
skaičius - 1

3 2 γ dozės galia: AGIR3 -12,
RADOS4 -4,
ARGOS - 8;
radono, torio, 40K bei kitų radionuklidų
indėlis - 8;
γ spinduolių lyginamasis aktyvumas - 1;
131I lyginamasis aktyvumas - (1-2);
emituoti radionuklidai - 1

Vėjo greitis,
vėjo kryptis,
temperatūra -
4+12(AGIR);
temperatūros gradientas -
1;
kritulių intensyvumas5 -
2;
bendroji saulės radiacija
- 4

Atsiskaitymo
periodi�ku-mas

kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį

Vykdomoji
institucija

Fizikos institutas Fizikos institutas Fizikos institutas Fizikos institutas,
Aplinkos
ministerijos
Jungtinis tyrimų
centras

Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų
centras, Fizikos institutas

Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų centras,
Fizikos institutas,
Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

                                                          
3 Kaune pradėjus veikti RADOS stočiai, AGIR stotis bus u�daryta.
4 Nenaudojamos RADOS stotys perkeliamos i� Klaipėdos, Visagino, Vilniaus į Kauną, Dūk�tą, Rūg�teli�kes.
5 Esant finansinëms galimybëms planuojama árengti visose keturiose foninëse stotyse.
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1.1.3.2.2 lentelė. Foninis oro monitoringas. I�kritų i� oro cheminės sudėties įvertinimas
Aerozoliai ir fiziniai parametrai Sunkieji metalai

Parametrai ir matavimo vienetai SO4
2,- HNO3, NH4

+, Cl-, Ca2+,
K+, Na+, Mg2+ (mg/l);
pH;
specifinis elektros laidumas
(mS/m); kritulių kiekis (mm)

Cd, Pb, Cu, Mn, Fe, Zn, Cr, Ni, V (µg/l).

Periodi�kumas kas mėnesį kas mėnesį
Monitoringo vietų skaičius 5 2
Atsiskaitymo periodi�kumas kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį
Vykdomoji institucija Fizikos institutas, Vandens ūkio

institutas
Fizikos institutas

1.1.3.3.1 lentelė. Miestų oro monitoringas. Cheminių priemai�ų bei meteorologinių parametrų stebėjimai
Cheminiai parametrai Meteorologiniai parametrai

(meteorologiniuose bok�tuose)
Parametrai ir matavimo
vienetai

automatizuotose stotyse:
O3, SO2, NO2, NO, CO (µg/m3);
neautomatizuotose stotyse:
SO2,  NOx, dulkės(µg/m3) , CO(mg/m3); B[a]P; Cu; Cd; Pb, Cr, Ni, V, Co (ng/m3)

vėjo greitis (m/s); vėjo kryptis (laipsniais);
temperatūra (oC);
kritulių intensyvumas (mm/val.);
bendroji saulės radiacija (W/m2)

Periodi�kumas automatizuotose stotyse - kas valandą;
neautomatizuotose stotyse SO2, NOx, CO; dulkės - tris kartus per parą; B[a]P, Cu, Cd, Pb, Cr,
Ni, V, Co - kas mėnesį; B[a]P matuojama - (2+3) metais

kas valandą

Monitoringo vietų skaičius automatizuotose stotyse:
O3 - 1; SO2, NO2, NO, CO - 11;
neautomatizuotose stotyse:
SO2, NOx , CO; dulkės - 13;
B[a]P - 15; Cu, Cd, Pb, Cr, Ni, V, Co - 5

36

Atsiskaitymo periodi�kumas kartą per ketvirtį kartą per ketvirtį
Vykdomoji institucija Aplinkos ministerija, Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras Aplinkos ministerija, Aplinkos ministerijos Jungtinis

tyrimų centras

                                                          
6 Vienoje stotyje matavimai jau atliekami, dar dviejose planuojami.
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1.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
Oro monitoringo duomenys naudojami:
1) plėtojant  bei reorganizuojant pramonę, reguliuojant  transporto eismo intensyvumą,

planuojant miesto plėtros darbus, atliekant ekologines  ekspertizes ir pan.;

2) vertinant patenkančių i� atmosferos ter�alų poveikį aplinkai bei bendrą aplinkos
kokybės kitimų tendenciją;

3) vertinant ore esančių ter�alų poveikį �monių sveikatai;

4) vertintant oro tar�os perna�ų į Lietuvą ir i� Lietuvos į kitas �alis poveikį, taip pat
nustatant tarptautinius santykius su kitomis �alimis aplinkosaugos srityje;

5) sprend�iant juridinius ginčus, kilusius dėl aplinkos ter�imo;

6) ie�kant optimaliausių galimų ekologinių avarijų ir katastrofų padarinių likvidavimo
būdų. Oro monitoringo duomenys padėtų  turėti nuolatinę ir objektyvią informaciją apie oro
u�ter�tumo situaciją ne tik atskirų rajonų, bet ir visos Lietuvos mastu.
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2.VANDENS MONITORINGAS

Vandens  monitoringas atliekamas siekiant gauti i�samią informaciją apie po�eminio ir
pavir�inio vandens būklę, ilgalaikių pokyčių poveikį bei aplinkos apsaugos priemonių
efektyvumą. Jis tradici�kai yra skirstomas į:

- pavir�inio vandens:
- upių;
- e�erų ir tvenkinių;
- Kur�ių marių ir Baltijos jūros;

- po�eminio vandens monitoringą.

Tikslas:
Kaupti ir teikti sistemi�ką matavimais ir kitais metodais pagrįstą informaciją apie

pavir�inio ir po�eminio vandens kokybę, vertinti vykstančius gamtinius procesus ir
antropogeninės veiklos įtaką.

2.1. UPĖS

2.1.1. Įvadas
Beveik 50 km3 vandens kasmet patenka į Lietuvą sniego ir lietaus pavidalu, kurio pusė

Nemunu nuteka į Kur�ių marias. Įvairioms reikmėms kasmet paimama ir panaudojus vėl
grą�inama apie 4-6 km3 vandens. Apie  0.25 km3  paimto vandens kasmet i�leid�iama į
pavir�inius vandens telkinius. Da�nai jis būna u�ter�tas pramonės ir buities tar�alais. Be to, į
upes patenka nema�ai organinių ir mineralinių junginių i� kritulių, �emės ūkio ir kitų
pasklidosios tar�os �altinių. �monių veikla pa�eidė natūralų ekosistemų hidrologinį ir cheminį
balansą. Tokie natūralaus balanso pokyčiai ateityje gali sukelti itin neigiamas pasekmes, todėl
upių monitoringas yra vienas svarbiausių valstybinio monitoringo programoje.

Upių monitoringo sistemą galima suskirstyti į dvi  posistemes  - tai vandens kokybės ir
hidrometrinių stebėjimų tinklai.

Upių vandens kokybė nuolat stebima 47 Lietuvos upėse, 99  stebėjimo stotyse.
Gamtiniam fonui stebėti parinkti 3 upeliai, kurių baseinai ma�ai pa�eisti �mogaus veiklos
(Minčia, Skroblus, Veivir�as). Daugiausiai vandens u�ter�tumo stebėjimų atliekama �emiau
miestų - 43, auk�čiau miestų vanduo tiriamas 32 vietose, 21 i� jų atspindi �emės ūkio poveikį
vandens kokybei. 17 upių stebėjimai atliekami �iotyse. Dubysos, �e�uvio ir �u�vės vandens
u�ter�tumo tyrimai �iotyse taip pat daugiau rodo �emės ūkio pasklidosios tar�os poveikį. 11
stočių stebima pasienio upių vandens kokybė.

Upių vandens kokybės monitoringą atlieka Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų
centras ir 8 Regioninų departamentai. Vandens pavyzd�iai imami i� upių auk�čiau miestų,
sąlygi�kai neter�iamose upėse, �emiau miestų paskutinio nuotekų i�leistuvo, upių �iotyse,
upių, kertančių �alies sieną, pasienyje. �iuo metu nustatoma apie 70 vandens kokybės
rodiklių.

Hidrometrinius matavimus Lietuvos upėse atlieka Lietuvos hidrometeorologijos
tarnyba, kuriai priklauso 70 hidrometrinio matavimo stočių ir trys jos skyriai Kaune, �ilutėje
ir Panevė�yje. Upėse stebimi �ie pagrindiniai rodikliai: vandens debitas, lygis, temperatūra,
ledo ir sniego storis. Ne�menų nuotėkis matuojamas trijose stotyse (Smalininkuose, Jonavoje,
Nemajūnuose).

Ypač pa�angi yra didelių ir vidutinių upių (baseinas - per 100 km2) monitoringo
sistema, kuri apima įvairius Lietuvos gamtinius geografinius regionus ir tar�os �altinius.
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Nemuno baseinas u�ima did�iausią Lietuvos teritorijos dalį (73%). �iame baseine yra
daugiausiai stebimų upių. Remiantis Nemuno deltoje vykdomų stebėjimų duomenimis, galima
apskaičiuoti Kur�ių marių vandens balansą bei nustatyti u�ter�tumo lygį.

Upių monitoringo sistema yra viena geriausiai organizuotų monitoringo sistemų
Lietuvoje, todėl �ioje programoje numatyta tik keletas priemonių jai patobulinti. Tai būtų:

- hidrocheminių ir hidrometrinių stebėjimų suderinimas,
- kai kurių stebėjimo vietų patikslinimas,
- vandens kokybės parametrų stebėjimų da�numo suderinimas su tarptautiniais

standartais ir reikalavimais,
- papildomos informacijos apie �emėnaudos tipus ir gyventojų skaičių surinkimas,
- techninio lygio kėlimas.
Atsi�velgiant į tarptautinius įsipareigojimus, naujojoje upių monitoringo programoje

didesnis dėmesys skiriamas tar�alų perna�ai tarp valstybių ma�inti, upių poveikiui Baltijos
jūros eutrofikacijai vertinti, hidrologiniams  ir hidrocheminiams stebėjimams automatizuoti.

Pagrindiniai u�daviniai:
•   teikti informaciją apie  hidrologinius, hidrocheminius ir biologinius procesus, tar�os
pobūdį, koncentracijų lygį, apkrovas, nustatyti  labiausiai u�ter�tas upes ir jų tar�os
prie�astis;
•   nustatyti upių nuotėkio ir vandens cheminės sudėties  priklausomybę nuo
antropogeninės veiklos pobūd�io baseine;
•    teikti pasiūlymus dėl vandens kokybės gerinimo ir monitoringo programos
tobulinimo;
•   vertinti įgyvendintų priemonių efektyvumą ir prognozuoti galimus vandens kokybės
pokyčius.
 

 2.1.2. Monitoringo struktūra
 Vykdant ankstesnę  (1993 m.) monitoringo programą, pavir�inio vandens kokybės

stebėjimo stotys buvo parinktos pagal kelis pagrindinius kriterijus: miestų bei �emės ūkio
įtaką upių vandens kokybei įvairiuose Lietuvos gamtiniuose-geografiniuose regionuose, upių
u�ter�tumo pokyčių stebėjimo galimybes bei galimybes palyginti atskirų upių u�ter�tumą.
Pavir�inio vandens kokybės stebėjimo stotys yra visuose Lietuvos gamtiniuose geografiniuose
regionuose, auk�čiau ir �emiau did�iųjų miestų, upių �iotyse ir sąlygi�kai neter�iamose upėse.
Pastaraisiais metais, vandens u�ter�tumą pradėjus stebėti ir pasienio ruo�uose, upių
monitoringo tinklas yra pakankamas spręsti visus Valstybinio monitoringo programos
u�davinius ir vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus (�r. 2.1 pav.).

 Visose vandens u�ter�tumo stebėjimo stotyse nustatomi bendrieji upių parametrai:
upės baseino plotas iki posto vandens u�ter�tumui stebėti, upės fiziniai duomenys bandinio
ėmimo metu, baseino dirvo�emiai, baseino i�ilginis nuolydis ir altitudės, gyventojų tankumas
ir  �emės baseine naudojimo pobūdis (ariamoji �emė, pievos ir ganyklos, mi�kai, e�erai bei
tvenkiniai, pelkės) bei vandens u�ter�tumo parametrai. Pasirinktose upėse bus vykdomi
vandens makrofitų stebėjimai (�r. �Augmenijos monitoringas�, psl. 55).

  I� hidrometrinėse stotyse stebimų parametrų  upių vandens kokybei vertinti
naudojami momentiniai debitai, vidutinai mėnesiniai debitai ir upės baseino plotas auk�čiau
stoties.

 Upėse, kur hidrologinių ir hidrocheminių stebėjimų vietų erdvės at�vilgiu sutapatinti
negalima, baseino plotas nustatomas iki hidrocheminių stebėjimų stočių. �ių stebėjimų vietos
upėje nustatomos pagal stočių koordinates. Upėse, kuriose atliekant vandens u�ter�tumo
stebėjimus, debitas yra nematuojamas, jų debitai apskaičiuojami analogų metodu. �ie analogai
pateikti A.1 lentelėje prieduose.
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 2.1 pav. Upių vandens kokybės hidrocheminių stebėjimų  stočių tinklas

Vilnius

Kaunas

Klaipëda

Ðiauliai

Panevëýys
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 2.1.3. Monitoringo planas
 

 2.1.3. lentelė. Upių kokybės stebėjimai.
  Hidrologiniai ir hidrocheminiai

parametrai
 Specifinės ter�iančios

med�iagos
 Sunkieji
  metalai

 Radionuklidai  Hidrobiologiniai
parametrai

 Vanduo
 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 momentinis debitas (m3/s); greitis
(m/s); temperatūra (oC); skaidrumas
(m); spalva, specifinis elektros
laidumas (mS/m); kvapas,
skendinčios med�iagos (mg/l);
 pH, O2 (%); BDS7, ChDSChr, ChDSMn
(mg O2/l); NH4-N, NO2-N, NO3-N,
(mgN/l); Nbendras (mg/l); PO4-P
(mgP/l); Pbendras, Ca, Na, K, SiO3,
SO4, Cl, �armingumas (mg/l); bendras
kietumas (mgekv/l); i�tirp. org. C
arba bendroji org. C (mg/l);
 i�skaičiuojami: vidut. mėn. debitas
(m3/s);
 Mg, mineralizacija (mg/l)

 3, 4-dichlorbenzoinė rūg�tis,
pentachlorfenolis, 2-
chlorfenolis,
 2, 4-chlorfenolis, 2, 4, 6-
trichlorfenolis, 2, 3-
dimetilfenolis,
 3, 4-dimetilfenolis, 4-chlor-3-
metilfenolis;
 pavir�iaus aktyvios med�iagos,
naftos produktai (mg/l); DDE,
DDT, DDD, alfa, beta ir gama
HCH, PCB (µg/l)
 

 Fe, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni,
Mn, Pb, Hg (µg/l)
 

 γ spinduoliai, 90Sr
(Bq/l)
 
 

 zoobentosas
 (rū�inė sudėtis;
ind.sk/m2

, biomasė)
 bendras koliform. org.
kiekis (kol.sk./l);
 fekal. koliform. org.
kiekis (kol.sk./l);
 enterokokai (kol.sk./l)
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 Periodi�ku-
mas

 12 kartų per metus
 

 pasienio ir kitose upių stotyse,
kuriose egzistuoja tokios
tar�os tikimybė - 4 k. per
metus, likusiose stotyse
nestebima.
 Aptikus organinių junginių
koncentracijas, vir�ijančias
leistinas normas, tų junginių
matavimai tose vietose
pakartojami ir, jei vėl
randama,  vykdomi kas mėnesį

 pasienio ir kitose upių
stotyse, kuriose
egzistuoja tokios tar�os
tikimybė -
 4 k. per metus,
likusiose stotyse
nestebima. Aptikus
sunkiųjų metalų
koncentracijas,
vir�ijančias leistinas
normas, tų junginių
matavimai tose vietose
pakartojami ir, jei vėl
randama, vykdomi kas
mėnesį

 pasienio ir kitose
upių stotyse, kuriose
egzistuoja tokios
tar�os tikimybė -
 4 k. per metus,
likusiose stotyse
nestebima. Aptikus
radionuklidų
koncentracijas,
vir�ijančias leistinas
normas, matavimai
tose vietose
pakartojami ir, jei vėl
randama, vykdomi
kas mėnesį

 zoobentosas - 1 k. per
metus (pavasarį, po
potvynio),
bakteriologinis
u�ter�tumas - 4 k. per
metus
 Tose stotyse, kur
egzistuoja
bakteriologinio
u�ter�tumo galimybė,
stebėjimai vasaros
laikotarpiu vykdomi
kas mėnesį

 Monitorin-
 go vietų
skaičius

 99 (i� jų 81 vykdomi hidrologiniai
stebėjimai)

 fenoliai - 40; PCB - 44;
pavir�iaus aktyvios  med�iagos
- 56; naftos produktai - 72;
pesticidai - 44

 46 (Hg - 11)  11  99

 Atsiskai-tymo
periodi�-
kumas

 kas ketvirtį
 

 kas ketvirtį  kas ketvirtį  kas ketvirtį  kas ketvirtį 



26

 
 Vykdomoji
institucija

 Aplinkos ministerijos  regionų
departamentai, Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų centras, Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba

 Aplinkos ministerijos Jungtinis
tyrimų centras

 Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų
centras

 Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų
centras

 Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų centras

 Sedimentai
 Parametrai ir
matavimo
vienetai

  DDE, DDT, alfa, beta ir gama
HCH, PCHB (µg/l)

 Fe, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni,
Mn, Pb, Hg (µg/l).
 

 90Sr,
 γ spinduoliai (Bq/kg)

 

 Periodi�ku-
mas

  tik pasienio ir kitose upių
stotyse, kuriose egzistuoja
tokios tar�os tikimybė - 1 kartą
kas 2+3 metai (rugsėjo - spalio
mėn.), likusiose stotyse -
nestebima

 tik pasienio ir kitose
upių stotyse, kuriose
egzistuoja tokios tar�os
tikimybė -1 kartą kas
2+3 metai, likusiose
stotyse -nestebima

 pasienio ir kitose
upių stotyse, kuriose
egzistuoja tokios
tar�os tikimybė -
 kartą kas 2+3 metai,
likusiose stotyse -
nestebima

 

 Monitorin-go
vietų skaičius

  44  46 (Hg - 11)  90Sr - 11, γ
spinduoliai - 17

 

 Atsiskaity-mo
periodi�k.

  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  

 Vykdomoji
institucija

  Aplinkos ministerijos Jungtinis
tyrimų centras

 Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų
centras

 Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų
centras
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 2.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Upių monitoringo duomenys naudojami:

 1) nustatyti atskirų antropogeninių faktorių sąveikas,  įvertinti ter�iančių med�iagų
srautus,  sukurti  informacinę bazę, kuria remiantis būtų grind�iami kontroliniai ir
aplinkos prevenciniai planai regioniniu lygiu;

 2) teikti informaciją apie kritinius krūvius, nustatyti med�iagų srautų kitimo
priklausomybę nuo antropogeninio poveikio pobūd�io bei įtaką ekosistemos būklei;

 3) nustatyti labiausiai u�ter�tas upes ir parengti specialiąsias jų vandens kokybės
gerinimo programas;

 4) susidaryti i�samų vaizdą apie hidrocheminių procesų tempus bei �mogaus ūkinės
veiklos sąlygotus pokyčius;

 5) vertinti antropogeninės veiklos įtaką ter�iančių med�iagų srautams tarp valstybių bei
Kur�ių marių ir Baltijos jūros vandens kokybei.

 2.2. E�ERAI IR  TVENKINIAI
 

 2.2.1. Įvadas
 Lietuvoje yra 2 827 e�erai ir 1 589 tvenkiniai, kurių plotas didesnis kaip 0.5 ha. Tačiau

dauguma e�erų u�ima ma�ą plotą. Monitoringui atlikti siūlomų e�erų plotas - 12 171 ha. Tai
sudaro apie 13 procentų visų Lietuvos e�erų ploto. E�erų ir tvenkinių vandens ter�imas,
palyginti su upėmis, daugiau yra veikiamas kritulių, e�eruose vykstantys hidrologiniai,
hidrocheminiai, hidrobiologiniai ir vandens masės savivalos procesai pasi�ymi savita
specifika, todėl e�erai ir tvenkiniai yra vandens apykaitos sistemos grandis sausumos
ekosistemoje. E�erų senėjimas yra natūralus procesas, tačiau dėl ter�imo suintensyvėjus
eutrofikacijai, �is procesas yra gerokai pagreitinamas. Informacija apie esamą e�erų būklę
leid�ia prognozuoti galimus e�erų senėjimo tempus.  E�erų ir tvenkinių svarba ūkiniu ir ypač
rekreaciniu po�iūriu yra viena pagrindinių e�erų monitoringo įtraukimo į aplinkos
monitoringo programą prie�asčių.

 Kadangi Lietuvos e�erai ter�iami palyginti ma�iau negu upės, jų monitoringo sistema
yra ma�esnės apimties. Kita vertus, ma�as e�erų pratakumas lemia lėtesnę savivalą ir gali
turėti rimtesnių pasekmių, dėl avarijos į vandenį patekus ter�alams. Vandens u�ter�tumo
stebėjimai vykdomi  1 technogeni�kai veikiamame tvenkinyje (Kauno mariose) bei 7
e�eruose: Dusios, �uvinto, Tauragno, Platelių, Rubikių, �vento, Lūksto.  Visi jie yra gana
skirtingų hidrologinių savybių, unikalūs, be to,  skirtingo trofi�kumo.  Du i� jų - Lūkstas ir
Tauragnas i� principo reprezentuoja gamtinį foną, nors ir yra veikiami lokaliosios tar�os.
�vento e�eras dėl savo ypatingų hidrologinių savybių, nors tiesiogiai antropogeninės tar�os ir
neveikiamas, negali būti tipi�kas reprezentatyvus �foninis� e�eras.  Kitų  skirtingo
eutrofikacijos laipsnio e�erų monitoringas teikia informaciją apie eutrofikacijos procesų eigą
ir mastą. I�sami informacija, gauta e�erų monitoringo metu, leis nustatyti pagrindines ir
bendrasias e�erų raidos tendencijas bei suvokti jos prie�astis.

 E�erų ir  tvenkinių vandens u�ter�tumo monitoringo programą vykdo Aplinkos
ministerijos Jungtinis tyrimų centras. Nuo 1979 m. įvairūs Lietuvos moksliniai institutai ir
universitetai stebėjimus vykdo AE au�intuve Drūk�ių e�ere. �ie stebėjimai atliekami pagal
specifinę technogenizuotų vandens telkinių monitoringo programą.
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 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba hidrologinius stebėjimus vykdo Kauno mariose
ir 3 i� auk�čiau i�vardintų e�erų: Lūksto, Tauragno ir Dusios e�eruose. E�eruose matuojamas
vandens lygis, vandens temperatūra, ledo ir sniego storis. Norint gauti i�samesnę informaciją
apie ter�imo lygius, vandens u�ter�tumas tiriamas tiek e�ero vandenyje, tiek pagrindiniuose
įtekančiuose bei i�tekančiuose upeliuose. Pagrindiniai stebimi vandens u�ter�tumo parametrai
yra vandens prisotinimas deguonimi, pH, elektros laidumas, temperatūra, svarbiausieji
hidrocheminiai, hidrobiologiniai ir bakteriologiniai parametrai.

 Pagrindiniai �iuo metu vykdomo e�erų monitoringo trūkumai:
•   esamas e�erų ir tvenkinių stebėjimų tinklas nėra pakankamai i�plėstas, todėl ne

visi�kai atspindi gamtinių bei antropogeninių procesų vyksmą įvairiuose Lietuvos regionuose;
•   nėra iki galo suderinti e�erų u�ter�tumo, hidrometriniai ir po�eminių vandenų

u�ter�tumo stebėjimai.
 �iems trūkumams pa�alinti praplečiamas monitoringo tinklas, papildomai bus

atliekamas rotacinis monitoringas, stebėjimo parametrai ir terminai patikslinami pagal
Lietuvos ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas.

 
 Pagrindiniai u�daviniai:
•  nustatyti bei palyginti Lietuvos foninių e�erų ir įvairių  Lietuvos regionų e�erų bei

tvenkinių hidrologinius, hidrocheminius ir hidrobiologinius parametrus;
•  teikti informaciją apie Lietuvos e�erų ir tvenkinių būklę, informuoti visuomenę apie

vandens kokybės pokyčius, spręsti ekologines problemas;
•  teikti vandens re�imo ir u�ter�tumo stebėjimo duomenis ir jais remiantis

optimizuoti tvenkinių vandens re�imo valdymą.
 

 2.2.2. Monitoringo struktūra
 Siekiant  tiksliau prognozuoti vandens telkinių sistemos raidą, bus atliekamas

reguliarus bei rotacinis e�erų ir tvenkinių monitoringas.
 Reguliarų e�erų monitoringo tinklą sudarys 13 did�iųjų Lietuvos e�erų, kurių
pavir�iaus plotas  yra  didesnis  kaip 10 km2. Jie i�sidėstę skirtingose Lietuvos orografinėse
vietovėse ir yra nevienodos antropogeninės apkrovos. Tai Vi�tyčio, Rėkyvos ir Drūk�ių e�erai.
Antropogeniniam poveikiui prognozuoti ekologi�kai jautriame karstiniame regione bus
pradėtas stebėti Kirkilių e�eras (Bir�ų r.). Gamtiniam fonui nustatyti  monitoringas bus
tęsiamas �vento e�ere ir i� naujo organizuotas Alnyje (Molėtų r.) bei Baltyje (Lazdijų r.). I�
viso reguliaraus monitoringo tinklą sudarys 13 e�erų (�r. priedą, A.2 lentelę).
 Esant finansinėms galimybėms (tarptautinė parama ir projektai), reguliaraus
monitoringo e�eruose ten, kur jų dar nėra, bus įrengtos vandens matavimo stotys. Jose bus
matuojamas vandens lygis, pavir�iaus temperatūra, ledo rei�kiniai.
 Bus sudarytas kiekvieno monitoringo e�ero pasas, kuriame bus pateikta pagrindinė
planinė ir informacinė med�iaga. Planinę med�iagą sudaro: e�ero batimetrinis planas, e�ero
baseino hidrografinė schema (su visų e�ero intakų vandenskyromis), e�ero baseino
�emėnaudos planas, e�ero hidrometrinio posto ir monitoringo ta�kų situacinė schema.
Informacinę med�iagą sudaro: e�ero vandens pavir�iaus bendras ir �veidrodinis� plotas (esant
tam tikrai v. l. altitudei), vandens tūris, vidutinis sausmečio vandens lygis, maksimalus ir
vidutinis gylis, kranto ilgis. Vykdant reguliarią e�erų monitoringo programą, visuose
objektuose nustatomi bendrieji vandens telkinių parametrai: vandens pavir�iaus plotas,
maksimalus gylis, vandens lygis, vandens apykaitos trukmė, baseino plotas, intakų baseinų
plotai, stebimų vietų koordinatės.

 Fiziniams, hidrocheminiams ir mikrobiologiniams e�erų parametrams nustatyti
bandiniai semiami i� vandens telkinio ir jo intakų. Fiziniai ir hidrocheminiai parametrai
e�eruose, jų intakuose ir i�takose matuojami keturis kartus per metus. Imant bandinius
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hidrocheminei analizei, kartu i�matuojami ir jų fiziniai parametrai. Imant bandinius planktono
analizei, kartu yra atliekami ir e�ero terminės stratifikacijos matavimai, būtini
hidrobiologiniams parametrams ir e�ero vandens masės būklei įvertinti.

 Rotacinis monitoringas apims įvairaus dyd�io vandens telkinius ir bus i�dėstytas
tolygiai visuose Lietuvos gamtiniuose geografiniuose regionuose. Rotaciniam monitoringui
vandens pavyzd�iai imami kas 5 metai. Kiekviename gamtiniame geografiniame regione,
parenkant e�erus ir tvenkinius rotaciniam monitoringui, įvertinama ankstesnių tyrinėjimų
med�iaga, rekreacinė vandens telkinių svarba, ūkinis panaudojimas ir pratakumo laipsnis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 pav. Reguliaraus e�erų monitoringo tinklas
 
 Rotacinio monitoringo tinklą sudarys  50 e�erų ir tvenkinių (po 10 per metus). Prie

kiekvieno rotacinio monitoringo vandens telkinio bus įrengtas nuolatinis stebėjimų tinklas ir
surinkta planinė - informacinė med�iaga. Planinę med�iagą sudarys baseino hidrografinė
schema (su visų e�ero intakų vandenskyromis, svarbiausių intakų ir i�takų hidrometriniais
pjūviais), e�ero baseino �emėnaudos planas, e�ero hidrometrinio posto ir monitoringo ta�kų
situacinė schema, taip pat e�ero ir apye�erio planas su pa�ymėtais stebėjimų ta�kais,
vertikalėmis ir profiliais bei  esamo arba įrengto reperio vieta ir altitudė. Informacinę
med�iagą sudaro: e�ero vandens pavir�iaus bendras ir �veidrodinis� plotas, vandens tūris,
vidutinis sausmečio vandens lygis, maksimalus ir vidutinis gylis, krantinės ilgis.
Temperatūrinių, hidrocheminių ir hidrobiologinių matavimų vertikalė bus parinkta
did�iausioje arba vienoje i� did�iausių e�ero gelmių.

Plateliø eþ.

Lûkstas

Viðtyèio e�.
Þuvintas

Dusia

Rubikiø eþ.
Tauragnas

Drûkðiai

Alnis

Ðventas

Kauno marios

Rėkyvos eþ.

Kirkilø eþ.

Baltis
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 2.2.3. Monitoringo planas
 
 2.2.3 lentelė. E�erų kokybės stebėjimai

  Hidrologiniai ir hidrocheminiai parametrai  Specifinės ter�iančios med�iagos  Sunkieji
metalai

 Radionukli-
dai

 Hidrobiologiniai
stebėjimai

 Vanduo
 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 vandens lygis, temperatūra (oC);
skaidrumas, spalva, specifinis elektros
laidumas (mS/m); kvapas, skendinčios
med�iagos;
 pH, O2 (O2%); BDS7 , ChDSMn , ChDSChr ,
 NH4-N, NO3-N, NO2-N (mgN/l), PO4-P
(mgP/l); Nbendras (mg/l), Pbendras (mg/l), Ca,
Na, K, SiO3, HCO3, SO4, Cl (mg/l);
 bendrasis kietumas (mgekv/l); i�tirp. org. C
arba bendroji org. C (mg/l);
 i�skaičiuojami: Mg , mineralizacija (mg/l)
 

 3, 4-dichlorbenzoinė rūg�tis,
pentachlorfenolis, 2-chlorfenolis,
 2, 4-chlorfenolis, 2, 4, 6-
trichlorfenolis,
 2, 3-dimetilfenolis, 3, 4-
dimetilfenolis,
 4-chlor-3-metilfenolis;
 naftos produktai (mg/l);
 DDE, DDT, DDD, alfa, beta ir gama
HCH, PCB (µg/l);
 simazinas, atrazinas, prometrinas,
 propazinas (mg/l)

 Fe, Mn, Cu,
 Zn, Cr, Ni, Pb,
Cd, Hg (µg/l)
 

 90Sr, γ
spinduoliai
 (Bq/l)

 pirminė produkcija (mg
C/m3);
 chlorofilas �a�(mg/m3);
bakterioplanktonas
(ląst. sk./ml, µg C/l, µg
C/1h);
 fitoplanktono,
protozooplanktono,
zooplanktono rū�inė
sudėtis, gausumas,
biomasė (ląst. sk./l,
mg/l, egz. sk./m3);
zoobentoso rū�inė
sudėtis, gausumas,
biomasė(ind. sk./m2,
g/m2);
 makrofitų  rū�inė
sudėtis, gausumas,
biomasė (ind. sk./m2,
kg/m2);
 bendras koliform. org.
kiekis; fekal. koliform.
org. kiekis; enterokokai
(kol.sk./l)
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 Periodi�ku-
 mas7

 4 kartus per metus
 

 ten, kur egzistuoja tokios tar�os
tikimybė - 2 kartus per metus.
 Kitur - kartą per 5 metus. Aptikus
organinių junginių koncentracijas,
vir�ijančias leistinas normas, tų
junginių matavimai tose vietose
vykdomi kas 3 mėnesiai
 

 kartą per 5
metus. Aptikus
sunkiųjų
metalų
koncentraci-
 jas,
 vir�ijančias
leistinas
normas, tų
junginių
matavimai tose
vietose
vykdomi 2
kartus per
metus

 Drūk�iai - 4
kartus per
metus, kiti - 1
kartą per
metus
 

 planktonas -
 tvenkiniuose 2 k. per
metus (gegu�ės ir liepos
mėn.), e�eruose  1 k.
per metus;
 zoobentosas - 1 kartą
per metus;
 bakteriologinis
u�ter�tumas - 1 kartą
per metus vasaros
pabaigoje

 Monitoringo
vietų skaičius

 13+10 (5 hidrologiniai postai)
 

 13+10  13+10  4 (Drūk�iai,
Rubikiai,
Dusia,
Plateliai)

 13+10

 Atsiskaitymo
periodi�ku-
 mas

 metų pabaigoje
 

 metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų
pabaigoje

 metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras, Geografijos institutas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
 

 Dugno nuosėdos
 Parametrai ir
matavimo
vienetai

  alfa, beta ir gama HCH,
 DDE, DDT, PCHB (mg/kg);
 simazinas, atrazinas, prometrinas,
 propazinas (mg/l)

 Hg, Cu, Cd,
 Cr, Ni, Mn,
 Pb, Zn,
 Fe (mg/l).

 90Sr,
 γ spin-
 duoliai,
239,240Pu, α
spinduoliai
 (Bq/kg)

 

                                                          
 7 - Rotacinio monitoringo atveju stebëjimai vykdomi kas 5 metai nurodytu daþnumu.

 



32

 
 Periodi�ku-mas   kas 5 metai. Aptikus organinių

junginių koncentracijas, vir�ijančias
leistinas normas, tų junginių
matavimai tose vietose vykdomi kas
1 metai

 kas 5 metai.
Aptikus
koncentraci-
jas,
vir�ijančias
leistinas
normas, tų
sunk. Me
matavimai
vykdomi kas
1metai

 kas 5 metai.
Aptikus
koncentra-
cijas,
vir�ijančias
leistinas
normas,
matavimai
vykdomi kas
1 metai

 

 Monitoringo
vietų skaičius

  13+10  13+10  4(Drūk�iai,
Rubikiai,
Dusia,
Plateliai)

 

 Atsiskaitymo
periodi�ku-mas

  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų
pabaigoje

 

 Vykdomoji
 institucija

 Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras, Geografijos institutas
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 2.2.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 E�erų ir tvenkinių monitoringo duomenys naudojami:

 1) nustatyti  pagrindines ter�alų ir nuosėdų kaupimosi tendencijas, vertinti upių
hidrologinio ir hidrocheminio re�imo pokyčių prie�astis bei pasekmes;

 2) vertinti eutrofikacijos procesų eigą ir mastą, nustatyti  pagrindines e�erų ir tvenkinių
raidos tendencijas;

 3) vertinti vandens kokybės ir sezoninius pokyčius bei prognozuoti galimus pokyčius
gėlojo vandens telkiniuose.
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 2.3. KUR�IŲ MARIOS
 
 2.3.1. Įvadas
 Kur�ių  marios -  Baltijos jūros pietrytinės  dalies gėlavandenė  lagūna, sudaranti
tiesaus trikampio formos baseiną.  Siaura  0.5 - 4.0  km  pločio Kur�ių nerija skiria marias
nuo  Baltijos  jūros.  Bendras  Kur�ių  marių  plotas  siekia   1 584 km² ,  vandens tūris - 6.2
km³,  kranto  ilgis - 324.3  km.  Lietuvos  teritorijai  priklauso  �iaurinė marių dalis, u�imanti
apie  413 km²  ( 26.1 %  nuo viso  ploto). Lietuvai  priklausančios kranto linijos ilgis - apie
150  km. Į  Kur�ių  marias suteka vandenys i�  100 458 km² ploto, nudrenuodami 5.8%
Baltijos jūros upių baseino ploto. Juose yra didelės biogeninių med�iagų, pagrindinių
eutrofikacijos elementų koncentracijos, todėl daromas didelis poveikis Kur�ių marių
biocenozėms, biologinei įvairovei, gyviesiems i�tekliams, paplūdimių ir rekreacinės zonos
būklei.
 Esamų duomenų nepakanka įvertinti �ių med�iagų įtaką Lietuvos priekrantės
ekosistemoms, prognozuoti, modeliuoti ir valdyti įvairias situacijas.
 Nuo 1992 m. Kur�ių marių monitoringą atlieka Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų
centras. Nuo 1993 m. stebėjimai vykdomi tik ekonominėje Lietuvos zonoje.
 Pagrindiniai �iuo metu vykdomo monitoringo trūkumai:

•  nepakankama matavimų automatizavimo kokybė;
•  nepakankamas dėmesys ter�alų kaupimuisi biotoje;
•  nepakankamas ter�iančių med�iagų įvairovės nustatymas;
•  nepakankama informacija apie gamtinius procesus (eutrofikacijos ir toksinio

fitoplanktono įtaką biotai, organinių med�iagų destrukciją), vykstančius Kur�ių mariose.
 
 Pagrindiniai u�daviniai:

•  rinkti ir teikti informaciją apie gamtinius procesus Nemuno deltoje, Kur�ių
mariose, Klaipėdos sąsiauryje;
•  rinkti ir teikti duomenis apie eutrofikacijos procesų eigą  ir jų įtaką biotai;
•  vertinti ter�alų koncentracijos lygį vandenyje, dugno nuosėdose, jų akumuliaciją
hidrobiontuose;
•  vertinti gyvūnų rū�ių įvairovę, populiacijų būklę; 
•  kurti matematinius  modelius, padedančius kontroliuoti  aplinkos būklę bei vertinti
ilgalaikius pokyčius.

 
 
 2.3.2. Monitoringo struktūra
 Kur�ių  marių okeanografinis stočių tinklas yra susiformavęs  per daugelį  stebėjimo
metų  ir  aprėpia visus  rajonus, kuriuose  Kur�ių  marių  vanduo gali būti veikiamas Nemuno
ir kitų sausumos vandenų, kur  vyksta  aktyvūs hidrodinaminiai  procesai, kur miestų  ir
gyvenviečių  antropogenizuotas vanduo patenka į marias.  Stočių tinklas apima Klaipėdos
uosto įtakos zoną, saugomąsias teritorijas, Baltijos jūros vandenis, įtekančius  į marias, ir kitas
aktyviąsias zonas (�kar�tus  ta�kus�).
 Kur�ių  mariose yra  13  stebėjimo stočių  (2.3 pav.): Minijos  �iotyse  (Nr. 13),
Atmatos �iotyse (Nr. 12a), Kur�ių  mariose (Nr. 12, 14, 11, 10, 8, 5), Klaipėdos sąsiauryje
(Nr. 1, 2, 3, 3a, 3b).
 Ekspediciniai  darbai  Kur�ių  mariose vykdomi du  kartus per  mėnesį  nuo baland�io
iki  lapkričio.  �iemos  metu stebėjimai  vykdomi  vieną  kartą per mėnesį, priklausomai nuo
meteorologinių sąlygų.
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 2.3.3. Monitoringo  planas
 2.3.3 lentelė. Kur�ių marių būklės stebėjimai
                                                                        Oras
  Meteorologiniai parametrai
 Parametrai ir  matavimo vienetai  temperatūra (oC);   drėgmė: absoliuti (mb); santykinė (%); atmosferos slėgis (mb); vėjas: greitis (m/ s); kryptis (laipsniais);

matomumas (km); debesuotumas: kiekis (balais); formos (indeksais); atmosferos rei�kiniai (indeksais)
 Periodi�kumas  ekspediciniai tyrimai: 18-20 kartų per metus; ledo būklės profiliniai tyrimai - kas mėnesį esant tvirtam ledui; kranto stotyse -

kiekvieną dieną
 Monitoringo stočių  skaičius  13 reidinių stočių, 1 ledo profilis, 1 vandens debitų mtavimo profilis, 5 kranto stotys
 Atsiskaitymo periodi�kumas  kartą per metus
 Vykdomoji institucija  Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centras

 Vanduo
  Hidrologiniai

parametrai
 Hidrocheminiai

parametrai
 Specifinės ter�iančios

med�iagos
 Sunkieji metalai  Radionuklidai  Hidrobiologiniai parametrai

 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 temperatūra (oC);
 ledas: stadijos (pagal
atlasą), prie�alo ir
plaukiojančio ledo
i�plitimas (km); būklė
(pagal kodą); tankis
(balais); storis (cm);
dreifas (laipsniais, km/
val); vaik�čiojimo ledu
galimybė ir kitos
savybės;
 bangavimas: tipas,
forma, auk�tis (m);
periodas (s); kryptis
(laipsniais);
 skaidrumas (m);
druskingumas (%);
srovės greitis (cm/s) ir
kryptis (laipsniais),
vandens debitas
Klaipėdos sąsiauryje
(m3/s); vandens lygis
(cm)

 pH, O2 (mg/l, %);
 BDS7 (mgO2/l);
 Pbendras , PO4,  SiO3,
Nbendras,, NO2, NO3,
NH4,
 skendinčios
med�iagos (mg/l)

 naftos  produktai
(mg/l); pavir�iaus
aktyvios med�iagos,
DDT ir jo
metabolitai, alfa ir
gama HCH (ng/l)

 Pb,  Cu, Cd, Zn,
Fe, Cr, Ni, Mn,
 Hg (µg/l)
 

 90Sr, γ
spinduoliai
(Bq/l)

 fitoplanktono pirminė  produkcija
(mgC/m3h);
 chlorofilas  �a� (mg/ m3);
 bakterioplanktonas: gausumas
(ląst./ml), biomasė (µgC/l),
produkcija (µgC/1h), bendras
koliform. indeksas;
 fitoplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas (ląst./l), biomasė
(mg/l);
 protozooplanktonas: rū�inė
sudėtis, gausumas (egz./m3),
biomasė (mg/l);
mezozooplanktonas: rū�inė
sudėtis, gausumas (egz./m3),
biomasė (mg/m3);
 makrozoobentosas: rū�inė
sudėtis, gausumas (egz/m2),
biomasė (g/m2);
 makrofitai: rū�inė sudėtis,
gausumas (egz/m2), biomasė
(kg/m2)

 



36

 
 Periodi�-
kumas

 ekspediciniai stebėjimai
i� katerio: 4-11 mėnesį -
2 kartus, 12-3 mėnesį - 1
kartą (marioms u��alus
sausumos transportu
palei krantą); ledo
būklės profiliniai tyrimai
-kas mėnesį Nida-Ventė;
vandens lygis 3 stotyse
kas - valandą, 2 stotyse -
2 k. per parą; vandens
temperatūra, bangavimas
- 2-3 k. per parą;
druskingumas ir ledai -
1k. per parą; vandens
debitai - 14-16 per
metus.

 18 kartų per metus;
 (BDS7 - 6 kartus
 per metus;
 skendinčios
med�iagos - 9 kartus
per  metus)

 naftos  produktai -
12 k. per metus;
pavir�iaus
aktyviosios
med�iagos,
 DDT  ir  jo
metabolitai, alfa ir
gama  HCH - 4 k.
per metus

 1 k. per metus,
Hg - 9 k. per
metus
 

 radionuklidai  90Sr  ,
 γ spinduoliai (1 k. per
metus)

 fitoplanktono pirminė  produkcija
(4-8 k. per metus);
 chlorofilas  �a�(3-12 k.per metus);
 bakterioplanktonas: gausumas,
biomasė,  produkcija, bendras
koliform. indeksas (3-12 k. per
metus);
 fitoplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė  (3-12);
 protozooplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė   (12-15);
 mezozooplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė    (12-15);
 makrozoobentosas: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė
 (1 k. per  metus);
 makrofitai: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė (1 k. per metus)

 Monito-
ringo
 stočių
skaičius

 matuojant vandens
debitą stočių -3, reidinių
stočių -13, kranto stočių
-5, vandens lygio - 5,
temperatūros - 4,
druskingumo  -4,
bangavimo - 3,
 ledo - 4

 13
 (BDS7 - 6,
 skendinčios med�iagos
- 4)

 naftos  produktai -
9, pavir�iaus
aktyvios med�iagos
- 8;
 DDT  ir  jo
metabolitai,
 alfa ir gama  HCH -
6
 

 2
 Hg - 9

 90Sr, γ spinduoliai -2  fitoplanktono pirminė produkcija -
1; chlorofilas  �a�,
 bakterioplanktonas, bendras
koliform. indeksas, fitoplanktonas,
protozooplanktonas,
makrozoobentosas - 8;
 mezozooplanktonas - 10;
 makrofitai - 9-20

 Atsiskai-
tymo
periodi�k.

 kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus

 Vykdo-
moji
institucija

 Aplinkos ministerijos
Jūrinių tyrimų centras

 Aplinkos ministerijos
Jūrinių tyrimų centras

 Aplinkos
ministerijos
Jūrinių tyrimų
centras

 Aplinkos
ministerijos
Jūrinių tyrimų
centras

 Aplinkos ministerijos
Jūrinių tyrimų
centras, Jungtinis
tyrimų centras

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių
tyrimų centras
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                                                                                                                             Dugno nuosėdos
  Specifinės ter�iančios med�iagos  Sunkieji  metalai  Radionuklidai
 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 naftos  produktai (mg/kg);
 DDT  ir  jo  metabolitai, alfa ir gama HCH
(µg/kg), fenoliai (mg/kg)

 Pb,  Cu, Cd , Zn, Fe, Cr, Ni, Mn, Hg (mg/kg)  90Sr, γ spinduoliai (Bq/kg)

 Periodi�ku-mas  3 kartus per metus  kartą per metus
 (Hg - 3  kartus per  metus)

 kartą per metus

 Monitoringo
 vietų skaičius

 8  2 (Hg  - 8)  2

 Atsiskaitymo
 periodi�ku-mas

 kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus

 Vykdomoji
 institucija

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras  Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras  Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras,
Jungtinis tyrimų centras

 
 
                                                                                                                           Biota8

  Specifinės ter�iančios med�iagos  Sunkieji  metalai  Radionuklidai
 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 DDT ir jo metabolitai, alfa ir gama  HCH
(ng/g)

 Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Hg (µg/g)  90Sr, γ spinduoliai (Bq/kg)

 Periodi�kumas  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus
 Monitoringo
 vietų skaičius

 2  2  2

 Atsiskaitymo
 periodi�kumas

 kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus

 Vykdomoji
 institucija

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras  Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras  Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras,
Ekologijos institutas

 
 
 

                                                          
 8 Toksinės organinės med�iagos, sunkieji metalai ir radionuklidai - e�erio raumenyse ir dreisenoje.
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 2.3 pav. Stebėjimo stočių tinklas Kur�ių mariose

 Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
ų marių monitoringo duomenys naudojami:

 1) vertinant Kur�ių marių ir Nemuno �iočių hidrometeorologinę, hidrocheminę ir
hidrobiologinę būklę ir prognozuojant tolesnes galimas pasekmes;

 2) sprend�iant apie gamtos sąlygų ir antropogeninės veiklos poveikį biotai ir kitiems
gamtiniams resursams;

 3) vertinant įtekančių į marias upinių ir jūrinių vandenų poveikį marių gamtinei
aplinkai;

 4) plėtojant mariose laivininkystę, �vejybą, vykdant poledinę �ūklę, vertinant marių
augmenijos būklę bei �uvų ner�to sąlygas;

 5) sprend�iant Nemuno �iočių regiono ir Klaipėdos sąsiaurio u�ne�imo sąna�omis  bei
Nerijos krantų ardymo problemas,  taip pat Kur�ių marių rekreacijos galimybes;

 6) vertinant Kur�ių marių kokybės kitimo tendencijas dėl Klaipėdos sąsiaurio gilinimo,
prognozuojant ir modeliuojant galimas situacijas;

 7) vykdant aplinkos kokybės kontrolę, tobulinant prevencines priemones, kuriant naujus
atliekamų stebėjimų ir kontrolės metodus;

 8) vertinant ekologinius labai pavojingų gamtinių rei�kinių ir katastrofų sukeltus
inius bei prognozuojant tolesnes galimas pasekmes.
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 2.4. BALTIJOS JŪRA
 
 2.4.1. Įvadas
 Baltijos jūra yra vienas i� did�iausių apysūrių vandens baseinų pasaulyje. Dėl labai
ma�os vandens apykaitos su Atlanto vandenynu ir tankiai apgyvendintos jūros drena�o
teritorijos Baltijos jūrai daromas labai didelis antropogeninis poveikis.
       Lietuvos priekrantės  ilgis yra apie 100 km. Dėl nepatvirtintų valstybės sienų jūroje
nėra tiksliai �inomas ir  Lietuvos  ekonominės zonos plotas. Tačiau jis galėtų sudaryti apie 3%
viso jūros ploto.
 Per metus vidutini�kai Klaipėdos sąsiauriu į Baltijos jūrą i�teka apie 23 km³ gėlo
vandens arba 4.9% nuo bendro sausumos nuotėkio į Baltijos jūrą. Kitų Lietuvos upių metinis
nuotėkis - tik apie 0.2 km3. Visuose �iuose vandenyse gausu pramoninių, �emės ūkio ir
buitinių ter�alų. Pastebimos didelės biogeninių med�iagų koncentracijos, taigi Baltijos jūros
biocenozėms, biologinei įvairovei, gyviesiems i�tekliams, papalūdimių ir rekreacinės zonos
būklei daromas nema�as neigiamas poveikis.
 Nuo 1992 m. Baltijos jūros monitoringą atlieka Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų
centras. Nuo 1993 m., per�iūrėjus Baltijos jūros  tyrimų  programą, stebėjimai atliekami tik
ekonominėje Lietuvos zonoje ir i� dalies  gretimuose  rajonuose, turinčiuose poveikį  mūsų
�alies jūriniams  resursams.
 Baltijos   jūros monitoringo programa yra glaud�iai susijusi su Baltijos regiono �alių
vykdoma Helsinkio  Komisijos  (HELCOM) programa  ir atitinka nacionalinius bei
tarptautinius reikalavimus. Nepaisant to, jūros monitoringo sistemą būtina tobulinti.
 
       Pagrindiniai �iuo metu vykdomo monitoringo trūkumai:

•  skiriamas nepakankamas dėmesys ter�alų kaupimuisi biotoje;
•  matuojamos ne visos būtinos ter�iančios med�iagos;
•  nepakankamai įvertinamas Kur�ių marių vandens poveikis Baltijos jūros

priekrantės hidrocheminiam ir hidrobiologiniam re�imui;
•  nenumatyti jūros kranto būklės ir dinamikos stebėjimai;
•  nenumatyti jūros lygio stebėjimai.

 
 Pagrindiniai u�daviniai:

•  rinkti ir teikti informaciją apie gamtinius procesus Baltijos jūros priekrantėje ir
atviroje jūroje;
•  rinkti ir teikti duomenis apie eutrofikacijos procesų mastus ir jų įtaką biotai;
•  vertinti ter�alų koncentracijos lygį vandenyje, gruntuose, jų akumuliaciją
hidrobiotuose;
•  vertinti gyvūnų rū�ių biologinę įvairovę, populiacijų būklę;
•  rengti kompiuterinius modelius ilgalaikiams aplinkos pokyčiams įvertinti;
•  stebėti jūros kranto dinamiką.

 2.4.2. Monitoringo struktūra
 Jau trečias de�imtmetis Baltijos jūroje vykdomi stebėjimai leido parinkti optimalų
monitoringo stočių tinklą, kuris apima tiek Lietuvos priekrantės vandenis, tiek ir atvirą jūrą.
Monitoringo stotys ir parinkti okeanologiniai, hidrocheminiai ir hidrobiologiniai parametrai
u�tikrins gamtinių procesų ir antropogeninio poveikio gamtai stebėjimų kokybę. Stotys
parinktos taip, kad būtų gaunama i�sami informacija apie jūros, priekrantės zonos ir labiausiai
ter�iamų jūros vietų būklę.



 Jūros  monitoringas vykdomas  32  stotyse (2.4 pav.). I� jų nacionaliniam
monitoringui  priklauso  28  stotys  (1 , 1b , 2 , 2b , 2c , 3 , 4 , 4c , 5 , 5c , 6 , 6b , 6c , 6d , 7 ,
16 , 20 , 20a , 20b , 43 ,  46,  46a , 64 , 64a , 65 , 1K , 4K , 7K ), o tarptautinei HELCOM
programai - 4 stotys (J2 - 65 , J1 - 37,  K1 - 49a, L1 - 55) .
      Nacionalinio  monitoringo  stočių  tinklas  apima :
        - atviros  jūros  (46, 46a, 2c, 64a, 5b, 5c, 6b, 6c, D6, 43)  -  10 stočių. Mėginių  paėmimo
da�nis - 4  kartai  per metus (kiekvieną  sezoną).
        -  priekrantės  (1, 1b, 2, 2b, 3, 4, 4c, 16, 64, 5, 6, 7, 20, 20a, 20b) - 15 stočių. Priekrantės
stočių  tinklui priklauso  ir  4  dampingo  stotys (16, 20, 20a, 20b). Čia mėginių  paėmimo
da�nis  -  6  kartai  per  metus.

 - rekreacinės  zonos arba  �kar�tų  ta�kų� - 3 stotys (1K, 4K, 7K). Mėginių  paėmimo
da�nis  - 16 kartų  per  metus .
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 2.4 pav.  Stebėjimo stočių tinklas Baltijos jūroje

Baltijos jūros kranto monitoringo sistemą sudaro matavimo stočių tinklas, apimantis
 Lietuvai priklausančio Baltijos jūros kranto atkarpą. Matavimo stotys įrengiamos tose
se, kurios reprezentuoja tomis pačiomis morfolitologinėmis charakteristikomis

�yminčius kranto ruo�us.
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 2.4.3. Monitoringo  planas
 
 2.4.3.1 lentelė. Baltijos jūros būklės stebėjimai.
                                                                        Oras
  Meteorologiniai parametrai
 Parametrai ir  matavimo vienetai  temperatūra (oC); drėgmė: absoliuti (mb), santykinė (%), rasos ta�kas (oC); atmosferos slėgis (mb); vėjas: greitis (m/s), kryptis (laipsniai);

matomumas (km);  debesuotumas: kiekis (balais), formos (indeksais), auk�tis (m); laivo apledėjimas: (pagal kodą); atmosferos būklė ir
rei�kiniai (pagal kodą)

 Periodi�kumas  ekspediciniai tyrimai: 4 - 6  kartai per metus, �kar�tuose ta�kuose� stebėjimai atliekami kiekvieną mėnesį, kranto stotyse  kiekvieną dieną
 Monitoringo stočių  skaičius  29 reidinėse stotyse, 3 stotyse prie kranto, 3 kranto stotyse
 Atsiskaitymo periodi�kumas  kartą per metus
 Vykdomoji institucija  Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centras

 Vanduo
  Okeanologiniai

parametrai
 Hidrocheminiai

parametrai
 Specifinės ter�iančios

med�iagos
 Sunkieji metalai  Radionuklidai  Hidrobiologiniai parametrai

 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 temperatūra (oC); ledas:
stadijos (pagal atlasą),
i�plitimas (km), būklė
(pagal kodą), tankis
(balais), storis (cm),
dreifas (laipsniais,
km/val) ir kitos
savybės; bangavimas:
tipas, forma, auk�tis
(m), periodas (s),
skaidrumas (m);
druskingumas (�)

 pH, O2 (mg/l, %);
 Pbendras,  PO4, SiO3,
 Nbendras, NO2, NO3,
 NH4, H2S,
 skendinčios
med�iagos (mg/l)

 naftos  produktai
(mg/l); pavir�iaus
aktyvios med�iagos
(mg/l);
 DDT  ir  jo
metabolitai, alfa ir
gama HCH  (ng/l)
 

 sunkieji  metalai:
Pb,  Cu , Cd , Zn
, Fe, Cr, Ni, Mn,
Hg (µg/l)
 

 90Sr, γ spinduoliai
(Bq/l)

 fitoplanktono pirminė produkcija
(mgC/m3h);
 chlorofilas  �a� (mg/ m3);
 bakterioplanktonas: gausumas
(ląst./ml), biomasė (µgC/l),
produkcija (µgC/1h) bendras koliform.
indeksas;
 fitoplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas (ląst./l), biomasė (mg/l);
 protozooplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas (egz./l), biomasė (mg/l);
 mezozooplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas (egz./m3), biomasė (mg/m3);
 makrozoobentosas: rū�inė sudėtis,
gausumas (egz/m2), biomasė (g/m2);
 makrofitai: rū�inė sudėtis, gausumas
(egz/m2), biomasė (kg/m2)
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 Periodi�kumas  4-6 k.  per  metus,

ekspediciniai
stebėjimai i� laivo,
mėnesiniai pakrantės
stebėjimai sausumos
transportu, kranto
stotyse: vandens
temperatūra,
bangavimas 3 kartus
per parą, ledo
stebėjimai,
druskingumas - 1 kartą
per parą

 4-16 k. per metus;
 H2S, skendinčios
med�iagos - 4 k. per
metus

 naftos  produktai - 4-
16 k. per metus;
 DDT  ir  jo
metabolitai,
 alfa ir gama  HCH - 4
k. per metus,
pavir�iaus aktyvios
med�iagos - 4-16 k.
per metus
 

 1 k. per
 metus;
 Hg - 4-16 k. per
metus
 

 radionuklidai
90Sr, γ spinduoliai
-1 k. per metus

 fitoplanktono pirminė  produkcija -3
k. per  metus;
 chlorofilas  �a� - 4-16 k.per metus;
 bakterioplanktonas: gausumas,
biomasė,  produkcija - 3-16 k.per
metus, bendras koliform. indeksas - 6-
16 k. per  metus;
 fitoplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė -  4-16;
protozooplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas,  biomasė - 2;
 mezozooplanktonas: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė - 2;
makrozoobentosas: rū�inė sudėtis,
gausumas, biomasė - 1 k. per metus;
 makrofitai: rū�inė sudėtis, gausumas,
biomasė - 1 k. per metus.

 Monitoringo
stočių skaičius

 29 okeanografinės
stotys, 3 priekrantės
stotys �kar�tuose
ta�kuose�, 3 kranto
stotyse:
 temperatūra  - 3,
druskingumas - 3,
bangavimas - 3, ledo
steb.ėjimai - 3

 31
 H2S - 5,
 skendinčios
med�iagos - 4

 Naftos  produktai -
18;
 DDT ir jo
metabolitai, alfa ir
gama  HCH (10),
pavir�iaus aktyvios
med�iagos - 8

 7;
 Hg -17

 5  fitoplanktono pirminė  produkcija-8;
 chlorofilas  �a�-23;
 bakterioplanktonas - 18, bendras
koliform. Indeksas - 11;
 fitoplanktonas - 17;
protozooplanktonas,
mezozooplanktonas - 21;
 makrozoobentosas -  20;
 makrofitai - 8

 Atsiskaitymo
periodi�ku-mas

 kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus

 Vykdomoji
institucija

 Aplinkos ministerijos
Jūrinių tyrimų centras

 Aplinkos ministerijos
Jūrinių tyrimų centras

 Aplinkos ministerijos
Jūrinių tyrimų centras

 Aplinkos
ministerijos
Jūrinių tyrimų
centras

 Aplinkos
ministerijos
Jūrinių tyrimų
centras

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų
centras
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                                                                                                                             Dugno nuosėdos
  Specifinės ter�iančios med�iagos  Sunkieji  metalai  Radionuklidai
 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 naftos  produktai (mg/kg);
 DDT ir jo metabolitai, alfa ir gama
HCH (µg/kg), fenoliai  (mg/kg)

 sunkieji  metalai : Pb,  Cu, Cd , Zn,
 Fe, Cr, Ni, Mn, Hg (mg/kg)

 90Sr, γ spinduoliai (Bq/kg)

 Periodi�kumas  3 kartus per metus  kartą per metus; (Hg - 3  kartus per metus)  kartą per metus
 Monitoringo
 vietų skaičius

 7  7  4

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus

 Vykdomoji
 institucija

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų
centras

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras  Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras, Aplinkos
ministerijos Jungtinis tyrimų centras

                                                                                                                           Biota9

  Specifinės ter�iančios med�iagos  Sunkieji  metalai  Radionuklidai
 Parametrai ir ma-
tavimo vienetai

 DDT ir jo metabolitai, alfa ir gama
HCH (ng/g);

 Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Hg (µg/g)  90Sr, γ spinduoliai (Bq/kg)

 Periodi�kumas  kartą per metus  kartą per metus   kartą per metus
 Monitoringo
 vietų skaičius

 2  2  2

 Atsiskaitymo
 periodi�kumas

 kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus

 Vykdomoji
 institucija

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų
centras

 Aplinkos ministerijos  Jūrinių tyrimų centras  Ekologijos institutas, Aplinkos ministerijos Jungtinis
tyrimų centras

 �emyninio kranto zona
  Morfometriniai stebėjimai  Litologiniai stebėjimai
 Parametrai ir matavimo vienetai  kranto dinamikos greitis (m/metai); kranto

deformacijos apimtys (m3/metai)
 sąna�ų sudėties pokyčiai (mm/metai)

 Periodi�kumas  4 kartus per metus  4 kartus per metus
 Monitoringo vietų skaičius  50  50
 Atsiskaitymo periodi�kumas  kartą per metus  kartą per metus
 Vykdanti institucija  Geografijos institutas, AM regioniniai parkai  Geografijos institutas, AM regioniniai parkai

                                                          
 9 Specifinës terðianèios med�iagos, sunkieji metalai - strimėlėje, menkėje, plek�nėje, makomoje ir midijoje; radionuklidai - strimėlėje ir makrofituose.
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 2.4.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Baltijos jūros monitoringo duomenys naudojami:

 1) vertinant jūros hidrometeorologinę, hidrocheminę ir hidrobiologinę būklę ir
prognozuojant tolesnius galimus procesus;

 2) vertinant i�tekančių i� Kur�ių marių vandenų paplitimą ir poveikį jūros pakrantės
zonoje, taip pat jūros giluminių vandenų priklausomybę nuo įtekančių i� �iaurės
jūros sūriųjų vandenų srautų;

 3) sprend�iant apie gamtinių sąlygų ir antropogeninės veiklos poveikį jūros biotai ir
kitiems gamtiniams resursams;

 4) nustatant  aplinkos kokybės kitimo tendencijas, prognozuojant  ir modeliuojant
galimas situacijas;

 5) vertinant Lietuvos teritorijos ploto dinamiką bei sudarant prielaidas nacionalinėms
krantotvarkos bei krantotyros programoms parengti;

 6) plėtojant jūroje laivininkystę, �vejybą, ie�kant ir i�gaunant i� jūros dugno mineralines
�aliavas, gerinant jūros makrofitų augimo bei �uvų ner�to sąlygas;

 7) ma�inant neigiamą i�ve�amo į jūrą uosto grunto poveikį, gerinant jūros pakrantės
rekreacines sąlygas, projektuojant pakrantėje ir jūroje hidrotechninius įrenginius;

 8) vertinant ekologines labai pavojingų gamtinių rei�kinių, laivų ir kranto įmonių
avarijų sukeltus padarinius bei prognozuojant tolesnes galimas pasekmes;

 9) tobulinant  aplinkos kokybės kontrolę, prevencines priemones, kuriant naujus
vykdomų stebėjimų ir kontrolės metodus;

 10) vertinant bet kokios ūkinės veiklos krante bei kranto zonoje (hidrotechninių įtvarų
statyba, urbanizuotų rekreacinių zonų plėtra ir t.t.) galimybes bei geoekologinį
poveikį aplinkai.
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 2.5. PO�EMINIS VANDUO
 
 2.5.1. Įvadas
 Po�eminis vanduo yra atskira aplinkos geosfera, susieta su pavir�inio vandens sfera ir
lemianti pastarosios egzistavimą. Antra vertus, po�eminis vanduo yra pagrindinis  geriamojo
vandens �altinis. Kaip ir kitas aplinkos geosferas, po�eminį vandenį veikia teritorijos
antropogeninė apkrova, dėl kurios prastėja vandens kokybė, eikvojami resursai. �iems
procesams kontroliuoti ir prognozuoti yra būtinas nuolatinis  monitoringas.
 Valstybinį po�eminio vandens monitoringą vykdo Lietuvos geologijos tarnyba.
Po�eminio vandens monitoringas Lietuvoje vykdomas nuo 1946 metų. 1995 m. buvo parengta
ir pradėta įgyvendinti nauja valstybinio po�eminio vandens monitoringo koncepcija, labiau
atitinkanti kompleksi�ko aplinkos monitoringo reikalavimus. Pagrindiniai �iuo metu vykdomo
monitoringo trūkumai:

•   nėra pakankamai monitoringo stočių (�iuo metu trūksta 4);
•   ne visose stotyse  yra pakankamai grę�inių, reikalingų stebėjimams atlikti.

 Be to, �iuo metu nėra atliekamas lakiųjų organinių junginių, pesticidų bei kitų toksinių
med�iagų stebėjimas po�eminiame vandenyje, nevykdomas aeracijos zonos drėgmės
monitoringas. Minėtieji stebėjimai nėra įtraukti ir �ią programą, nes neparengtos galutinės
tyrimo i�vados apie auk�čiau i�vardintų parametrų monitoringui vykdyti būtinumą ir tvarką.

Pagrindiniai  u�daviniai:
Nustatyti po�eminio vandens resursų kokybinius ir kiekybinius (cheminės sudėties)

pokyčius dėl gamtinių ir antropogeninių faktorių bendro poveikio.

2.5.2. Monitoringo struktūra
Valstybinio monitoringo tinklas apima visą Lietuvos teritoriją, suskirsčius ją į atskirus

rajonus (priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, teritorijos geomorfologijos bei ūkinės
veiklos intensyvumo  (t.y. antropogeninės apkrovos). Jį sudaro 34 pagrindinės stebėjimų
stotys, i� kurių 30 jau įrengta, bei 14 pagalbinių  stočių (�r. 2.5. pav.; prieduose A.3 lentelė).

Kiekvieną monitoringo  stotį sudaro nuo 2-3 iki 5-6 stebimųjų grę�inių, priklausomai
nuo to, kiek toje vietoje yra vandeningų horizontų.
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2.5 p

av. Po�eminio vandens monitoringo stočių tinklas

2.5.3. Monitoringo planas
Visą monitoringo stebėjimų kompleksą sudaro vandens lygių matavimai ir vandens

cheminės sudėties tyrimai. Pirmieji atliekami visuose monitoringo tinklo grę�iniuose, antrieji
- tik atraminių  stočių grę�iniuose. Monitoringo veiksmų planas  yra pateiktas 2.5.3 lentelėje.

Numatytos sunkiųjų metalų tyrimo apimtys yra �iek tiek didesnės nei kitose
monitoringo programos dalyse, nes po�eminio vandens resursai yra pagrindinis geriamo
vandens �altinis, taigi laikantis esamų geriamo vandens kokybės normų būtina stebėti daugiau
parametrų.

Vilnius

Kaunas

Klaipëda

Ðiauliai

Panevëýys
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2.5.3  lentelė. Po�eminio vandens kokybės stebėjimai

Parametrų grupės Fiziniai parametrai Hidrocheminiai parametrai Sunkieji metalai

Parametrai
ir matavimo
vienetai

vandens lygis (m) pH, Eh, specifinis elektros laidumas
(mS/m); O2, HCO3, Cl, F, SO4, Na, K;
Ca, Mg; sausoji liekana kietumas, NH4
ChDSMn, (mg/l);
NO2-N, NO3-N, NH4-N (mgN/l);
PO4-P (mgP/l);
i�skaičiuojami:
mineralizacija (mg/l)

Pb, Ni, Cu, Cr, Cd, Fe,
Zn, Mn, Sr, Al, Co, Ba,
St (µg/l)

Periodi�kumas 5 -10 kartų per
metus

2 kartus per metus kas 2+3 metai

Monitoringo vietų
skaičius

34+14 34 34

Atsiskaitymo
periodi�kumas

kartą per metus kartą per metus kartą per metus

Vykdomoji
institucija

Lietuvos geologijos
tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba Lietuvos geologijos
tarnyba

2.5.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
Po�eminio vandens monitoringo duomenys naudojami:

1) po�eminio vandens kokybės kitimo tendencijoms bei kokybės kitimo prie�astims
įvertinti;

2) planuojant ilgalaikes po�eminio vandens apsaugos programas �alies teritorijoje arba
atskiruose jos regionuose;

3)  vertinant geriamojo vandens kokybę.
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3. DIRVO�EMIO MONITORINGAS

Dirvo�emio u�ter�tumo stebėjimai ir tyrimai iki �iol da�niausiai buvo fragmentinio
pobūd�io ir ma�ai tarpusavyje koordinuojami. Atsi�velgiant į ypatingą dirvo�emio svarbą ir į
tai, kad dirvo�emis yra aktyviausiai veikiamas litosferos komponentas,  o jame vykstantys
procesai lemia kitų aplinkos komponentų būklę, �ioje aplinkos monitoringo programoje
numatyta vientisa bendroji dirvo�emio monitoringo sistema. Dirvo�emio savybių ir jo
u�ter�tumo monitoringo sistema apima mi�ko ir lauko dirvo�emių monitoringą.

Nuo 1997 metų �alyje pradėta naudoti naujoji Lietuvos dirvo�emių klasifikacija
(DLK97LT). Ji sudaryta laikantis genetinio principo, ir pagal pagrindinius nurodymus
pasaulio dirvo�emiams klasifikuoti (ISSS-ISRIC-FAO, 1994) ir yra suderinta su Pasaulio
dirvo�emių �emėlapio legenda (FAO-UNESCO-ISRIC, 1990). Vykdant dirvo�emių
monitoringą, tiek mi�ko, tiek lauko dirvo�emių tipų ir potipių pavadinimai ir simboliai bus
suderinti su naująja dirvo�emių klasifikacija. Pavyzd�ių paėmimo principas kol kas dėl to
nesikeis, o anksčiau surinktus duomenis bus galima interpretuoti tarptautiniu mastu. Ateityje,
papildomai naudojant labai gausią �alies dirvo�emių tyrimo med�iagą, galimas tam tikras
dirvo�emių tipų ir dirvo�emio skirstymo į atskirus rajonus tikslinimas.

Tikslas:
Analizuoti ir ai�kinti kokybinių ir kiekybinių procesų raidą, prognozuoti ir kontroliuoti

numatomus procesus, nustatyti priemones, u�tikrinančias dirvo�emių tvarumą.

3.1. MI�KO DIRVO�EMIS

3.1.1. Įvadas
Pagal tarptautinę JTO EEK mi�ko ekosistemų būklės stebėjimų programą "ICP

Forests" nuo 1992 m. 31-oje Europos valstybėje vykdomas mi�ko dirvo�emių monitoringas.
Lietuvos (arba regioninį) I lygio mi�ko dirvo�emių monitoringą nuo 1992 m. atlieka Lietuvos
mi�kų instituto dirvo�emio specialistai,  vadovaudamiesi tarptautinės "ICP Forests"
programos rekomendacijomis. Vykdant Lietuvos mi�ko dirvo�emių monitoringą, 1992 ir 1993
m. surinktuose mi�ko dirvo�emių bandiniuose nustatyta: pHCaCl2, bendrieji N, P, K, Ca ir Mg,
mainų H+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ ir Al3+, judriosios S, org. C bei bendrieji sunkiųjų metalų (Pb,
Cd, Cu, Zn, Cr, Ni, Fe ir Mn) kiekiai, mainų katijonų imlumas, prisotinimas bazėmis.

Detaliau neigiamus mi�ko dirvo�emių pokyčius galima įvertinti tik pakartotinai (kas 5
metai) atlikus tuose pačiuose objektuose - nuolatinio stebėjimo stotyse - surinktų bandinių
cheminę analizę. �is monitoringas bus sudėtindesnio,  "ICP Forests" rekomenduojamo II
lygio. Nuo I lygio jis skiriasi tuo, kad mi�ko dirvo�emių bandiniai imami ne tik 0-5, 5-10 bei
10-20 cm, bet ir 20-40 ir 40-80 cm gylyje.
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Pagrindiniai  u�daviniai:
•  stebėti sunkiųjų metalų, biogeninių med�iagų kiekius mi�ko dirvo�emyje;
•  fiksuoti teigiamus ir neigiamus dirvo�emių dangos ir atskirų savybių pokyčius laikui

bėgant;
•  nustatyti kokybinių ir kiekybinių pokyčių (rūg�tėjimas, biogeninių med�iagų

i�plovimas ir jų kiekių pusiausvyros suardymas, u�ter�tumas sunkiaisiais metalais ir
kt.) mi�ko dirvo�emiuose priklausomybę nuo oro u�ter�tumo.

 
 Vykdant kompleksi�ką sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringą, Lietuvos

nacionalinių parkų (Auk�taitijos, Dzūkijos ir �emaitijos) rezervatų zonose, įsteigtose
integruoto monitoringo stotyse,  dirvo�emio cheminės sudėties stebėjimai atliekami
globaliniu mastu (foninis dirvo�emio kokybės monitoringas). (�r. �Kompleksi�kas
sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringas�, psl. 70).

 
 3.1.2. Monitoringo struktūra
 Esamame Lietuvos mi�kų monitoringo 4×4 km bioindikatoriniame tinkle parinktos

235 nuolatinės dirvo�emio stebėjimo stotys, i�dėstytos mi�kuose 8×8 km atstumu. �is
tinklas parinktas siekiant  kuo optimaliau atspindėti mi�kų rū�inę sudėtį, dirvo�emių ir
augimviečių įvairovę. Siekiant gautus duomenis palyginti su kitų valstybių duomenimis, į
Mi�ko dirvo�emių koordinacinį centrą (FSCC, Gent, Belgija) siunčiami duomenys, gauti
retesnio 16×16 km tinklo 74 nuolatinio stebėjimo stotyse. Kiekvienai nuolatinio stebėjimo
stočiai yra nustatytos tam tikros geografinės koordinatės. Regioninio mi�ko dirvo�emių
lauko darbai vykdomi rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais.

 
 3.1.3. Monitoringo planas
 
 3.1.3 lentelė. Mi�ko dirvo�emių cheminė sudėtis bei atskirų savybių stebėjimas

 Parametrai ir
matavimo vienetai

 mi�ko paklotės masė (kg/m2 );
 pHCaCl2; org. Cbendras, Nbendras, CaCO3 (g/kg);
 bendrieji P, K, Ca, Mg, Na, Al, Fe, Cr, Ni, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd (mg/kg);
 mainų rūg�tingumas, rūg�tieji ir baziniai mainų katijonai (kmol(+)/ kg);
 i�skaičiuojami:
 pasotinimo bazėmis laipsnis (%);
 mainų katijonų imlumas (kmol(+)/ kg)

 Periodi�kumas  kas 5 metai
 Monitoringo vietų
skaičius

 235
 

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

  kartą per metus

 Vykdomoji
institucija

 Lietuvos mi�kų institutas
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 3.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Mi�ko dirvo�emio monitoringo duomenys naudojami:

 1) vertinti mi�kų pa�eidimo ir �uvimo prie�astis (kartu atliekant mi�kų augmenijos
monitoringą);

 2) vertinti foninį dirvo�emių u�ter�tumą sunkiaisiais metalais, jų kaupimosi ir
migracijos kelius, poveikį mi�kų biocenozėms.

 

 3.2. LAUKO DIRVO�EMIS
 

 3.2.1. Įvadas
 Atlikti ankstyvesnieji lauko dirvo�emio agrocheminiai tyrimai rodo, kad
daugumoje Lietuvos dirvo�emių nėra pakankamai maisto med�iagų, taip būtinų
kultūriniams augalams. Norint i�auginti gausesnį jų derlių, reikia  vartoti trą�as bei
pesticidus prie� įvairius kenkėjus, sukeliančius augalų ligas. Be abejo, �ios priemonės
kelia �emės ūkio pramonę, bet, kita vertus, turi neigiamą poveikį ir gamtinei aplinkai, ją
trę�damos. Tačiau gamtinei aplinkai turi įtakos ir pramonės įmonių, atominių elektrinių,
katilinių, o pastaruoju metu ir ypač suintensyvėjusi autotransporto ter�alų emisija, buitinė
tar�a bei rūg�tieji  krituliai. Visi  anksčiau nurodyti faktoriai keičia dirvo�emių savybes,
tačiau ne visuose dirvo�emiuose �ios  savybės keičiasi vienodai. Dėl dirvodaros sąlygų
nevienodumo dirvo�emių danga yra gana įvairi. Tačiau dėl tam tikrų klimato,
dirvodarinių uolienų, reljefo ypatumų galima į�velgti ir dirvo�emių bei atskirų jų savybių
pasiskirstymo dėsningumus. Tai leid�ia respublikos teritoriją suskirstyti į atskirus
geografinius vienetus - dirvo�eminius rajonus (3.1 pav.). Toks dirvo�emių suskirstymas į
atskirus rajonus padeda geriau pritaikyti �emės dirbimo, trę�imo, kalkinimo, melioracines
ir antierozines priemones, parinkti ir auginti toms sąlygoms geriausiai tinkamus augalus
bei atskiras jų veisles. I�skyrus dirvo�eminius rajonus, galima sukurti dirvo�emio
monitoringo programą, kuri padėtų įvertinti  �monių antropogenę veiklą, leistų susidaryti
vaizdą apie atskirų dirvo�emių, skirtingų jų genetinių horizontų, įvairių �emės ūkio
naudmenų u�ter�tumą pesticidais, pavojingomis ar kenksmingomis �mogui, gyvūnijai
atskirų elementų koncentracijomis bei  sunkiaisiais metalais.
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 3.1 pav. Lietuvos dirvo�eminiai rajonai:

ajūrio �emumos ir Nemuno deltos glėji�kieji velėniniai jauriniai smėliai; 2 - Vakarų �emaitijos
k�tės glėji�kieji velėniniai jauriniai priesmėliai ir priemoliai; 3 - �emaitijos ir Kur�o auk�tumų
i�kai pajaurėjusieji velėniniai jauriniai ir glėji�kieji velėniniai jauriniai priesmėliai ir priemoliai; 4 -

tijos rytų plynauk�tės glėji�kieji velėniniai jauriniai ir menkai pajaurėjusieji velėniniai jauriniai
ėliai ir priemoliai; 5 - Vidurio Lietuvos �emumos velėniniai glėji�kieji priesmėliai ir priemoliai; 6 -

no �emupio velėniniai glėji�kieji ir glėji�kieji velėniniai jauriniai priemoliai; 7 - Vakarų Auk�taitijos
k�tės glėji�kieji velėniniai jauriniai  ir menkai pajaurėjusieji velėniniai jauriniai priesmėliai; 8 -

no vidurupio ir Neries �emupio plynauk�tės glėji�kieji velėniniai jauriniai ir menkai pajaurėjusieji
niai jauriniai priemoliai, priesmėliai, smėliai; 9 - Baltijos auk�tumų nuardytieji velėniniai jauriniai
ėliai ir priemoliai; 10 - Pietryčių Lietuvos tipingieji jauriniai ir velėniniai jauriniai smėliai; 11 - Dysnos
os glėji�kieji velėniniai jauriniai priemoliai; 12 - A�menos lygumos ir Lydos plynauk�tės vidutini�kai ir
iai pajaurėjusieji velėniniai jauriniai priesmėliai; 13-15 - Kazlų Rūdos, Karsaki�kio, Smalininkų senųjų
ygumų velėniniai jauriniai, tipingieji jauriniai, glėji�kieji velėniniai jauriniai smėliai.

agrindiniai u�daviniai:
suoti teigiamus ir neigiamus lauko dirvo�emio dangos ir atskirų savybių pokyčius

i bėgant;
statyti plotus,  taip pat atskiras �emės ūkio naudmenas, kur dėl netinkamos ūkinės
os gali susidaryti neigiamas pagrindinių maisto med�iagų balansas;
statyti įvairių elementų  priemai�ų įtaką dirvo�emio savybėms;
statyti dirvo�emio kokybės pokyčius, ypač plotuose, kurie buvo gausiai trę�iami
ralinėmis trą�omis, ir anksčiau buvusiuose rūg�čiuose, tačiau da�nokai kalkintuose
ose;
bėti pesticidų, sunkiųjų metalų kaupimosi tendencijas.
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 3.2.2. Monitoringo struktūra
 Nuo 1993 m. lauko dirvo�emių tyrimai pradėti 15-oje Lietuvos dirvo�eminių rajonų,

kiekviename i� jų kasmet parenkant po vieną apie 200 ha dyd�io plotą būdingose tam
rajonui vyraujančiose dirvo�emių atmainose. Per penkerius metus (1993-1997 m.) Lietuvoje
parinkti ir i�tirti 75 minėto dyd�io plotai (kiekviename dirvo�eminiame rajone po 5).
Remiantis �iais pagrindinių agrocheminių rodiklių (pHKCl, judriųjų P2O5 ir K2O, mainų Ca ir
Mg - apie 200 ha plote, agrostacionariose 20×20 m aik�telėse - 0-20, 20-40, 40-60 cm
sluoksniuose - Cd, Cr, Pb, Ni, Cu, Zn, Fe, pesticidų, humingajame sluoksnyje - organinės
anglies, humuso, sieros susikaupimo dirvo�emyje) stebėjimais, bus įvertinta įvairių Lietuvos
dirvo�eminių rajonų skirtingų dirvo�emio atmainų ekologinė būklė. Rotaciniu principu po
penkerių metų �iose parinktose stacionariose aik�telėse stebėjimai bus pakartoti. Jie leis
susidaryti vaizdą apie įvairių dirvo�emio agrocheminių savybių, sunkiųjų metalų, pesticidų
pokyčius įvairiuose Lietuvos dirvo�emiuose.

 Dirvo�emio bandiniuose, paimtuose i� ariamojo sluoksnio vidutini�kai i� 3-3.5 ha
dyd�io plotelių 15-20 vietų, i�skirtų prisilaikant atskirų dirvo�emio atmainų ribų, tiriamas
dirvo�emio rūg�tumas, judrieji P2O5 ir K2O, mainų Ca ir Mg.

 Sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Pb, Ni, Cu, Zn, Fe) pesticidų, organinės anglies, humuso,
sieros kiekiams nustatyti ir jų pasikeitimams stebėti kiekvieno ploto (apie 200 ha) įvairiose
atmainose parinkta po 8-10 nuolatinių  20×20 m aik�telių. I� jų dirvo�emio bandiniai imami
i� 8-10 vietų kiekvienoje aik�telėje ne tik i� humusingojo 0-20 cm, bet ir i� podirvio 20-40 ir
40-60 cm gylio sluoksnių. Sunkieji metalai, pesticidai i� visų dirvo�emių sluoksnių
nustatomi tik humusingajame sluoksnyje.

 Kol kas būtina stebėti anksčiau �emės ūkyje naudotų pesticidų, susikaupusių
gilesniuose dirvo�emio sluoksniuose, likusius kiekius, taip pat būtina atlikti specialiuosius
tyrimus naujai pradėtų naudoti pesticidų pavojingumui aplinkai įvertinti. Atlikus jų poveikio
dirvo�emiui pirminę analizę, pavojingąsias grupes būtina įtraukti į dirvo�emio monitoringo
programą.
 
 3.2.3. Monitoringo planas
 
 3.2.3 lentelė. Lauko dirvo�emių cheminė sudėtis, atskirų savybių bei u�ter�tumo pesticidais
stebėjimai
 Parametrai ir
 matavimo vienetai

 pHKCl;
 judrieji P2O5 ir K2O, mainų Ca ir Mg, Sbendra,
sunkieji metalai Cd, Cr, Pb, Ni, Cu, Zn, Fe
(mg/kg);
 org. Cbendras, humusas (%)

 chlororganiniai insekticidai:
 α-HCH, γ-HCH, DDE, DDT,
 simtriaziniai herbicidai:
 simazinas, prometrinas, atrazinas,
propazinas, 2,4 D-grupė:
 2,4 D- amino druska;
 toluidinai:
 treflanas (mg/kg)

 Periodi�kumas  kas 5 metai rotaciniu principu
 Monitoringo vietų
skaičius

 600  75
 

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje  metų pabaigoje
 

 Vykdomoji
institucija

 Lietuvos �emdirbystės instituto Agrocheminių
tyrimų centras

 Aplinkos ministerijos  Jungtinis
tyrimų centras
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 3.2.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Lauko dirvo�emio  monitoringo duomenys naudojami:

 1) nustatyti atskirų pagrindinių dirvo�emio agrocheminių rodiklių, sunkiųjų metalų,
pesticidų sankaupas įvairiuose Lietuvos dirvo�emiuose, jų pasiskirstymo dėsningumus
bei pokyčius laikui  bėgant,  nustatyti atskirų rodiklių koreliacinius ry�ius ir sudaryti
respublikos �emės ūkio naudmenų sunkiųjų metalų pasiskirstymo �emėlapius;

 2) įvertinti dirvo�emių jautrumą antropogeninėms apkrovoms, migracines savybes bei
gebą apsivalyti nuo ter�alų;

 3) įvertinti galimą dirvo�emio u�ter�tumo poveikį �monių sveikatai.
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 4. AUGMENIJOS MONITORINGAS
 4.1.1. Įvadas

 Augmenijos monitoringas, sudarantis plačiai pasaulyje vykdomo biotos
monitoringo dalį, svarbus tuo, kad jį vykdant fiksuojami pirminę produkciją gaminančių
augalų rū�ių ir bendrijų pokyčiai. I� jų galima spręsti apie bendruosius  aplinkos pokyčius,
galinčius turėti įtakos visiems aplinkos biotiniams komponentams ir pačiam �mogui. Labai
da�nai monitoringo tikslams naudojamos indikatorinės augalų rū�ys, pagal kurių specifines
reakcijas fiksuojami aplinkos pokyčiai.

 Biologiniams (taigi ir augmenijos) monitoringo metodams įdiegti nereikia didelių
investicijų ar ypač  sudėtingos įrangos - tam reikalingi auk�tos kvalifikacijos specialistai,
tam tikros indikatorinių organizmų parinkimo sąlygos bei gebėjimas tinkamai analizuoti ir
įvertinti gautą sudėtingą informaciją. Taigi  �ioje srityje glaudus aplinkosaugos ir
mokslinių institucijų bendradarbiavimas yra ypač svarbus.

 Reorganizuojant ankstesnę ir diegiant �iuo  metu vykdomą aplinkos monitoringo
programą buvo numatytas palaipsnis biotos monitoringo posistemės, apimančios
augmenijos ir gyvūnijos monitoringą, plėtojimas, tačiau dėl lė�ų trūkumo �is sumanymas
nebuvo įgyvendintas.

 Pastaruoju  metu vykdomoje augmenijos monitoringo programoje  daugiausia
dėmesio skiriama mi�kų, kaip vieno i� svarbiausių neigiamų antropogeninių procesų
stabilizatoriaus ir vieno i� jautriausių aplinkos komponentų,  monitoringui. Med�ių
pakenkimo procesai ir mi�kų būklė nuo 1988 m. yra stebima pagal Europos mi�kų
monitoringo programą (ICP Forests), o nuo 1994 m. Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos
valstybėse, vykdoma Tarptautinė mi�kų būklės, bioįvairovės bei produktyvumo
monitoringo programa (EMAP). �ioje programoje ypatingas dėmesys skiriamas mi�ko
augalinių bendrijų bioįvairovei (visiems jų  komponentams: med�iams, krūmams, �olinei
augalijai, samanoms, paparčiams ir kerpėms), todėl yra labai vertinga Konvencijos dėl
bioįvairovės i�saugojimo po�iūriu.

 Nors �iuo metu natūralia ir kultūrinių pievų augalija padengti plotai u�ima keliolika
procentų bendrojo valstybės naudmenų ploto, iki �iol specializuoti pievų monitoringo darbai
nėra vykdomi. Pievų bendrijų ilgalaikė dinamika pagal patvirtintą metodiką stebima tiktai
trijuose agrostacionaruose. Agrostacionarų monitoringui atlikti buvo stokojama nuolatinio
finansavimo. Kai kurie pievų monitoringo darbai buvo vykdomi pagal �Tatulos� fondo
remiamą Karstinio regiono programą, tačiau 1997 metais �ių darbų finansavimas buvo
nutrauktas.

 Kita vertus, pievų augmenijos monitoringo darbai tampa vis aktualesni:  kiekvienais
metais didėja pievų plotai, dalis kultūrinių pievų patiria renatūralizacijos procesus, suma�ėjus
ūkininkavimo intensyvumui, ma�ėja ir ariamosios �emės plotai, kuriuos u�ima pievų �olės ir
prasideda pirminės pievų augalijos formavimosi stadijos. �ie procesai vyksta visoje Vidurio
Europoje, todėl  tikslios augmenijos monitoringo informacijos kaupimas yra aktualus  net ir
Vakarų Europos valstybėms. Plataus masto savaiminės renatūralizacijos procesų stebėjimas
yra svarbus augmenijos monitoringo programos u�davinys.

 Nuoseklūs pelkių monitoringo darbai Lietuvoje iki �iol nebuvo  vykdomi, nors kai
kurie atskirų mokslininkų arba mokslo institucijų atlikti darbai pagal metodinį lygį ir pobūdį
i� esmės galėtų būti priskirti prie monitoringo darbų. Pelkių augalija labiausiai i� visų
augalijos tipų nukentėjo pokario �planinio� ūkio laikais. Ma�iau paliestos liko dalis
auk�tapelkių ir tarpinio tipo pelkių, tuo tarpu dauguma �emapelkių buvo sukultūrintos. Pelkių
augmenijos monitoringas bus vykdomas  i� visos pelkių augalijos i�nykimo ir atsikūrimo
stadijų įvairovės  parinkus etaloninius monitoringo objektus, parengus monitoringo darbų
metodikas. Monitoringo objektus siekiama parinkti aplinkosaugos struktūroms
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priklausančiose pelkėse arba kitose vietovėse, kur būtų  garantuotos apsaugos bei
kontroliuojamo naudojimo sąlygos.

 I� visų Lietuvos gėlavandenių ekosistemų komponentų stebėjimų ma�iausiai dėmesio
buvo skiriama vandens augmenijos monitoringo darbams. Sistemingai vandens augmenijos
monitoringo darbai �iuo metu vykdomi vos 5 Lietuvos e�eruose. Tuo tarpu hidrocheminiai,
hidrologiniai, vandens kokybės parametrai stebimi ne tiktai daugelyje e�erų,  bet ir upėse.
Vandens augmenijos monitoringo darbai turi būti vykdomi taip, kad  pavyktų nustatyti, kaip
suma�ėjus tar�ai,  pakistų e�erų senėjimo procesai. Taip būtų galima įvertinti ir kitus
pokyčius: kaip keičiasi upės augalija, suma�ėjus upės tar�ai, biogeninių elementų prietakai,
taip pat suintenyvėjus ūkininkavimui. Mūsų valstybė  skyrė mil�ini�kas lė�as vandenvalos
įrenginiams  statyti, tačiau  nerandama galimybių skirti gerokai ma�esnes lė�as Nemuno,
Neries ar kitos upės vandens augalijos pokyčiams,  pradėjus veikti �ioms vandenvalos
sistemoms, fiksuoti. Augmenijos  monitoringas turi būti atliekamas taip, kad būtų galima
įvertinti bendrąją vandens telkinių būklę ir atskiras vandens augalijos raidos tendencijas.

 Retųjų ir nykstančiųjų rū�ių bei bendrijų monitoringas iki �iol vykdytas nenuosekliai.
Monitoringo vietos  ir objektai parinkti pasinaudojus  Botanikos instituto 1986-1988 metų
mokslinio tiriamojo darbo ataskaita �Sukurti ilgalaikių stacionarų sistemą Lietuvos augalijos
struktūrai ir dinamikai tirti� (Vilnius, 1988). Priklausomai nuo rū�ies arba bendrijos
specifikos, monitoringo darbai atliekami kas 1-5 metai �imte monitoringo objektų, apimančių
30 retųjų ir nykstančiųjų rū�ių (i� bendrojo 200 skaičiaus) ir 20 retųjų ir nykstančiųjų bendrijų
(i� bendrojo 70 skaičiaus).

 
 Pagrindiniai �iuo metu vykdomo  monitoringo posistemės trūkumai:
•   stebėjimai daugiausia yra orientuoti į ter�iančių med�iagų poveikį stebimų augalijos

komponentų būklei, gausumui bei produktyvumui;
•   monitoringo sistema aprėpia tik dalį augmenijos įvairovės. Did�iausias dėmesys

tradici�kai yra skiriamas zoniniam augmenijos tipui - mi�kams, pradėtas vandens makrofitų
monitoringas, tačiau laukų ekosistemos stebėjimai (pievos, ganyklos) yra ai�kiai
nepakankami, o pelkių augmenijos monitoringas i� esmės visai  nevykdomas.
 

 Atsi�velgiant į susiklosčiusią padėtį ir į naujai priimtų tarptautinių dokumentų, visų
pirma Biologinės įvairovės konvencijos reikalavimus, �ioje monitoringo programoje
numatytos tokios  augmenijos monitoringo posistemės tobulinimo kryptys:

•   daugiau dėmesio skirti rodikliams, charakterizuojantiems botaninę įvairovę ir jos
pokyčius visuose tipuose - genetinių i�teklių, rū�ių ir ekosistemų lygiu, įvertinus ne tik
aplinkos tar�os, bet ir kitų neigiamų procesų - globalinio klimato at�ilimo, drėgmės re�imo
pokyčių ir t.t. poveikį;

•   į monitoringo programą būtina įtraukti  visų pagrindinių augmenijos tipų - mi�kų,
pievų, pelkių, vandens bei smėlynų augmenijos stebėjimus.

 Pradėjus vykdyti dabartinę monitoringo programą (1993 m.), buvo numatyta atlikti  ir
specialiuosius nykstančiųjų augalų rū�ių bei populiacijų stebėjimus bei jų radimo vietų
apskaitą, tačiau �is sumanymas nebuvo visi�kai įgyvendintas, vadovaujantis Biologinės
įvairovės konvencijos reikalavimais, �io pobūd�io stebėjimus naujojoje programoje būtina
optimizuoti.

 
 Tikslas:
 Natūralios bei antropogeni�kai sąlygotos augmenijos rū�inės įvairovės, gausos bei

produktyvumo kaitos pagrindinių tendencijų vertinimas ir prognozė.
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 Pagrindiniai  u�daviniai:
•  pateikti informaciją apie rū�inę įvairovę, būklę bei produktyvumą;
•  identifikuoti rū�is ir bendrijas, kurioms gresia did�iausias  pakenkimo ir i�nykimo

pavojus;
•  identifikuoti svarbiausius procesus ir �mogaus veiklos sritis, kurios kelia did�iausią

pavojų augmenijos  įvairovei ir produktyvumui;
•  kiekybi�kai įvertinti vykstančius augmenijos pokyčius bei raidos tendencijas,

sąlygojamas įvairių antropogeninių veiksnių (globalinis klimato at�ilimas, aplinkos
tar�a, kra�tovaizd�io pokyčiai ir kt.);

•  sukurti duomenų bazes rū�inei įvairovei, augmenijos produktyvumui, pagrindiniams
neigiamiems veiksniams charakterizuoti.

 4.1.2. Monitoringo struktūra
 Atsi�velgiant į tai, kad augmenijos monitoringo programa  iki �iol buvo nepakankamai

i�plėtota, �ioje augmenijos monitoringo programoje yra numatytos mi�kų, pievų, pelkių,
vandens, smėlynų ir laukų augmenijos monitoringas, taip pat retųjų ir nykstančiųjų rū�ių bei
bendrijų monitoringas.
 

 Mi�kų augmenijos monitoringas. Čia pateikiamoje naujojoje mi�kų monitoringo
programoje abi įvade minėtos  mi�kų monitoringo programos, parinkus vertingiausius ir
informatyviausius jų duomenis,  sujungtos į vieną - mi�kų būklės, bioįvairovės ir
produktyvumo monitoringo programą. Monitoringo darbai vykdomi  250  nuolatinio
stebėjimo stočių. Med�ių būklė kasmet vertinama visose  nuolatinio stebėjimo stotyse, o
bioįvairovės ir produktyvumo monitoringas rotaciniu principu kasmet vykdomas 50  stočių,
t.y. visas ciklas trunka 5 metus. Be to, intensyvus mi�kų monitoringas vykdomas
kompleksi�ko sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringo stotyse, esančiose Auk�taitijos,
Dzūkijos ir �emaitijos nacionaliniuose parkuose (�r. Kompleksi�kas sąlyginai natūralių
ekosistemų monitoringas, psl. 70). Augalijos monitoringo darbai, vykdomi kompleksi�ko
monitoringo stotyse, yra įtraukti  į sąlygi�kai natūralių ekosistemų  monitoringo programą ir
čia nepateikiami.

 
 Pievų augmenijos monitoringas. Vietos,  pievų monitoringui atlikti, parenkamos

atsi�velgiant į pievų augalijos paplitimą ir svarbą. Parenkama 10 natūralių pievų plotų
(monitoringo objektų):  3 - u�liejamose pievose ir 7 - �emyninėse pievose (3 psichrofitinėse ir
4 drėgnosiose). Kultūrinių pievų monitoringas vykdomas kaip ir anksčiau,  5 stacionaruose.
 
 Pelkių augmenijos monitoringas. Pelkių augalijos monitoringas bus vykdomas
stacionarių  skersjūvių metodu, apimant �emapelkes, tarpinio tipo pelkes ir auk�tapelkes.
Kamanų, �uvinto ir Čepkelių raisto rezervatuose, Amalvo pelkėje, Auk�taitijos ir �emaitijos
nacionaliniuose parkuose, Trakų istoriniame nacionaliniame parke, Ignalinos AE poveikio
zonoje. Monitoringo darbai atliekami 15 skersinių pjūvių. Kai kurių �ių skerspjūvių transektų
sutampa su prie� 60 metų atliktų ir prie� 10 metų pakartotų augalijos apra�ymų vietomis
(Kamanos) arba prie� 10 metų atliktų tyrimų vietomis (Čepkelių raistas).
 
 Vandens augmenijos monitoringas. Vandens augmenijos monitoringo vietos
suderintos su vandens monitoringo darbų objektais, t.y. augmenijos monitoringas vykdomas
tose upėse, e�eruose ir tvenkiniuose, kuriuose monitoringo metu nustatomi hidrologiniai,
hidrocheminiai ir hidrobiologiniai vandens telkinio parametrai.
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 Smėlynų augmenijos monitoringas. Smėlynų  augmenijos monitoringas bus
vykdomas kontinentinių smėlynų psamofitinėse pievose (Varėnos raj.) ir pajūrio kopų
biotopuose. Monitoringas bus vykdomas  skerspjūvių metodu �e�iuose objektuose (3 - Kur�ių
nerijos nacionaliniame parke, 1 - Nemirsetos pajūryje ir 2 -  Dzūkijos nacionalinio parko
teritorijoje). Kai kurių monitoringo  skerspjūvių  vietos Kur�ių nerijoje bus suderintos  su
�iame �imtmetyje atliktų istorinių augalijos apra�ymų vietomis ir jų pakartojimais, atliktais po
1980-ųjų metų.
 
 Laukų (segetalinės arba pikt�olių) augmenijos monitoringas. Jis Lietuvoje iki �iol
nebuvo vykdomas. Monitoringo vietos bus parinktos 9-iuose etalonuose, kurie sutaps su
kra�tovaizd�io monitoringo etalonais. Pradiniame laukų augalijos monitoringo etape
kiekviename Lietuvos agrarinio kra�tovaizd�io �emėvaizdyje bus  parenkama po vieną
monitoringo etaloną. Laukų augalijos monitoringo duomenimis bus galima naudotis
charakterizuojant ir agrostacionarų augalijos pokyčius.
 
 Retųjų, nykstančiųjų ir invazinių rū�ių bei bendrijų monitoringas. Monitoringą
numatoma atlikti ma�daug  200 vietų. Gauta  informacija bus ypač  svarbi vertinant
augmenijos įvairovės rū�inės sudėties pokyčius bei raidą.   
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 4.1.3. Monitoringo  planas

 
 4.1.3.1 lentelė. Mi�kų būklės, bioįvairovės ir produktyvumo monitoringo veiksmų planas

  Mi�kų būklės, bioįvairovės ir produktyvumo monitoringas
 Parametrai ir
 matavimo vienetai
 

 1. Med�ių stiebo ir lajos būklės parametrai:
 stiebo skersmuo,  defoliacija, dechromacija (mm);
 lajos santykinis ilgis, skersmuo, lapijos skaidrumas, ūglių nud�iūvimas, pakenkimų rū�ys(%);
 lajos tankumas (dcm).

 2. Rū�inė įvairovė  (vnt.):
 ant�eminės augalijos (med�iai, krūmai, �olės, paparčiai, asiūkliai, samanos, kerpės) rū�ys  (rū�is);
 epifitinės augalijos (kerpės) rū�ys.

 3. Gausumas   (rū�is):
 med�iai ir krūmai, �olės, paparčiai, asiūkliai, samanos, kerpės (vnt/ha).

 4. Fotosintetinis saulės aktyvumas atviroje vietoje ir po med�ių lajomis (padeng.%)
 Periodi�kumas  kas 5 metai (lajos defoliacija, dechromacija, lajos santykinis ilgis - kasmet)
 Monitoringo vietų skaičius  250
 Vykdomoji institucija  Lietuvos mi�kų institutas, Lietuvos �emės ūkio universitetas
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4.1.3.2 lentelė. Pievų augalijos monitoringo veiksmų planas
 Parametrai ir

matavimo vienetai
 rū�ių
įvairovė

(vnt.)

 rū�ių
gausumas -
padengimas

 gyvybingumas
(balais)

 fenologinė
fazė (Nr.)

 kontūrų
dinamika

 biologinis ir
ūkinis produkty-

vumas

 botaninė sudėtis  augimvietės
charakteristika

 kartografi-nė
schema

   (balai/ %)    (%)  (cnt/ha)  (%)   
 Periodi�kumas
 

 kas 5 metai  2+3 metai  kasmet  kas 5 metai

 Monitoringo vietų
skaičius

 20
 

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje
 

 Vykdomoji
institucija

 Botanikos institutas, Aplinkos ministerijos regioniniai padaliniai
 

 
 
 
 
 
 4.1.3.3 lentelė. Pelkių augalijos monitoringo veiksmų planas 

 Parametrai ir
 matavimo vienetai

 rū�ių įvairovė
(vnt.)

 rū�ių gausumas -
padengimas
 (balai/ %)

 gyvybingumas
 (balais)

 kontūrų dinamika
 (%)

 

 vandens
lygis/gylis

 (cm)

 augimvietės
charakteristika

 kartografinė
 schema

        
 Periodi�kumas
 

 kas 5-10 metų  2+3 metai  kas mėnesį  kas 5 metai

 Monitoringo vietų
skaičius

 10

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje
 

 Vykdomoji
institucija

 Botanikos institutas, Aplinkos ministerijos  regioniniai padaliniai
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 4.1.3.4 lentelė. Vandens augalijos monitoringo veiksmų planas
 Parametrai ir

matavimo vienetai
 rū�ių ir bendrijų

įvairovė
 (vnt.)

 rū�ių gausumas -
padengimas
 (balai/ %)

 gyvybingumas
 (balais)

 fenologinė fazė
 (Nr.)

 kontūrų dinamika
 (%)

 dominuojančių
bendrijų biol. prod.

 aeronuotrauka

       (cnt/ha)  
 Periodi�kumas
 

 kas 10 metų  kas 1, 3, 5 metai, priklausomai nuo vandens telkinio  kas 10 metų

 Monitoringo vietų
skaičius

 60 (e�eruose ir upėse - po 30)
 

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Botanikos institutas

 
 
 
 4.1.3.5. lentelė. Smėlynų augalijos monitoringo veiksmų planas

 Parametrai ir
matavimo vienetai

 rū�ių ir bendrijų
įvairovė
 (vnt.)

 rū�ių gausumas -
padengimas
 (balai/ %)

 gyvybingumas
 (balais)

 kontūrų dinamika
 (%)

 Biologinis
produktyvumas

 (cnt/ha)

 augimvietės
charakteristika

 kartografinė schema

 
 

       

 Periodi�kumas  2+3 metai
 

 Monitoringo vietų
skaičius

 6

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Botanikos institutas, Aplinkos ministerijos   regioniniai padaliniai
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 4.1.3.6 lentelė. Laukų (segetalinės) augalijos monitoringo veiksmų planas
 Parametrai ir

matavimo vienetai
 rū�ių ir bendrijų

įvairovė
 (vnt.)

 rū�ių gausumas -
padengimas
 (balai/ %)

 gyvybingumas
 (balais)

 fenologinė
fazė
 (Nr.)

 kontūrų
dinamika

 (%)

 biomasė
 (cnt/ha)

 augimvietės
charakteristika

 kartogra-
finė schema

         
 Periodi�kumas  2+3 metai

 
 Monitoringo vietų
skaičius

 8
 

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Botanikos institutas
 

 
 
 
 4.1.3.7 lentelė. Retųjų ir nykstančiųjų augalų rū�ių bei bendrijų monitoringo veiksmų planas

 Parametrai ir
matavimo vienetai

 rū�ių ir bendrijų
įvairovė
 (vnt.)

 rū�ių gausumas ir
padengimas
 (balai/ %)

 populiacijos
u�imamas plotas

 (ha)

 rū�ies
individų
skaičius
 (vnt.)

 gyvybingu-mas
(balais)

 fertilumas
 (balai)

 augimvietės
charakteristika

 kartogra-
finė schema

         
 Periodi�kumas  1, 5 metai
 Monitoringo vietų
skaičius

 200

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Aplinkos ministerijos regioniniai padaliniai, Botanikos institutas
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 4.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Augmenijos (augalų rū�ių ir bendrijų) monitoringo duomenys naudojami:

 1) prognozuojant antropogenines augmenijos kaitas (sukcesijas);

 2) reglamentuojant �emės naudojimą ir rengiant specialiąsias �emės naudojimo
sąlygas;

 3) nustatant saugomąsias teritorijas ir numatant specialiąsias augmenijos apsaugos
priemones;

 4) pagrind�iant  augmenijos atkūrimo  ir renatūralizavimo darbus;

 5) vertinant gamtosaugos priemonių arba ūkinės veiklos  poveikį aplinkai (t.p.ir
augmenijai);

 6) rengiant biologinės įvairovės kra�to studiją.
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 5. GYVŪNIJOS MONITORINGAS
 5.1.1. Įvadas
 Gyvūnijos monitoringas ypač svarbus sprend�iant gyvūnijos apsaugos problemas. Dėl
biotos i�teklių nuolatinio eikvojimo ir aplinkos tar�os ma�ėja biologinė įvairovė, be to silpnėja
ir visos ekosistemos stabilumas bei atsparumas. Norint įvertinti viso neigiamų veiksnių
komplekso poveikį gyvūnijai bei  nustatyti  realų pavojų pačiam �mogui, būtina vykdyti
biologinių procesų stebėjimus.

 �iuo metu vykdoma programa savo struktūra yra dalinė, kadangi ji neapima ir
neintegruoja visų valstybinės reik�mės monitoringo darbų, vykdomų Lietuvoje. Daugelis
stebėjimų, vykdomų rezervatuose, o dabar ir regioniniuose parkuose, buvo atliekami pagal
specialiąsias programas ir nebuvo įtraukti į bendrą sistemą bei tinkamai  koordinuojami. Kita
vertus, numatytas palaipsnis biotos monitoringo posistemės, apimančios augalijos ir gyvūnijos
monitoringą, plėtojimas dėl lė�ų trūkumo taip pat nebuvo įgyvendintas.

 Pagrindiniai �iuo metu (nuo 1993 m.) vykdomo  monitoringo trūkumai:
•   tyrimai nėra pakankamai reprezentatyvūs visos Lietuvos mastu;
•   cheminių med�iagų, radionuklidų akumuliacijos tyrimai da�nai nebuvo sistemingi ir

pagrįsti  tarptautiniais reikalavimais bei normatyvais;
•   monitoringo stebėjimai apėmė tik dalį biotopų. Did�iausias dėmesys tradici�kai buvo

skiriamas mi�kams, tačiau per ma�ai buvo atliekama laukų ekosistemų stebėjimų (pievose,
ganyklose), o pelkių ekosistemų  monitoringas i� esmės visi�kai nebuvo vykdomas.

 Atsi�velgiant į susiklosčiusią padėtį ir į naujai i�kilusius reikalavimus ratifikavus
Biologinės įvairovės (Rio Konvencija) ir Gyvosios gamtos (Berno Konvencija) konvencijas,
taip pat įgyvendinant �Lietuvos valstybinės aplinkos apsaugos strategijoje� numatytus
veiksmų planus, naujojoje gyvūnijos monitoringo programoje numatoma:

•   daugiau dėmesio skirti biologinės įvairovės rodikliams, t.y. vertinti ne tik aplinkos
tar�os, bet ir kitų neigiamų procesų (globalinio klimato at�ilimo, vandens lygio pokyčių)
poveikį;

•   daugiau dėmesio skirti nykstančiųjų ir invazinių rū�ių populiacijų būklės stebėjimams;
•   iki minimalaus skaičiaus suma�inti tiriamų parametrų skaičių ir apsiriboti tik ai�kiai

interpretuojamais ir tarptautiniu mastu lygintinais rodikliais;
•   optimizuoti stebėjimų da�numą .

 
 Tikslas:
 Natūralios bei antropogeni�kai sąlygotos gyvūnijos rū�inės įvairovės, gausumo bei
produktyvumo kaitos pagrindinių tendencijų vertinimas ir prognozė.
 
 Pagrindiniai u�daviniai:

•  teikti informaciją apie gyvūnų rū�ių populiacijų būklę, ypač apie:
 rū�is, kurioms reikalinga nuolatinė ar sezoninė apsauga;
 intensyviai naudojamas ir ekonominę vertę turinčias gyvūnų rū�is;
 invazines rū�is;
 indikatorines rū�is;

•  teikti informaciją apie ter�alų kaupimąsi per maistinę grandinę (tik  indikatorinėms
rū�ims).

 
 5.1.2. Monitoringo struktūra
 Monitoringo objektai  parinkti pagal �iuos prioritetus:
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 1) taksonominiai  rangai ir rū�ys,  apie kurių būklę svarbu turėti nuolatinę
informaciją;

 2) egzistuojantys  standartizuoti finansi�kai pagrįsti  tyrimo metodai, esamas
reikalingų specialistų potencialas ir rezultatai, ekstrapoliuojami visos Lietuvos mastu;

 3) atskiros gyvūnų rū�ys, kaip objektai, i�skiriami tik tuo atveju, jei jų monitoringo
negalima suderinti su kitų rū�ių monitoringu, o patys stebėjimai yra finansi�kai pagrįsti.
 
 
 Monitoringo tinklas buvo sudaromas remiantis tokiais kriterijais:
 1) stebėjimai vykdomi visuose pagrindiniuose biotopuose, kuriuose yra patikimai
skirtinga tiriamų objektų rū�inė sudėtis (taksonų atveju) ar gausumas (rū�ių atveju);
 2) stebėjimams pasirenkamos tos teritorijos, kuriose jau yra turimi ankstesnių
stebėjimų duomenys arba jos yra nesunkiai pasiekiamos i� regioninių aplinkos tyrimų ar
apsaugos ta�kų, jei nėra numatyti specialieji reikalavimai (pvz. stebėjimus atlikti visoje
Lietuvos teritorijoje).
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 5.1.3. Monitoringo planas
 
 5.1.3.1  lentelė. �induolių monitoringas

 
 

 Kanopiniai �vėrys  �ik�nosparniai  Smulkieji �induoliai  Retieji  �induoliai
 

 Parametrai ir
matavimo vienetai

 atskirų rū�ių gausumas
(ind./100 ha)

 rū�inė sudėtis,  gausumas (ind.)  rū�inė sudėtis, am�iaus grupė, lytis, atskirų rū�ių gausumas
(ind./ha); spermatozoidų galvučių anomalijos ir bendras embrionų
mirtingumas (%); sunkieji metalai: Cu, Cr, Cd, Pb, Zn, Ni, Hg
(mg/kg); γ spinduoliai, 90Sr (Bq/kg)

 gausumas (ind./rajonas;
ind./100 ha)

 Periodi�kumas  kartą per metus  po kartą per vasarą veisimosi ir
nuolatinio maitinimosi vietose;
 kartą per �iemą �iemavietėse

 pavasarį ir rudenį;
 genetiniai parametrai -tik vasarą

 priklausomai nuo
tiriamosios rū�ies

 Monitoringo vietų
skaičius

 30-40  maitinimosi vietose - 30; �iemavietėse -
1;

 18- populiaciniams rodikliams, genetiniai ir
 cheminiai - 3

 priklausomai nuo tiriamos
rū�ies

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Ekologijos institutas,
Aplinkos ministerijos
regioniniai padaliniai

 Lietuvos teriologų draugija, Aplinkos
ministerijos regioniniai padaliniai

 Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas, Aplinkos ministerijos
regioniniai padaliniai

 Aplinkos ministerijos
regioniniai padaliniai,
Ekologijos institutas

 
 
 5.1.3.2  lentelė Pauk�čių monitoringas

  Perintieji  �iemojantieji  Migruojantieji
 
 

 Mi�kų  Laukų  Vandens
 

 Pelkių  Retieji  Sausumos  Vandens  

 Parametrai ir
matavimo vienetai

 rū�inė sudėtis, atskirų rū�ių gausumas (ind/100 ha)  rū�inė sudėtis, atskirų rū�ių gausumas (ind.)  rū�inė sudėtis,
gausumas (ind.)
 

 Periodi�kumas  3 kartus sezono
metu

 6 kartus
sezono
metu

 priklausomai nuo tiriamos rū�ies  2 kartus sezono metu  3 kartus sezono metu  pavasarį ir rudenį po
2.5 mėn.
 

 Monitoringo vietų
skaičius

 40  40  20  priklausomai nuo
tiriamos rū�ies

 40-45  10  1
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 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje
 

 Vykdomoji
institucija

 Ekologijos institutas, Aplinkos
ministerijos  regioniniai

padaliniai

 Ornitologų draugija,
Aplinkos ministerijos
regioniniai padaliniai

 BIOTA, Aplinkos
ministerijos
regioniniai
padaliniai

 Gamtinės įvairovės
i�saugojimo draugija,
Aplinkos ministerijos
regioniniai padaliniai

 Ekologijos institutas

 
 
 
 
 5.1.3.3 lentelė �uvų monitoringas

 Parametrai ir matavimo
vienetai
 

 rū�inė sudėtis, am�iaus grupė, biomasė (kg), gausumas (ind./ha); ilgis, svoris,
augimas, mirtingumas, anomalūs ir ligoti ind., i�teklių įvertinimas

 DDT, DDE, α,β,γ HCH, PCHB ir sunkieji metalai: Cu, Cr, Cd, Pb, Zn,
Ni, Hg (mg/kg); γ spinduoliai (Bq/kg); 90Sr (Bq/kg)

 Periodi�kumas  kartą per metus
 Monitoringo vietų skaičius  35
 Atsiskaitymo periodi�kumas  Metų pabaigoje
 Vykdomoji institucija  Ekologijos institutas, Aplinkos ministerijos  Jungtinis tyrimų centras

 
 
 
 
 5.1.3.4 lentelė. Retųjų varliagyvių monitoringas

 Parametrai ir matavimo
vienetai

 gausumas (ind.)

 Periodi�kumas  priklausomai nuo tiriamosios rū�ies
 Monitoringo vietų skaičius  priklausomai nuo tiriamosios rū�ies
 Atsiskaitymo periodi�kumas  metų pabaigoje
 Vykdomoji institucija  Gamtinės įvairovės i�saugojimo draugija, Aplinkos ministerijos regioniniai padaliniai
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 5.1.3.5 lentelė. Bestuburių monitoringas
  Indikatorinės rū�ys  Retosios rū�ys  Invazinės rū�ys, kenkėjai ir kitos

probleminės rū�ys
 
 

 vė�iai  vabzd�iai (drugiai, vabalai, cikados, plėviasparniai)  vabzd�iai: ma�alai

 Parametrai ir matavimo
vienetai

 gausumas (ind.)  gausumas (ind.)  lervučių gausumas (ind.)

 Periodi�kumas  kartą per metus  priklausomai nuo tiriamosios rū�ies  10 kartų per metus
 Monitoringo vietų skaičius  10  priklausomai nuo tiriamosios rū�ies  8
 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje

 Vykdomoji institucija  Ekologijos institutas, Vilniaus
universitetas, Aplinkos ministerijos
regioniniai padaliniai

 Ekologijos institutas, Aplinkos ministerijos  regioniniai
padaliniai

 Ekologijos institutas
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 5.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Gyvūnijos  monitoringo duomenys naudojami:

 1) nustatyti ir prognozuoti galimas gyvūnų populiacijų kitimo ir raidos kryptis;

 2) įgyvendinti ratifikuotų Biologinės įvairovės ir Gyvosios gamtos konvencijų
reikalavimus, siekiant i�saugoti gamtinių sistemų stabilumą ir funkcionavimą;

 3) nustatyti saugomąsias teritorijas, numatyti specialiąsias gyvūnijos apsaugos
priemones;

 4) įvertinti gamtosaugos  priemonių arba ūkinės veiklos  poveikį aplinkai (t.p. ir
gyvūnijai);

 5) reglamentuoti me�ioklės ir �ūklės apribojimus,  nustatyti ar patikslinti kitus
apribojimus.
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 6. EKOSISTEMŲ MONITORINGAS

 6.1. KOMPLEKSI�KAS SĄLYGI�KAI NATŪRALIŲ EKOSISTEMŲ MONITORINGAS
 
 6.1.1 Įvadas
 Kompleksi�kas įvairių ekosistemos komponentų stebėjimas laiko ir  erdvės at�vilgiu
padeda kaupti svarbią informaciją  apie ekosistemos funkcionavimą ir raidą. Natūralių
gamtinių fluktuacijų ir sukcesijų bei  geosisteminių procesų stebėjimų i�vados leid�ia parinkti
priemones aplinkos tar�ai kontroliuoti ir bioįvairovei i�saugoti. Gauti duomenys
ekstrapoliuojami kitų ekosistemų ar jas veikiančių antropogeninių dirgiklių at�vilgiu. Todėl
turint  i�samią informaciją apie modelinių ekosistemų funkcionavimą, galima vertinti ir  kitų
analogi�kų ekosistemų būklę bei  prognozuoti jų kaitą.
 Integruoto monitoringo veikla apima atmosferos i�kritų, pavir�inio, gruntinio ir
dirvo�emio vandens, dirvo�emio cheminės sudėties tyrimus, taip pat akumuliacijos biotoje ir
i�siplovimo tyrimus. Kadangi tyrimai kompleksi�kai vykdomi toje pačioje teritorijoje,
pasi�yminčioje hidrologine izoliacija, galima kiekybi�kai įvertinti cheminių junginių srautus,
�keliaujančius� per tiriamą ekosistemą. Apskaičiuotas masių balansas reikalingas ry�iui tarp
prie�asties (poveikio) ir pasekmės (efekto) nustatyti. Kadangi stebėjimai yra vykdomi
kompleksi�kai, i�sami informacija gaunama apie skirtingus ekosistemos komponentus.
Įvertinus visos ekosistemos būklę, tampa ai�kios jos kitimo prie�astys bei ją sąlygojantys
veiksniai. Taip galima prognozuoti ekosistemos būklę pakitus poveikio krūviams,
susiformavus kitokiam med�iagų balansui, padidėjus apkrovoms atskiruose ekosistemos
komponentuose.
 Stebėjimai atliekami pagal tarptautinę Integruoto monitoringo programą, kurioje
dalyvauja 22 Europos �alys ir Kanada. Stebėjimo stočių steigimą Lietuvoje finansi�kai parėmė
�iaurės �alių Ministrų Taryba. Nors �iuo metu vykdoma monitoringo programa i� esmės yra
gerai organizuota, ją optimizuoti yra būtina ir tai numatyta naujoje Aplinkos monitoringo
programoje.
 Biotos stebėjimai integruoto monitoringo teritorijose vykdomi labiau atsi�velgiant į
gyvūnijos ir augalijos programose keliamus reikalavimus.
 Pasinaudojus ketverių metų patirtimi, buvo �iek tiek pakoreguoti tiriami parametrai bei
atskirų programos dalių apimtys. Į sumedėjusios augmenijos stebėjimus įtraukti
produktyvumo ir biomasės stebėjimai bei analize, patikslinti stebimi meteorologiniai
parametrai.
 
 Tikslas:
 Nustatyti, įvertinti ir prognozuoti ekosistemos būklę bei  jos pokyčius laikui  bėgant,
atsi�velgust į oro ter�alų (ypač  azoto, sieros junginių  ir ozono)  poveikį biotai, bei atskirti
natūralius ekosistemų pokyčius (fluktuacijas, sukcesijas ir pan.) nuo antropogeni�kai sąlygotų
pokyčių.
 

 Pagrindiniai u�daviniai:

•  teikti informaciją apie aplinkos veiksnių pokyčių prie�astis, nustatyti  kritines
apkrovas,  sudaryti  mokslinį pagrindą emisijoms  kontroliuoti;

•  įvertinti ter�iančių med�iagų srautus, jų balansą ir transformaciją;
•  teikti duomenis matematiniams modeliams;
•  apie biotos būklę teikti informaciją, kurioje atsispindėtų tar�a ir klimato pokyčiai.
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 6.1.2. Monitoringo struktūra
 Integruoto monitoringo teritorijai  keliami �ie pagrindiniai reikalavimai:
 a) hidrologinio baseino dydis (10-1000 ha);
 b) padengimas natūraliai u�augusiu mi�ku, kuriame per jo atsinaujinimo laikotarpį
nebuvo vykdomi jokie kirtimai. Mi�ko retinimo darbai, kurie galėjo būti vykdomi u�
teritorijos ribų, neturi įtakoti tiriamosios teritorijos;
 c) nevykdoma jokia ūkinė ar kitokia veikla;
 d) atstumas iki artimiausio pramoninio tar�os �altinio turi būti ne ma�esnis kaip 50
km;
 e) geologinis homogeni�kumas;
 f) regioninis reprezentatyvumas.
 
 Pagal �iuos reikalavimus Auk�taitijos, Dzūkijos ir �emaitijos nacionaliniuose
parkuose buvo parinktos atitinkamai 101.5 ha, 380 ha ir 147.3 ha teritorijos (6.1 pav.). Jos
gerai reprezentuoja pagrindinius Lietuvos  �emėvaizd�ių tipus. Todėl gaunami duomenys
led�ia atlikti lyginamąją teritorijų analizę, įvertinti jų atsparumą antropogeniniam poveikiui,
nustatyti bendrąsias charakteristikas, pateikti apibendrintą informaciją apie foninį Lietuvos
u�ter�tumo lygį, palyginti ją su kitų �alių analogi�kų stočių duomenimis.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 6.1 pav. Kompleksi�ko sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringo teritorijų i�dėstymas

AukðtaitijosIMT

Dzûkijos IMT

Þemaitijos IMT
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 6.1.3 Monitoringo planas
 
 6.1.3 lentelė (prad�ia). Sąlygi�kai natūralių ekosistemų stebėjimai.

 
 

 Fizikiniai ir
meteorologiniai
matavimai

 Oro
cheminiai
matavimai

 Kritulių
cheminiai
matavimai
 

 Polajinių kritulių
cheminiai matavimai

 Dirvo�emio cheminiai matavimai  Dirvo�emio vandens
cheminiai matavimai

 Gruntinio vandens
cheminiai matavimai

 Upelių vandens
cheminiai matavimai

 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 momentinis kritulių
kiekis (mm);
 oro temperatūra,
dirvos
temperatūra(°C);
santykinis
drėgnumas (%);
vėjo kryptis
(laipsniais); vėjo
greitis (m/s);
bendroji saulės
radiacija (W/m2);
 fotosintetinis saulės
aktyvumas
(µmol/m2s)

 SO2, NO2,
O3, SO4,
NO3+HNO3,
 NH3+NH4
 (µg/m3);
 Cu, Pb, Cr,
Zn, V  (µg/l)

 kritulių kiekis
(mm);
 NO3, NH4, Cl,
K, Na, Ca, Mg,
SO4  (mg/l);
 pH; specifinis
elektros
laidumas
(mS/m);
 Cd, Cu, Pb, Ni,
Mn, Fe, Cr, Zn,
Nbendras, PO4
 (µg/l)

 NO3, NH4, Cl, K, Na,
Ca, Mg, SO4
 (mg/l);
 pH; kritulių kiekis
(mm); specifinis
elektros laidumas
(mS/m);
 Cd, Cu, Pb, Ni, Mn,
Fe, Cr, Zn, Nbendras,
PO4
 (µg/l)

 pHCaCl2, pHH2O, Sbendras, Nbendras, org.Cbendras
(mg/kg); mainų K, Na, Ca, Mg, mainų
rūg�tingumas (me/kg); drėgmė, tūrinis
svoris (kg/m3); dalelių dyd�ių
pasiskirstymas (% smėlio, molio);
 γ spinduoliai (Bq/m3); 90Sr (Bq/kg);
chlororganiniai insekticidai, simtriaziniai
herbicidai, 2,4 D-grupė, toluidinai, Pbendras,
sunkieji metalai Cd, Cu, Pb, Ni, Cr, Zn
(mg/kg); mainų Al, Mn, Fe (me/kg);
 i�skaičiuojami: sorbcinis imlumas (me/kg);
pasotinimo bazėmis laipsnis (%);  bendras
mainų rūg�tingumas; potencialus sorbcinis
imlumas (me/kg);   potencialus  pasotinimo
bazėmis laipsnis (%).
 Vienąkart nustatomi (dirvo�emio profilis):
 dirvo�emio tipas (FAO klasifik. sist.);
dirvodarinė uoliena uoliena, horizontai,
humuso forma, horizontų storis (cm);
Munsell�o spalvinis kodas, granulometrinė
sudėtis, skeletingumas

 pH25, specifinis
elektros laidumas
(mS/m);
�armingumas, Nbendras,
NH4-N, NO3, Ca, Mg,
K, Na, SO4, Cl,
Albendras, i�tirpusi
org.C, (mg/l);
 Pbendras , PO4-P,
 (µg/l); Allaisvas, Mn, Fe;
Cu, Zn, Pb, Cd (µg/l);
  SiO3  (mg/l)
 i�skaičiuojami:
katijonų ir anijonų
balansas (me/l); Norg
(mg/l)
 

 gylis (cm); pH,
specifinis elektros
laidumas (mS/l);
�armingumas, NH4-N,
NO3, SO4, K, Na, Ca,
Mg, Cl, SiO3 (mg/l);
 Albendras , i�tirpusi
org.C, Allaisvas, Mn, Fe,
Cu, Zn, Pb, Cd Pbendras,
(µg/l) i�skaičiuojami:
katijonų ir anijonų
balansas, Nbendras
 

 vandens temperatūra
(°C); debitas (l/s); pH25,
specifinis elektros
laidumas(mS/m);
�armingumas, Nbendras, K,
Na, Ca, Mg, SiO2, SO4,
Cl, i�tirpusi org.C, O2,
NH4-N, NO3, Albendras,
 (mg/l);
 PO4-P, Allaisvas, Mn, Fe,
Cu, Zn, Pb, Cd, Cr ,
Pbendras(µg/l)
 i�skaičiuojami: nuotekio
modulis
 (l/s x km2); katijonų ir
anijonų balansas (me/l);
Norg.(mg/l);
 N/P balansas

 Periodi�-
kumas

 kas valandą
(fotosintetinis saulės
aktyvumas - kartą
per metus)

 kas savaitę,
sunkieji
metalai - kas
mėnesį

 kas mėnesį
 

 kas mėnesį
 

  kas 5 metai
 

 kas mėnesį; sunkieji
metalai - kas 3
mėnesiai

 kas 2 mėnesiai;
sunkieji metalai kas
penkti metai kas 3
mėnesiai

 kas mėnesį; sunkieji
metalai - kas 3 mėnesiai
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 Monito-ringo
vietų skaičius

 3  3 (sunkieji
metalai - 1)

 3 (sunkieji
metalai - 1)

 3 (sunkieji
 metalai - 1)

 3  3  3  3

 Atsiskai-tymo
periodi�-
kumas

 kartą per ketvirtį  kartą per
ketvirtį

 metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Aplinkos
ministerijos
Jungtinis tyrimų
centras, Fizikos
institutas, Lietuvos
�emės ūkio
universitetas, Mi�kų
monitoringo
laboratorija

 Fizikos
institutas

 Fizikos
institutas

 Fizikos institutas  Geografijos institutas, Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų centras

 Geografijos institutas  Geografijos institutas  Geografijos institutas

 
 
 
 
 6.1.3 lentelė (tęsinys). Stebėjimai, vykdomi sąlyginai natūraliose ekosistemose.

  Nuokritų cheminiai
matavimai

 Sumedėjusios
augmenijos  stebėjimai

 �olinės augmenijos
stebėjimai ir cheminiai
matavimai

 Upelių hidrobio-
loginiai stebėjimai

 Epifitinių
kerpių
stebėjimai

 Sausumos
�aliadumblių
stebėjimai

 Mikrobiolo-ginio
dirvos aktyvumo
matavimai

 Dirvo�emio
faunos apskaita

 Naktinių drugių
 stebėjimai

 Parametrai ir
matavimo
vienetai

 nuokritų kiekis
(g/m2);
 K, Na, Ca, Mg,
Nbendras, Sbendras,
Pbendras, Zn, Mn, Fe,
Cu, F, Cl, Cd, Pb,
Al, B, Mo (mg/kg)

 lajos skaidrumas (1-4
klasės); defoliacija,
dispigmentacija (%);
kamieno diametras (cm);
med�ių auk�tis, lajos
plotis ir auk�tis (m);
lajos padengimas (%);
rū�inė sudėtis, med�ių
būvis (klasė, kiekis);
pa�eidimai; biomasė (t);
bioelementai,
bioelementų metinis
pokytis (kg/ha)

 rū�inė sudėtis, fertilumas
(klasė); da�numas,
padengimas (%);
 Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Zn,
Mn, Hg, izotopai: 90Sr, γ
spinduoliai

 rū�ių tankumas
(ind./m2); biomasė
(g/m2); �enono-
Vienerio įvairovės
indeksas
 

 padengimas
(%);
maksimalus
ilgis (cm);
gyvybin-gumas
(klasė); med�io
kamieno
skersmuo (cm)

 med�ių �akučių
padengimas
dumbliais (kodas);
med�io kamieno
skersmuo (cm)

 celiuliozės
destrukcijos
greitis (%);
fosfatazinis dirvos
aktyvumas
(µmol/g x h);
mineralizacija
(kg/kg); dirvos
�kvėpavimas�
(mg/g x h)

 pedobiontų
tankumas
(ind./m2)

 rū�inė sudėtis,
gausumas, rū�inės
įvairovės indeksas
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 Periodi�-
kumas

 nuokritų kiekis - kas
mėnesį; cheminiai
tyrimai - kas 3
mėnesiai

 kas 5 metai;
 (kasmet  intensyvaus
stebėjimo stotyje)

 kartą per metus  kas 2+3 metai
 pavasarį ir rudenį

 kas 2+3 metai  kas 2+3 metai  kas 5 metai
(trukmė- 3 metai)

 kas 2+3 metai  kas metai

 Monitoringo
vietų skaičius

 3  3  3  3  3  3  3  3  4

 Atsiskaitymo
periodi�-
kumas

 metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  po 3 metų  metų pabaigoje  metų pabaigoje

 Vykdomoji
institucija

 Lietuvos �emės
ūkio universitetas,
Mi�kų monitoringo
laboratorija

 Lietuvos �emės ūkio
universitetas,  Mi�kų
monitoringo laboratorija

 Botanikos institutas  Ekologijos institutas  Lietuvos �emės
ūkio
universitetas,
Mi�kų
monitoringo
laboratorija

 Lietuvos �emės
ūkio universitetas,
Mi�kų monitoringo
laboratorija

 Ekologijos
institutas

 Ekologijos
institutas

 Gamtinės
įvairovės
i�saugojimo
draugija
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 6.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Kompleksi�ko sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringo duomenys naudojami:

 1) sukurti informacinę bazę kontroliniams ir aplinkos prevenciniams  planams
regioniniu  lygiu parengti;

 2) nustatyti, kaip ir kokie ekosistemos komponentai kinta priklausomai nuo
antropogeninio poveikio pobūd�io ir kokią įtaką tai turi  visai ekosistemos būklei;

 3) objektyviau  vertinti  pramonės, autotransporto įtaką miestų oro kokybei pagrind�iant
i�vadas stebėjimų rezultatais foninėse stotyse;

 4) nustatyti  pavir�inio vandens kokybės pokyčius,  hidrocheminių procesų tempus bei
aplinkos pokyčius, sąlygotus �mogaus ūkinės veiklos pagrind�iant i�vadas stebėjimų
rezultatais foninėse stotyse;

 5) įvertinti tolimųjų  perna�ų įtaką visos Lietuvos teritorijos mastu, nustatyti  vietinės
pramonės poveikį oro kokybei.
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 6.2 KOMPLEKSI�KAS AGROEKOSISTEMŲ MONITORINGAS
 

 6.2.1. Įvadas
 Abiotinė fizinė ir cheminė aplinka bei joje esantys augalai, gyvūnai ir
mikroorganizmai yra sudėtinga tarpusavyje glaud�iai susijusi sistema. Vieno �ios sistemos
komponento pasikeitimas gali sukelti visos sistemos pokyčius. Jei įvairių komponentų
stebėjimai būtų atliekami kompleksi�kai, atsirastų kur kas didesnės galimybės laiku pastebėti
ir spręsti aktualiausias aplinkos problemas. Atlikus įvairių med�iagų nuotėkio i� nedidelio
upelio baseino stebėjimus ir tų pačių med�iagų patekimo į baseiną per orą ir kritulius
stebėjimus, būtų galima nustatyti, ar stebimosios med�iagos kaupiasi baseine. Tokius
stebėjimus vykdant kartu su dirvo�emio, augalijos ir gyvūnijos monitoringu tame pačiame
baseine, galima nustatyti, ar didelį biologinį poveikį turi stebimų med�iagų apykaitos
pokyčiai. Greta sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringo, kurio pagrindinis tikslas -
globalinių pokyčių vertinimas, ne ma�iau svarbus Lietuvai yra ir agroekosistemų
monitoringas. Juk daugiau kaip pusę Lietuvos teritorijos (3.5 mln. ha) sudaro �emės ūkio
naudmenos, i� kurių 2.8 mln. ha nusausinta drena�o būdu.
 Agroekosistemų monitoringas buvo pradėtas vykdyti trijuose agrostacionaruose, tačiau
dėl lė�ų stokos nutraukus hidrologinius ir hidrocheminius stebėjimus, agroekosistemų
monitoringas i� esmės prarado savo vertę.
 Lietuvos vandens ūkio institutui sukūrus gerą techninę bazę trijuose pagrindiniuose
Lietuvos gamtiniuose-geografiniuose regionuose, atsirado galimybė agroekosistemų
monitoringą organizuoti pagal tarptautinius  standartus. Tačiau �iuo metu, atsi�velgus į
esamas galimybes, agroekosistemų monitoringą siūloma organizuoti tik viename Vidurio
Lietuvos regione esančiame Graisupio agrostacionare. Vėliau, įgyvendinant �ią programą, bus
siaurinamos darbų apimtys funkcionuojančiame agrostacionare i�plečiant jų tinklą iki trijų
agrostacionarų, galinčių reprezentuoti visus pagrindinius Lietuvos gamtinius - geografinius
rajonus.
 
 Tikslas:
 Nustatyti, įvertinti ir prognozuoti ekosistemos, kurioje yra vykdoma intensyvi �emės
ūkio veikla, būklę bei  jos pokyčius laikui bėgant, priklausomai nuo ūkininkavimo formos.
 

 Pagrindiniai u�daviniai:

•  nustatyti biogeninių  med�iagų balansą, kaupti duomenis agroekosistemos
hidrologiniam, hidrocheminiam ir biologiniam modeliui sudaryti;

•  koordinuojant maisto med�iagų apykaitos stebėjimus su dirvo�emio,  augmenijos ir
gyvūnijos monitoringu tame pačiame baseine, nustatyti, kokį biologinį poveikį
agroekosistemai turi stebimų parametrų pokyčiai;

•  lyginant agroekosistemos komponentų būklę su sąlygi�kai natūralių ekosistemų
būkle, nustatyti �emės ūkio veiklos ekosistemoms poveikį, prognozuoti
agroekosistemos komponentų pokyčius.

 

 6.2.2. Monitoringo struktūra
 �ioje programoje nuolatiniai agroekosistemų stebėjimai yra numatyti tik  Vidurio
Lietuvos lygumoje. Monitoringas bus atliekamas hidrologi�kai izoliuotame  Graisupio upelio
13.65 km2 dyd�io baseine, esančiame   Kėdainių rajone. Esant finansinėms galimybėms
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(fondų parama), stebėjimai bus vykdomi ir kituose dviejuose pagrindiniuose gamtiniuose
geografiniuose regionuose. Vykdant agroekosistemos monitoringą, stebimi pagrindiniai �emės
ūkio veiklos, turinčios did�iausią įtaką agroekosistemos kokybei, aspektai. �emės ūkio
veiklos komponentų agroekosistemoje yra labai daug, jų apykaita sudėtinga, todėl jų
stebėjimai yra kur kas sudėtingesni u� sąlygi�kai natūralių ekosistemų stebėjimus.
 Antropogeninis poveikis vertinamas agroekosistemos stebimus parametrus ir
matavimų periodi�kumą suderinus su sąlygi�kai natūralių ekosistemų pagrindiniais
stebėjimais.
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 6.2.3. Monitoringo planas
 

 6.2.3 lentelė (prad�ia). Agroekosistemų stebėjimai
 
 

 Fizikiniai ir
meteorolo-
giniai
 matavimai

 Kritulių
cheminiai
matavimai

 Dirvo�emio cheminiai matavimai  Dirvo�emio
vandens
cheminiai
matavimai

 Gruntinio
vandens
cheminiai
matavimai

 Upelių vandens
cheminiai matavimai

 Upelių hidrobiol.
 niai stebėjimai

 Mikrobiologinio
dirvos aktyvumo
stebėjimai

 Parametrai ir
matavimo
vienetai
 

 oro
temperatūra,
dirvos
temperatūra
(°C); vėjo
kryptis
(laipsniais);
vėjo greitis
(m/s); bendras
saulės
aktyvumas
(sant.vnt.);
 fotosintetinis
saulės
aktyvumas
(µmol/m2s)

 NO3, NH4, Cl,
K, Na, Ca, Mg
 (mg/l);
 pH; kritulių
kiekis (mm);
specifinis
elektros
laidumas
(mS/m);
 

 pHCaCl2, pHH2O, Sbendras , Nbendras, org.Cbendras  (mg/kg);
mainų K, Na, Ca, Mg, mainų rūg�tingumas (me/kg);
drėgmė, tūrinis svoris (kg/m3); dalelių dyd�ių
pasiskirstymas (% smėlio, molio);
 γ spinduoliai (Bq/m3); 90Sr (Bq/kg); chlororganiniai
insekticidai, simtriaziniai herbicidai, 2,4 D-grupė,
toluidinai, Pbendras, sunkieji metalai Cd, Cu, Pb, Ni,
Cr, Zn (mg/kg), mainų Al, Mn, Fe (me/kg);
 i�skaičiuojami: sorbcinis imlumas (me/kg),
pasotinimo bazėmis laipsnis (%),bendras mainų
rūg�tingumas, potencialus sorbcinis imlumas
 (me/kg), potencialus  pasotinimo bazėmis laipsnis
(%);
 vienąkart nustatomi (dirvo�emio profilis):
 dirvo�emio tipas (FAO klasifik. sist.), dirvodarinė
uoliena, horizontai, humuso forma, horizontų storis
(cm), Munsell�o spalvinis kodas*, granulometrinė
sudėtis, skeletingumas,
 bendras mainų rūg�tingumas, potencialus sorbcinis
imlumas
 (me/kg), potencialus  prisotinimo bazėmis laipsnis
(%)

 pH25, specifinis
elektros laidumas
(mS/m);
�armingumas
Nbendras, NH4-N,
NO3-N, Ca, Mg,
K, Na, SO4, Cl,
Albendras, i�tirpusi
org.C, SiO3
(mg/l);
 Mn, Fe; Cu, Zn,
Pb, Cd, Allaisvas,,
Albendras, Pbendras,
PO4-P (µg/l),
 i�skaičiuojami:
katijonų ir
anijonų balansas
(me/l), Norg
(mg/l)

 gylis (cm);
  pH, specifinis
elektros
laidumas
(mS/l);
�armingu-
masNH4, NO3-
N, SO4, K, Na,
Ca, Mg, Cl,
SiO3 (mg/l);
 Albendras ,
i�tirpusi org.C,
Allaisvas, Mn, Fe,
Cu, Zn, Pb, Cd,
 (µg/l); Pbendras,
i�skaičiuo-jami:
katijonų ir
anijonų
balansas,
Nbendras
 

 vandens temperatūra
(°C); debitas (l/s);
pH25, specifinis
elektros laidumas
(mS/m);
�armingumas, Nbendras,
K, Na, Ca, Mg, SiO3,
SO4, Cl, i�tirpusi
org.C, O2, NH4-N,
NO3-N, Albendras, BDS,
ChDSCr, ChDSMn
(mg/l);
 PO4-P, Allaisvas, Mn,
Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr
, Pbendras (µg/l)
 i�skaičiuojami:
katijonų ir anijonų
balansas (me/l),
Norg.(mg/l), nuotekio
modul. (l/s x km2)
 N/P balansas

 rū�ių tankumas
(ind./m2);
biomasė (g/m2);
�enono-Vienerio
įvairovės indeksas
 

 celiuliozės
destrukcijos greitis
(%); fosfatazinis
dirvos aktyvumas
(µmol/g x h);
mineralizacija (kg/kg);
dirvos �kvėpavimas�
(mg/g x h)

 Periodi�ku-
mas

 kas valandą
(fotosintetinis
saulės
aktyvumas 1k.
per metus)

 kas mėnesį  kas 2+3 metai; chlororganiniai insekticidai,
simtriaziniai herbicidai, 2,4 D-grupė, toluidinai,
Pbendras, sunkieji metalai - kas 5 metai

 kas mėnesį;
sunkieji metalai -
kas 3 mėnesiai

 kas mėnesį,
sunkieji metalai
- kas penkti
metai kas 3
mėnesiai

 kas mėnesį; sunkieji
metalai - kas 3
mėnesiai

 pavasarį ir rudenį  kas metai
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 Monitoringo
 vietų skaičius

 1  1  1  1  1  1  1  1

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų
pabaigoje

 metų pabaigoje

 Vykdomoji institucija  Hidrometeorologijo
s tarnyba, Vandens
ūkio institutas,
Lietuvos �emės
ūkio universitetas,
Mi�kų monitoringo
laboratorija

 Vandens ūkio
institutas

 Vandens ūkio institutas  Vandens ūkio
institutas

 Vandens ūkio
institutas

 Vandens ūkio
institutas

 Ekologijos
institutas

 Ekologijos institutas

 
 

 6.2.3 lentelė (tęsinys). Agroekosistemų stebėjimai
  �emės naudojimas  �emės dirbimas  Trę�imas ir pesticidų

naudojimas
 Derlius ir derliaus
sudėtis

 Gyvulių skaičius ir tvarto tipas  Mė�lo laikymas ir
įterpimas

 Gyventojų sk.ir nuotekų tvarkymas

 Parametrai ir
matavimo vienetai

 ariamosios (nurodant
pasėlius), pievų,
ganyklų, mi�kų plotai
(ha; schemos)

 ra�ienų skutimas,
arimas, sėja,
prie�iūra (technika,
terminai, plotas (ha)

 trą�ų ir pesticidų sudėtis,
paskleidimo
 technika, terminai,
kiekiai (kg/ha); plotas
(ha)

 derlingumas ir
derlius, NPK kiekis
derliuje, NPK
liekana lauke, azoto
biologinė fiksacija

 gyvulių skaičius, rū�ys, jų tankis
ir pasiskirstymas, tvarto tipas,
amoniako i�garavimas i� tvarto

 mė�lidės tipas, mė�lo
sudėtis, pajėgumas,
amoniako i�garavimas i�
mė�lo

 gyventojų sk., pasikirstymas ir tankis

 Periodi�kumas  kas 3 metai  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus  kartą per metus
 Matavimo vietų
skaičius

 1  1  1  1  1  1  1

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje  metų pabaigoje

 Vykdomoji
 institucija

 Lietuvos vandens ūkio institutas, Lietuvos �emdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras, Botanikos institutas, Ekologijos institutas, Geografijos institutas

 

 





  
 81

 6.2.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
 Agroekosistemų monitoringo duomenys naudojami:

 1) nustatyti maisto med�iagų balansą bei kitas - biotinės ir abiotinės - aplinkos
problemas;

 2) vertinti maisto med�iagų srautų priklausomybę nuo antropogeninio poveikio
pobūd�io,  taip pat nustatyti, kokį  biologinį poveikį  �ie med�iagų pokyčiai turi
agroekosistemos at�vilgiu;

 3) vertinti �emės ūkio veiklos poveikį ekosistemoms bei prognozuoti agroekosistemos
komponentų pokyčius.
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 7. KRA�TOVAIZD�IO MONITORINGAS
 7.1.1. Įvadas
 Iki �iol Lietuvoje nėra nuoseklaus kra�tovaizd�io monitoringo, tačiau pavieniai,
nepakankamai reprezentatyvūs darbai vykdomi 4 agrostacionarų baseinuose.
 1998 m. vasario mėn. Lietuvoje bus u�baigtas Europos Komisijos finansuojamas projektas
�CORINE Land Cover, Lithuania�. �iame projekte bus visos Lietuvos �emėnaudos
skaitmeninis �emėlapis bei GIS duomenų bazė, naudojant Landsat TM kosminius vaizdus M1
: 100 000. Pagal Europos Komisijos nomenklatūrą bus i�skirtos 44 �emės naudojimo klasės.
Vėliau, detalizuojant kra�tovaizd�io monitoringą, bus i�nagrinėta minėtame projekte sukaupta
med�iaga, o i�analizavus GIS duomenų bazės duomenis, bus galima kompleksi�kai parinkti
reprezentatyvius etalonus kra�tovaizd�io monitoringui vykdyti.
 Pagrindinis kra�tovaizd�io monitoringo objektas - �emėnaudos kaita atskiruose
�emėvaizd�ių tipuose. �is procesas i� esmės nulemia kra�tovaizd�io erdvinės struktūros kaitą.
Vykstant �emės reformai, minėta kaita yra labai intensyvi, todėl tenka apgailestauti, kad iki
�iol apie tai neturima bent kiek tikslesnių duomenų. Etaloninėse teritorijose, be minėtos
kaitos, bus stebima, vertinama ir prognozuojama reljefo morfodinamika bei erozijos procesai.
 
 Tikslas:
 Vertinti ir prognozuoti kra�tovaizd�io kaitą, nustatyti pa�eistas ir jautriausias sritis,
kaupti informaciją, reikalingą sustabdyti kra�tovaizd�io natūralios struktūros ardymą.
 

 Pagrindiniai  u�daviniai:

•  teikti patikimą informaciją apie �emėnaudos pokyčius;

•  stebėti ir vertinti kra�tovaizd�io erdvinės struktūros kaitą;

•  stebėti ir vertinti kra�tovaizd�io struktūros kaitos sukeltus bei sąlygojamus procesus;

•  analizuoti kra�tovaizd�io struktūros kaitą veikiančius faktorius.

 
 7.1.2. Monitoringo struktūra
 Pagrindiniai kra�tovaizd�io monitoringo tikslai gali būti įgyvendinti vykdant
kompleksi�ką sąlygi�kai natūralių ekosistemų monitoringą ir kompleksi�ką agroekosistemų
monitoringą. Tačiau minėtų ekosistemų monitoringas vykdomas palyginti nedidelėse
teritorijose ir nėra orientuotas stebėti kra�tovaizd�io pokyčius. Kra�tovaizd�io monitoringo
etalonus numatoma suderinti su dviejų minėtų programos dalių objektais (kompleksi�ko
sąlygi�kai natūralių ekosistemų ir agroekosistemų monitoringo teritorijomis) taip, kad
pastarieji objektai atsidurtų didesnio (iki 100 km2) ploto kra�tovaizd�io monitoringo etalono
apsuptyje. Taip kra�tovaizd�io monitoringo programa papildytų jau vykdomus darbus ir
apimtų didesnį hidrologinį baseiną. Nesant tam galimybių, trys etalonai stebėti sąlygi�kai
natūralaus kra�tovaizd�io struktūros kaitą parenkami taip, kad į �iuos etalonus patektų
integruoto monitoringo stotys. Taip pat parenkami 9 etalonai agrarinio kra�tovaizd�io
struktūros kaitai stebėti (po vieną kiekviename �emėvaizd�ių tipe). Agrarinio kra�tovaizd�io
monitoringo etalonai parenkami remiantis prof.A.Basalyko land�aftiniu �emėlapiu ir jo
i�skirtais 9 �emėvaizd�ių tipais (�r. priedus A.4 lentelę).
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 7.1.3. Monitoringo planas
 Monitoringui vykdyti naudojama kartografinė med�iaga - analoginiai ir skaitmeniniai
�emėlapiai, aerofotovaizdai, ortofotoplanai (M1: 10000). Kartografinė med�iaga de�ifruojama
ir tikslinama lauko koregavimo būdu bei vykdant lauko tyrimus.
 
 7.1.3 lentelė. Kra�tovaizd�io monitoringo objektai

  �emėveikslių plotų struktūra  Erozija
 Parametrai ir
matavimo vienetai

 Skaičius
(vnt)

 Plotas
 (ha)

 Perimetras
 (m)

 Dispersija
 (%)

 Intensyvumas
(±/ha)

 Periodi�kumas  kas 5 metai
 Monitoringo vietų
skaičius

 3+9
 

 Atsiskaitymo
periodi�kumas

 metų pabaigoje
 

 Vykdomoji institucija  Geografijos institutas, Botanikos institutas
 

 
 Kasmetinėse ataskaitose pateikiama kartografinė ir tekstinė med�iaga. Kartografinę
med�iagą (M1 : 10000) sudaro etalonų �emėveikslių, �emėveikslių reljefo plastikos fone,
�emėvaldos sklypų planai ir kelių, sodybų bei kitų �emės ūkyje naudojamų elementų
i�dėstymo kartoschemos.
 
 7.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
     Kra�tovaizd�io monitoringo duomenys naudojami:

 1) prognozuojant  kra�tovaizd�io antropogeninę kaitą;

 2) rengiant ir priimant strateginę reik�mę turinčius sprendimus (bendrasis planas,
regioninė politika), reguliuojant ir tikslinant valstybės ūkio politiką;

 3) priimant sprendimus detaliesiems planams rengti;

 4) rengiant kra�totvarkos dokumentus, atliekant saugomųjų teritorijų suskirstymą į
zonas, steigiant naujas saugomąsias teritorijas, planuojant kra�tovaizd�io atkūrimo,
renatūralizavimo ir optimizavimo darbus.

 Kra�tovaizd�io pokyčius ekosisteminiu aspektu galima vertinti remiantis
kompleksi�ko sąlygi�kai natūralių ekosistemų ir agroekosistemų monitoringo teritorijose
gaunama informacija, ekstrapoliuojant jose gautus rezultatus į kra�tovaizd�io monitoringo
etalono teritoriją, esant analogi�kiems arba pana�iems kra�tovaizd�io struktūros pokyčiams.



  
 84

 8. ANTROPOGENINIŲ TAR�OS �ALTINIŲ MONITORINGAS
 
 8.1.1. Įvadas

 Antropogeninių tar�os �altinių monitoringas Lietuvoje yra ypač svarbus, nes be gerai
organizuotos ter�alų kiekių ir jų cheminės sudėties matavimų, apskaitos ir informacijos
sistemos neįmanoma nustatyti antropogeninių veiksnių įtakos aplinkai. Lietuvoje atmosferos
pramoninių tar�os �altinių valstybinė kontrolė pradėta vykdyti 1979 metais, o nuotekų į
pavir�inius vandenis - 1965 m.  Dabar valstybinę kontrolę atlieka Aplinkos ministerijos
Jungtinis tyrimų centras ir 8 regionų  departamentų valstybinės analitinės kontrolės skyriai.
�iuo metu Lietuvoje egzistuoja dviejų lygių tar�os �altinių kontrolės sistema: valstybinė ir
objekto savikontrolės. Valstybinė kontrolės sistema nustato objekto savikontrolės tvarką, jos
periodi�kumą, kontroliuoja kokybę bei tam tikru periodi�kumu atlieka emisijos �altinių
kontrolę. Objektas pats atlieka emisijos kontrolę pagal su AM regiono departamentu suderintą
grafiką ir metodikas. Valstybinė tar�os �altinių kontrolės sistema bei įmonių savikontrolės
sistema įgalina patikrinti įmonių teikiamos informacijos apie ter�alų emisiją į aplinką
patikimumą. Ter�alų emisija į orą, vandenis apskaičiuojama remiantis statistinėmis
ataskaitomis, kurias pateikia įmonės, turinčios �Gamtos i�teklių naudojimo leidimus� ir
vykdančios ter�alų emisijos į aplinką apskaitą. �iuo metu kontroliuojama per 2,5 tūkst.
pramonės objektų emisija į atmosferą ir hidrosferą. Tačiau į �iuos duomenis neįeina emisijos
duomenys i� ma�ų ir privačių įmonių. Ypač sunku nustatyti pasklidosios �emės ūkio tar�os
dydį. Artimiausiais metais būtina tobulinti autotransporto ir kitų transporto rū�ių tar�os
pasiskirstymą bei jos dyd�io apskaičiavimo sistemą. Būtina tiksliau nustatyti visų
kontroliuojamų lokalių tar�os �altinių geografines koordinates bei parengti bendrą
monitoringo geografinę informacinę sistemą (GIS).

 �iuo metu dar nėra standartizuotų metodikų arba kitos būtinos informacijos (pav.
panaudotas trą�ų kiekis upės baseine ir pan.), kad būtų galima objektyviai įvertinti daugumos
pasklidosios tar�os �altinių (�emės ūkio veikla, gyvulininkystė ir pan.) poveikį aplinkai. Kita
vertus, tokio pobūd�io tar�ą galima įvertinti remiantis vandens ir oro monitoringo
duomenimis. Dėl minėtų prie�asčių pasklidosios tar�os monitoringą �ioje dalyje reprezentuoja
tik transporto tar�os monitoringas.

 
 Tikslas:

 Vertinti aplinkos ter�imo mastus ir nustatyti, kokia ūkinė-gamybinė veikla labiausiai
veikia aplinką, analizuoti informaciją, modeliuoti, prognozuoti galimas situacijas bei teikti
rekomendacijas aplinkos kokybei valdyti.

 Pagrindiniai u�daviniai:

•  teikti susistemintą informaciją apie emisijų į aplinką (orą, vandenį, dirvo�emį ) sudėtį
ir kiekius;

•  įvertinti esamą bei prognozuoti potencialią aplinkos tar�ą, teikti reikalingą
informaciją aplinkos kokybei valdyti.
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8.1.2. Monitoringo struktūra
Antropogeninių tar�os �altinių klasifikacija priklauso nuo keliamų u�davinių ir nuo

aplinkos kokybės vertinimo pobūd�io. Kadangi tar�os �altinių monitoringas apima ne tik
konkrečių aplinką ter�iančių objektų emisijos kontrolę bei apskaitą, bet ir tar�os sklaidos
vertinimą, tar�os �altinius naudinga skirstyti į dvi grupes:

a)  ta�kiniai tar�os �altiniai (konkretūs objektai: įmonės, gyvulininkystės kompleksai,
sąvartynai);

b)  pasklidosios tar�os �altiniai (transportas, �emės ūkio naudmenos, gyvulininkystė ir
pan.).

Informaciją apie aplinkos ter�imo įvairiais cheminiais komponentais mastus pateikia
visos Lietuvos įmonės, kurių veikla yra reglamentuota gamtos i�teklių naudojimo leidimuose.
Taigi atsakingų įmonių sąra�as sudaromas ne pagal jų teritorinį i�sidėstymą, bet pagal jų
poveikį aplinkos kokybei bei u�ter�imo galimybes.

8.1.3. Monitoringo planas

8.1.3 lentelė. Antropogeninių tar�os �altinių monitoringas.
Ta�kiniai tar�os �altiniai Pasklidosios

tar�os �altiniai
(transportas)

Oro tar�os
�altiniai

Pavir�inio
vandens tar�os

�altiniai

Gruntinio ir
po�eminio

vandens tar�os
�altiniai

Dirvo�emio
tar�os �altiniai

Oro tar�os
�altiniai

Parametrai ir
matavimo
vienetai

SO2, NO2,  CO,
kietos dalelės,
lakūs organiniai
junginiai (be
metano), V, Ni,
Hg, Cr, Zn, Cu,
Cd, As (t/m);
emituojamų
radionuklidų
aktyvumas*
(GBq/mėn);
apskaičiuo-
jami: CO2
(t/m).

SO4, Cl, Ca, Na,
K, Mg,
skendinčios
med�iagos, NH4-
N, NO3-N, NO2-
N, PO4-P, BDS7,
ChDSCr,
ChDSMn, Nbendras,
Pbendras, naftos
produktai,
detergentai,
fenoliai, sunkieji
metalai - Hg, Pb,
Cd, Cu, Cr, Ni,
Zn, Fe (t/m);
chlororgani-niai
junginiai;
emituojamų
radionuklidų
aktyvumas*
(GBq/mėn)

sunkieji metalai*
(µg/l); ChDSMn,
Nbendras, Pbendras,
naftos produktai,
fenoliai (mg/l);
chlororganiniai
junginiai* (µg/l,
mg/m2, mg/m3)

sunkieji metalai*
(µg/l); ChDSMn,
Nbendras, Pbendras,
naftos produktai,
fenoliai(mg/l);
chlororgani-niai
junginiai* (µg/l,
mg/m2, mg/m3)

apskaičiuoja-
mi: SO2, NO2,
CO, kietų
dalelių, toluolo,
benzolo, lakių
organinių
junginių
(i�skyrus
metaną) kiekiai
apskaičiuoja-mi
atskiroms
transporto
rū�ims
atsi�velgiant į
jų tipus ir
sunaudotą kuro
kiekį bei
pasiskirstymą
(t/m)
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Periodi�ku-
mas

pagal DLT
normaty-vuose
patvirtintą
grafiką

gamtos i�teklių
naudojimo
leidime
nurodytu
periodi�kumu

gamtos i�teklių
naudojimo
leidime nurodytu
periodi�kumu

gamtos i�teklių
naudojimo
leidime nurodytu
periodi�kumu

kartą per metus

Monitoringo
vietų skaičius

pagal gamtos
i�teklių
naudojimo
leidimų
reikalavimus

pagal gamtos
i�teklių
naudojimo
leidimų
reikalavimus

pagal gamtos
i�teklių
naudojimo
leidimų
reikalavimus

pagal gamtos
i�teklių
naudojimo
leidimų
reikalavimus

Atsiskaitymo
periodi�ku-
mas

kas metai
gegu�ės mėn.
u� praėjusius
metus

kas metai
gegu�ės mėn. u�
praėjusius metus

kas metai gegu�ės
mėn. u�
praėjusius metus

kas metai
gegu�ės mėn. u�
praėjusius metus

kartą per metus

Vykdomoji
institucija

Aplinkos
ministerija

Aplinkos
ministerija

Aplinkos
ministerija

Aplinkos
ministerija

Aplinkos
ministerija

* kontroliuojami atsi�velgiant į įmonės veiklos specifiką

8.1.4. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai
Antropogeninių atmosferos tar�os �altinių monitoringo duomenys naudojami:

1) įvertinti  antropogeninių atmosferos tar�os �altinių pasiskirstymą Lietuvoje, jų
emisijų dydį, esant  bet kokioms meteorologinėms sąlygoms nustatyti ter�alų sklaidą
ir koncentracijos lygį pa�emio ore, bet kurioje Lietuvos vietoje.

2) prognozuoti galimas situacijas ir teikti pasiūlymus atmosferos kokybei valdyti, tam
tikslui diegiant naujas technologijas,  tobulinant valymo įrenginius, steigiant naujus
gamybos centrus;

3) reguliuoti upės baseino vandens kokybę  bei prognozuoti jos pokyčius keičiantis
valymo įrenginių efektyvumui, naudojant naujas �emės ūkio kultūrų auginimo
technologijas bei kintant hidrometeorologinėms sąlygoms;

4)  kompleksi�kai vertinti antropogeninės tar�os mastus  konkrečioje vietovėje, ter�alų
migraciją aplinkoje, prognozuoti galimus aplinkos kokybės pokyčius, vykstant �emės
ūkio ir pramonės pertvarkai, spręsti neigiamo aplinkos poveikio ma�inimo
problemas.
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9. APLINKOS MONITORINGO INFORMACINĖ SISTEMA

9.1.1. Įvadas
Aplinkos monitoringo vykdymo metu yra sukaupiamas didelis kiekis duomenų, kurių

statistinė analizė bei vertinimas prakti�kai neįmanomas be kompiuterizuotos aplinkos
informacijos sistemos, įgalinančios operatyviai panaudoti sukauptą informaciją ir efektyviai
spręsti aplinkosaugos problemas. Todėl �ioje programoje yra numatytas tokios aplinkos
monitoringo dalies, leid�iančios gautus duomenis apjungti į vieningus duomenų masyvus,
sukūrimas.

Aplinkos informacinė sistema pradėta diegti 1991 metais. I� prad�ių buvo suformuotos
tik  statistinių duomenų apie atskirų įmonių tar�os mastus bazės. Vėliau, plečiantis
personalinių kompiuterių tinklui, buvo kuriamos atskirų monitoringo sistemos dalių duomenų
bazės. Da�nai �ios duomenų bazės buvo kuriamos remiantis visi�kai skirtingais kriterijais. Jos
funkcionuodavo kaip atskiros sistemos. Atskirų sistemos dalių integravimą į vieną sistemą
sunkino ir tai, kad skirtingos būdavo net tos pačios kompiuterinės įrangos programos. Vienas
pagrindinių trūkumų - nekokybi�kas gautų rezultatų kompiuterinis - grafinis atvaizdavimas.

Aplinkos ministerija, kaip u� aplinkos informacinės sistemos organizavimą atsakinga
institucija, �iai sistemai diegti skiria ypač daug dėmesio. �i sistema leistų gauti operatyvią
informaciją apie esamą aplinkos būklę bei jos raidą, u�tikrintų visuomenės bei vald�ios
institucijų informuotuomą ir padėtų formuoti įvairių lygių aplinkosauginę politiką.

�iuo metu egzistuojanti informacinė aplinkos monitoringo sistema nėra pakankamai
integruota: tebėra naudojama skirtinga programinė įranga, gauti duomenys da�nai sunkiai
konvertuojami i� vienos sistemos į kitą. Be to kai kuriais atvejais, kai nėra ai�kiai �inomos
stebėjimo vietos koordinatės, gana sudėtinga vertinti galimų procesų kryptį bei eigą
konkrečiame regione. Ypač tai svarbu analizuojant ta�kinių tar�os �altinių poveikio aplinkai
galimybes (pvz.: įvertinti konkrečios atmosferą ter�iančios įmonės emisijų sklaidos pobūdį
tam tikromis meteorologinėmis sąlygomis; prognozuoti upės vandens kokybę ar vertinti
bendrą krūvį, tenkantį jos baseinui, sąlygojamą nuotekų i� tam tikrų i�leistuvų tar�os lygio ir
pan.). Yra ir techninių problemų, susijusių su tiesioginiu duomenų perdavimu bei jų kaupimu.

Informacinei aplinkos monitoringo sistemai optimizuoti �ioje programoje yra
numatoma:

•  integruoti aplinkos monitoringo informacinę sistemą į bendrą aplinkos informacinę
sistemą;

•  optimizuoti duomenų bazių valdymo sistemą;
•  įdiegti naujus sisteminės duomenų analizės metodus;
•  atsi�velgus į  tar�os sklaidą, optimaliau naudoti geografinę informacinę sistemą

(GIS);
•  parengti ir pateikti �INTERNET�e� i�samią informaciją apie aplinkos monitoringo

sistemą Lietuvoje;
•  integruotis į tarptautinę aplinkos informacinę sistemą.
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Tikslas:
 Sudaryti sąlygas operatyviai ir efektyviai naudoti sukauptus monitoringo duomenis
esamai ir būsimai aplinkos būklei  įvertinti, analizuoti ir prognozuoti, teikti informaciją
visiems aplinkos informacinės sistemos vartotojams.
 

 Pagrindiniai u�daviniai:

•  kaupti aplinkos monitoringo duomenis;

•  kompleksi�kai juos analizuoti bei vertinti antropogeninius procesus;

•  modeliuoti ir prognozuoti galimus aplinkos būklės bei atskirų gamtos aplinkos
komponentų pokyčius;

•  operatyviai ir tiesiogiai teikti sukauptą ir apibendrintą informaciją bei prognozes
vald�ios institucijoms, visuomenės sveikatos prie�iūros institucijoms ir visuomenei.

 
 9.1.2. Sistemos struktūra
    Aplinkos monitoringo informacinę  sistemą sudaro �ios  funkcinės dalys:

 1) duomenų surinkimo (registravimas, kodavimas, grafinės informacijos pakeitimas
skaitmenine, aeronuotraukų ir kosminių vaizdų de�ifravimas ir pan.);

 2) duomenų kaupimo bazėse (kur galima vykdyti jų atranką bei formalią kokybės
kontrolę);

 3) duomenų analizės (prognozavimas, įvertinimas);

 4) informacijos pateikimo (vald�ios institucijoms, specialistams bei visuomenei);

 5) pagalbinė (duomenų konvertavimas, siuntimas).

 Aplinkos monitoringo sistemos struktūra yra sudaryta i� tokių �iuo metu
funkcionuojančių atskirų dalių:

•  emisijų į atmosferą statistinės duomenų bazės;
•  emisijų į pavir�inius vandenis statistinės duomenų bazės;
•  atliekų, patenkančių į sąvartynus, statistinės duomenų bazės;
•  oro monitoringo duomenų bazės;
•  radiacijos pavojaus ir radiacinės situacijos duomenų bazės;
•  pavir�inio vandens monitoringo duomenų bazės;
•  po�eminio vandens monitoringo duomenų bazės;
•  dirvo�emio monitoringo duomenų bazės;
•  augmenijos monitoringo duomenų bazės;
•  gyvūnijos monitoringo duomenų bazės;
•  kompleksinio ekosistemų monitoringo duomenų bazės;
•  meteorologinių stebėjimų duomenų bazės.
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 Aplinkos monitoringo sistemoje galima i�skirti trijų lygių informaciją:
 1) pirminiai duomenys;
 2) i�vados;
 3) meta informacija.
 Pirminiai duomenys yra rezultatai, gauti matavimų ar stebėjimų metu. Duomenys,
kurie gaunami nuolatinių stebėjimų metu, sudaro operatyvios informacijos pagrindą. Fakti�kai
ji formuojama i� duomenų, gaunamų automatizuotose stotyse stebint pagrindinių oro
cheminių priemai�ų koncentracijų bei radiacinės situacijos kaitą. Tokio pobūd�io sistema
leid�ia nuolatos sekti esamą aplinkos būklę, laiku pastebėti atsiradusius �ymius nukrypimus
nuo leistinų normų bei operatyviai informuoti visuomenės sveikatos prie�iūros specialistus ir
visuomenę.
 Įvertinus monitoringo metu gautus duomenis, galima spręsti apie esamą aplinkos
būklę, vykstančių aplinkoje procesų kryptį, mastą bei tempus ir prognozuoti galimus
pokyčius. Tai yra antro lygio informacija, kuri yra plačiausiai naudojama informuojant
visuomenę, visuomenės sveikatos prie�iūros bei vald�ios struktūras.
 Meta informacijoje pateikiamos aplinkos monitoringo apimtys, principai, metodai.
 
 9.1.3. Sistemos optimizavimo planas
 Aplinkos monitoringo informacinės sistemos funkcionavimas priklauso tiek nuo
techninių sistemos pajėgumų (prietaisų bei programinės įrangos), tiek nuo informacinių srautų
pobūd�io bei apimčių. �iuo  planu siekiama u�tikrinti minėtos sistemos funkcionavimą, t.y.
esamų stebėjimo stočių modernizavimą, operatyvų informacijos i� automatizuotų stočių
perdavimą bei jos sisteminimą. U� �io plano įgyvendinimą  atsakinga Aplinkos ministerija bei
jos padaliniai.
 Numatyta:
 1. U�tikrinti stebėjimo stočių funkcionavimą.
 2. U�tikrinti informacijos i� automatizuotų stočių perdavimą.
 3. Įgyvendinti komunikacijos priemonių ir informacijos pasikeitimo tarp monitoringo
programoje dalyvaujančių Aplinkos ministerijos padalinių bei kitų institucijų sistemą.
 4. Parengti duomenų banko nuostatus.
 5. Parengti bei u�tikrinti duomenų analizės bei informacijos teikimo sistemos
funkcionavimą.
 
 9.1.4 Sistemos naudojimas valdant aplinkos būklę
 Aplinkos monitoringo informacinė sistema:

 1) sudaro galimybes naudotis duomenų archyvais;

 2) vykdyti paie�kas bei parinkti reikalingus duomenis;

 3) gauti operatyvią, apibendrintą informaciją,  taip pat rezultatų vertinimo bei analizės
duomenis bei pateikti juos vartotojams.
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V. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS
FINANSAVIMO SISTEMA IR LĖ�Ų PASKIRSTYMAS

 
 Vienas i� did�iausių �iuo metu egzistuojančios monitoringo sistemos privalumų yra jos
koordinuotumas. Tai įgalina turėti objektyvią informaciją apie aplinkos būklės kitimo
procesus visos Lietuvos mastu. Pagrindinis programos finansavimo �altinis yra valstybės
biud�etas. Tačiau atskiros monitoringo dalys finansuojamos ir kitų �altinių (pvz.: tar�os
�altinių monitoringą finansuoja ūkio subjektai).
 Pagrindinė lė�ų dalis monitoringo sistemai įgyvendinti skiriama Aplinkos ministerijai.
Čia, priklausomai nuo bendro aplinkosaugai skiriamų lė�ų kiekio, būdavo sprend�iama, kurią
dalį skirti monitoringo darbams. U� �ias lė�as buvo sudaromos sutartys su mokslo ir mokymo
organizacijomis stebėjimams atlikti. Monitoringą vykdantys Aplinkos ministerijos regioniniai
padaliniai �iuos darbus finansuodavo i� savo biud�eto, proporcingai bendram skiriamam lė�ų
kiekiui. Todėl pasitaikydavo atvejų, kai dėl svarbesnių  aplinkosaugos darbų iki galo
įgyvendinti numatytus aplinkos monitoringo darbus neu�tekdavo lė�ų. Tokiais atvejais visa
svarbi informacija ir sukaupti  duomenys prarasdavo savo vertę.
 I� valstybės biud�eto, be  monitoringo programos  finansuojamos per Aplinkos
apsaugos ministeriją, buvo finansuojami ir kiti valstybiniai monitoringo projektai (�emės
gelmių, mi�kų, �iaurės Lietuvos karstinio regiono ir pan.). Dalis jų (�emės gelmių, mi�kų) yra
patvirtinta valstybinėse programose, reglamentuojančiose darbų apimtis ir tvarką. Vykdant
kitus  projektus  ir programas (pvz.: ECOSLIT programą) naudojamasi monitoringo
rezultatais. Kadangi institucijose atsakingos u� programų įgyvendinimą,  būdavo skirtingos,
Aplinkos apsaugos ministerija, pagrindinė aplinkos apsaugos monitoringo programos
vykdytoja, neretai negaudavo visų duomenų, reikalingų �iai programai įgyvendinti. Kita
vertus, atskirose programose numatyti stebėjimai da�nai  dubliuodavo vieni kitus ar net i� viso
būdavo tie patys. Taip dėl esamų skirtingų programų vieni stebėjimai būdavo finansuojami net
po keletą kartų, o kitiems monitoringo darbams lė�ų pritrūkdavo.
 Atsi�velgdama  į auk�čiau i�dėstytus argumentus, Aplinkos ministerija, kaip atsakinga
u� Valstybinės aplinkos monitoringo programos parengimą bei įgyvendinimą institucija,
sudaro vientisą aplinkos monitoringo sistemą, kuriai  įgyvendinti bei jos efektyvumui
u�tikrinti numatomas toks  programos finansavimas:
 1) visi monitoringo darbai, vykdomi pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą,
turi būti finansuojami i� aplinkos monitoringui skirtų valstybės biud�eto lė�ų, jei nėra kitų
finansavimo �altinių;
 2) institucijų, į kurių funkcijas įeina Valstybinės aplinkos monitoringo programos
vykdymas, darbams finansuoti lė�os numatomos formuojant tų institucijų biud�etus;
   3) institucijų, į kurių funkcijas neįeina Valstybinės aplinkos monitoringo programos
vykdymas, darbai finansuojami i� valstybinės aplinkos monitoringo programos lė�ų.
 Monitoringo darbams skirtos lė�os naudojamos:

 a) bandinių surinkimui (transporto, bandinių paėmimo, priemonių įsigyjimo i�laidos);
 b) bandinių  analizei atlikti (reagentai, standartai);
 c) prietaisų kalibracijai bei patikrai atlikti (jei prietaisai naudojami  tik monitoringo

tikslams), taip pat monitoringo stotims pri�iūrėti ir i�laikyti;
 d) darbų organizavimui, gautų duomenų susisteminimui, įvertinimui, ataskaitų

parengimui bei leidinių i�leidimui (jei tai nėra vykdomosios  institucijos funkcija).
Institucijos, kurių viena i� funkcijų - vykdyti Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje
numatytus darbus, valstybės biud�eto lė�ų, skirtų  monitoringo darbams, negali naudoti
etatinių darbuotojų atlyginimams i�mokėti.
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 Aplinkos monitoringui ateinančiais metais atlikti lė�ų poreikis apskaičiuojamas pagal
Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje numatytas darbų apimtis. Taip pat numatoma
6% nuo Valstybinei aplinkos monitoringo programai finansuoti skirtų lė�ų panaudoti aplinkos
monitoringo sistemai tobulinti ir optimizuoti. �ios lė�os gali būti naudojamos tik:

•   finansuoti mokslo tiriamuosius darbus, skirtus aplinkos monitoringo sistemai
optimizuoti;

•   kompleksinei monitoringo duomenų  analizei ir vertinimui.
 
 V. lentelė. U� atskiras monitoringo dalis atsakingos institucijos bei 1999 metams monitoringui atlikti
reikalingos lė�os

 Monitoringo dalis  Atsakinga
institucija

 Vykdančioji institucija  1999 m.
biud�eto

projektas,
tūkst. Lt

 Oro monitoringas

 

 Aplinkos
ministerija

 

 

 

 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

 Jungtinis tyrimų centras

 Utenos regioninis departamantas

 Klaipėdos regioninis departamentas

 �iaulių regioninis departamentas

 Panevė�io regioninis departamentas

 Viniaus regioninis departamentas

 Kauno regioninis departamentas

 u�sakomieji darbai: Fizikos institutas, Vandens ūkio
institutas

 428

 175

 5

 36

 139

 92

 92

 176

 120

  Fizikos
institutas

 Fizikos institutas  90

 viso    1353

 Vandens monitoringas

 

 Aplinkos
ministerija

 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

 Jungtinis tyrimų centras

 Jūrinių tyrimų centras

 Klaipėdos regioninis departamentas

 �iaulių regioninis departamentas

 Panevė�io regioninis departamentas

 Vilniaus regioninis departamentas

 Kauno regioninis departamentas

 Utenos regioninis departamentas

 Alytaus regioninis departamentas

 Marijampolės regioninis departamentas

 Lietuvos geologijos tarnyba

 regioniniai parkai

 u�sakomieji darbai: Geografijos institutas

 130

 173.6

 516.3

 28

 26.7

 17.3

 26.7

 19.5

 9.6

 16.1

 8.7

 265

 4

 48

 viso    1289.5
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 Dirvo�emio
monitoringas

 

 Aplinkos
ministerija

 Jungtinis tyrimų centras

 u�sakomieji darbai: Mi�kų institutas, �emdirbystės
institutas

 18

 

 80

 viso    98

 Augmenijos
monitoringas

 

 Aplinkos
ministerija

 regioniniai parkai, rezervatai, nacionaliniai parkai

 u�sakomieji darbai: Mi�kų institutas, Lietuvos �emės
ūkio universitetas, Botanikos institutas

 15

 

 169

 viso    184

 Gyvūnijos monitoringas

 

 

 Aplinkos
ministerija

 regioniniai parkai, rezervatai, nacionaliniai parkai

 Jungtinis tyrimų centras

 u�sakomieji darbai: Ekologijos institutas, Vilniaus
universitetas ir kt.

 45

 2

 

 235.1

 viso    282.1

 Ekosistemų
monitoringas

 

 

 Aplinkos
ministerija

 Jungtinis tyrimų centras

 Čepkelių rezervatas

 u�sakomieji darbai: Ekologijos institutas, Fizikos
institutas, Geografijos institutas, Lietuvos �emės ūkio

universitetas, Botanikos institutas, Vandens ūkio
institutas ir kt.

 12

 15

 

 283

 viso    310

 Kra�tovaizd�io
monitoringas

 

 Aplinkos
ministerija

 u�sakomieji darbai: Botanikos institutas, Geografijos
institutas

 

 50

 viso    50

 Aplinkos informacinė
sistema

 Aplinkos
ministerija

 Aplinkos ministerija  326

        - i� viso
u�sakomiesiems
darbams

         - +6%

 I� VISO
PROGRAMAI

   

 985.1

 59.1

 3951.7
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 VI. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS VYKDYMAS
 

 Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų, ūkio subjektų su aplinkos monitoringu
susijusią veiklą reglamentuoja bei atskirų monitoringo subjektų tarpusavio santykius nustato
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas. Jame taip pat apibrė�iama bendroji
monitoringo organizacinė ir vykdomoji tvarka.
 �i Valstybinė aplinkos monitoringo programa bus pradėta vykdyti nuo 1999 metų ir
tęsis iki 2005 metų. Stebėjimai, kurie vykdomi periodi�kai, ne kasmet, bus pradedami 2000
metais. 2004 metų ketvirtą  ketvirtį  Aplinkos ministerija pateiks tvirtinti naują penkerių metų
Valstybinę aplinkos monitoringo programą.

 Aplinkos ministerija u� programos eigą atsiskaito kasmetinėse ministerijos
ataskaitose. Be to, ji, remdamasi gautais monitoringo duomenimis, informaciją apie aplinkos
būklę Lietuvoje pateikia ketvirtiniuose ir metiniuose leidiniuose bei �INTERNET�e�. Taip pat
aplinkos monitoringo klausimais kasmet organizuojamos mokslinės konferencijos. 2004 metų
pabaigoje planuojama parengti Lietuvos gamtinės būklės ap�valgą (�Lietuvos gamtinė
aplinka. Būklė, procesai, tendencijos�). Joje būtų ap�velgtas laikotarpis nuo 1993 iki 2003
metų imtinai.

 Pagal sutartis dirbantys vykdytojai atsiskaito sutartyse numatyta tvarka.
 
 VI lentelė. Valstybinės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo planas
 

 Metai  Pagrindiniai programos vykdymo aspektai

 1999  Pradedama įgyvendinti Valstybinė aplinkos monitoringo programa

 2000  Pradedamas naujas periodinių stebėjimų ciklas

 2001  

 2002  Kartojamas periodinių stebėjimų ciklas

 2003  Pasiūlymai programai optimizuoti. Organizuojama mokslinė konferencija �Aplinkos

monitoringas Lietuvoje�.  Metų pabaigoje sudaroma redakcinė kolegija ir

pradedamas rengti leidinys �Lietuvos gamtinė aplinka. Būklė, procesai,

tendencijos�.

 2004  Parengiama ir pateikiama Vyriausybei tvirtinti nauja Valstybinė aplinkos

monitoringo programa. I�leid�iamas leidinys �Lietuvos gamtinė aplinka. Būklė,

procesai, tendencijos�.

 2005  Pradedama įgyvendinti nauja Valstybinė aplinkos monitoringo programa.

Pradedamas naujas periodinių stebėjimų ciklas.
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 Aplinkos monitoringo programai įgyvendinti aplinkos ministro įsakymu sudaroma Prie�iūros
komisija. Komisijos nariai  renkasi ne rečiau kaip kartą per metus ir turi i�imtinę teisę:

•  spręsti, kokie darbai turi būti finansuojami i� moksliniams tyrimams skirtų lė�ų;

•  esant lė�ų trūkumui,  nustatyti finansavimo prioritetus;

•  daryti esminius vykdomos programos veiksmų plano pakeitimus, jeigu to reikalauja
pasikeitusi politinė, ekologinė, teisinė ar ekonominė situacija;

•  vertinti monitoringo programos įgyvendinimo efektyvumą bei teikti pasiūlymus
programai optimizuoti;

•  aprobuoti vykdytojų (temų koordinatorių) sąra�ą.

Aplinkos ministerija yra institucija, atsakinga u� Valstybinės aplinkos monitoringo
programos vykdymą ir įgyvendinimą.

PRIEDAI: A.1 lentelė. Upės, kuriose stebimas vandens u�ter�tumas, bet nematuojami
debitai, ir jų analogai debitams apskaičiuoti;
A.2 lentelė. Reguliaraus e�erų monitoringo stebimų objektų sąra�as;
A.3 lentelė. Valstybinio po�eminio vandens kokybės monitoringo
regioninio pagrindinio tinklo stebėjimų stotys;
A.4 lentelė. �emėvaizd�ių tipai (pagal A. Basalyką).
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A.1 lentelė. Upės, kuriose stebimas vandens u�ter�tumas, bet nematuojami debitai, ir jų analogai
debitams apskaičiuoti

Eil.
Nr

Upė, kurioje
stebėjimai

neatliekami

Vietovė Upė analogas Hidrologinės stotys

1 �altuona �. Raseinių �u�vė �iaulėnai
2 Lokysta �. �ilalės Akmena Paakmenys
3 Siesartis �. �akių �e�upė Kalvarija
4 �eimena �. Vilkavi�kio Pilvė Papilvis
5 �elmenta pasienyje �e�upė Kalvarija
6 Lomena �. Kai�iadorių Strėva Semeli�kės
7 Siesartis �. Molėtų Per�ok�na Januli�kis
8 Vy�uona �. Utenos �irvinta Liukonys
9 Virvytė �. Pateklos Venta Papilė
10 Sidabra �. Joni�kio Agluona Dirvonakiai
11 Juodupė �. Juodupės Yslikis Kiburiai
12 Laukupė �. Roki�kio Yslikis Kiburiai
13 Daugyvenė �iotys Mū�a Meičiūnai
14 Kruoja �iotys Lėvuo Kupi�kis
15 Obelė �. Radvili�kio Įstras Talačkoniai
16 Kulpė �. �iaulių Yslikis Kiburiai
17 Birvytė pasienyje Svyla Guntauninkai
18 Laukesa �. Zarasų Nemunėlis Panemunėlis

A.2 lentelė. Reguliaraus e�erų monitoringo stebimų objektų sąra�as
Eil.
Nr.

E�ero pavadinimas Hidrometrinis postas Orografinis vienetas E�ero plotas, ha

1. Dusia yra Vidurio �emuma 2337
2. �uvintas nėra Vidurio �emuma 103.9
3. Tauragnas yra Baltijos auk�tumos 508.6
4. Plateliai u�darytas �emaičių auk�tuma 1205
5. Rubikiai nėra Baltijos auk�tumos 967.9
6. �ventas nėra Baltijos auk�tumos 439.7
7. Lūkstas yra �emaičių auk�tuma 1016
8. Vi�tytis nėra Baltijos auk�tumos 39.8 (350*)
9. Rėkyva nėra �emaičių auk�tuma 1174
10. Drūk�iai nėra Baltijos auk�tumos 4226 (3526*)
11. Alnis nėra Baltijos auk�tumos 104.7
12. Baltis nėra Pietryčių lyguma 44.5
13. Kirkilių yra Vidurio �emuma 4.0

* Po Lietuvos ir Rusijos sutarties Lietuvai priskirta 350 ha Vi�tyčio e�ero, o po Lietuvos ir Baltarusijos sutarties
700 ha Drūk�ių e�ero ploto atiduota Baltarusijai.
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A.3 lentelė. Valstybinio po�eminio vandens kokybės monitoringo regioninio pagrindinio
tinklo stebėjimų stotys

Antropogeninė
apkrova

Geomorfologinis rajonas Stebėjimo  stoties
pavadinimas

Labai silpna Kur�ių nerija
Pietryčių Lietuvos smėlėtoji lyguma
�iaurės-rytų fliuvioglacialinė (�eimenos) lyguma

Juodkrantė
Margiai, Varėna

-
Silpna �emaitijos auk�tumos centrinė dalis

Baltijos (Rytų auk�taitijos)
auk�tumos
Pietų Lietuvos (Dzūkų) auk�tuma
Sūduvos auk�tuma
�venčionių-Naručio auk�tuma

Vertininkai, Balsiai
�ventas, Trinku�kės, Alanta,
Dūk�tas
Rykantai, Jurgionys
Auk�takalnis

-
Vidutinė Vakarų �emaitijos plato

Rytų �emaitijos plato
Vakarų Auk�taitijos plato
Nemuno vidupio ir
Neries �emupio plato
A�menos auk�tumos

Ru�upiai, Miku�iai
Kojeliai, Digraičiai
Kurkliai
�uvintas, Rokai
Elektrėnai
Mickūnai

Didelė Nevė�io lyguma
Nemuno �emupio lyguma

Lančiūnava, Oreliai
-

Labai didelė Nemuno delta
Vakarų �emaitijos lyguma (pietinė dalis)
Ventos vidupio lyguma
Nevė�io lyguma
�emgalos lyguma
Mū�os-Nemunėlio lyguma
Nemuno �emupio lyguma

Kintai
Pagėgiai

-
Panevė�ys
Iciūnai (Va�kai)
Karajimi�kės
K. Naumiestis, Marijampolė

A.4. lentelė. �emėvaizd�ių tipai (pagal A. Basalyką)
�emėvaizd�ių grupės �emėvaizd�ių tipai Vietovaizd�iai
Molingos lygumos 1. Moreninės lygumos

2. Prieledyninės lygumos
7
4

Smėlingos lygumos 3. Senovinės aliuvinės lygumos
4. Zandrinės lygumos

3
5

Kalvotos moreninės auk�tumos 5. Kalvotos moreninės e�eruotos
auk�tumos

4

6. Kalvotos moreninės raguvotos
auk�tumos

3

Pajūrinės lygumos 7. Jūros pakrantinės lygumos 3
8. Deltinės lygumos 3
9. Upių slėniai 3
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