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ĮVADAS
Aukštapelkėms būdinga kimininė (Sphagnum) ir kita drėgmės perteklių, mažą maistmedžiagių kiekį bei
rūgštų substratą toleruojanti augalija (Moore, Bellamy, 1974). Ilgalaikis ar periodiškas drėgmės pertekliaus
mažėjimas ir pelkių vandens cheminių savybių pasikeitimas, atsiradęs dėl žmogaus veiklos arba globalinės
klimato kaitos, sparčiai keičia tradicinį pelkių kraštovaizdį.
Lietuvos valstybiniuose rezervatuose ir Žuvinto biosferos rezervate kertinis kraštovaizdžio elementas yra
aukštapelkės, kurių susidarymą, vystymąsi ir biofizines savybes pirmiausia lemia hidrologinis režimas.
Šimtmečiais nusistovėjusio pelkių hidrologinio režimo kaita sukuria sąlygas aukštapelkių degradacijai kuri, savo
ruožtu, kelia grėsmę kertinių rezervatų ekosistemų stabilumui.
Aukštapelkės susidaro ir palankiai vystosi tik esant tam tikram vandens režimui, kurį daugiausiai
apsprendžia klimatinis zoniškumas. Jos formuojasi drėgname vidutinių platumų klimate, kur metinis kritulių kiekis
100-150 mm didesnis už evotranspiraciją (Damman, 1977; Proctor, 1995). Labiau į pietus aukštapelkės
nesusidaro, nes ten šilto sezono drėgmės deficitas perdaug didelis. Jau susidariusiose aukštapelkėse dėl klimato
kaitos ar kitų priežasčių didėjantis drėgmės deficitas paspartina viršutinio durpių sluoksnio irimą ir suslūgimą bei
skatina augalijos sukcesiją.
Vandens lygio svyravimai ir jų amplitudė yra vienas iš aukštapelkių stabilumo indikatorių. Nepažeistose
aukštapelkėse visus metus vandens lygis išsilaiko arti paviršiaus. Netgi vasarą vandens lygis retai nukrinta
daugiau nei 30-40 cm žemiau pelkės paviršiaus (Romanov, 1968; Иванов 1975; Ingram 1982; Schouwenaars,
Vink, 1992). Kitą indikatorių grupę sudaro pelkės vandens cheminiai rodikliai. Prie drėgmės pertekliaus,
maistmedžiagių trūkumo ir rūgščios aplinkos gana nesunkiai prisitaiko kiminai, neleisdami šioje aplinkoje kitiems
augalams įgyti konkurencinio pranašumo. Kiminų dangos nykimas ir kitų augalų, ypač medžių, įsivyravimas gali
taip pat būti aukštapelkės degradacijos indikatoriumi, parodančiu fizinių ir cheminių pelkės vandens rodiklių ir
viršutinio durpės klodo pasikeitimus (Van Breemen, 1995).
Lietuva yra netoli pietinės atvirų aukštapelkių formavimosi ribos (Gore, 1983; Whigham et al., 1993), tad
klimato kaita čia gali turėti ypač didelį poveikį aukštapelkių degradacijai. Be globalinės klimato kaitos vandens
režimą veikia ir vietiniai veiksniai, kurie labiausiai susiję su žmogaus veikla. XX a. septintojo dešimtmečio
pradžioje pelkės Lietuvoje užėmė 7,3% teritorijos. Vyravo žemapelkės – 79% visų pelkių ploto, o aukštapelkės ir
tarpinio tipo pelkės užėmė atitinkamai 9% ir 12% (Sakalauskas, Zelionka, 1965). Vėliau didelė dalis pelkių buvo
nusausinta ir paversta pievomis, dirbamais laukais. Ypač sumažėjo nepažeistų aukštapelkių plotas.
Norint įvertinti aukštapelkinių hidrosistemų būklę, jų kaitos trendus bei prognozuoti tolimesnę raidą,
reikalingas nuolatinis ir sistemingas aukštapelkių monitoringas. Jis grindžiamas prielaida, kad aukštapelkių
drėgmės deficitas skatina viršutinio durpės sluoksnio oksidaciją ir suslūgimą, šiltnamio efektą didinančių dujų
kiekio didėjimą, vandens cheminės sudėties kaitą ir pelkinės augalijos sukcesiją. Siekiant tvarkyti aukštapelkes
arba jų dalis, kuriose vandens atsargos nuolat arba sezoniškai mažėja, būtina nustatyti šio reiškinio priežastis ir
mastą. Ekologinei prielaidai dėl mažėjančių aukštapelkių vandens atsargų pagrįsti reikalingas meteorologinio ir
hidrologinio monitoringo tinklas ir jo vykdymo metodika. Įdiegus Lietuvos valstybinių rezervatų hidrometeorologinį
monitoringą būtų teikiama informacija, reikalinga jų apsaugos ir tvarkymo planams bei programoms.
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Iki šiol Lietuvoje valstybinio pelkių monitoringo tinklo ir programos nebuvo, pelkių vandens režimo
stebimai buvo nesistemingi ir trumpalaikiai: kai kurios mokslinės institucijos vykdė trumpalaikius pelkių vandens
režimo tyrimus; kai kurie vandens režimo elementai buvo stebimi ir keliuose valstybiniuose rezervatuos. Tačiau
šie darbai buvo vykdomi be vieningos metodikos, dėl to jų rezultatai dažnai yra nepalyginami ir sunkiai pritaikomi
praktikoje. Nekonkretūs monitoringo uždaviniai, nepakankama matavimo duomenų analizė ir dėmesys
monitoringo tinklo optimizavimui neleido pasiekti monitoringo tikslų. Tikimės, kad šis darbas, kurį inicijavo ir
finansavo VŠĮ Gamtos paveldo fondas, be kitų jam keliamų uždavinių, taip pat prisidės sprendžiant įsisenėjusią
problemą – sukurti Lietuvos pelkių monitoringo sistemą.
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1. MONITORINGO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Pelkių hidrologinio monitoringo tikslas – pelkių hidrosistemų vandens režimo ir kokybės kaitos
stebėjimai, priežasčių analizė bei kaitos prognozė. Tuo tikslu turi būti matuojami ir analizuojami vandens balanso
elementai, leidžiantys nustatyti pelkių ar atskirų jų dalių vandens išteklių ilgalaikį arba sezoninį pasikeitimą, galintį
nulemti viršutinio durpių sluoksnio fizinių ir cheminių savybių pasikeitimą, pelkės augalijos sukcesiją,
nepageidautiną buveinių kaitą ir pan. Taip pat turi būti matuojami ir analizuojami pelkės vandens kokybiniai
rodikliai, leidžiantys nustatyti vandens kokybės, lemiančios pelkių augalijos sukcesiją, pasikeitimus.
Pelkių hidrologinį monitoringą sudaro trys dalys: nuolatinis, laikinasis ir rotacinis monitoringas. Nuolatinis
monitoringas vykdomas nepažeistose pelkių ekosistemose, laikinasis – antropogeninės veiklos pažeistuose arba
planuojamuose pertvarkyti plotuose, o rotacinis – esant reikalui nustatyti netirtų pelkės dalių vandens režimo ir
kokybės būklę.
Pelkių hidrologiniam monitoringui keliami šie pagrindiniai uždaviniai:
o

nepažeistų pelkinių sistemų vandens režimo ir kokybės nuolatinis stebėjimas ir informacijos apie jų būklę
teikimas klimato kaitos poveikiui nustatyti;

o

antropogeninės veiklos pažeistų ar/ir planuojamų tvarkyti pelkių vandens režimo ir kokybės įvertinimas bei
informacijos teikimas gamtotvarkos planams iri programoms;

o

rotaciniu principu organizuota netirtų pelkės dalių trumpalaikė kontrolė informacijos apie jų būklę analizė ir
viešas teikimas.
Pirmojo uždavinio sprendimas leis įvertinti globalinės klimato kaitos įtaką ir suteiks informaciją, reikalingą

naudojant tyrimuose analogo metodą – pratęsti trumpalaikių matavimų duomenų eilę. Antrojo uždavinio
sprendimas suteiks informaciją apie pažeistas teritorijas ir pažeidimų pobūdį; taip pat leis planuojamose tvarkyti
teritorijose ar jų gretimybėse įvertinti vandens režimą ir kokybę prieš teritorijos pertvarkymą. Sprendžiant trečiąjį
uždavinį galima bus nustatyti teritorijas, kuriose dėl nežinomų priežasčių yra sutrikdytas vandens režimas ar
pasikeitusi jo kokybė; ateityje įvertinti vandens režimo skirtumus visoje pelkėje. Šių uždavinių sprendimui
reikalingas metodiškas pirminės informacijos rinkimas, sisteminimas ir analizė. Pelkių hidrometeorologinį
monitoringą galime suskirstyti į tokias dalis:
1. Nuolatiniai meteorologinių rodiklių, leidžiančių įvertinti vertikaliuosius vandens balanso elementus,
matavimai, sisteminimas ir analizė.
2. Akrotelmo vandens lygio ir kokybės rodiklių matavimai, sisteminimas ir analizė.
3. Apypelkio ir pelkės gruntinio vandens lygio ir kokybės rodiklių matavimai, sisteminimas ir analizė.
4. Pelkinių ežerų vandens lygio ir kokybės rodiklių matavimai, sisteminimas ir analizė.
5. Kritulių kiekio ir evotranspiracijos matavimai pelkėje, duomenų sisteminimas ir analizė.
6. Pelkių ir jų artimiausios aplinkos tvarkymo darbų, galinčių pakeisti atskirų pelkės dalių vandens režimą,
detalus aprašas.
Monitoringo tinklas, matavimų rezultatai, matavimų ir informacijos tvarkymo metodai turi būti prieinami ir
standartizuoti taip, kad monitoringo vykdymo nekomplikuotų vykdytojų pasikeitimas ar jų laikinas nebuvimas.
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Pelkių hidrologinis monitoringas atliekamas naudojant meteorologinius, hidrologinius, geodezinius ir
kitus prietaisus kurių patikra turi būti atliekama pagal LR Metrologijos įstatymą (aktuali redakcija patvirtinta LR
Metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymu, 2006 06 22, Nr. X-717).
Įrengto monitoringo tinklo priežiūrą vykdo jį naudojanti institucija pagal šiuos reikalavimus:
1. Gręžinių, matuoklių ir kitų lauko prietaisų patikra atliekama matavimų metu, išskyrus kontrolines niveliacijas.
Patikros metu nustatoma, ar įrenginys nėra sugadintas, ar nebuvo pažeistas arba išjudintas iš vietos.
Nustačius tokius pažeidimus informacija apie tai ir pažeidimo likvidavimą įrašoma į monitoringo tinklo
kontrolės žiniaraštį (žr. 10 priedą).
2. Kontrolinė niveliacija nuolatinio monitoringo skerspjūvyje ir pelkiniuose ežeruose atliekama kasmet ištirpus
pašalui (kovo – gegužės mėn.). Laikinajam ir rotaciniam monitoringui atliekama vienkartinė niveliacija –
įrengiant konkrečios teritorijos tinklą.
3. Informacija apie monitoringo prietaisus, jų ir monitoringo tinklo būklę, prietaisų ir tinklo įrenginių remontą bei
kitus pakeitimus teikiama kiekvienų metų ataskaitoje. Ataskaitoje pateikiami ir pasiūlymai dėl matavimų arba
tinklo optimizavimo.
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2. METEOROLOGINIS MONITORINGAS
Šalia administracinio pastato įrengtoje meteorologinėje stotyje (meteorologinėje aikštelėje) du kartus per
parą: 8 ir 20 val., galiojant žiemos laikui (EET), 9 ir 21 val., galiojant vasaros laikui (EEST) – matuojamas kritulių
kiekis, maksimali ir minimali oro temperatūra.
Kritulių kiekis matuojamas ant stovo pritvirtintu Tretjakovo kritulmačiu su specialia apsauga. Kasdieniniai
kritulių matavimų duomenys surašomi į 1-1 ir 1-2 lenteles, vėliau iš jų sudaroma 1-3 lentelė (žr. 1 priedą).
Maksimali ir minimali oro temperatūra matuojama maksimumo ir minimumo termometrais, esančiais
psichrometriniame narvelyje. Maksimalios oro temperatūros duomenys surašomi į 2-1 ir 2-2 lenteles (žr. 2
priedą). Minimalios oro temperatūros duomenys surašomi į 3-1 ir 3-2 lenteles (žr. 3 priedą).
Jeigu meteorologinėje stotyje matuojami rodikliai naudojami garavimo ar evotranspiracijos
skaičiavimams, reikia apskaičiuoti pataisos koeficientus tarp šių rodiklių meteorologinėje stotyje ir pelkėje. Tuo
tikslu pelkėje kas dešimt dienų, šalia įrengto garomačio, 1 m aukštyje matuojama oro temperatūra, garų slėgis ir
vėjo greitis. Matavimams naudojamas aspiracinis psichrometras ir anemometras. Oro temperatūra matuojama
sausu psichrometro termometru, vėjo greitis – anemometru. Ore esančių garų slėgis apskaičiuojamas pagal
aspiracinio psichrometro parodymus, naudojant psichrometrine lentelę arba šiems skaičiavimas skirtą formulę.
Šalia garomačio įrengtame gręžinyje elektriniu termometru matuojama vandens temperatūra. Vandens
temperatūra matuojama po vandens išsiurbimo, gręžinį naujai užpildžiusiame vandenyje.
Šiltuoju metų sezonu, nuo balandžio 1 d iki spalio 30 d, kas dešimt dienų pelkėje atliekami
meteorologiniai stebėjimai surašomi į 5-1 lentelę (žr. 5 priedą). Iš šių duomenų pagal B. Zaikovo formulę (2.1)
apskaičiuojamas garavimas (E, mm/d):
E = (0.15 + 0.121 v1) (ep-e2)

(2.1)

čia ep – vandens garų, sotinančiųjų erdvę garuojančio vandens paviršiaus temperatūroje, slėgis, milibarais (mb);
e2 – 2 m aukštyje ore esančių vandens garų slėgis, milibarais (mb); v1- vėjo greitis 1 metro aukštyje, metrais per
sekundę (m/s). ep nustatomas pagal garinančio paviršiaus temperatūrą, o e2 – pagal psichrometro parodymus,
naudojant psichrometrinę lentelę.
Visi meteorologiniams matavimams naudojami prietaisai turi būti patikrinti Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos (LHMT) prie Aplinkos ministerijos Metrologijos laboratorijoje. Gyvsidabrio termometrai tikrinami kas 4
metai. Kitų prietaisų patikra atliekama pagal LR Metrologijos įstatymo reikalavimus.
Perspektyvoje būtų tikslinga įdiegti automatinę meteorologinių rodiklių matavimo sistemą, šalia
administracinio pastato esančioje meteorologinėje stotyje 2 m aukštyje įrengiant oro temperatūros, atmosferos
slėgio, sotinančių garų slėgio daviklius, o 1 m aukštyje – vėjo greičio daviklį, su automatiniais duomenų
kaupikliais. Automatinėje meteorologinėje stotyje kas 0.5 val.galėtų būti matuojama oro temperatūra, vėjo greitis,
kritulių kiekis, sotinantis garų slėgis. Šaltuoju metu laikotarpiu kritulių kiekį matuoti automatinėje stotyje ir
Tretjakovo kritulmačiu (darbo dienos pradžioje ir pabaigoje). Pelkėje įrengtame akrotelmo gręžinyje turėtų būti
įrengtas bent vienas automatinis vandens temperatūros matavimo įrenginys. Šie rodikliai turėtų būti matuojami
kas 30 min., vėliau apskaičiuojant paros vidurkį, minimumą ir maksimumą. Turint šiuos duomenis galima būtų
tiksliau apskaičiuoti garavimą ir drėgmės deficito indeksą.
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3. VANDENS LYGIO MONITORINGAS
Nuolatinio monitoringo vandens lygio matavimai atliekami sistemingai ir kasmet toje pačioje vietoje
(dažniausiai viename ar keliuose skerspjūviuose). Laikinasis monitoringas atliekamas teritorijose su sutrikdytu
vandens režimu ir/ar teritorijose, kuriose numatomi pertvarkymai, galintys pakeisti vandens režimą. Laikinąjį
monitoringą taip pat rekomenduojama atlikti, kai panašaus pobūdžio darbai planuojami su pelke besiribojančiose
teritorijose. Jis vykdomas nuo vienerių iki kelių metų. Prie laikinojo monitoringo galima būtų priskirti ir rotacinį,
tačiau jis vykdomas nepažeistose teritorijose, norint surinkti informaciją apie kitų nepažeistų pelkės dalių vandens
lygio režimą. Rotaciniam monitoringui geriausiai tinka gręžinių skerspjūviai, o laikinajam – gręžinių aikštelės.
Vandens lygis matuojamas šiltuoju metu sezonu, nuo balandžio 1 iki spalio 30 d. Matuojama kartą per
10 dienų: kiekvieno mėnesio 1, 10 ir 20 dienomis. Spalio mėnesį papildomai matuojama ir 30 d. Vandens lygis
matuojamas prie matavimo juostos pritvirtintus pliauškę, kai vandens paviršius iki 1 m gylio arba specialiu
garsiniu vandens lygio matuokliu (angl. sounding apparatus with acoustic and light signal). Vandens lygio
matavimai atliekami prieš mėginių ėmimą arba kitokios paskirties gręžinio vandens išsiurbimą. Matuojama 1 cm
tikslumu. Matavimų rezultatai surašomi į lenteles, iš kurių sudaromos suvestinės lentelės (žr. 6 ir 7 priedus).
Nustatytos arba prognozuojamos hidrologiniu požiūriu probleminės vietos, kuriose vykdomas laikinasis
monitoringas aprašomos pagal vieningą metodiką (žr. 8 priedą), jose turi būti įrengtos gręžinių aikštelės ar/ir
atskiri gręžiniai, leidžiantys nustatyti pažeistos teritorijos plotą ir pažeidimo pobūdį. Gręžiniai, jų aikštelės turi būti
pažymėti ortofotonuotraukoje, jų koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje) surašomos į lenteles (žr. 14 priedą).
Perspektyvoje būtų tikslinga įdiegti automatinę vandens lygio matavimo sistemą – į dabar įrengtus
gręžinius įstatant vandens lygio matavimo ir duomenų kaupimo prietaisą (angl. diver). Naudojant automatinę
sistemą vandens lygį ir temperatūrą galima būtų matuoti kiekvieną dieną arba dar dažniau.

3.1. AKROTELMO VANDENS LYGIO MONITORINGAS
Akrotelmo gręžiniui įrengti naudojamas 32 mm skersmens ir 1 m ilgio plastmasinis vamzdis. Apatinis
vamzdžio galas uždaromas iš medžio ar plastmasės pagaminta smaile. Viršus uždaromas nuimamu
plastmasiniu, guminiu arba kitos medžiagos dangteliu, kuris prie vamzdžio viršaus tvirtinamas dviem
medsraigčiais. Virš durpės turi likti išlindę 50-100 mm vamzdžio. Virš durpės išlindusią ir žemiau esančią 3 mm
skersmens kiaurymėmis perforuotą vamzdžio dalį skiria 100 mm skersmens plastmasinė gręžinio stabilizavimo
plokštelė. Atstumas tarp perforacinių skylučių – 50 mm. Vandens lygio matavimui galima panaudoti ir seniau
įrengtus geros būklės gręžinius, tačiau jų skersmuo neturėtų viršyti 50 mm.
Akrotelmo vandens lygis matuojamas naudojant prie matavimo juostos pritvirtintą pliauškę. Matavimai
atliekami nuo gręžinio viršaus, papildomai užrašant ir virš durpės esančio vamzdžio ilgį (cm). Gauti duomenys
surašomi į 6-1 lentelę (žr. 6 priedą). Metų pabaigoje pagal 6-1 lentelę kiekvienam gręžiniui sudaromas vandens
lygio grafikas, žymint vandens lygį (cm) nuo pelkės paviršiaus; nubraižomas kiekvieno akrotelmo skerspjūvio
brėžinys, kuriame pavaizduojamas maksimalus, minimalus ir vidutinis kiekvieno akrotelmo gręžinio vandens lygis;
užpildomos analitinės akrotelmo vandens lygio lentelės 6-2, 6-3 ir 6-4 (žr. 6 priedą).
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3.2. GRUNTINIO VANDENS LYGIO MONITORINGAS
Gręžiniui įrengti naudojami 32 mm skersmens ir 2-3 m ilgio plastmasiniai vamzdžiai. Apatinio vamzdžio
galas sandariai uždaromas iš medžio ar plastmasės pagaminta smaile. Vamzdžio gale paliekamas 0.5 m ilgio
neperforuotas vamzdžio galas (nuosėdų rinktuvas). Aukščiau esanti 0.5 m vamzdžio dalis perforuojama 3-5 mm
skersmens skylutėmis ir apvyniojama kaproniniu audeklu (vandens filtras). Virš filtro esanti vamzdžio dalis turi
būti sandari. Iš viršaus ji uždaroma plastmasiniu, guminiu arba kitos medžiagos dangteliu, kad į gręžinį nepakliūtų
pašalinės medžiagos. Virš žemės paviršiaus esanti viršutinė gręžinio dalis apgaubiama 50 mm diametro (0.5-1 m
ilgio) apsauginiu gaubtu, kuris įbetonuojamas (mineraliniame grunte) ar kitaip tvirtinamas paviršiuje. Apsauginis
gaubtas turi turėti nuimamą ar uždaromą dangtelį. Durpiniame grunte įrengtame gręžinyje apgaubiantis vamzdis
turi būti ilgesnis – apie 2 m. Dėl stabilumo durpiniame grunte jis gali būti tvirtinamas prie šalia gręžinio įkalto
medinio kuolo. Apsauginis vamzdis iš viršaus taip pat uždaromas plastikiniu ar kitos medžiagos dangteliu, kuris
tvirtinamas medsraigčiais. Vandens lygio matavimui galima panaudoti ir seniau įrengtus geros būklės gręžinius,
tačiau jų skersmuo neturėtų viršyti 50 mm.
7Gruntinio vandens lygis apypelkyje ir pelkėje matuojamas garsiniu vandens lygio matuokliu. Lygio
matavimai atliekami kas dešimt dienų (tomis pat dienomis kaip ir akrotelme) nuo vidinio vamzdžio viršaus. Gauti
duomenys surašomi į 7-1 lentelę (žr. 7 priedą). Matuojant vandens lygį, dėl gręžinio stabilumo kontrolės,
kiekvieną kartą išmatuojamas ir virš durpės išlindusios apsauginės dalies ilgis.
Metų pabaigoje pagal 7-1 lentelę kiekvienam gręžiniui sudaromas vandens lygio grafikas, žymint
vandens lygį (cm) nuo pelkės paviršiaus; nubraižomas kiekvieno skerspjūviui brėžinys, kuriame pavaizduojamas
maksimalus, minimalus ir vidutinis kiekvieno gręžinio vandens lygis. Užpildomos analitinės gruntinio vandens
lygio lentelės 7-2, 7-3 ir 7-4 (žr. 7 priedą).

3.3. PELKINIŲ EŽERŲ VANDENS LYGIO MONITORINGAS
Pelkinių ežerų vandens lygis matuojamas pagal ežere įrengtą nuolatinę vandens lygio matuoklę, su 1
cm vertės padalomis. Vandens lygis atskaitomas ties artimiausiu vandens paviršiui matuoklės padala. Matuojant
vandens lygis atskaitomas pagal santykinį matuoklės ilgį, o vėliau perskaičiuojamas pagal absoliutinį lygį (BS).
Tam turi būti nustatyta matuoklės viršaus altitudė. Ji tikrinama kartą per metus, balandžio mėnesį. Papildomai
matuoklės viršaus altitudė nustatoma išaiškinus galimą matuoklės išjudinimo ar kitokio pažeidimo faktą.
Perspektyvoje būtų tikslinga ežeruose įdiegti automatinį vandens lygio ir temperatūros matavimo
sistemą, šalia ežero įrengiant 50 mm skersmens 2 m gylio gręžinį, kurio viršžeminė dalis nebūtų ilgesnė nei 0.2
m. Gręžinys 1.5-1 m gylyje tokiu pat vamzdžiu sujungiamas su ežeru. 0,5-1m ilgio vamzdys paliekamas nešmenų
nusodintuvui. Į gręžinį įstatomas vandens lygio matavimo ir duomenų kaupimo prietaisas (angl. diver). Naudojant
automatinę sistemą vandens lygį ir temperatūrą galima būtų matuoti kasdien ar net dažniau.
Matavimų duomenys surašomi į 9-1 lentelę (žr. 9 priedą). Iš jų metų pabaigoje sudaromas paveikslas
kuriame vaizduojama metinio vandens lygio kaita. Šiame paveiksle taip pat pažymima didžiausias ir mažiausias
metų bei daugiametis vandens lygis.
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4. VANDENS TEMPERATŪROS MONITORINGAS
Ežeruose vandens temperatūra matuojama kartą per dešimt dienų, o akrotelmo ir gruntiniuose
gręžiniuose – kartą per mėnesį. Prieš matavimus iš gręžinių išsiurbiamas vanduo. Pelkiniuose ežeruose vandens
temperatūra matuojama paviršiniame vandens sluoksnyje – 0.1-0.2 m gylyje. Ežerų vandens temperatūra
matuojama tik nesant ledo dangos.
Vandens temperatūros matavimams gali būti naudojama: gyvsidabrinis termometras, elektrinis
termometras arba universalus portatyvinis matuoklis (pvz. Multi 340i) su temperatūros davikliu. Rekomenduojama
matavimus atlikti tuo pačiu prietaisu. Jį pakeitus turi būti įvertinama naujo prietaiso instrumentinė paklaida.
Akrotelmo ir gruntinio vandens temperatūros matavimai atliekami pačiame gręžinyje, tačiau jeigu
elektrinio termometro arba universalaus portatyvinio matuoklio daviklis nesiekia vandens paviršiaus, matavimus
galima atlikti iš gręžinio pasemtame vandenyje. Tokiu atveju matavimai atliekami vietoje ir kuo skubiau po
vandens pasėmimo.
Ežeruose temperatūros matavimus galima atlikti gyvsidabriniais termometrais, tokiu atveju jie turi būti
patikrinti LHMT prie Aplinkos ministerijos Metrologijos laboratorijoje.
Vandens temperatūros matavimų rezultatai surašomi į 12-1 lentelę (žr. 12 priedą). Įdiegus automatinį
vandens lygio ir temperatūros matavimą, temperatūra turėtų būti matuojama kiekvieną dieną kas 0.5 val.
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5. VERTIKALIOSIOS PELKIŲ VANDENS APYTAKOS MONITORINGAS
Aukštapelkių vandens režimą daugiausiai lemia vertikalioji vandens apytaka – krituliai (P) ir
evotranspiracija (EVT). Nuo šių rodiklių priklauso akrotelmo vandens lygis, kurio pokytis (±Δh) yra vienas iš
pagrindinių pelkės vandens režimo indikatorių. Kritulių kiekis ir evotranspiraciją taip pat lemia apypelkio gruntinio
vandens lygį ir paviršinį nuotėkį (R), tačiau paviršinis nuotėkis sunkiai išmatuojamas ir dažniausiai randamas kaip
liekamasis vandens balanso lygties narys. Aukštapelkės vandens balanso lygtį galime išreikšti tokia forma:
P – EVT ± Δh = R

(5.1)

Kai kurie vandens balanso lygties elementai gali būti tik išmatuojami (krituliai ir vandens lygis), kitus
galima išmatuoti arba apskaičiuoti (evotranspiracija). Kritulių kiekis nustatomas kritulmačiu, o evotranspiracija –
matuojant lizimetru arba apskaičiuojant pagal oro temperatūrą, vėjo greitį ir vandens garų slėgį. Vandens atsargų
pokytis akrotelme nustatomas pagal matavimų dienos ir prieš dešimt dienų išmatuoto vandens lygio skirtumą
akrotelmo gręžiniuose.
Kritulių kiekis gali būti išmatuotas meteorologinėje stotyje esančiu kritulmačiu, tačiau kartais, dėl didelio
atstumo tarp meteorologinės stoties ir stebimos aukštapelkės, kritulių kiekis nustatomas klaidingai, ypač tai
būdinga trumpalaikiams liūtiniams krituliams. Dėl to pelkėje reikia įrengti suminį kritulmatį. Juo kritulių kiekis (P,
mm) matuojamas kas 10 dienų, kartu su vandens lygio matavimais. Pagal pelkinio ir stoties kritulmačio
matavimus galime nustatyti ryšį tarp išmatuotų pelkėje ir meteorologinėje stotyje kritulių.
Evotranspiracija matuojama kas 10 dienu šalia kritulmačio esančiame lizimetre. Lizimetras padarytas iš
19 cm skersmens vamzdžio (R – 9.5 cm, S – 283.4 cm²). Matuojamas vandens lygis lizimetro išorėje ir viduje,
persipylusio vandens kiekis ir įpilamo vandens kiekis. Matavimai kritulmatyje ir lizimetre atliekami šia tvarka:
1. Matavimo cilindru išmatuojamas per 10 dienų iškritusių kritulių kiekį (P, ml).
2. Matavimo cilindru išmatuojamas persiliejusio vandens kiekis (ΔP, ml).
3. Pliauške arba permatoma graduota matavimo pipete išmatuojamas vandens lygis lizimetro vidiniame
vamzdelyje (ht ,mm).
4. Pliauške arba permatoma graduota matavimo pipete išmatuojamas vandens lygis lizimetro išoriniame
vamzdelyje (h’t, mm).
5. Apskaičiuojamas skirtumas tarp vandens lygio vidiniame ir išoriniame vamzdelyje (Δh = h’t –ht,, mm).
6. Jeigu vandens lygis lizimetro vidiniame vamzdelyje žemesnis, į jį įpilamas matavimo cilindru išmatuotas
vandens kiekį (ΔW, ml).
ΔW = Δh × 28.34 × 0.9 = 25.5 × Δh

(5.2)

7. Jeigu vandens lygis lizimetro vidiniame vamzdelyje aukštesnis, iš vidinio vamzdžio išsiurbiamas ΔW vandens
kiekis.
8. Po vandens įpylimo ar išsiurbimo praėjus 15-20 min. pamatuojamas vandens lygis lizimetre. Jis turi būti
artimas lygiui išoriniame vamzdelyje.
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Evotranspiracija (EVT, mm) apskaičiuojama pagal lygtį:
EVT = (ht-1 – ht) + (P – ΔP / 283.4)

(5.3)

čia ht-1 yra vandens lygis lizimetre prieš 10 parų, ht – vandens lygis lizimetre išmatuotas prieš vandens įpylimą ar
išsiurbimą. Matavimų duomenys surašomi į 11-1 lentelę ( žr. 11 priedą).
Norint pelkėje apskaičiuoti momentinį garavimo intensyvumą, atliekant vandens lygio matavimus šalia
lizimetro 1 m aukštyje matuojama oro temperatūra, garų slėgis ir vėjo greitis. Matavimams naudojamas
aspiracinis psichrometras ir anemometras. Šalia lizimetro įrengtame gręžinyje elektriniu termometru matuojama
vandens temperatūra. Matuojama po išsiurbimo gręžinį naujai užpildžiusio vandens temperatūra. Oro
temperatūra matuojama sausu psichrometro termometru, vėjo greitis – anemometru. Ore esančių garų slėgis
nustatomas pagal psichrometrines lenteles arba apskaičiuojamas pagal specialią formulę, naudojant sauso ir
šlapio termometro temperatūrą bei atmosferos slėgį. Momentinį garavimo intensyvumą tuo pat metu galima
apskaičiuoti ir meteorologinėje stotyje, pagal čia atliktus analogiškus matavimus. Šių matavimų palyginimas leistų
nustatyti skirtumą tarp garavimo pelkėje ir meteorologinėje aikštelėje, kurį galima būtų naudoti tiksliau įvertinant
garavimą iš pelkės.
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6. VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS
Vandenilio jonų koncentracija (pH) bei deguonies kiekis yra palyginti greitai laike kintantys rodikliai, todėl
informatyviausias akrotelmo ir gruntinio vandens kaitos rodiklis yra savitasis elektros laidis. Vandens kokybės
rodikliai (vandenilio jonų koncentracija pH, ištirpusio deguonies kiekis, vandens prisotinimas deguonimi ir
savitasis elektrinis laidis) matuojami universaliu portatyviniu matuokliu (Multi 340i) arba panašiu prietaisu.
Akrotelme ir gruntiniame vandenyje matuojama pH ir savitasis elektros laidis, ištirpusio deguonies kiekis ir
vandens prisotinimas deguonimi matuojamas tik ežeruose.
Matavimai gręžiniuose ir ežeruose atliekami in situ kartą per mėnesį, pirmąjį mėnesio dešimtadienį.
Gręžinių vandens kokybės matavimai atliekami naujai ji užpildžiusiame vandenyje: išsiurbus visą gręžinio vandenį
arba du jo tūrius (kai neįmanoma visiškai išsiurbti gręžinio) laukiama, kol jame susikaups matavimams reikiamas
vandens kiekis. Matavimų duomenys matavimai surašomi į 13-1 lentelę (žr.13 priedas). Pagal atskirų gręžinių 131 lenteles sudaromi vandens kokybės rodiklių kaitos grafikai: atskirai akrotelmo ir gruntinio vandens gręžiniuose.

6.1. KRITULIŲ VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS
Krituliuose vandens kokybės matavimai atliekami 1-4 kartus per mėnesį, iškritus didesniam kritulių
kiekiui. Vanduo kritulių kokybei nustatyti imamas iš meteorologinės stoties kritulmačio. Krituliuose nematuojamas
deguonies kiekio, tačiau ypač svarbus kritulių pH rodiklis.

6.2. AKROTELMO VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS
Akrotelmo vandens kokybės monitoringas vykdomas norint nustatyti viršutinio durpių sluoksnio vandens
kokybės pakitimus, kurie gali būti vandens balanso arba durpės struktūros kaitos indikatoriumi. Vandens kokybės
pasikeitimai gali būti susiję su vandens balanso kaita, viršutinio durpių sluoksnio mineralizacija, susiskaidymu ir
kt. Analizuojant šiuos duomenis tikslinga į atskiras grupes suskirstyti natūralių ir pažeistų pelkės plotų bei pelkės
lago matavimų duomenis.

6.3. GRUNTINIO VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS
Gruntinio vandens kokybės monitoringas vykdomas norint nustatyti pelkinio ir gruntinio vandens ryšį ir
galimą jų tarpusavio sąveiką. Prieš matuojant gruntinio vandens kokybę būtina iš gręžinio išsiurbti vandenį, tačiau
dažnai gruntinio vandens gręžiniai užsipildo labai lėtai, todėl rekomenduojama matavimų pradžioje gręžinį
išsiurbti, o po kiek laiko (arba net kelių dienų) matuoti jame vandens kokybę. Matuojant vandens kokybę nebūtina
laukti kol vandens lygis pasieks buvusį prieš vandens išsiurbimą.
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6.4. PELKINIŲ EŽERŲ VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS
Pelkinių ežerų vandens kokybės monitoringas vykdomas norint nustatyti ilgalaikius jų kokybės
pasikeitimus. pH, savitojo elektrinio laidžio, ištirpusios deguonies kiekio kaita lemia žuvų bei kitų organizmų
gyvybinius procesus. Šiuo atveju ypač svarbus ištirpusio deguonies kiekis.
Pelkinių ežerų vandens kokybė matuojama 0.1-0.2 m gylyje 1-2 metrai nuo kranto. Rekomenduojama
matuoti kiek galima atviresnėje vietoje.

6.5. PELKIŲ IR ARTIMOS JŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ ĮTAKOS DETALUS APRAŠAS
Prieš pradedant pelkėje ir jos artimiausioje aplinkoje kraštovaizdžio pertvarkymo darbus tikslinga išskirti
teritoriją, kurioje tikėtinas vandens režimo pasikeitimas ir ją išsamiai aprašyti. Prie aprašo turi būti pridedama ir
turima kartografinė medžiagą ir atliktų matavimų rezultatai (žr. 8 priedą). Vėliau pateikiama informacija apie
pertvarkymo darbų pobūdį ir etapiškumą bei po pertvarkos atliktų matavimų rezultatai (žr. 8 priedą). Jeigu tenka
tvarkyti jau anksčiau pertvarkytas teritorijas reikia pagal tą pačią metodiką kiek įmanoma tiksliau aprašyti ir
ankstesnius pertvarkymus.
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7. ČEPKELIŲ VALSTYBINIO REZERVATO HIDROMETEOROLOGINIO MONITORINGO TINKLAS
7.1. METEOROLOGINIS MONITORINGAS
Greta Čepkelių valstybinio rezervato administracijos pagal sutrumpintą meteorologinę programą veikia
meteorologinė stotis, kurioje kartą per parą matuojamas kritulių kiekis ir maksimali bei minimali oro temperatūra
(stebėjimų programa beveik atitinka LHMT III kategorijos meteorologinės stoties). Krituliai matuojami Tretjakovo
kritulmačiu, maksimali ir minimali oro temperatūra atitinkamai maksimumo ir minimumo gyvsidabrio termometrais,
esančiais psichrometriniame narvelyje. Prietaisų patikra neatliekama, stoties ir matavimų inspektavimas
nevykdomas. Meteorologinių matavimų duomenys neteikiami LHM tarnybai.
Optimizuojant meteorologinius matavimus būtina atlikti šiuos veiksmus:
1. LHMT Metrologijos laboratorijoje atlikti esamų prietaisų patikrą.
2. Sudaryti sutartį su LHMT dėl periodinės prietaisų ir matavimų patikros, meteorologinių duomenų teikimo ir jų
patikros.
1. Perspektyvoje esant galimybei įrengti automatinę meteorologinę stotį kurioje kas 0.5 val. būtų matuojama oro
temperatūra, vėjo greitis, kritulių kiekis, sotinantis garų slėgislėgis. Šaltuoju metu laikotarpiu kritulių kiekį
matuoti automatinėje stotyje ir Tretjakovo kritulmačiu (darbo dienos pradžioje ir pabaigoje).
3. Meteorologinius matavimus, duomenų rinkimą ir sisteminimą atliekantiems darbuotojams organizuoti
trumpalaikius mokymo kursus; naujai priimami darbuotojai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją atlikti
meteorologinius stebėjimus arba turi išklausyti specialų kursą.

7.2. EŽERŲ MONITORINGAS
Šiuo metu Čepkelių rezervato ežerų hidrologinis monitoringas nevykdomas, nors anksčiau trumpą laiką
buvo atliekami Ežerinio ežero vandens lygio matavimai. Perspektyvoje būtų tikslinga šiame ežere pastatyti
automatinį vandens lygio ir temperatūros matavimo įrenginį.

7.3. PELKIŲ MONITORINGAS
Pelkių vandens lygio matavimus Čepkelių rezervate įvairiais laikotarpiais vykdė mokslo institucijos.
1972-1974 m. šiltuoju metu periodu (gegužės – spalio mėn.) Čepkeliuose buvo atliekami kompleksiniai vandens
tyrimai, taip pat ir vandens balanso. Kartu su hidrologiniais tyrimais buvo vykdomi durpių klodo, geocheminio
pelkės režimo bei paleogeografinės raidos tyrimai (Čepkelių …, 1974). Apibendrinta šių tyrimų medžiaga
publikuota 1977 m. (Čepkelių ..., 1977). Šių tyrimų medžiagos pagrindu 1984 m. išleista kompleksinė monografija
apie Čepkelių raistą. Monografijoje greta kitų klausimų buvo analizuojamos klimato sąlygos (Kavaliauskas, 1984),
pelkiniai

ežerai (Tamošaitis, 1984),

Čepkelių

raisto vandeningumo

raida

nagrinėjama

remiantis

dendrochronologiniais duomenimis (Pakalnis, 1984). Nuo 2001 m. Čepkelių valstybiniame rezervate vykdomas
hidrologinis pelkių monitoringas. Numatoma jo plėtra ir standartizacija.
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7.3.1. Nuolatinis pelkių monitoringas
Šiuo metu nuolatinis monitoringas vykdomas dvejuose profiliuose šiaurės rytinėje pelkės dalyje netoli
mokomojo tako (7.1 pav., 7.1 lent.). Prie kiekvieno profilio yra po vieną kontrolinį gruntinį reperį, nuo kurių
kiekvieną pavasarį turi būti vykdoma kontrolinė gręžinių niveliacija. Pirmasis reperis užkastas maždaug 0.5 m
gylyje, antrasis – apvalus metalinis strypas virš žemės. Šių reperių altitudė nustatyta pagal gruntinį reperį NR.
2177 (H = 132.425 m), esantį ~4.1 km į pietryčius nuo Marcinkonių ir ~1.2 km į šiaurę nuo Čepkelių raisto (2 m
nuo kvartalinės linijos ir kelio).
Profiliuose yra po du gruntinius gręžinius. Pirmojo profilio gręžinys (2-G) į pelkėje rengtas 2000 metais.
Jo filtras įrengtas po durpių klodu mineraliniame grunte, gręžinio gylis 3,98 m. Kiti trys gruntiniai gręžiniai yra
apypelkyje: gręžinys 1-G įrengtas 2000 metais, gylis 3,4 m.; gręžinys 3-G įrengtas 2006 m., gylis 6 m; gręžinys
4-G įrengtas 2004 metais, gylis 4,5 m.
Du akrotelmo gręžiniai (1-A, 4-A)įrengti pelkės lage, kiti akrotelmo gręžiniai už lago (7.1 pav.). Šalia
gręžinio 3-A įrengtas kritulmatis ir lizimetras, kritulių kiekis ir evotranspiracija matuojama kas 10 dienų.

7.1 pav. Čepkelių pelkės nuolatinio monitoringo vandens lygio matavimo profiliai.
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7.1 lentelė. Čepkelių valstybinio rezervato monitoringo tinklas (žr. 7.1 pav.).
Matavimų taško numeris (pavadinimas) ir tipas
1 profilis
1-G, gruntinis(29284)*
1-A, akrotelmo (29285)
2-A, akrotelmo (29287)
3-A, akrotelmo (29288)
2-G, gruntinis(29289)
1 gruntinis reperis
2 profilis
3-G, gruntinis(29289-5)
4-G, gruntinis(29289-4)
4-A, akrotelmo (29289-3)
5-A, akrotelmo (29289-2)
6-A, akrotelmo (29289-1)
2 gruntinis reperis*
*-naujai įrengtas

Altitudė, m

Koordinatės
R

Š

134.81
132.70
133.00
133.52
133.72
136.44

528140
528155
528336
528651
528649
528141

5987286
5987268
5987127
5986688
5986688
5987320

140.03
136.24
133.31
133.63
133.71
137.21

528253
528275
528308
528372
528459
528284

5986624
5986622
5986657
5986663
5986673
5986659

7.3.2. Laikinasis pelkių monitoringas
2006 m. laikinasis monitoringas Čepkelių valstybiniame rezervate nenumatytas, tačiau pateiktos jam
reikalingos komplektuojančios gręžinių dalys, parengta jo vykdymo metodika. Nustačius rezervate hidrologiniu
požiūriu probleminę vietą joje turi būti įrengtos gręžinių aikštelės arba/ir atskiri gręžiniai, leidžiantys nustatyti
pažeistos teritorijos plotą ir pažeidimo pobūdį. Gręžiniai, jų aikštelės turi būti pažymėti ortofotonuotraukoje, o jų
koordinatės surašomos į laikinojo monitoringo tinklo aprašo lentelę (žr. 14 priedą).
Rekomenduojama ateityje laikinąjį monitoringą vykdyti pietinėje Čepkelių raisto dalyje esančio kanalo
(Katros dešiniojo intako) aplinkoje. Šis kanalas iškastas, tikėtina, XX a. pr., kuomet pelkės pakraščių pievos dėl
drėgmės pertekliaus buvo sunkiai pritaikomos ūkiniam naudojimui. Kanalas sausina ežeringąją pelkės dalį bei
greta kanalo esančią teritoriją. Jis turi reikšmingos įtakos kai kurių pelkės ežerėlių hidrologiniam ir
hidrocheminiam režimui, tačiau durpių suslūgimui ir mineralizacijai reikšmingesnis kanalo poveikis gali būti
juntamas iki 20 m nuo vagos. Kanalo ilgis 4.5 km, jo dešiniosios atšakos – 1 km. Maksimalus teritorijos, kuriai
kanalas gali turėti poveikį, plotas yra apie 22 ha.

7.3.3. Rotacinis pelkių monitoringas
Be pagrindinio monitoringo pelkėje (akrotelme ir apypelkyje ) 2000 – 2001 metais buvo įrengta ir
daugiau gręžinių. galima būtų vykdyti rotacinį monitoringą: kas keletą metų atlikti vandens lygio matavimus. Kai
kuriose pelkės dalyse vandens lygis ir kokybė niekada nebuvo nustatinėjama. Šiose vietose taip pat būtų tikslinga
vykdyti rotacinį monitoringą: pagal iš anksto parengtą planą per 10-15 metų reikėtų atlikti trumpalaikius vandens
lygio ir kokybės matavimus visame raiste.
2000 – 2001 metais akrotelme gręžiniai įrengti panaudojant 57 mm skersmens PVC vamzdį, skirtą
gręžinių įrengimui, kuris ištisai perforuotas, viename gale užsandarintas mediniu kaiščiu, kitame – metaliniu
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nuimamu dangteliu ir 0,8 -0,9 m įleistas į pelkę. Gręžinio stabilumui palaikyti šalia prie pat gręžinio įkalta 2 – 3 m
ilgio medinė kartis, prie kurios vamzdis tvirtinamas medsraigčiais. Toks įtvirtinimas užtikrina, kad vamzdžio
neįmanoma išjudinti iš vietos nenaudojant įrankių. Dalis šių gręžinių ateityje bus panaudota rotaciniam
monitoringui, įrengiant matavimo profilius. Tačiau norint paeiliui atlikti trumpalaikius vandens lygio ir kokybės
matavimus visame raiste, reikės įrengti daugiau gręžinių akrotelme. Tam bus panaudotos komplektuojančios
gręžinių dalys, pritaikomos ir laikinajam monitoringui.
Apypelkyje 2000 m. įrengti 4 gręžiniai mineraliniame grunte ( 5–G, 6–G, 7–G, 8–G). Jie yra šalia pelkės
skirtingose (šiaurinėje, rytinėje, pietinėje, vakarinėje) Čepkelių rezervato dalyse. Gręžiniai įrengti šalia jau esančių
gruntinių reperių Nr. 0184, 5725, 1674, 1738. Šie reperiai ir gręžiniai bus panaudoti įrengiant arba papildant
rotacinio monitoringo stebėjimo profilius.
7.2 lentelė. Čepkelių valstybinio rezervato numatomam rotaciniam monitoringo tinklui tinkami panaudoti
gręžiniai, įrengti mineraliniame grunte apypelkyje .
Gręžinys

Altitudė, m

5-G
6-G
7-G
8-G

131,884
130,588
129,744
131,523

Koordinatės
R
536360
539320
534211
529919

Š
5988212
5987516
5981781
5982428
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7.2 pav. 5-G gręžinys ir reperis Nr. 0184 (3.7 km į pietvakarius nuo Lynežerio kaimo, šalia pelkės pakraščio;
H = 131.531 m)
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7.3 pav. 6-G gręžinys ir reperis Nr. 5725 (1.7 km į pietvakarius nuo Kriokšlio kaimo, 2 m nuo kelio KriokšlysČepkelių raistas; H = 130.025 m)
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7.4 pav. 7-G gręžinys ir reperis Nr. 1674 (0.9 km į šiaurės vakarus nuo Katros upės; H = 129,222 m)
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7.5 pav. 8-G gręžinys ir reperis Nr. 1738 (4.9 km į šiaurę nuo buvusio Pagarendos kaimo, 5 m nuo kelio
Pagarenda-Marcinkonys; H = 132,976 m).
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8. KAMANŲ VALSTYBINIO REZERVATO HIDROMETEOROLOGINIO MONITORINGO TINKLAS
8.1.

METEOROLOGINIS MONITORINGAS
Greta Kamanų valstybinio rezervato administracijos Akmenės II kaime veikia meteorologinė stotis,

kurioje nuo 1984 m. atliekami stebėjimai. Meteorologinėje stotyje kartą per parą matuojamas kritulių kiekis ir oro
temperatūra. Krituliai matuojami Tretjakovo kritulmačiu, oro temperatūra matuojama elektriniu termometru, kurio
parodymus gali įtakoti arti esantis administracinis pastatas. Prietaisų patikra neatliekama, stoties ir matavimų
inspektavimas nevykdomas. Meteorologinių matavimų duomenis neteikiami LHM.
Optimizuojant meteorologinius matavimus būtina atlikti šiuos veiksmus:
1. elektrinį termometrą iškelti toliau nuo pastato į psichrometrinį narvelį.
2. LHMT Metrologijos laboratorijoje atlikti esamų prietaisų patikrą.
3. Sudaryti sutartį su LHMT dėl periodinės prietaisų ir matavimų patikros, meteorologinių duomenų teikimo ir jų
patikros.
4. Perspektyvoje esant galimybei įrengti automatinę meteorologinę stotį kurioje kas 0.5 val. būtų matuojama oro
temperatūra, vėjo greitis, kritulių kiekis, sotinantis garų slėgis. Šaltuoju metu laikotarpiu kritulių kiekį matuoti
automatinėje stotyje ir Tretjakovo kritulmačiu (darbo dienos pradžioje ir pabaigoje).
5. Meteorologinius matavimus, duomenų rinkimą ir sisteminimą atliekantiems darbuotojams organizuoti
trumpalaikius mokymo kursus; naujai priimami darbuotojai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją atlikti
meteorologinius stebėjimus arba turi išklausyti specialų kursą.

8.2.

EŽERŲ MONITORINGAS
Kamanų valstybiniame rezervate vykdomas Kamanų ežero hidrologinis monitoringas. Ežero vandens

lygio ir paviršinės temperatūros matavimai atliekami šiltuoju metų laikotarpiu kas dešimt dienų. Matavimai
vykdomi naudojant rytinėje ežero dalyje greta Paislio kanalo įrengtą matuoklę. Matuoklės viršaus altitudė 83.57
m. Perspektyvoje būtų tikslinga ežere pastatyti automatinį vandens lygio ir temperatūros matavimo įrenginį,
pradėti vandens kokybės monitoringą – pH, elektros laidžio, deguonies kiekio ir prisotinimo deguonimi
matavimus.
8.1 lentelė. Kamanų valstybinio rezervato monitoringo tinklas
Matavimų taško numeris (pavadinimas) ir tipas
Kamanų ežero vandens lygio matuoklė
Stebimasis gręžinys Nr. 39943
Gruntinis gręžinys V profilyje Nr. 1
Gruntinis gręžinys V profilyje Nr. 2
Gruntinis gręžinys VI profilyje Nr. 1
Gruntinis gręžinys IX profilyje Nr. 2A
* matuoklės viršaus altitudė

Altitudė, m
83.57*
80.75
-

Koordinatė
R
415977
416654
413970
413956
415177
415002

Š
6242561
6242935
6237471
6237596
6238438
6242057
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8.1 pav. Kamanų valstybinio rezervato hidrologinio monitoringo tinklas (akrotelmo vandens lygio stebėjimo
gręžiniai pažymėti pilkais taškais, gruntinio vandens lygio - oranžiniais, ežero vandens lygio matuoklė - violetiniu
kvadratu)

8.3.

PELKIŲ MONITORINGAS
Rezervate nuo 1984 m. atliekami pelkių vandens režimo stebėjimai. 1990 m. stebėjimų tinklas labai

praplėstas, šiuo metu matuojamas 102 gręžinių vandens lygis 9 profiliuose. Matavimai atliekami kas 10 dienų
balandžio – spalio mėn. Vandens lygis matuojamas nuo gręžinio viršaus. Daugiausiai matuojamas akrotelmo
lygis, yra ir 5 gruntiniai gręžiniai. Iš šių gręžinių 2 yra įrengti 2006 m. - IX profilio 2A gręžinys (6,7 m gylio), esantis
pelkės plynėje, bei VIII profilio 1A gręžinys, esantis apypelkyje (3,8 m gylio). Kiti 3 gruntiniai gręžiniai (1,5 m gylio)
įrengti 1984 m., 2 iš jų įrengti V, vienas - VI profilyje. Greta matavimo profilių kontrolinių reperių nėra.
Vandens lygio stebėjimai apibendrinami į lentelę surašant kas dekadą išmatuotą vandens lygį, metų
pabaigoje apskaičiuojamas vidutinis metinis vandens lygis. Pagal metinį vidurkį brėžiami vandens lygio kaitos
grafikai (nuo 1984 arba 1990 m. iki ataskaitinių metų), pagal kuriuos nustatomas pelkės vandens lygio
daugiametės kaitos trendas.
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8.3.1. Nuolatinis pelkių monitoringas
Nuolatinis Kamanų rezervato pelkių monitoringas vykdomas 9 profiliuose išdėstytuose 102 gręžiniuose.
Jų išdėstymo schema pateikta 8.1 paveiksle. Gręžinių vandens lygio matavimo duomenų analizės apibendrinimas
pateikiamas rezervato metinėje ataskaitoje, o patys duomenys saugomi ir analizuojami kasmet rezervato
direkcijoje rašomame metraštyje. Nuolatiniam monitoringui tikslinga palikti IV profilį, kuriame mažiausiai pažeistas
pelkės vandens režimas. Šiame profilyje įrengta 12 akrotelmo gręžinių.
Perspektyvoje nuolatiniam pelkių monitoringui galima būtų naudoti I ir IV gręžinių profilius bei VIII profilio
XII-XV gręžinius.

8.3.2. Laikinasis pelkių monitoringas
Laikinasis Kamanų rezervato pelkių monitoringas turėtų būti vykdomas teritorijose, kuriose pradėtas
arba planuojamas vandens režimo atstatymas. Tam galėtų būti naudojami V, VI ir VIII gręžinių profiliai.
Aktualiausia yra vandens lygį stebėti VIII profilyje, susijusiame su Kamanų ežeru ir iš jo iškastu Paislio kanalu.
Šiame profilyje 16 gręžinių įrengta akrotelme ir 1 apypelkyje, jis įregistruotas Lietuvos geologijos tarnyboje kaip
stebimasis gręžinys Nr. 39943. I, III, V, VI, VII bei IX profiliai gali būti naudojami rotaciniam hidrologiniam
monitoringui.
Perspektyvoje laikinajam pelkių monitoringui galima būtų naudoti V, VI gręžinių profilius ir
Perspektyvoje nuolatiniam pelkių monitoringui galima būtų naudoti VIII profilio I-XI gręžinius.

8.3.3. Rotacinis pelkių monitoringas
Teritorijose, kurios nepatenka į nuolatinio monitoringo plotą ir kuriose nėra esminių vandens režimo
pakeitimų, turėtų būti vykdomas rotacinis monitoringas. Pagal iš anksto parengtą planą per 10-15 metų reikėtų
nustatyti akrotelmo vandens lygio ir kokybės režimą visoje pelkėje.
Perspektyvoje rotaciniam Kamanų pelkės monitoringui galima būtų naudoti III, VII, IX gręžinių profilius.
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9. VIEŠVILĖS VALSTYBINIO REZERVATO HIDROLOGINIO MONITORINGO TINKLAS
9.1. METEOROLOGINIS MONITORINGAS
Greta Viešvilės valstybinio rezervato administracijos Eičiuose nuo 1992 pagal sutrumpintą
meteorologinę programą veikia meteorologinė stotis, kurioje kartą per parą (7.00-7.30) matuojamas kritulių kiekis
ir maksimali bei minimali oro temperatūra. Dienos pabaigoje fiksuojamas vėjo stiprumas, debesuotumas ir
meteorologiniai reiškiniai.
Krituliai matuojami Tretjakovo kritulmačiu, maksimali ir minimali oro temperatūra atitinkamai maksimumo
ir minimumo gyvsidabrio termometrais, esančiais psichrometriniame narvelyje. Debesuotumas nustatomas
vizualiai. Vėjo greitis nustatomas pagal Boforto skalę, registruojamas didžiausias paros vėjo greitis, nematuojant
vėjo stiprumo gūsiuose. Sniego dangos storis matuojamas keliose vietose šalia meteorologinės stoties ir
skaičiuojamas vidurkis. Prietaisų patikra neatliekama, stotie ir matavimų inspektavimas nevykdomas.
Meteorologinių matavimų duomenys neteikiami LHM tarnybai.
Optimizuojant meteorologinius matavimus būtina atlikti šiuos veiksmus:
1. LHMT Metrologijos laboratorijoje atlikti esamų prietaisų patikrą.
2. Sudaryti sutartį su LHMT dėl periodinės prietaisų ir matavimų patikros, meteorologinių duomenų teikimo ir jų
patikros.
3. Perspektyvoje esant galimybei įrengti automatinę meteorologinę stotį kurioje kas 0.5 val. būtų matuojama oro
temperatūra, vėjo greitis, sotinantis garų slėgis.
4. Meteorologinius matavimus, duomenų rinkimą ir sisteminimą atliekantiems darbuotojams organizuoti
trumpalaikius mokymo kursus; naujai priimami darbuotojai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją atlikti
meteorologinius stebėjimus arba turi išklausyti specialų kursą.

9.2. EŽERŲ MONITORINGAS
Viešvilės rezervate vykdomas Buveinių ežero hidrologinis monitoringas. Ežero vandens lygio ir
paviršiaus temperatūros matavimai vykdomi šiltuoju metų periodu kas dešimt dienų. Matavimai vykdomi
naudojant rytinėje ežero dalyje įrengtą matuoklę. Matuoklės viršaus altitudė 37.67 m (BS). Perspektyvoje būtų
tikslinga ežere pastatyti automatinį vandens lygio ir temperatūros matavimo įrenginį, pradėti vandens kokybės
monitoringą – pH, elektros laidžio, deguonies kiekio ir prisotinimo deguonimi matavimus.

9.3. PELKIŲ MONITORINGAS
Hidrologinis Viešvilės rezervato pelkių monitoringas anksčiau nebuvo vykdomas. Tik 2001 m. antroje
pusėje įrengtas vandens lygio matavimo profilis – 4 gręžiniai Artosios pelkėje. Gręžiniai įrengti sukalant į durpę 2
m ilgio 0.2 m skersmens plastmasinius vamzdžius, kurių apatinėje dalyje išgręžtos 2 mm skersmens skylutės.
Vandens lygis gręžiniuose matuojamas 1 cm tikslumu kartą per mėnesį. Įrengiant gręžinius niveliacija neatlikta.
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Šio darbo metu Artosios pelkėje įrengtas naujas hidrologinio monitoringo tinklas, kuris apima vandens
lygio ir kokybės matavimus akrotelme, gruntiniame vandenyje ir ežere (9.1 pav.).

9.3.1. Nuolatinis pelkių monitoringas
Nuolatinis hidrologinis pelkių monitoringas turi būti vykdomas siekiant įvertinti ilgalaikius pelkės vandens
režimo bei vandens išteklių kaitos trendus ir galimą klimato kaitos poveikį Artosios pelkei. Artosios pelkės
nuolatinio monitoringo tikslai:
o

klimato kaitos poveikio vandens balansui ir kokybei įvertinimas nepažeistoje Artosios pelkės dalyje.

o

duomenų, reikalingų laikinojo ir rotacinio monitoringo rezultatų ekstrapoliacijai, kaupimas ir sisteminimas.

9.1 pav. Artosios pelkės nuolatinio monitoringo profilis ir matavimų vieta šalia Buveinių ežero.
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9.3.2. Laikinasis pelkių monitoringas
2006 m. laikinasis monitoringas Viešvilės valstybiniame rezervate nenumatytas, tačiau pateiktos jam
reikalingos komplektuojančios gręžinių dalys, parengta jo vykdymo metodika. Nustačius rezervate hidrologiniu
požiūriu probleminę vietą joje turi būti įrengtos gręžinių aikštelės arba/ir atskiri gręžiniai, leidžiantys nustatyti
pažeistos teritorijos plotą ir pažeidimo pobūdį. Gręžiniai, jų aikštelės turi būti pažymėti ortofotonuotraukoje, o jų
koordinatės surašomos į specialią laikinojo monitoringo tinklo aprašo lentelę (žr. 14 priedą).

9.3.3. Rotacinis pelkių monitoringas
Teritorijose, kurios nepatenka į nuolatinio monitoringo plotą ir kuriose nėra esminių vandens režimo
pakeitimų, turėtų būti vykdomas rotacinis monitoringas. Pagal iš anksto parengtą planą per 10-15 metų reikėtų
nustatyti akrotelmo vandens lygio ir kokybės režimą visoje pelkėje.
9.1 lentelė. Viešvilės valstybinio rezervato monitoringo tinklas (žr. 9.1 pav.).
Matavimų taško numeris (pavadinimas) ir tipas

Altitudė, m

1 gruntinis reperis
1-G, gruntinis
1-A, lago akrotelmo
2-A, akrotelmo
3-A, akrotelmo
4-A, akrotelmo
5-A, akrotelmo
6-A, akrotelmo
2-G, gruntinis
3-G, gruntinis
Buveinių ežero vandens lygio matuoklė
2 gruntinis reperis
* gruntinio gręžinio išorinio vamzdžio viršaus altitudė

41.3
40.73*
39.32
39.65
39.83
39.97
40.49
40.35
40.53*
37.94*
37.67
37.68

Koordinatės
R
402364
402364
402192
402160
402113
402000
401796
401790
401798
401718
401338
401522

Š
6116529
6116529
6116625
6116558
6116535
6116438
6116200
6116201
6116201
6118647
6117424
6117527
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10. ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO HIDROMETEOROLOGINIO MONITORINGO TINKLAS
10.1.

METEOROLOGINIS MONITORINGAS
Greta Žuvinto valstybinio rezervato administracijos pagal sutrumpintą meteorologinę programą veikia

meteorologinė stotis, kurioje kartą per parą matuojamas kritulių kiekis ir maksimali bei minimali oro temperatūra.
Krituliai matuojami Tretjakovo kritulmačiu, maksimali ir minimali oro temperatūra atitinkamai maksimumo ir
minimumo gyvsidabrio termometrais, esančiais psichrometriniame narvelyje. Prietaisų patikrą, stoties ir matavimų
inspektavimą atlieka LHM tarnyba. Meteorologinių matavimų duomenys teikiami LHM tarnybai.
Optimizuojant meteorologinius matavimus būtina atlikti šiuos veiksmus:
1. Perspektyvoje esant galimybei įrengti automatinę meteorologinę stotį kurioje kas 0.5 val. būtų matuojama oro
temperatūra, vėjo greitis, kritulių kiekis, sotinantis garų slėgis. Šaltuoju metu laikotarpiu kritulių kiekį matuoti
automatinėje stotyje ir Tretjakovo kritulmačiu (darbo dienos pradžioje ir pabaigoje).
2. Meteorologinius matavimus, duomenų rinkimą ir sisteminimą atliekantiems darbuotojams organizuoti
trumpalaikius mokymo kursus; naujai priimami darbuotojai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją atlikti meteorologinius
stebėjimus arba turi išklausyti specialų kursą.

10.2.

EŽERŲ MONITORINGAS
Žuvinto biosferos rezervate vykdomas Žuvinto ir Amalvo ežerų hidrologinis monitoringas. Žuvinto ežero

hidrologiniai stebėjimai vykdomi kasdien matuojant vandens lygį ir vandens paviršiaus temperatūrą. Vandens
lygio matavimui greta rezervato administracijos įrengta matuoklė Matuoklės nulio altitudė – 85.50 m.
Amalvo ežero hidrologiniai stebėjimai vykdomi kartą per 10 dienų, matuojant vandens lygį ir paviršiaus
temperatūrą. Matavimai atliekami pagal pietrytinėje ežero dalyje, šalia sodybos, esančią matuoklę. Matuoklės
viršaus altitudė 85.64 m. Vandens paviršiaus temperatūra ežerui užšalus nematuojama. Perspektyvoje būtų
tikslinga Amalvo ežere pastatyti automatinį vandens lygio ir temperatūros matavimo įrenginį, pradėti vandens
kokybės monitoringą – pH, elektros laidžio, deguonies kiekio ir prisotinimo deguonimi matavimus.

10.3.

PELKIŲ MONITORINGAS

10.3.1. Nuolatinis pelkių monitoringas
Nuolatinis pelkių monitoringas turi būti vykdomas siekiant įvertinti ilgalaikius pelkės vandens režimo bei
vandens išteklių kaitos trendus ir galimą klimato kaitos poveikį Žuvinto ir Amalvo pelkėms. Žuvinto pelkės
nuolatinio monitoringo tikslai:
o

klimato kaitos poveikio vandens balansui ir kokybei įvertinimas nepažeistoje Žuvinto pelkės dalyje.

o

duomenų, reikalingų laikinojo ir rotacinio monitoringo rezultatų ekstrapoliacijai, kaupimas ir sisteminimas.
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Žuvinto pelkės nuolatinio monitoringo uždaviniai:
o

1 profilyje (10.1 pav.) kartą per metus, pirmąją rugsėjo dekadą, matuoti vandens lygį;

o

2 profilyje (10.2 pav.) šiltuoju metų sezonu sistemingai matuoti pelkinio ir gruntinio vandens lygį;

o

greta 2 profilio įrengtoje aikštelėje šiltuoju metų sezonu sistemingai matuoti suminį kritulių kiekį ir suminį
garavimą tarp matavimų;

o

2 profilyje šiltuoju metų sezonu sistemingai matuoti pelkinio ir gruntinio vandens pH, savitąjį elektros laidį ir
deguonies kiekį bei prisotinimą;

o

vandens lygio matavimų duomenis tvarkyti, sisteminti ir saugoti pagal nustatytą metodiką;

o

metų pabaigoje parengti ataskaitą apie natūralios pelkės dalies hidrologinį ir hidrocheminį režimą.

10.1 lentelė. Žuvinto pelkės nuolatinio monitoringo tinklas.
Matavimų taško numeris
Siūloma naudoti numeracija
(naudotas įrengiant tinklą) ir tipas
1 profilis (žr. 10.1 pav.)
Ž-1, gruntinis reperis
1 gruntinis reperis
1-G, gruntinis
1-G
1-A, akrotelmo
1-A
2-A, akrotelmo
2-A
3-A, akrotelmo
3-A
4-A, akrotelmo
4-A
5-A, akrotelmo
5-A
6-A, akrotelmo
6-A
2-G, gruntinis
2-G
7-A, akrotelmo
7-A
8-A, akrotelmo
8-A
A-6, akrotelmo
9-A
A-5, akrotelmo
10-A
A-4, akrotelmo
11-A
T-3, akrotelmo
12-A
Ž-2, žemapelkės
1-Ž
Ž-1, žemapelkės
2-Ž
3-G, gruntinis
3-G
Ž-2, gruntinis reperis
2 gruntinis reperis
2 profilis (žr. 10.2 pav.)
Ž-3, gruntinis reperis
3 gruntinis reperis
4-G, gruntinis
4-G
1-Ž, žemapelkės
3-Ž
2-A, akrotelmo
13-A
5-G, gruntinis
5-G
3-A, akrotelmo
14-A
4-A, akrotelmo
15-A
5-A, akrotelmo
16-A

Altitudė,
m

Koordinatės
R

Š

469828
469828
469893
470027
470088
470140
470216
470515
470140
470498
470492
470474
471812
471799
472030
472545
472930
473192
473192

6036780
6036780
6036676
6036445
6036335
6036247
6036118
6035864
6036247
6035183
6034252
6033784
6033097
6033096
6033281
6033117
6033049
6032984
6032984

478725
478725
478626
478434
478379
478380
478156
477957

6039336
6039336
6039363
6039412
6039455
6039460
6039342
6039198

Šalia gręžinio 3-A I profilyje yra įrengtas kritulmatis ir lizimetras. Šiame taške kas 10 dienų matuojamas
kritulių kiekis ir evotranspiracija.
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10.1 pav. Vandens lygio matavimo profilis Nr. 1 Žuvinto pelkėje, į vakarus nuo Žuvinto ežero.

10.2 pav. Vandens lygio matavimo profilis Nr. 2 šiaurrytinėje Žuvinto pelkės dalyje.
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10.2 lentelė. Amalvo pelkės nuolatinio monitoringo tinklas (žr. 10.3 pav.).
Matavimų taško numeris (pavadinimas) ir tipas
1 gruntinis reperis
G-1, gruntinis
A-1, akrotelmo
A-2, akrotelmo
A-3, akrotelmo
A-4, akrotelmo
A-5, akrotelmo
A-6, akrotelmo
A-7, akrotelmo
G-2, gruntinis
A-8, akrotelmo
A-9, akrotelmo
A-10, akrotelmo
3, gruntinis
2 gruntinis reperis

Koordinatės

Altitudė, m

R
471525
471525
471562
471527
471524
471097
470884
470738
470390
470317
470028
469748
469530
469400
471525

Š
6045335
6045335
6045301
6045046
6044938
6044949
6044826
6044601
6044420
6044403
6044239
6044280
6044305
6044312
6045335

10.3 pav. Amalvo pelkės nuolatinio monitoringo profilis ir laikinojo monitoringo gręžinių aikštelės.

33

Amalvo pelkė lyginant su kitomis Žuvinto biosferos rezervato dalimis, pasižymi ypač dideliu degradacijos
laipsniu: daugiau nei puse pelkės nusausinta, pakeistas kraštovaizdis ir tradicinė žemėnauda. Centrinę ir šiaurės
vakarinę pelkių masyvo dalyje įsteigtas Amalvo botaninis – zoologinis draustinis, beveik visą jo teritoriją užima
aukštapelkė, susidariusi dėl nepalankių paviršinio nuotėkio sąlygų ir aukšto gruntinio vandens lygio. Vandens
atsargos, ypač vegetacijos sezono, ypač svarbios aukštapelkių ekosistemoms. Siekiant stebėti aukštapelkinės
Amalvo dalies vandens režimą, turintį lemiamą įtaką pelkinėms ekosistemoms, būtina vykdyti nuolatinį hidrologinį
monitoringą šiaurės vakarinėje Amalvo pelkės dalyje. Amalvo pelkės nuolatinio monitoringas tikslai ir uždaviniai
analogiški Žuvinto monitoringui.

10.3.2. Laikinasis pelkių monitoringas
Laikinasis Žuvinto biosferos rezervato monitoringas numatytas pelkėje-pietinėje melioraciniais kanalais
nusausintos Amalvo aukštapelkės dalyje (10.3 pav.). Gręžiniai bus įrengti 8 aikštelėse, po 7 gręžinius kiekvienoje.
Vienas aikštelės gręžinys įrengiamas kanale ir po tris abiejuose jo krantuose1 m, 5, 10 m atstumu nuo kanalo.
Žuvinto biosferos rezervatui pateiktos reikalingos komplektuojančios gręžinių dalys, parengta vykdymo metodika.
Laikinojo monitoringo aikštelių koordinatės (10.3 lent.) turi būti patikslintos po gręžinių įrengimo. Įrengus
gręžinį taip pat turi būti įrengiamas kontrolinis reperis, kurio altitudė nustatoma niveliuojant nuo pagrindinio
reperio, esančio šalia sodybos pietrytinėje Amalvo ežero dalyje (89.03 m BS). Pasikeitus aikštelių vietai turi būti
patikslinta jų vieta ortofotonuotraukoje (10.3 pav.).
10.3 lentelė. Laikinojo monitoringo tinklas dešiniajame Dovinės krante
Matavimo taško paskirtis
Pagrindinis reperis
Kontrolinis reperis

Gręžinių aikštelė Nr. 1

Gręžinių aikštelė Nr. 2

Gręžinių aikštelė Nr. 3

Gręžinio Nr.

Altitudė, m

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7

89.03

Koordinatės
R

Š

470979

6041782

470866

6041528

470754

6041275
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Gręžinių aikštelė Nr. 4

Gręžinių aikštelė Nr. 5

Gręžinių aikštelė Nr. 6

Gręžinių aikštelė Nr. 7

Gręžinių aikštelė Nr. 8

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7

470655

6041064

469628

6041585

469530

6041388

469417

6041177

468939

6041064

10.3.3. Rotacinis pelkių monitoringas
Žuvinto ir Amalvo pelkių teritorijose, kurios nepatenka į nuolatinio monitoringo plotą ir kuriose nėra
esminių vandens režimo pakeitimų, turėtų būti vykdomas rotacinis monitoringas. Pagal iš anksto parengtą planą
per 10-15 metų reikėtų nustatyti akrotelmo vandens lygio ir kokybės režimą visoje pelkėje.
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Automatinis lygio matavimo ir duomenų kaupimo prietaisas (angl. diver) – į gręžinį instaliuojamas prietaisas
nuolat matuojantis vandens lygį ir temperatūrą.
Garsinis vandens lygio matuoklis (angl. sounding apparatus with acoustic and light signal) – elektrinis prietaisas,
kurio prie matavimo juostos pritvirtintam davikliui pasiekus vandens paviršių pasigirsta garsinis signalas
ir užsidega indikatorinė lemputė; skirtas vandens lygiui gręžiniuose matuoti.
Laikinasis monitoringas – trumpalaikiai stebėjimai, skirti konkrečiam antropogeninės veiklos poveikio pažeistam
plotui tirti; taip pat gali būti atliekamas teritorijose, kuriose planuojami gamtotvarkos ar kiti vandens
režimą galintys sutrikdyti darbai.
Laikinoji monitoringo aikštelė – vienoje vietoje esanti grupė gręžinių, skirtų atskirų horizontų arba plotelių
požeminio vandens stebėjimams; hidrogeologijoje dar vadinama gręžinių krūmais.
Meteorologinė stotis – specialios paskirties teritorija, kurioje yra stacionari įranga ir vykdomi rutininiai
meteorologiniai matavimai pagal patvirtintą matavimų programą; dar vadinama meteorologine aikštele.
Neeilinė patikra – naudojamų matavimo priemonių patikra anksčiau numatyto termino.
Nuolatinis monitoringas – nepažeistose pelkinėse ekosistemose nuolat vykdomas monitoringas, skirtas
globalinės klimato kaitos įtakai pelkinėms vandens sistemoms tirti; jo rezultatai naudojami
ekstrapoliuojant rotacinio monitoringo matavimus.
Patikros sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis, kad matavimo priemonės patikros rezultatas patenkinamas.
Pirminė patikra – pagamintos ar sutaisytos matavimo priemonės pirmoji patikra.
Rotacinis monitoringas – tam tiktu eiliškumu pelkėje vykdomas trumpalaikis atskirų plotų monitoringas, skirtas
nustatyti netirtų teritorijų vandens režimą ir kokybę.
Savitasis elektros laidis – dydis, kuris atvirkščiai proporcingas savitajai varžai; priklauso nuo jonų kiekio tirpale ir
jų migracijos greičio; matuojamas mikroS/cm.
Suminis kritulmatis – pelkėje įrengtas kritulmatis, kuriame kartą per 10 dienų matuojamas kritulių kiekis, mm.
Šiltasis metų sezonas – laikotarpis nuo balandžio 1 iki spalio 30 d.
Universalius portatyvinis matuoklis (Multi 340i) – prietaisas skirtas in situ matuoti pH, savitąjį elektros laidį,
ištirpusio deguonies kiekį, vandens prisotinimą deguonimi ir temperatūrą.
Vandenilio jonų koncentracija (pH) – vandenilio potencialas; vandenilio jonų (H+) koncentracijos tirpale matas,
parodantis tirpalo rūgštingumą ar šarmingumą; pH reikšmių intervalas nuo 0 iki 14, rūgštinių tirpalų
pH<7, neutralių tirpalų ph=7, šarminių tirpalų ph>7.
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PRIEDAI
1 priedas. Kritulių kiekis meteorologinėje stotyje.
2 priedas. Maksimali oro temperatūra meteorologinėje stotyje.
3 priedas. Minimali oro temperatūra meteorologinėje stotyje.
4 priedas. Laikinojo monitoringo tinklas.
5 priedas. Pelkės meteorologiniai rodikliai.
6 priedas. Akrotelmo vandens lygis.
7 priedas. Gruntinio vandens lygis.
8 priedas. Hidrologiniu požiūriu pažeistos ar numatomos tvarkyti teritorijos aprašas.
9 priedas. Ežero vandens lygis.
10 priedas. Monitoringo įrenginių kontrolė.
11 priedas. Kritulių kiekis ir evotranspiracija pelkėje.
12 priedas. Vandens temperatūra.
13 priedas. Vandens kokybė.
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1 PRIEDAS. Kritulių kiekis meteorologinėje stotyje.
1-1 priedų lentelė. 8 arba 9 val. išmatuoto kritulių kiekio duomenų lentelė.
8 arba 9 val. kritulių kiekis, mm
Stotis
I

II

III

Metai
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pastabos:
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1-2 lentelė. 20 arba 21 val. išmatuoto kritulių kiekio duomenų lentelė.
20 arba 21 val. kritulių kiekis, mm
Stotis
I

II

III

Metai
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pastabos:
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1-3 lentelė. Suvestinė paros kritulių kiekio duomenų lentelė.
Paros kritulių kiekis, mm
Stotis
I

II

III

Metai
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pastabos:

41

2 PRIEDAS. Maksimali oro temperatūra meteorologinėje stotyje.
2-1 priedų lentelė. 8 arba 9 val. išmatuotos maksimalios oro temperatūros duomenų lentelė.
8 arba 9 val. maksimali oro temperatūra, °C
Stotis
I

II

III

IV

Metai
V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pastabos:
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2-2 lentelė. 20 arba 21 val. išmatuotos maksimalios oro temperatūros kiekio duomenų lentelė.
20 arba 21 val. maksimali oro temperatūra, °C
Stotis
I

II

III

IV

Metai
V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pastabos:
Maksimali metų temperatūra: ...... °C (data: ……………….)
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3 PRIEDAS. Minimali oro temperatūra meteorologinėje stotyje.
3-1 priedų lentelė. 8 arba 9 val. išmatuotos minimalios oro temperatūros duomenų lentelė.
8 arba 9 val. minimali oro temperatūra, °C
Stotis
I

II

III

IV

Metai
V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pastabos:
Minimali metų temperatūra: ...... °C (data: ……………….)
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3-2 lentelė. 20 arba 21 val. išmatuotos minimalios oro temperatūros kiekio duomenų lentelė.
20 arba 21 val. minimali oro temperatūra, °C
Stotis
I

II

III

IV

Metai
V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pastabos:
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4 PRIEDAS. Laikinojo monitoringo tinklas.
4-1 lentelė. Laikinojo monitoringo tinklo aprašas.
Matavimų taško paskirtis

Gręžinio Nr.

Altitudė, m

Koordinatės
R

Š

Pagrindinis reperis*
Kontrolinis reperis**
Gręžinių aikštelė Nr. 1

1-1
1-2
1-3
1-4
Gręžinių aikštelė Nr. 2
2-1
2-2
2-3
Gręžinys
1
Gręžinys
2
Gręžinys
3
*niveliacijai naudotas reperis; **naujai įrengtas reperis
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5 PRIEDAS. Pelkės meteorologiniai rodikliai.
5-1 lentelė. Meteorologinių matavimų pelkėje duomenų lentelė.
Metai

Data Laikas

Koordinatės

Matavimų vieta

Atmosferos
slėgis, mb*

Oro temperatūra, °C
Sausasis
Šlapiasis
termometras
termometras

R

Š

Vėjo
Vandens
Garų slėgis,
greitis m/s temperatūra, °C
mb

*Atmosferos slėgis reikalingas garavimui nustatyti pagal sausą ir šlapią termometrą
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6 PRIEDAS. Akrotelmo vandens lygis.
6-1 lentelė. Vandens lygio pelkės akrotelme matavimo duomenų lentelė.
Metai

Matavimų vieta

Gręžinio Nr.

Gręžinio altitudė, m

Data Laikas

Atstumas nuo gręžinio viršaus iki pelkės
paviršiaus, cm

Koordinatės
R

Š

Altitudės matavimo data
Nuo gręžinio
viršaus,cm

Vandens lygis
Nuo pelkės
paviršiaus, cm

Absoliutinis
aukštis, m

Aukščiausias
Žemiausias
Vidutinis
Pastabos:
Bendras matavimų skaičius: ……….
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6-2 lentelė. Aukščiausiojo vandens lygio pelkės akrotelme suvestinė lentelė.
Metai

Gręžinio Nr.

Pelkė

Koordinatės
R

Altitudė, m

Š

Maksimalus lygis nuo paviršiaus, cm
Daugiametis
Metų
Skirtumas, cm
Lygis
Data
Lygis Data

Mažiausias
Didžiausias
Vidutinis
6-3 lentelė. Žemiausiojo vandens lygio pelkės akrotelme suvestinė lentelė.
Metai

Gręžinio Nr.

Pelkė

Koordinatės
R

Altitudė, m

Š

Minimalus lygis nuo paviršiaus, cm
Daugiametis
Metų
Skirtumas, cm
Lygis
Data
Lygis Data

Mažiausias
Didžiausias
Vidutinis
6-4 lentelė. Vidutinio vandens lygio pelkės akrotelme suvestinė lentelė.
Metai

Gręžinio Nr.

Pelkė

Koordinatės
R

Š

Altitudė, m

Vidutinis lygis nuo paviršiaus, cm
Daugiametis
Metų
Skirtumas, cm
Lygis
Data
Lygis Data

Mažiausias
Didžiausias
Vidutinis
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7 PRIEDAS. Gruntinio vandens lygis.
7-1 lentelė. Gruntinio vandens lygio matavimo duomenų lentelė.
Metai

Matavimų vieta

Gręžinio Nr.

Gręžinio altitudė, m

Data Laikas

Atstumas nuo gręžinio vidinio vamzdžio
viršaus iki paviršiaus, cm

Koordinatės
R

Š

Altitudės matavimų data

Nuo gręžinio
viršaus,cm

Vandens lygis
Nuo paviršiaus,
cm

Absoliutinis
aukštis, m

Aukščiausias
Žemiausias
Vidutinis
Pastabos:
Bendras matavimų skaičius……….
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7-2 lentelė. Aukščiausiojo gruntinio vandens lygio pelkėje suvestinė lentelė.
Metai

Gręžinio Nr.

Pelkė

Koordinatės
R

Altitudė, m

Š

Maksimalus lygis nuo paviršiaus, cm
Daugiametis
Metų
Skirtumas, cm
Lygis
Data
Lygis Data

Mažiausias
Didžiausias
Vidutinis
7-3 lentelė. Žemiausiojo gruntinio vandens lygio pelkėje suvestinė lentelė.
Metai

Gręžinio Nr.

Pelkė

Koordinatės
R

Altitudė, m

Š

Minimalus lygis nuo paviršiaus, cm
Daugiametis
Metų
Skirtumas, cm
Lygis
Data
Lygis Data

Mažiausias
Didžiausias
Vidutinis
7-4 lentelė. Vidutinio gruntinio vandens lygio pelkėje suvestinė lentelė.
Metai

Gręžinio Nr.

Pelkė

Koordinatės
R

Š

Altitudė, m

Vidutinis lygis nuo paviršiaus, cm
Daugiametis
Metų
Skirtumas, cm
Lygis
Data
Lygis Data

Mažiausias
Didžiausias
Vidutinis
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8 PRIEDAS. Hidrologiniu požiūriu pažeistos ar numatomos tvarkyti teritorijos aprašas.
8-1 lentelė. Hidrologiniu požiūriu pažeistos ar numatomos tvarkyti teritorijos aprašymo forma.
Eil. Nr.

Klausimas

1.

Pertvarkymų pradžia (data).

2.

Pertvarkymų pabaiga (data).

3.
4.
5.
6.
7.

Pertvarkymo etapų aprašas.
(jei pertvarkymai tęsėsi ilgai ir pagal teritorinį ar veiklos pobūdį juos galima suskirstyti į atskirus etapus)
Pertvarkomas ar pažeistas plotas pelkėje, ha.
(pridedamos ortofotonuotraukos prieš ir po pertvarkymų)
Pertvarkomas ar pažeistas plotas greta pelkės, ha
(pridedamos ortofotonuotraukos prieš ir po pertvarkymų)
Pertvarkymo pobūdis, žodinis aprašas
(jeigu yra pridedamas tvarkymo projektas)
Pelkės paviršiaus ir vandens lygio nuotraukos laikinojo monitoringo aikštelėje
(laikinojo monitoringo aikštelės paviršiaus ir vandens lygio nuotraukos prieš ir po pertvarkymų,
nurodant nuotraukos sudarymo datą)

8.

Pelkinio vandens kokybė ir temperatūra prieš pertvarkymus

9.

Pelkinio vandens kokybė ir temperatūra po pertvarkymų

10.

Kitos žinios susijusios su veikla, galėjusia pakeisti vandens režimą

11.

Informacija pateikęs asmuo (nurodant vardą, pavardę, tel., el. paštą, pareigas ar/ir specialybę)

12.

Informacijos pateikimo data
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9 PRIEDAS. Ežero vandens lygis.
9-1 lentelė. Ežero vandens lygio matavimo duomenų lentelė.
Metai

Matavimų vieta

Ežeras

Matuoklės viršaus altitudė, m

Data Laikas

Vamzdžio ilgis
Vandens lygis
virš paviršiaus, cm Santykinis, cm Absoliutinis, m

Koordinatės
R

Š

Altitudės matavimų data
Pastabos

Mažiausias metų
Didžiausias metų
Vidutinis metų

Data: ……………
Data: ……………

Mažiausias daugiametis
Didžiausias daugiametis
Vidutinis daugiametis

Data: …………….
Data: …………….
Matavimų periodas: …………………..
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10 PRIEDAS. Monitoringo įrenginių kontrolė.
10-1 lentelė. Monitoringo įrenginių kontrolės žiniaraštis.
Įrenginio
pavadinimas

Pažeidimo
Įrenginio vieta Koordinatės Pažeidimo Kaip ir kada pažeidimas
Pastabos
nustatymo data
arba Nr.
pobūdis
buvo pašalintas
R
Š
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11 PRIEDAS. Kritulių kiekis ir evotranspiracija pelkėje.
11-1 lentelė. Kritulių kiekio ir evotranspiracijos skaičiavimai.
Data

P,
ml

ΔP,
ml

h’t,
mm

ht,
mm

Δh = ht – h’t,
mm

ΔW = 25.5 × Δh ht-1 - ht EVT = (ht-1 - ht ) + (P - ΔP)/283.4

t-1
t
t+1
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12 PRIEDAS. Vandens temperatūra.
12-1 lentelė. Vandens temperatūros matavimo duomenų lentelė.
Vandens temperatūra, °C
Metai

Koordinatės

Gręžinys arba ežeras

I

II

III

IV

V

VI

R
VII

VIII

IX

Š
X

XI

XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
didžiausia
mažiausia
vidutinė
Pastabos:
Vidutinė matavimo laikotarpio temperatūra: ...... °C (data: ……………….)
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13 PRIEDAS. Vandens kokybė.
13-1 lentelė. Vandens kokybės matavimo duomenų lentelė.
Metai

Matavimų rūšis
hidrocheminiai
Gręžinio Nr. arba ežero pavadinimas

Eil
Data
Laikas
Nr.
1. 042. 053. 064. 075. 086. 097. 10Didžiausia metų
Mažiausia metų
Vidutinė metų
Didžiausia daugiametė
Mažiausia daugiametė
Vidutinė daugiametė

pH

Elektros laidis,
µS/cm

Matavimų metodas
in situ, Multi 340i
Koordinatės
R
Š
O2

mg/l

%

Pastabos

Data: …………….
Data: …………….
Matavimų periodas: …………………..
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