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- Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apskaita Salantų regioniniame parke. Baltųjų gandrų
apskaita Salantų regioniniame parke vykdoma nuo 2003 m. Atliekant apskaitą visi gandralizdžiai
yra tikrinami du kartus (gegužės mėnesį ir liepos mėnesį), apskaitų metu gandralizdžiai pažymimi
kartografinėje medžiagoje bei užpildomos lizdų kortelės (jose yra visa informacija apie gandralizdį,
jauniklių skaičių ir pan.). Salantų regioninio parko teritorijoje 2013 metais buvo užregistruoti 139
gandralizdžiai (iš jų 12 buvo užfiksuoti visiškai naujai): 24-uose gandralizdžiuose gandrai neperėjo,
o 115-oje gandralizdžių gandrai perėjo ir išaugino 236 jauniklius. 15-oje gandralizdžių buvo išvesta
po vieną jauniklį, 80-je gandralizdžių – po du jauniklius, 19-oje gandralizdžių – po tris jauniklius ir
1-ame gandralizdyje buvo išauginti keturi jaunikliai.
Palyginus 2004 – 2013 metų baltųjų gandrų apskaitos duomenis pastebėta, kad 2013 m. buvo
užregistruota ne tik daugiausiai gandralizdžių, bet ir jauniklių – net 236 jaunikliai.

Grafikas "Baltųjų gandrų apskaitos Salantų RP 2004 - 2013 m. duomenų palyginimas"
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- Raktažolės pelenėlės (Primula farinosa) monitoringas. Šis monitoringas vykdomas Erlos
geomorfologiniame draustinyje, Šilalės kaime. 2003 – 2009 metais raktažolės pelenėlės
monitoringas buvo atliekamas viename tiriamajame laukelyje, o nuo 2010 m. monitoringas pradėtas
vykdyti 3-uose tiriamuosiuose laukeliuose. Tyrimas vykdomas kasmet tuo pačiu metu (± 3 dienos).
Tiriamasis laukelis – tai pažymėtas 1m x 1m plotas, kuriame kiekvienais metais yra stebimi augalai.
Monitoringo metu yra pildoma "Retųjų, nykstančių ir invazinių augalų rūšių monitoringo, Individų
stebėjimo anketa". Šioje anketoje surašomi šie duomenys: augalo koordinatės (cm), lapų skaičius,
augalų aukštis, lapų ilgis, žiedų skaičius ir fenofazė. 2013 m. visuose 3-juose tiriamuosiuose
laukeliuose buvo suskaičiuotos 56 raktažolės pelenėlės, iš jų 15 augalų žydėjo. Palyginus kelerių
metų monitoringo duomenis pastebimas augalų skaičiaus mažėjimas tiriamuosiuose laukeliuose.
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Grafikas "Raktažolės pelenėlės monitoringo 2010 - 2013 m. duomenų palyginimas"

- Griežlių (Crex crex) monitoringas paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (toliau PAST).

Salantų regioninio parko direkcijos specialistai, įgyvendindami Valstybinę aplinkos monitoringo
programą (VAMP), griežlių monitoringą vykdo 3-jose PAST: Erlos ir Salanto upių senslėniuose,
Minijos upės slėnyje (Kretingos ir Plungės raj.) ir Apšės upės slėnyje. Pagal monitoringo metodiką,
stebėjimų metu pastoviuose apskaitų taškuose 2 kartus registruojamas patinų balsų skaičius (jeigu
apskaitų rezultatai pastebimai skiriasi, apskaita pakartojama 3 kartą) bei nustatomas vietos savybių
išsaugojimo laipsnis. 2013 m. PAST Erlos ir Salanto upių senslėniuose 64 stebėjimo taškuose buvo
užregistruotas 31 patino balsas, PAST Minijos upės slėnyje (Kretingos ir Plungės raj.) 38 stebėjimo
taškuose buvo užregistruotas 41 patino balsas ir PAST Apšės upės slėnyje buvo užfiksuoti 5 patinų
balsai.
Grafikas "Griežlių monitoringo PAST: Erlos ir Salanto upių senslėniuose, Minijos upės slėnyje
(Kretingos ir Plungės raj.) ir Apšės upės slėnyje 2007 – 2013 m. duomenų palyginimas":
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