3 priedas. Saugomos teritorijos ir objektai
Nacionalinės saugomos teritorijos:
Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas

Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas

Kylininkų kraštovaizdžio draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Neturi
0230100000164
1563,1
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti raiškų Kylininkų tarpliežuvinio moreninio masyvo
kraštovaizdį, kuris pasižymi reljefo sąskaida, gausiais nedidelio
ploto pelkiniais kompleksais, botaninėmis ir zoologinėmis
vertybėmis: saugomų augalų – dėmėtųjų gegūnių, vyriškųjų
gegužraibių, paprastųjų kardelių, pievinių plaurečių, vėjalandžių
šilagėlių populiacijomis, saugomų paukščių – juodųjų gandrų,
mažųjų erelių rėksnių, gervių, švygždų, griežlių, žaliųjų meletų
buveinėmis, kūmučių, machaonų, marmurinių auksavabalių,
medicininių dėlių buveinėmis
Paširvinčio telmologinis draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Neturi
0210900000076
98,47
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti savitą Paširvinčio pelkinį kompleksą

Pavištyčio geomorfologinis draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Buveinių apsaugos
0210200000093
1458,99
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti aukščiausią Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalį
su Dunojaus, Pavištyčio, Stankūnų viršukalvėmis, Vyžainos
senkloniu (dubakloniu)

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas

Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas
Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba

Pelenių botaninis-zoologinis draustinis
Valstybinis
Buveinių apsaugos
0210700000102
27,03
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2015.04.21
LRV 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 387 (TAR, 2015-0421, Nr. 6082)
išsaugoti saugomas rūšis: didįjį auksinuką (Lycaena dispar),
šarvuotąją skėtę (Leucorrhinia pectoralis), baltakaktę skėtę
(Leucorrhinia albifrons), jų buveines, taip pat Europos Bendrijos
svarbos natūralias 6210 stepinių pievų, 7140 tarpinių pelkių ir
liūnų buveines, ir užtikrinti palankią saugomų rūšių ir natūralių
buveinių apsaugos būklę, sudaryti sąlygas vykdyti saugomų rūšių
ir natūralių buveinių stebėseną, kaupti informaciją apie rūšių
įvairovę, sudaryti sąlygas analizuoti žmogaus veiklos poveikį
ekosistemoms
Stirniškių geomorfologinis draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Neturi
0210200000094
472,42
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti raiškų moreninį šlaitą ir keimines kalvas
Sūrinio telmologinis draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Neturi
0210900000075
24,26
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti aukštapelkę su Sūrinio ežerėliu

Širvintos hidrografinis draustinis
Valstybinis
Neturi

Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas

Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas
Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas

Teritorijos steigimo tikslas

0210300000025
208,12
Vilkaviškio raj. savivaldybė
1992.09.24
LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-913)
išsaugoti salpinio slėnio smarkiai vingiuotą Širvintos upės atkarpą
vidurupyje
Tadarinės botaninis-zoologinis draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Neturi
0210700000067
247,49
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti plačialapių miškų bendrijas, senus ąžuolynus, gervių,
mažųjų erelių rėksnių, juodųjų gandrų, vapsvaėdžių ir vištvanagių
veisimosi ir maitinimosi vietas, tuščiavidurių rūtenių ir kitų
saugomų augalų augavietes
Virbalgirio botaninis - zoologinis draustinis
Valstybinis
Buveinių apsaugos
0210700000010
367,89
Vilkaviškio raj. savivaldybė
1960.09.27
LTSR Ministrų Tarybos 1960-09-27 nutarimas Nr. 517 (Žin.,
1960, Nr. 27-244)
išsaugoti unikalų liepyną su įvairiarūše fauna
Vistyčio urbanistinis draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Neturi
0220400000025
38,29
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti Vištyčio miestelio dalies urbanistinę struktūrą su
keturkampe gotikine aikšte ir XIX a. pabaigos bažnyčia, gatvių
tinklą, aikštės išplanavimą, erdvinę kompoziciją. išsaugoti Vištyčio
miestelio dalies urbanistinę struktūrą su keturkampe gotikine aikšte

ir XIX a. pabaigos bažnyčia, gatvių tinklą, aikštės išplanavimą,
erdvinę kompoziciją išsaugoti Vištyčio miestelio dalies urbanistinę
struktūrą su keturkampe gotikine aikšte ir XIX a. pabaigos
bažnyčia, gatvių tinklą, aikštės išplanavimą, erdvinę kompoziciją.
išsaugoti Vištyčio miestelio dalies urbanistinę struktūrą su
keturkampe gotikine aikšte ir XIX a. pabaigos bažnyčia, gatvių
tinklą, aikštės išplanavimą, erdvinę kompoziciją.
Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas

Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas
Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies

Vištytgirio botaninis-zoologinis draustinis
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis
Neturi
0210700000068
701,68
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2010.06.02
LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 670 (Žin., 2010, Nr. 653232)
išsaugoti būdingas plačialapių miškų bendrijas su gausia ir
įvairiarūše augalija ir gyvūnija
Žaliosios miško juodalksnio genetinis draustinis
Valstybinis
Neturi
0210800000110
32,33
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2014.11.22
LRV 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1246 (TAR, 2014-0421, Nr. 17309)
Išsaugoti Žaliosios miško juodalksnio (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos
sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą
jos dauginamąja medžiaga
Vištyčio regioninis parkas
Buveinių apsaugos
0700000000026
10428,57
Vilkaviškio raj. savivaldybė
1992.09.24
LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-913)
išsaugoti Sūduvos kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei
kultūros paveldo vertybes
Drausgirio gamtinis rezervatas
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – rezervatas
Buveinių apsaugos

tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas

Teritorijos steigimo tikslas

Saugomos teritorijos pavadinimas
Reikšmė
Saugomos teritorijos arba jos dalies
tarptautinė svarba
Identifikavimo kodas
Plotas, ha
Vieta
Steigimo data
Teritorijos įsteigimo teisės aktas

Teritorijos steigimo tikslas

0110000000006
205,11
Vilkaviškio raj. savivaldybė
1996.04.11
LR Vyriausybės 1996-04-11 nutarimas Nr. 443 (Žin., 1996, Nr.
34-842; 1998, Nr. 110-3035)
išsaugoti būdingus Sūduvos aukštumai grynus ir mišrius ąžuolų
medynus su didele augalų ir gyvūnų rūšių įvairove, europinio
miežvienio, aukštojo eraičino ir kitų retų augalų augavietes,
juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio ir kitų gyvūnų rūšių
buveines
Grybingirio gamtinis rezervatas
Konservacinio prioriteto funkcinė zona – rezervatas
Buveinių apsaugos
0110000000007
372,07
Vilkaviškio raj. savivaldybė
1996.04.11
LR Vyriausybės 1996-04-11 nutarimas Nr. 443 (Žin., 1996, Nr.
34-842; 1998, Nr. 110-3035)
išsaugoti ūkinės veiklos beveik neliestus Sūduvos aukštumos
mišriuosius miškus su augalų ir gyvūnų rūšių įvairove, didžiojo
skydvabalio, machaono, juodojo peslio ir kitų gyvūnų rūšių
buveines

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos:
„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas

„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas

Drausgirio miškas
Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro
įsakymu
1000000000079
LTVIK0002
595,14
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2004.12.01
LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin.,
2009, Nr. 51-2039)
6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 6410, Melvenynai; 6430,
Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos;
9080, Pelkėti lapuočių miškai; 9160, Skroblynai; 91D0, Pelkiniai
miškai; Raudonpilvė kūmutė; Žalioji dvyndantė

Grybingirio miškas
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos, patvirtintos LRV
1000000000089

Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas
„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas
„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas
„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data

LTVIK0004
372,07
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2005.08.31
LR Vyriausybės 2009-03-04 nutarimas Nr. 192 (Žin., 2009, Nr.
34-1287)
6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai;
9160 Skroblynai; 91E0 Aliuviniai miškai

Kylininkų pievos
Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro
įsakymu
1000000000304
LTVIK0008
108,52
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2009.11.03
LR aplinkos ministro 2009-11-03 įsakymas Nr. D1-654 (Žin.,
2009, Nr. 135-5903)
4030, Viržynai; 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 6510,
Šienaujamos mezofitų pievos

Pavištyčio pievos
Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro
įsakymu
1000000000128
LTVIK0003
22,75
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2004.12.01
LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin.,
2009, Nr. 51-2039)
6210, Stepinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos

Pelenių kaimo apylinkės
Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro
įsakymu
1000000000273
LTVIK0007
46,59
Kalvarijos, Vikaviškio raj. savivaldybės
2006.11.19

Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas
„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas
„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas

„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas

LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin.,
2009, Nr. 51-2039)
6210, Stepinės pievos

Širvintos (Šeimenos) vidurupis
Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro
įsakymu
1000000000489
LTVIK0010
18,43
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2018.11.03
LR aplinkos ministro 2018-10-31 įsakymas Nr. D1-925 (TAR,
2018-11-02, Nr. 17682)
Ovalioji geldutė

Tadarinės ir Vištytgirio miškai
Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro
įsakymu
1000000000254
LTVIK0005
1173,72
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2005.08.31
LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin.,
2009, Nr. 51-2039)
3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai;
9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 9160,
Skroblynai; Didysis auksinukas

Virbalgirio miškas
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos, patvirtintos LRV
1000000000058
LTVIK0001
367,89
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2004.03.05
LR Vyriausybės 2009-03-04 nutarimas Nr. 192 (Žin., 2009, Nr.
34-1287)
9080 Pelkėti lapuočių miškai; 9160 Skroblynai; Didysis
auksinukas

„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas
„Natura 2000“ teritorijos
pavadinimas
Teritorijos rūšis (apsaugos statusas)
Identifikavimo kodas
Vietovės identifikatorius
(ES kodas)
Plotas, ha
Vieta
Statuso suteikimo data
Teritorijos įsteigimo pagrindas
(juridinis aktas)
Saugomos teritorijos priskyrimo
„Natura 2000“ tinklui tikslas

Vygris ir Beržinis
Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro
įsakymu
1000000000478
LTVIK0009
35,97
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2016.09.09
LR aplinkos ministro 2016-08-31 įsakymas Nr. D1-583 (TAR,
2016-09-08, Nr. 23332)
3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis

Širvintos upės slėnis
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos
1100000000035
LTVLKB001
495,82
Vilkaviškio raj. savivaldybė
2004.04.17
LRV 2004-04-08 nutarimas Nr. 399 (Žin., 2004, 55-1899)
Griežlės (Crex crex) apsaugai

Gamtos paveldo objektai:
Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Vieta

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė

Dabravolės daugiakamienė liepa
0310505050054
Valstybės saugomas
Liepos
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2016.02.12
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. D1-88
Vilkaviškio r. sav. Pajevonio sen., Dabravolės k., Vištyčio
regioninis parkas
Dabulevičių maumedis
0310505110006
Valstybės saugomas
Maumedžiai
Europinis maumedis (Larix decidua Mill.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė

Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Vieta

2016.02.12
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. D1-88
Vilkaviškio r. sav. Kybartų sen., Daugėlaičių k., L. Prūseikos g. 11

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Vieta

Daukšaičių ąžuolas
0310505010258
Valstybės saugomas
Ąžuolai
Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2016.02.12
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. D1-88
Vilkaviškio r. sav. Bartninkų sen., Daukšaičių k.

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Objekto skelbimo saugomu tikslas
Vieta

Draugelių ąžuolas
0310505010223
Savivaldybės saugomas
Ąžuolai
Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2013.03.27
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d.
sprendimas Nr. B-TS-593
Išsaugoti įspūdingų matmenų ąžuolą
Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kupreliškių k.

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Vieta

Jašinsko liepa
0310505050052
Valstybės saugomas
Liepos
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2016.02.12
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. D1-88
Vilkaviškio r. sav. Pajevonio sen., Pajevonio k.

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas

Paežerių dvaro parko ąžuolas
0310505010230
Valstybės saugomas
Ąžuolai
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2016.02.12
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. D1-88

Vieta

Vilkaviškio r. sav. Šeimenos sen., Paežerių k.

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Objekto skelbimo saugomu tikslas
Vieta

Paežerių dvaro parko bukas
0310505190002
Valstybės saugomas
Bukai
Fagus sylvatica L.
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2017.04.10
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 10 d.
įsakymas Nr. D1-288
Išsaugoti įspūdingų matmenų buką
Vilkaviškio r. sav. Šeimenos sen., Paežerių k.

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Objekto skelbimo saugomu tikslas

Šūklių I tuopa
0310505060012
Valstybės saugomas
Tuopos
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2018.04.18
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 16 d.
įsakymas Nr. D1-300
Išsaugoti įspūdingų matmenų tuopą

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Objekto skelbimo saugomu tikslas

Šūklių II tuopa
0310505060013
Valstybės saugomas
Tuopos
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2018.04.18
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 16 d.
įsakymas Nr. D1-300
Išsaugoti įspūdingų matmenų tuopą

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Vieta

Šventakalnio liepa
0310505050048
Savivaldybės saugomas
Liepos
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2013.03.27
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d.
sprendimas Nr. B-TS-593
Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k.

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas

Vartelių liepa
0310505050056

Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Objekto skelbimo saugomu tikslas
Vieta

Valstybės saugomas
Liepos
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2017.04.10
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 10 d.
įsakymas Nr. D1-288
Išsaugoti įspūdingų matmenų liepą
Vilkaviškio r. sav. Gražiškių sen., Marijampolės miškų urėdijos
Kalvarijos g-jos (131 kv.; 59 skl.) teritorija

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas
Objekto skelbimo saugomu tikslas

Vartelių miško maumedis
0310505110009
Valstybės saugomas
Maumedžiai
Europinis maumedis (Larix decidua Mill.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2018.04.18
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 16 d.
įsakymas Nr. D1-300
Išsaugoti įspūdingų matmenų maumedį

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Medžio ar krūmo gentis
Medžio ar krūmo rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas

Vygrelių daugiakamienė liepa
0310505050059
Valstybės saugomas
Liepos
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.)
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2018.04.18
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 16 d.
įsakymas Nr. D1-300

Saugomos teritorijos pavadinimas
Identifikavimo kodas
Gamtos paveldo objekto reikšmė
Geologinių objektų rūšis
Objektą saugomu paskelbė
Objekto paskelbimo saugomu data
Objekto paskelbimo saugomu teisės
aktas

Vištyčio akmuo
0310100010089
Valstybės saugomas
Rieduliai
Vilkaviškio rajono savivaldybė
1964.03.27
Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos
1964 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 76
Vilkaviškio r. sav. Vištyčio sen., Nebūtkiemio k., Vištyčio
regioninis parkas

Vieta

