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Vilniaus miesto tarybos
1996 m. gegužės 29 d.
sprendimo Nr. 129
2 priedėlis
(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio mėn. 25 d.
sprendimo Nr. 1-896
redakcija)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO
OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Obj.

Pavadinimas

Nr.

Adresas,

Pastabos

Vieta mieste

Geologiniai objektai
1.

Valakampių
atodanga

Valakampiai, Neries
slėnis

Atodangos apatinėje dalyje
esantis Snaigupėlės
tarpledynmečio gitijos 3-4 m
storio sluoksnis

Hidrogeologiniai
2.

Vingio parko
šaltinis

Vingio parkas

Geomorfologiniai
3.

Gariūnų
sufozinis cirkas

Gariūnai, Neries
kairysis
krantas,susiformavęs
šiaurės vakarinėje
Panerių erozinio
kalvyno
kraštovaizdžio
draustinio dalyje

4.

Rokantiškių
kalva

Vilniaus miestas,
Rokantiškės, N.
Vilnios seniūnija,
Pavilnių regioninis
parkas

Aukščiausias Vilniaus mieste
taškas – 230,7m abs. a. Plotas- 5
ha

Siūlymai
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5.

Atragis
Sudervėlės
slėnyje

Atragis išsidėstęs
šalia Sudervėlės
slėnio dešinėje
pusėję, tarp Rojaus ir
Auros gatvių.
Patenka į Vilniaus
miesto miškų Vingio
grininkijos, Girulių
miško 60 kv.

Raiškus atragis Sudervėlės
paslėnyje (plotas – 15,0 ha). Dalis
atragio teritorijos yra kultūros
paveldo objektas – Gudelių
piliakalnis (unikalus kodas
31474) 1,38 ha.

Botaniniai objektai - augavietės
6.

Kardalapio
garbenio
augavietė

Vokės senslėnio
geomorfologinis
draustinis, apie 2 km
į pietryčius nuo
Panerių geležinkelio
stoties

Auga kardalapis garbenis, įrašytas
į Raudonąją knygą, plotas 10,5
ha. Augavietė yra Vilniaus
miesto savivaldybės Vokės
senslėnio geomorfologiniame
draustinyje, Panerių g-jos 22 kv.
14, 15, 16, 13 sklypų dalys, 29
kv. 1, 2 sklypų dalys ir 33 kv. 9
sklypas (2015-12-31 d. Miškų
kadastro duomenimis))

7.

Augalų rūšių,
Cedrono upelio
įrašytų į
slėnis ties Baltupiais
Raudonąją
knygą, augavietė

Augalinę dangą sudaro
plačialapių miškai su gausia rūšių
žoline danga, pavieniai seni
ąžuolai upelio pakrantėse ir
šlaituose. Auga rūšys įrašytos į
Lietuvos Raudonąją knygą:
plačialapis begalis, dėmėtoji
gegūnė, miškinė monažolė.
Vilniaus miesto urėdija, Vingio
girininkija, 19 kv. 24, 25, 26, 27
sklypai (2015-12-31 d. Miškų
kadastro duomenimis)

Botaniniai objektai -Medžiai
8.

Pilių parko
medžių grupė

Pilių parkas

Vinkšnos, paprastojo klevo ir
trikamienės Krymo liepos grupė.

9.

Katedros a.
paprastųjų klevų
grupė

Pilių parkas

Švedlerio raudonlapės formos
paprastųjų klevų grupė

Siūlomas įrašyti
į valstybės
saugomų
objektų sąrašą.
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10.

Katedros a.
medžių grupė

Pilių parkas

Skirpsto ir sidabrinės liepos grupė

11.

Pilių parko liepų
grupė

Pilių parkas

Trijų hibridinių paprastųjų liepų
grupė.

12.

Pilių parko
kaštonų ratas

Pilių parkas

Tridešimt penkių kaštonų ratas

13.

Seniausias
ąžuolas

Bernardinų sodas

Seniausias Vilniaus ąžuolas,
nudžiūvusi viršūnė, gyva tik
priekinė žaliuojanti medžio dalis.

14.

Bernardinų sodo
paprastasis
ąžuolas

Bernardinų sodas

Kaštono, klevo ir ąžuolo grupė.
Šiuo metu po Bernardinų sodo
rekonstrukcijos likęs tik ąžuolas.

15.

Bernardinų sodo
ąžuolų grupė

Bernardinų sodas

Ąžuolų grupė yra Bernardinų
sodo botaninėje ekspozicijoje.
Vienas ąžuolas nudžiūvęs,
negyvybingas.

16.

Bernardinų sodo
medžių grupė

Bernardinų sodas

Dviejų Amūro kamštenių ir
Krymo liepos grupė. Grupėje
auga du kamšteniai ir dvi liepos.

17.

Keturkamienė
didžialapė liepa

Bernardinų sodas

Didžialapė keturkamienė liepa

18.

Trikamienis
Bernardinų sodas
paprastasis uosis

19.

Bernardinų sodo
uosis

Bernardinų sodas

20.

Kalnų parko
pušis

Kalnų parkas

Aplink, medyne yra dar keletas
panašios apimties ir amžiaus
medžių

21.

Seniausia liepa

Sapiegų rūmų parkas

300 metų senumo, seniausia
Vilniuje

22.

Prezidentūros
parko ąžuolai

Prezidentūros rūmų
parkas

10 ąžuolų

Likę trys kamienai

Siūloma įrašyti į
valstybės
saugomų
objektų sąrašą
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23.

Filologų beržas

VU M. K.
Sarbievijaus kiemas

Apie 2002 m. senasis beržas
išvirto. Jo vietoje atsodintas
naujas

24.

VU M. Daukšos
kiemo liepa

VU M.Daukšos
kiemas

Ant medžio kamieno įtaisyta
nežinomo autoriaus išdrožta
koplytėlė - senovės karžygys su
kardu

25.

S.Daukanto
atminimo
ąžuolas

Vilniaus
universitetas

Kiemo viduryje augantis ąžuolas
iš S. Daukanto gimtojo Klevų
kaimo Skuodo rajone. Ąžuolas
pasodintas 400 metų universiteto
įkūrimo proga

26.

VU
A.Mickevičiaus
kiemo uosis

VU A. Mickevičiaus
kiemas

27.

Kedrinė pušis

Antakalnio
gyvenamoje
aplinkoje

28.

P.Vileišio rūmų
kiemo Klevų
ratas

Petro Vileišio rūmų
Viso rato apimtis 10 m. Šiuo
ansamblis, dabar
metu likę 6 medžai
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas)

29.

Žvėryno
šešiakamienė
liepa

Žvėrynas, Sėlių
gatvėje

Mažalapė liepa, šešiakamienė,
neprižiūrima

30.

Žvėryno
glaustašakis
ąžuolas

Žvėrynas, Sėlių
gatvėje

Šakojasi 1,5 m. aukštyje,
išsiskiria 4 kamienai

31.

Lazdynų liepa

Lazdynai

Išskirtinių matmenų medis
urbanizuotoje aplinkoje

32.

Vingio parko
liepų alėja

Vingio parkas

Alėja yra šalia botanikos sodo,
kai kurie medžiai persenę, blogos
būklės, tarpuose pasodinta jaunų
liepaičių

Auga nesuformuotame žemės
sklype (želdyne) tarp sklypų
adresu Antakalnio g -vė Nr. 10,
Nr. 12, Nr. 8 ir Nr. 8A
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33.

Senmedžiai

VU buv. medicinos
kolegijos kiemas

Medžiai blogos būklės, apdžiūvę,
vienas klevas be viršūnės.
Medicinos kolegijos kiemas pirmoji Vilniaus universiteto
Botanikos sodo vieta.

PRIDEDAMA. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų schema

