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ĮVADAS 
 

Intensyvus žemės ūkis, besiplečianti pramonė, gyventojų koncentracija miestuose ir 

gyvenvietėse, didėjantis kelių tinklas sumažina natūralių želdynų plotus. Vykstant urbanizacijai, 

želdynų svarba žmogaus gyvenimo ir darbo aplinkoje didėja dar ir todėl, kad dalis pramonės įmonių 

išmeta į aplinką žalingų medžiagų arba yra nepritampančios prie aplinkos, neestetiškos išvaizdos. 

Šių nepageidaujamų reiškinių poveikį, iš dalies gali sumažinti želdynai. 

Pastaraisiais dešimtmečiais respublikoje imta daugiau domėtis dekoratyvine sodininkyste. 

Zeldoma daug: kuriami nauji ir rekonstruojami seni parkai, puošiamos gyvenvietės, sodybos, 

kolektyviniai sodai, vis daugiau dėmesio skiriama apsauginiams ir sanitariniams želdynams. 

Drauge su funkcionaliai pagrįstu planu, estetiškai suderintais statiniais, želdynai padeda 

sukurti jaukią, malonią akiai ir ekologiškai geresnę aplinką tiek gyvenvietėse, tiek pramonės įmonių 

ir ūkių gamybinių centrų teritorijose, poilsio zonose. Visuomenės susidomėjimas aplinkos tvarkymo 

ir želdinimo darbais labai didelis. Vyksta gyvenviečių, sodybų, sklypų kolektyviniuose soduose 

tvarkymo konkursai, kurių vertinimo kriterijuose daug reikšmės tenka želdynams, o taip pat ir 

sumedėjusiems augalams - dominantams kraštovaizdyje, gyvenvietėse,sodybose. 

Šiuo metu Lietuvoje dekoratyviniuose želdynuose auginamos tiek vietinės, tiek 

introdukuotos augalų rūšys, beje, pastarosios žymiai dažniau. Respublikos želdynuose (botanikos 

soduose, dendrariumuose, parkuose, miestų ir gyvenviečių želdynuose,sodybose, kolektyviniuose 

soduose) auginama apie 1500 sumedėjusių augalų rūšių ir jų formų, kurių dauguma introdukuotos. 

Kai kurios iš jų - tuja, dygioji eglė, liepa, baltasis gluosnis, uosialapis klevas, paprastasis kaštonas, 

juodauogis šeivamedis, paprastosios alyvos, didžialapė liepa ir kt. - sutinkamos taip dažnai, kad be 

jų sunku būtų įsivaizduoti respublikos parkus ir sodybas. 

Ataskaitoje pateikiamas Lietuvos teritorijos padalinimas į introdukcinius rajonus (1 pav), 

besiskiriančius juose auginamų introdukuotų sumedėjusių augalų atsparumu žiemai, įvertintos 

Šilutės rajono seniūnijų gyvenvietėse bei parkuose auginamų medžių ir krūmų (186 rūšys ir formos) 

dekoratyvinės savybės bei dauginimo būdai, nurodytas augalų reiklumas aplinkos sąlygoms ir 

pateikiami siūlymai jų panaudojimui įvairios paskirties želdynuose. Pagrindinis ekologinis 

veiksnys, nuo kurio priklauso sumedėjusių egzotų išplitimas ir auginimas dekoratyviniuose 

želdynuose, yra klimatinės sąlygos. Jautresnės nepalankioms žiemos sąlygoms rūšys, pavyzdžiui, 

europinis kėnis, Liausono puskiparisis, rytinis tujenis, mandžiūrinė aralija, japoninė atvaisa, 
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lenktašakė forzitija, paprastasis ligustras, puikiai auga pajūrio rajone. Norint išsaugoti puošniai 

atrodančius ir ilgaamžius dekoratyvinius želdynus, būtina auginamus svetimžemius sumedėjusius 

augalus auginti tik tose vietovėse, kurių sąlygos labiausiai atitinka tų augalų ekologinius 

reikalavimus ir, svarbiausia, jų atsparumą žiemai. Būtina atsižvelgti ir į kitus augalų ekologinius 

poreikius (reiklumą dirvožemiui, drėgmei, atsparumą užterštam miestų orui, ligoms ir kenkėjams). 

Nors šie veiksniai ir nelimituoja introdukuotų sumedėjusių augalų auginimo ir išplitimo rajone jų 

nepaisyti negalima. Juk atskiroms augalų rūšims ir ypač formoms būdingi dekoratyviniai požymiai 

bei kitos savybės pasireiškia tik tada, kai augalai auga optimaliomis, jų poreikius atitinkančiomis, 

sąlygomis. 

Respublikos teritorijoje išskirta 4 introdukciniai rajonai (Januškevičius 1999), kurie gerokai 

skiriasi juose augančių introdukuotų sumedėjusių augalų atsparumu žiemai bei kitomis sąlygomis, 

turinčiomis didesnės ar mažesnės įtakos šių augalų platesniam auginimui (1 pav.) 

 

1 pav. Lietuvos introdukciniai rajonai (pagal Januškevičių, 1999) 
 

Palankiausias sumedėjusių egzotų (ypač atvežtų iš jūrinio klimato geografinių sričių) 

auginimui yra Pajūrio Žemumos introdukcinis rajonas . Jam būdingas švelnus jūrinis klimatas 

L   /     >    J   °   JX     \o 

Neringa 
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(temperatūrų, viršijančių 10° C, suma - 2200), gana gausus krituliai (metinis kritulių kiekis - 600-

700 mm), ilgesnis negu kituose rajonuose vegetacijos periodas (261 diena) ir žymiai rečiau 

pasitaikančios vėlyvos pavasarinės ir ankstyvos rudeninės šalnos (be to, jos čia būna gerokai 

silpnesnės). Žiemą temperatūra retai nukrinta žemiau -20°C. Iš sumedėjusių egzotų gerai auga 

tokios reiklios aplinkos  sąlygoms rūšys,  kaip Abies olba Mill., Abies concolor Lindi., 

Chamaecyparis pisifera Siebold et Zucc. bei jo dekoratyvinės formos, Magnolia denudata Desr. ir 

kitos. Dažniausiai jos sutinkamos sodybose, senuose parkuose, miškuose (Pinus strobus L., Tsuga 

canadensis (L.) Carr., Quercus rubra). 

Atlikus Šilutės rajono medžių ir krūmų botaninės įvairovės inventorizaciją, nustatyta, kad 

rajone auginama 198 sumedėjusių augalų rūšys ir jų formos. Didžiausia želdynų įvairove pasižymi 

Juknaičių (105) ir Švėkšnos (96) seniūnijos. 

Didžiausia ir gausiausia medžių ir krūmų botanine įvairove rajone išsiskiria gerai tvarkoma 

Juknaičių seniūnijos teritorija. Joje auginami tokie egzotai kaip Fraxinus pensylvanica, Laburnum 

anagyroides (dar auga Šilutės mieste), Phellodendron amurense. Švėkšnos seniūnijoje didžiausia 

įvairovė sutelkta sename parke. Jame auga tokie reti egzotai kaip Ginkgo billoba, o taip pat 

įspūdingo dydžio Taxus baccata, Quercus rubra, Tsuga canadensis, daugiakamienė Pinus strobus, 

Aesculus carnea. Tarp krūmų tik čia rasti dekoratyvūs Lonicera tellmaniana egzemplioriai. 

Kitų seniūnijų teritorijos nepasižymi medžių ir krūmų gausa, o ir želdynų botaninė įvairovė 

galėtų būti turtingesnė, ypač spygliuočių, margalapėmis krūmų formomis. Jau dabar kaip kuriose 

gyvenvietėse auginami labai dekoratyvūs egzotai (1 lentelė), kurie galėtų būti plačiau platinami. 

1 lentelė 

Dekoratyvūs Šilutės r. egzotai, kurie galėtų būti plačiau auginami rajone  

Eil. Rūšis Gyvenvietė 

Nr.   

1. Fraxinus pensylvnica Juknaičiai 

21 Laburnum anagyroides Juknaičiai, Šilutė 

3. Lonicera tellmaniana Švėkšna 

4. Phellodendron amurense Juknaičiai 

5. Picea engelmanii Gardamas, Katyčiai 

6. Pseudotsuga manziesii Vilkyčiai, Saugos, Švėkšna 

7. Spiraea nipponica Kintai 

8. Spiraea wanhouttei Kintai, Saugos 

9. Thuja plicata Kintai 

Įvertinus Šilutės rajono klimatines sąlygas kaip vienas palankiausių Lietuvoje 

dekoratyviniams medžiams ir krūmams auginti, reikėtų raginti rajono gyventojus plėsti 

dekoratyvinių medžių ir krūmų įvairovę, gražinti ir turtinti Šilutės miesto ir seniūnijų aplinką. 
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1. TYRIMŲ METODIKA 
 

Medžių ir krūmų botaninės įvairovės inventorizacija. Rūšių, formų ir kultivarų 

inventorizacija atlikta 2011 metais 9  seniūnijose. Tyrimai vykdyti maršrutiniu ir stacionariniu 

būdu. Didžiausias dėmesys buvo skirtas seniūnijų centrų pagrindinėms gatvėms ir skverams. 

Pagrindinę darbo dalį sudarė medžių ir krūmų, vidurūšinių taksonų diagnozavimas, tiksli jų 

lokalizacija gatvėse ir skveruose, o taip pat privačių valdų želdynuose. Kartu buvo vertinama 

medžių ir krūmų sanitarinė būklė želdynuose. Lauko žurnaluose fiksuoti medžiai, kuriuos reikia 

šalinti, genėti, atlikti sanitarinės priežiūros darbus bei reikalingumą atsodinti. 

Medžių amžiaus ir dendrometrinių savybių ir būklės įvertinimas. Medžių amžius 

svarbus dviem aspektais: įvertinti želdynų amžių, o taip pat, ypač neatsparioms šerdies puviniui 

rūšims, konstatuoti jų kamieno būvį. Amžius nustatytas Preslerio grąžtu, išimant medienos gręžinį 

ir laboratorijoje suskaičiuojant metines rieves. Iš gręžinio taip pat įvertintas šerdies arba medienos 

pažeidimas puviniu. 

Medžių aukštis nustatytas naudojant aukštimatį, kamieno skersmuo matuotas žerglėmis 1,3 

m aukštyje, kamieno apimtis - ruletės pagalba. 

Vertinant želdynų būklę didžiausias dėmesys skirtas pažeistiems medžiams. Įvertinus būklę, 

lauko žurnale žymėtos rekomenduojamos priemonės, kurios pateiktos ataskaitoje. 

Ataskaitoje naudotos santrumpos ir simboliai. Augalų statusui nustatyti: O - auginami 

augalai; • - sulaukėję ir užnešti augalai; -   be simbolio - Lietuvos floros savaiminės rūšys. Augalų 

dendrometrinei charakteristikai sudaryti: Au. - aukštis m; Ap. - apimtis m; Am. - amžius metais; Sk. 

– skersmuo. Augalo būklei įvertinti: G – genėti, T - "remontuoti", tvarkyti (išvalant pažeisų 

kamienų ertmes ir juos užcementuojant) Š – šalinti. 

Ataskaitoje kiekvienai gyvenvietei medžių ir krūmų sortimentas pateikiamas tokia tvarka : 

bendras medžių krūmų sąrašas, į kurį įtraukta ir prie gatvių esančių sodybų želdinių rūšys., 

pagrindinėse gatvėse (kairė-dešinė pusės) nurodomi medžiai, kuriuos reikia šalinti, genėti, taisyti ar 

atsodinti. Atskirose gyvenvietėse išskirti didieji medžiai (nurodant jų aukštį, amžių, skerspjūvį, 

diametrą būklę) nusipelnantys Šilutės savivaldybės gamtos paminklo statuso. 
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2. BENDRA ŠILUTĖS RAJONO SENIŪNIJŲ GYVENVIEČIŲ, PARKŲ IR SKVERŲ 

DENDROFLOROS CHARAKTERISTIKA 
 
 

Abies alba MilI. - europinis kėnis 

Užauga iki 50 m, rečiau 60 m aukščio ir 1,5-2 m skersmens liemeniu. Žievė pilka, jaunų 

medžių lygi, žvilga, senų - negiliai sueižėjusi. Laja kūgiška, tanki. Pumpurai nusmailėję, nesakingi. 

Spygliai 2-3 cm ilgio, tamsiai žali, žvilga, įkirpta viršūne, šukiškai perskirti į 2 puses. Apatinėje 

spyglių pusėje ryškūs balsvi žiotelių ruoželiai. Kankorėžiai 10-15 cm ilgio, šviesiai rudi. 

Dengiamųjų žvynelių smailios viršūnėlės išlindusios iš po sėklinių atloštos. 

Auga sparčiau nei daugelis kėnių. Mėgsta vidutinio derlingumo, derlingus drėgnokus gilius 

purius priemolius, priesmėlius pietrytinės ekspozicijos nuokalnes. Gerai pakenčia unksmę, gali būti 

auginamas grupėmis, tarp kitų medžių, kur auga vešliau nei atviroje vietoje pirmiausia turbūt dėl to, 

kad nepakelia sausvėjų, labai reiklus oro drėgmei, be to jautrus šalčiui. Graži, iki žemės šakota laja 

išsivysto nedidelėse, medžiais ir krūmais apsuptose aikštelėse. Atvirose, vėjuotose vietose 

europiniai kėniai skursta, apšąla, šaltą žiemą gali žūti. Jautrūs užterštam orui, todėl miestuose 

išsilaiko tik jauni medeliai. 

Dažnesnės gelsvaspyglė, svyruoklinė ir kūgiškoji dekoratyvinės formos. Tinka sodinti 

erdviuose, tačiau ne atviruose plotuose nedidelėmis grupėmis. Auga Rusnėje, Saugose, Švėkšnoje, 

Vainute, Vilkyčiuose bei Žemaičių Naumiestyje. Ypač rekomenduotini auginti visame rajone. 

Apskritai Lietuvos vakarinėje dalyje gali būti auginami kalėdinių medelių plantacijose. 
 

Abies concolor (Gord.) Hoopes - pilkasis kėnis 
 

Medis, užaugantis iki 40 m aukščio, 1-1/5 m skersmens liemeniu. Žievė stora, sueižėjusi, 

pilka. Šakos horizontalios, laja kūgiška, iki 5 (7) m skersmens. Spygliai ilgesni nei kitų kėnių, 5-7 

cm ilgio, ( viršų išlenkti, kiek pašiaušti, iš visų pusių vienodai pilkšvai ar melsvai žali. Kankorėžiai 

cilindriški, apie 10 cm ilgio, pradžioje purpuriškai melsvi, subrendę šviesiai rudi. Dengiamieji 

žvynai paslėpti. 

Pilkasis kėnis - gražus parkų medis. Šakos ažūrinės, šviesus pilkšvas, melsvas arba 

sidabrinis spyglių atspalvis iki senatvės išlieka ryškus. Gražiausiai atrodo auginamas atviroje 

apšviestoje vietoje. Jaunas pakenčia unksmę. Auga vidutiniškai sparčiai. 

Palyginti mažai reiklus dirvožemio derlingumui, oro ir dirvos drėgmei. Geriau nei kitų rūšių 

kėniai auga sausose dirvose, saulėkaitoje. Užmirkusioje sunkioje dirvoje skursta. Tokiose vietose 

turėtų būti sodinamas ant kupstų. Geriau nei kiti kėniai pakenčia užterštą miestų orą. Visoje 

Lietuvos teritorijoje atsparus šalčiui. Tik labai šaltą žiemą vienur kitur nedaug apšąla spygliai. 

Tačiau labai kenčia nuo chermeso. 

Labiausiai paplitusios sidabrinė, tankiašakė, glaustašakė, svyruoklinė ir melsvaspyglė 

dekoratyvinės formos. Auga Juknaičiuose, Pašyšiuose, Vilkyčiuose, Saugose, Katyčiuose bei 

Vainute. Rekomenduotinas auginti visame rajone, ypač tinka kaip soliteras erdviose vietose. 
 

Abies nordmanniana (Steven) Spach - kaukazinis kėnis 
 

Iki 50 (60) m aukščio ir 1,5—2,0 m skersmens medis. Žievė pilkai ruda, iš pradžių lygi, vėliau 

palaipsniui sueižėja išilginiais plyšiais, senų medžių giliai vagota. Jauni ūgliai gelsvai žali, šviesiai 

rudi arba rusvai raudoni, apšepę gelsvais, greit išnykstančiais plaukeliais. Pumpurai ovališki, rudai 
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raudoni, nesakingi arba labai mažai sakingi. Spygliai 15—30 (40) mm ilgio, 1,5—2,5 mm pločio, 

viršutinėje ūglio pusėje prigludę ir nukreipti į priekį, visiškai paslepia ūglį (ant silpnų ūglių gali būti 

šukiškai praskleisti). Apatinė spyglio pusė su dviem aiškiais baltais išilginiais ruoželiais, spyglių 

viršūnėlės sveikos arba įskeltos. Kankorėžiai cilindriški, 12—15 (20) cm ilgio, iš pradžių žali, 

subrendę—tamsiai rudi. Jų dengiamųjų,žvynų ilgi smaigaliai išlindę iš po sėklinių žvynų ir 

atsilenkę atgal. 

Kaukazinis kėnis morfologiškai labai artimas europiniam kėniui ir kartais sunkiai nuo jo 

atskiriamas. Pagrindiniai kaukazinio kėnio skiriamieji požymiai — tai viršutinėje ūglio pusėje 

prigludę, į priekį nukrypę spygliai, gelsvi arba rudų atspalvių jauni ūgliai ir rudai raudoni pumpurai. 

Rajone aptiktas tik Vilkyčių parke. 
 

Abies sibirica Ledeb. - sibirinis kėnis 
 

Medis, užaugantis iki 30-40 m aukščio, turi siaurą kūgišką lają kuri senatvėje gali būti 

koloniška. Žievė lygi, tamsiai pilka, kiek žvilga, su gausiomis sakų pūslelėmis. Pumpurai rutuliški, 

gelsvi, sakingi. Spygliai minkšti, 2-3 cm ilgio, žalia, šiek tiek žvilgančia viršutine ir kiek šviesesne 

apatine puse, buka ar vos įkirpta viršūne, nedaug pašiaušti, išsidėstę padrikai, neryškiais kuokštais. 

Kankorėžiai 5-9 cm ilgio, šviesiai rudi. Dengiamieji žvynai paslėpti. 

Sibirinis kėnis auga vidutiniškai. Nors geriausiai tarpsta derlinguose puriuose drėgnokuose 

priemolio dirvožemiuose, tačiau sėkmingai jį galima auginti įvairaus derlingumo ir drėgnumo 

dirvose. Jis ne toks reiklus oro drėgmei kaip kiti kėniai, neblogai pakenčia sausras, saulėkaitą ir 

atviras vėjuotas vietas. Paunksmės nemėgsta. Atviroje vietoje augančių medžių žalios šakos iki 

senatvės išsilaiko iki pat žemės, neretai išsišaknija. Taip aplink motinmedį želia jauni medeliai, 

formuojasi natūralios medžių grupės. Sibirinis kėnis atsparus šalčiui, bet jautrus staigiems 

temperatūros svyravimams žiemos metu. Jos pabaigoje, anksti pavasarį, kai nepastovūs orai, 

saulėkaitoje augančių jaunų medelių spygliai gali apšalti. Sibirinis kėnis plačiai paplitęs, auga 

įvairiomis gamtinėmis sąlygomis, kalnuose, lygumose, pelkėse. Skirtingų populiacijų medžiai 

skiriasi ne vien augimo sparta, prisitaikymu tam tikroms augimo sąlygoms, bet ir išvaizda, 

dekoratyvinėmis savybėmis, į ką pravartu atsižvelgti pasirenkant sibirinio kėnio medelius. 

Aptiktas Žemaičių Naumiestyje ir Vainute. Tačiau kaip kontinentinio klimato medis sibirinis 

kėnis, berods, geriau tarpsta rytinėje nei vakarinėje Lietuvos dalyje. 
 

Acer platanoides L - paprastasis klevas 
 

Medis iki 30 m aukščio, tankia, plačiai ovališka arba rutuliška laja, 8-15 (20) m skersmens. 

Stiebas iki 1 m skersmens, su tamsia, pilkai ruda, smulkiai suaižėjusia žieve. Ūgliai apvalūs, pliki, 

rausvai arba rudai pilki, žvilgantys, su lenticelėmis. Pumpurai žvilgantys, rausvai violetiniai, 7-10 

mm ilgio, šoniniai atvirkščiai kiaušiniški, priglausti. Lapkotis su baltomis pieniškomis sultimis. 

Lapai su 5-7, kartais 3 smailiaviršūnėmis skiautėmis, 5-18 cm ilgio ir beveik tokio pat pločio, jų 

viršutinė pusė tamsiai žalia, žvilganti, apatinė - šviesiai žalia, plika, rečiau gyslakertės ir pagysliai 

plaukuoti. Žiedai vienanamiai arba dvinamiai, gelsvai žali, stačiuose, skėtiškuose žiedynuose. 

Sparnavaisis gelsvai rudas, 5 (4-6) cm ilgio, kampas tarp sparnelių apie 130-140°. Sėklos plokščios. 

Žydi gegužės mėn. pradžioje, rečiau balandžio pabaigoje, lapams skleidžiantis. Vaisiai 

prinoksta rugsėjo-spalio mėn. ir neužilgo krinta. Augdamas atvirame plote, derėti pradeda 15-30 

metų, medyne - 30-40 metų amžiaus. Dera kasmet. Dauginasi sėklomis ir kelmo ataugomis. Auga 

gana greitai. Gyvena 150 (200) metų. Auga mišriuose medynuose su ąžuolu, egle, uosiu, liepa, 

dažniausiai sudarydamas antrąjį ardą. Grynų medynų beveik nesudaro. Mėgsta gerus humusingus, 

vidutinio drėgnumo priemolio bei priesmėlio dirvožemius. Šalčiams atsparus, nors stiebas 

sužalojamas nuo žiemospirgių bei atsiknojimo. Dažnas sodybose, pakelėse, miestų želdiniuose ir 
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kapinėse. Tinka soliterų, grupių, masyvų, žalių sienų, alėjų, gatvių bei kelių apželdinimui, šlaitų 

tvirtinimui. 
Dažnas visame rajone. Ypač pakelių eilėse, parkuose, skveruose. 

 

Acer ginnala Maxim. - ginalinis klevas 

Krūmas arba žemas medis 6-8 m aukščio, ovališka arba skėtiška, 3-4m skersmens laja. Ūgliai 

ploni, pliki, žalsvi arba rausvi; šakelės rudos; pumpurai smulkūs, trikampiški, padengti juosvai rudų 

žvynų. Lapai triskiaučiai,4-8 cm ilgio; vidurinė skiautė žymiai ilgesnė už šonines; viršutinė lapų 

pusė tamsiai žalia, žvilganti, apatinė - šviesesnė; rudenį jie rožiškai raudoni. Žiedai vienanamiai, 

šviesiai gelsvi, kvapūs, po 50-60 susitelkę kuokštiškuose žiedynuose. Sparnavaisis lankiškas, 2-3 

cm ilgio; sparneliai sudaro smailų kampą arba net viršūnėmis vienas sparnelis dengia kitą. 

Žydi, lapams išsiskleidus, gegužės-birželio mėn. Vaišiai prinoksta rugpjūčio - rugsėjo mėn. ir 

kabo ant šakelių per žiema. Žydi. ir dera gausiai beveik kasmet. Derėti pradeda 8-12 metų. 

Sviesamėgis, auga paupiais, mėgsta drėgnus priesmėlio bei priemolio dirvožemius. 

Dažnas. Auginamas parkuose, sodybose, miestų želdiniuose, medelynuose. Atsparus 

klimatinėms sąlygoms. Gausiai dera. 

Dekoratyvinis, tinka soliterų, grupių, masyvų bei jų pakraščių sudarymui, gatvių, kelių 

apželdinimui. Ypač gražiai atrodo rudenį paraudus lapams. Galima formuoti gyvatvores, tačiau jos 

būna gana retos, nes ginalinis klevas yra sviesamėgis. Medingas, vertinamas dėl gausaus kasmetinio 

žydėjimo. Rajone neretas. Aptiktas Rusnėje, Ūsėnuose,Vainute bei Vilkyčiuose. 

 

Acer negundo L. - uosialapis klevas 
 

Dvinamis medis iki 25 m aukščio, su reta, skėtiška, 6-10 m skersmens laja. Stiebas iki 1 m 

skersmens, padengtas tamsiai pilkos, net juosvos, suaižėjusios žievės. Ūgliai apvalūs, žali, 

plaukuoti. Šakelės beveik plikos, tamsiai žalios su rausvu ar violetiniu atspalviu ir balsva vaškine 

apnaša. Lapai sudėtiniai, neporomis plunksniški, 5-13 cm ilgio, sudaryti iš 5-3, rečiau 7 (9) lapelių; 

šoniniai lapeliai plačiai lancetiški, dantytais ir karbuotais kraštais, pamate apskriti ar pleištiški, 

viršūninis lapelis stambiausias, dažnai triskiautis; viršutinė lapo puse žalia, apatinė - šviesesnė; 

vasaros pradžioje jie plaukuoti, vėliau pliki, rudenį pagelstantys. Kuokeliniai žiedai nusvirusiuose, 

6-8 cm ilgio, šluotelės pavidalo žiedynuose be vainiklapių. Piesteliniai žiedai be vainiklapių arba 

kartais su vainiklapiais, susitelkę kekėse, kabantys ant storų trumpų žiedkočių. Mezginė plaukuota. 

Sparnavaisis šviesiai geltonas, lankiškas, 3-4 cm ilgio; sparneliai sudaro smailų kampą. Sėklos 

ištęstai ovališkos, gyslotos. 

Žydi balandžio mėn. prieš lapams skleidžiantis. Vaisiai prinoksta rugsėjo-spalio mėn. Dalis jų 

nukrenta, o likusieji kabo per žiema. Dauginasi sėklomis ir ataugomis. Dera kasmet ir gausiai. Auga 

greitai, dirvožemiui nereiklus, gali augti net smėlio dirvožemiuose. Dažnas. Auga sodybose, miestų 

želdiniuose, parkuose, pakelėse, pagelžkelėse, apsauginiuose želdiniuose, medelynuose. Atsparus 

mūsų klimato sąlygoms. 

Dekoratyvinis, tinka soliterų, grupių, masyvų sudarymui, apsauginių želdinių, pakelių juostų 

suformavimui. Panaudojamas miško melioracijos darbuose šlaitų, drėgnesnių smėlynų 

apželdinimui. Mediena minkšta, neatspari, puvimui, menkavertė. Vertinamas pramonės centruose 

(atsparus dūmams ir dulkėms) ir ten, kur reikia greit padengti augalija tuščius plotus, nes greit auga 

ir lengvai prigyja. 

Visame rajone dažnas medis kaip ir apskritai respublikos miestų želdiniuose, todėl daugiau plėsti 

nerekomenduotina. 
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Acer pseudoplatanus L. - platanalapis klevas 
 

Medis iki 40 m aukščio, su tankia, plačiai kūgiška, ovališka arba rutuliška laja, 15-20 m 

skersrmens. Stiebas 2 (3) m skersmens, iš pradžių rudai pilka, lygia žieve, vėliau tamsiai pilka, 

supleišėjusia, dažnai atsilupančia, kaip platano. Ūgliai stori, gelsvai žali arba rusvai pilki, pliki, su 

apvaliais taškeliais. Pumpurai stambūs, kiaušiniški, gelsvai žali, su tamsiai violetinėmis juostelėmis 

žvynų pakraščiuose. Lapai odiški, stori, su penkiomis bukomis skiautėmis, širdišku pamatu, 7-16 

cm ilgio, viršutinėje pusėje tamsiai žali, pliki, apatinėje - balsvi arba melsvai žali, iš pradžių ištisai 

plaukuoti, vėliau tik pagysliais arba gyslakertėse. Žiedai vienanamiai, gelsvai žali, susitelkę 

nusvirusiuose, 6-20 cm ilgio žiedynuose. Sparnavaisis gelsvai rudas, iki 6 cm ilgio; sparneliai 

sudaro apie 60-90° kampą. Sėkla rutuliška, apie 5-6 mm skersmens. 

Žydi, lapams išsiskleidus, gegužės mėn. antroje pusėje, pajūryje-birželio pradžioje. Vaisiai 

prinoksta rugsėjo-spalio mėn. ir neužilgo pradeda kristi. Žydi ir dera gausiai beveik kasmet. 

Augdamas atviruose plotuose, derėti pradeda 15-30 metų, medelyne - 25-40 metų. Auga greitai, 

mėgsta gerus, drėgnus priemolio arba humusingus priesmėlio dirvožemius. Savaime auga 

kalnuotuose miškuose su buku, skroblu, kėniu, egle, rečiau alksniu ir ąžuolu. Gyvena 250-400 (600) 

metų. 

Dažnai auginamas pakelėse, sodybose, miestuose, parkuose bei miške. Klaipėdos krašte, 

miškuose, gausu jo savaiminukų. Gerai auga, žydi ir dera vakarinėje Lietuvos dalyje, ypač pajūryje. 

Kontinentinėje dalyje per šaltąsias žiemas jo formos apšąla, o stiebai nukenčia nuo žiemospirgių. 

Vertinamas dekoratyviniais tikslais: tinka soliterų, grupių, masyvų sudarymui bei kelių 

apželdinimui. Sutinkamas visame rajone, pakelių želdiniuose, parkuose. 
 

Acer rubrum L. - raudonasis klevas 
 

Medis iki 40 m aukščio, su rutuliška arba skėtiška, apie 10-20 m skersmens laja. Stiebas 1,2 m 

skersmens, su plona, tamsiai pilka, plokštelėmis nusilupančia žieve. Ūgliai pliki, apvalūs, žalsvi. 

Sakelės rausvos, žvilgančios, su smulkiomis lenticelėmis. Lapai penkiaskiaučiai, širdišku arba 

apskritu pamatu, 6-10 cm ilgio; jų skiautės trumpos, aštriai nusmailėjusios, dantytos; viršutinė lapo 

pusė tamsiai žalia, žvilganti, plika, apatinė - balsvai arba pilkai žalia su melsvu atspalviu, negausiai 

plaukuota arba plika; pavasarį lapai rausvai žali, rudenį rausvi arba rausvai oranžiniai. Žiedai 

raudoni, rečiau oranžiniai. Sparnavaisis, 1,5-2,5 cm ilgio; sparneliai sudaro smailų kampą. 

Nuo sidabrinio klevo skiriasi negiliai skiautėtais lapais, smulkesniais vaisiais bei raudonomis 

šakelėmis (sidabrinio klevo rausvai rudos su sidabrinės spalvos apnaša), nuo platanalapio - žymiai 

plonesniais (neodiškais) lapais, raudonais ne gelsvais žiedais ir ankstesniu žydėjimu. 

Žydi kovo - balandžio mėn., prieš lapų skleidimąsi. Vaisiai prinoksta gegužės mėn. pabaigoje 

arba birželio mėn. pradžioje ir tuojau pradeda kristi. Auga lėtai. Aptinkamas paupiuose, žemumose, 

rečiau šlaituose. Dirvožemiui nereiklus, pakenčia šlapius arba net užpelkėjusius dirvožemius; 

unksminis. Šaknų sistema paviršinė. 

Retas. Gausiai žydi ir dera. Sėklos brandžios; pasėjus tų pačių metų vasarą sėjinukai išauga iki 

10 cm aukščio. Atsparus šalnoms ir šalčiams; auga priesmėlio bei priemolio dirvožemiuose. 

Dekoratyvus. Tinka soliterų, grupių sudarymui, gatvių, kelių apželdinimui. 

Aptiktas tik Šilutės mieste. Ypač vertinamas dėl gražių, raudonų žiedų pavasarį ir rausvų arba 

geltonų lapų rudenį, todėl rekomenduotinas auginti mieste bei gyvenviečių teritorijose. 
 

Acer saccharinum L. f. 'Wieri' - sidabrinio klevo karpytalapė forma 
 

Medis iki 25 m. aukščio. Lapuotis plačiai elipsiška iki 12 m skersmens laja. Šakos daugiau ar 

mažiau svyrančios. Lapai giliai karpyti, siauromis skiautėmis. Lietuvoje nereta. Atspari žiemai. 

Šviesiamėgė. Atspari užterštam miestų orui, ligoms ir kenkėjams. Sodinama pavieniui, grupėmis, 
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alėjomis, eilėmis, prie vandens telkinių. Dauginama skiepijant arba sėklomis. Dekoratyvi ir 

rekomenduotina auginti. 

Aptiktas Gardame.  
 

Acer tataricum L. - totorinis klevas 
 

Krūmas arba žemas medis 7-10 m aukščio, su skėtiška, 3-5m skersmens laja. Ūgliai iš pradžių 

briaunoti, rausvai rudi arba violetiškai rudi, su daugeliu šviesių dėmelių, plaukuoti. Sakelės rausvai 

rudos, plikos, apvalios. Pumpurai juosvai rudi, ovališki, šiek tiek atsilošę. Stiebo žievė lygi, tamsiai 

pilka arba beveik juosva. Lapai ovališki arba pailgai kiaušiniški, 6-10 cm ilgio, piūkliskai dantyti 

arba negiliai skiautėti, viršuti-nėje pusėje tamsiai žali, žvilgantys, pliki, apatinėje-šviesesni 

(pilkšvi), iš pradžių pagysliais plaukuoti, vėliau pliki; rudenį gelsta. Žiedai vienanamiai, žalsvai 

balti arba gelsvi, susitelkę kiaušiniškose šluotelėse; žied-kočiai pūkuoti. Sparnavaisis 3-4 cm ilgio, 

nokdamas įgauna ryškiai raudoną spalvąj sparneliai sudaro smailų kampą dažnai sparnelių viršūnės 

susisiekia arba net dengia kraštais viena kitą. 

Žydi, lapams išsiskleidus, gegužėsž-birželio mėn. Vaisiai prinoksta rugpjūčio-rugsėjo mėn. ir 

kabo per žiemą. Žydi kasmet ir gana gausiai. Derėti pradeda 8-10 (15) metų. Nuo ginalinio klevo 

skiriasi ištisiniais, dažniausiai beveik neskiautėtais lapais, kurie rudenį pagelsta (ginalinio klevo 

parausta) ir ryškiai raudona nunokusių sparnavaisių spalva. 

Lietuvoje dažnokas. Auginamas parkuose, sodybose, miestų želdiniuose, medynuose. 

Atsparus mūsų klimato sąlygoms. Gausiai dera; sėklų daigumas geras. Dirvožemiui nereiklus. 

Medingas. Dekoratyvus, ypač vaisiai. 

Rajone retas, rastas tik Gardamo seniūnijoje, Usėnuose bei Vilkyčiuose. Tinka soliterų, 

grupių bei masyvų sudarymui. Rekomenduotinas auginti medynų pakraščiuose, pakelėse, įeiti į 

medynų trako sudėtį. 
 

Actinidia kolomikta Maxim. - rudoji aktinidija 
 

Daugiametis, dekoratyvinis, uoginis, 2-4 m (tėvynėje iki 10-12 m) aukščio vijoklinis augalas. 

Stiebas 2 (4-5)cm skersmens. Viena-mečių ir dvimečių šakelių žievė tamsiai ruda arba rausvai ruda, 

su kiek šviesesnėmis rausvomis lenticelėmis, blizganti. Pumpurai visiškai apsupti žievelės. Lapai 

kiaušiniški arba elipsiškai ovališki, širdiškais pamatais, smailiomis ilgomis viršūnėmis, smailiai, 

smulkiai, negiliai dantyti, žali, abipus apaugę retais trumpais plaukeliais, su plaukelių kuokšteliais 

apatinės pusės gyslų kampuose, kotuoti, beveik visi vienodo dydžio, 9-12 cm ilgio ir 5-8 cm pločio. 

Lapų spalva palaipsniui kintanti; augimo pradžioje jie bronziniai, vėliau žali, žydėjimo metu 

daugumos lapų viršūnės, o dažnai ir visas lapas tampa baltos arba rausvos spalvos; peržydėjusių 

augalų lapų viršūnės arba visas lapas būna rožinės arba raudonos spalvos. Žydi birželio-liepos mėn. 

Auga mišriųjų ir spygliuočių miškų kirtimuose, saulėtose vietose. Reta. Vertinga sienoms ir 

užtvaroms apželdinti. Gražų dekoratyvinį efektą sudaro margi jos lapai. 

Rajone aptinkamas Juknaičiuose bei Kintuose. 
 

Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštanas 
 

Medis iki 30 m aukščio, tankia, kupoliška arba rutuliška, 10-20 m skersmens, laja. Stiebas 

iki 1 m skersmens.Žievė tamsiai ruda, senų .medžių atplaišiojanti stambiomis plokštelėmis; liemuo 

sukrapluoštis, ryškiai sustorėjusiu kelmu. Ūgliai labai drūti, pumpurai stambūs, iki 25 mm ilgio, 

rudi, apsilieję sakais. Lapai iš 5-7 lapelių; lapeliai bekočiai. 10-20 cm ilgio, viršūnėje staigiai 

nusmailėję, jų viršutinė pusė plika, apatinė - pagysliais plaukuota. Žiedai susitelkę stačiose, 20-30 

cm ilgio šluotelėse. 



12 

Pumpurai sprogsta balandžio mėn. pabaigoje, sulapoja gegužės mėn. pirmoje pusėje. 

Besiskleidžiantieji lapai jautriai reaguoja į orų atšalimą dėl to ši fazė kartais užtrunka apie 2 

savaites. Sulapoję medžiai maždaug po savaitės pražysta. Žydėjimas trunka 2-3 savaites. Laja 

tankiai išsišakojusi, periferijoje griežtos formos. Rudenį lapai tampa gelsvai oranžiniai arba šviesiai 

bronziniai. Vaisiai šviesiai žali, rudai dėmėti, prinoksta apie rugsėjo vidurį, nukrinta kartu su lapais 

spalio mėn. Gamtoje sėklos sudygsta, patekusios po pūvančiais lapais arba šlaituose apibertos 

slenkančio dirvožemio sluoksneliu. Auga lėtai. Derėti pradeda apie 15 metus; gyvena iki 200—300 

metų. Gerai auga molio, priemolio ir priesmėlio dirvožemyje; reikalauja optimalaus drėgmės 

režimo. Sausame smėlio dirvožemyje skursta, per anksti numeta lapus. Blogai auga ir užmirkusiame 

dirvožemyje. Žiemos šalčiams atsparus. Šviesamėgis, neatsparus, dūmams, dujoms ir miestų 

sausam orui. 

Jaunas kartais apšąla, vėliau tampa atsparesnis žiemai. Labai šaltoms žiemoms pasikartojus 

keletą kartų iš eilės, iššąla suaugę medžiai. Dera pastoviai 

Svarbus medis parkų, miestų bei gyvenviečių želdiniuose. Tankia, taisyklingos formos laja, 

labai ryškiomis išorinėmis fenofazėmis- pumpurų sprogimu, lapų skleidimu, žydėj imu,'" derėjimu, 

pageltusiais lapais rudenį, pagaliau krintančiais lapais ir vaisiais - paprastasis kaštanas išsiskiria iš 

visų stambiųjų medžių. Žiedai medingi. Sėklas noriai ėda naminiai gyvuliai ir miško žvėrys. 

Visame rajone ypač dažnas medis. Šilutės miesto Lietuvininkų bei Tilžės šaligatviuose ir kai 

kurių savivaldybių želdiniuose auga 200-220 metų sulaukę individai. Dalies jų būklė kritiška -

kamienai ne tik viduje, tačiau net išorėje išpuvę. Kai kuriuos būtina šalinti. Šilutėje gausu ir jaunų 

medelių alėjų bei eilių palei gatves. 
 

Aesculus x carnea Hayne in Guimpel - rausvažiedis kaštanas 

Medis 15-25m aukščio. Pumpurai lipnūs. Lapai iš 5 bekočių, 7-14 cm ilgio, beveik plikų 

lapeiių. Žiedynas 15—25 cm ilgio. Žiedai mėsos raudonumo arba karmino atspalvio. Vaisiai 3-5 cm 

skersmens, su retais dygliais. 

Mišrūnas, išaugintas 1818 m., panašus | paprastąjį kaštaną, nuo kurio skiriasi mažiau sakuotais 

pumpurais, visada plikais ūgliais, lapais iš 5 lapelių, apatinėje pusėje beveik plikais, žiedų spalva ir 

liaukiniais arba plaukuotais vainiklapių kraštais, smulkesniais ir mažiau dygliuotais vaisiais. 

Žydi apie savaitę vėliau, negu paprastasis kaštanas. Vaisiai prinoksta rugsėjo mėn. Dera 

negausiai. Šalčiams jautresnis. Išaugę iš sėklų medžiai turi nevienodos spalvos žiedus. Dauginamas 

skiepijimu.Retai auginamas. Žydi ir dera. Dėl spalvingų žiedų pageidaujamas parkuose. Tinka 

gatvėms apsodinti, nes mažai mezga vaisių. 

Retokai sutinkamas medis. Rajone rastas Juknaičiuose, Katyčiuose, Žemaičių Naumiestyje bei 

Švėkšnos parke, tačiau tik pavieniai medžiai. Rekomenduotinas auginti. 
 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
 

Medis iki 35 m aukščio, retomis šakomis. Jauni ūgliai pliki, lipnūs, kartais truputį plaukuoti, 

rausvai rudi su šviesiais taškeliais. Žievė tamsiai ruda, brandžių medžių suaižėjanti. Lapai 

atvirkščiai kiaušiniški, įtrauktomis viršūnėlėmis, lipnūs, žvilga, apatinėje pusėje plaukuotais 

pagysliais; rudenį vėlai nukrinta nepageltę. Vaisiniai žirginiai 12-20 mm ilgio, po 3-5 šluotelėse. 

Riešutėliai 2-4 mm ilgio, rausvai rudi, su siaurais sparneliais. 

Žydi balandžio antrojoje pusėje, 1-2 savaitėmis vėliau, negu baltalksnis. Riešutėliai prinoksta 

spalio—lapkričio mėn., kiek vėliau išsiaižo. Iki 50 m pločio juostoje pamiškėse vaisiai išplatinami 

vėjo. Kirtimuose atželia kelmo ataugomis. Medyno palajyje neauga dėl šviesos stokos. Pavasarinių 

šalnų metu apšąla jaunų juodalksniukų viršūnės, o labai šaltomis žiemomis nukenčia ir brandūs 

medžiai (T. Kapustinskaitė, 1959). Auga greitai, gyvena iki 200 metų. Iš visų miško medžių 

geriausiai pakenčia pratekanio vandens perteklių. 
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Lietuvoje užregistruotas aukščiausias juodalksnis - 32 m, didžiausio skersmens krūtinės 

aukštyje - 66 cm. Būdingas žemapelkės gamtovaizdyje. Be to, auga upių ir ežerų pakrantėse ir 

šaltiniuotuose upių šlaituose. 

Dažnai aptinkamas medis visame rajone, tačiau ypač išssiskiriantys juodalksniai auga Rusnės 

želdiniuose palei Atmatą- savo galingomis plačiomis lajomis jie primena ąžuolus. 
 

Alnus incana (L.) - baltalksnis 
 

Medis iki 20 m aukščio, lygia, plona, šviesiai pilka žieve. Jauni ūgliai plaukuoti. Lapai 

nusmailėjusiomis viršūnėlėmis, pilkai plaukuota apatine puse. Vaisiniai žirginiai stambesni už 

juodalksnio, riešutėlių sparneliai platesni. 

Žydi III.25-IV.15. Riešutėliai prinoksta spalio mėn., kiek vėliau išsiaižo. Atviruose plotuose 

baltalksnis sparčiai plinta sėklomis ir šaknų atžalomis. Dirvožemio atžvilgiu mažiau reiklus, negu 

juodalksnis. Greitai auga, trumpai gyvena. Apie 45 metus jo augimas baigiasi. Auga greitai, gyvena 

iki 200 metų. Iš visų miško medžių geriausiai pakenčia pratekančio vandens perteklių. 

Upių šlaituose ir šalpose baltalksnis auga grynais medynais arba kartu su kitais medžiais. 

Tinka šlaitams bei nederlingiems plotams apželdinti. Dėl ankstyvo žydėjimo svarbus 

bitininkystėje ir fenologijoje. 

Rajone dažnas medis, tačiau miestų ar gyvenviečių želdiniuose nerekomenduotinas sodinti. 

 

Alnus hybrida A. Braun ex Rchb. {A. glutinosa (L.) Gaertn x A .  incana (L.) Moench) - 

gauruotasis alksnis 
 

Medynuose, kur baltalksnis auga greta juodalksnio, yra randami šių rūšių hibridai (A. 

glutinosa x A. incana - A. pubescens Tausch). Jie pasižymi labai sparčiais augimo tempais. Hibridai 

turi juodalksnio ir baltalksnio morfologinius požymius, tačiau yra artimesni baltalksniams. Jų žievė 

pilka, jaunos šakutės ir lapkočiai plaukuoti, lapai apskritomis iškirptomis arba smailiomis 

viršūnėmis, ištisai plaukuota apatine ir plika arba silpnai plaukuota viršutine puse, su plaukelių 

kuokšteliais gyslų kampuose. Respublikoje jie dažnesni Biržų, girioje ir kai kur Žemaitijoje. 

Rajone aptiktas tik Rusnėje. 
 

Amelanchier ovalis Med. - paprastoji medlieva 
 

Krūmas arba neaukštas medis 0,5-3 m aukščio. Metūgliai iš pradžių balsvi, pūkuoti, vėliau 

pliki arba beveik pliki. Lapai ovališki, kiaušiniškai ovališki, kiaušiniški arba atvirkščiai kiaušiniški, 

apskritu arba nežymiai širdišku pamatu, apskrita arba labai trumpai nusmailėjusia viršūne, 2-4 cm 

ilgio, smailiai dantyti, iš pradžių gauruota apatine puse, vėliau abipus pliki; prielapiai linijiški, greit 

nukrintantys. Žiedai tankiose, skėtiškose kekėse. Hipantijos iš pradžių plaukuotos. Taurėlapiai 

trikampiškai lancetiški. Vainiklapiai pailgai lancetiški arba linijiški, 13-16 mm ilgio, 2-5 mm 

pločio, balti, jų viršūnė rausva, išorinė pusė apaugusi gauruotais plaukeliais. Mezginė gauruota 

viršūne. Vaisiai maždaug 8 mm skersmens, iš pradžių raudoni, subrendę juodi, padengti melsvais 

milteliais, su stačiais taurėlapiais viršūnėje. Žydi gegužės mėn. Vaisiai subręsta rugpjūčio mėn. 

Auginamas parkuose, prie sodybų. Dekoratyvinis, tinka gyvatvorėms. 

Neretai sutinkamas krūmas; auga Usėnų, Švėkšnos, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio Kintų, 

Katyčių, Juknaičių seniūnijose. 
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Amelanchier spicata (Lam.) Koch- varpinė medlieva 
 

Iki 2 m aukščio krūmas. Ūgliai ploni, pumpurai kūgiški, smailūs, rausvai rudi. Lapai ovališki 

arba kiaušiniški apie 5 cm ilgio ir 2—4 cm pločio, nežymiai širdiškais arba apvaliais pagrindais, 

apvaliomis arba labai trumpai nusmailėjusiomis viršūnėmis, beveik nuo pat pagrindo aštriai dantyti. 

Jaunų lapų apatinė pusė balta, veltiniškai plaukuota, suaugusių — abi pusės plikos. Žiedai 

trumpose, tankiose, iki išsiskleidžiant veltiniškai plaukuotose, stačiose kekėse, viršūninių ūglių 

galuose. Vainiklapiai balti, pliki. Žydi gegužės mėnesį, lapams skleidžiantis, kartu su paprastąja 

ieva. Vaisiai 6—8 mm skersmens, melsvai juodi, prinoksta liepos pabaigoje. Taurėlapių liekanos 

ant vaisių stačios. 

Varpinis ameliankis naudojamas žaliojoje statyboje pavieniui, grupėse, masyvų pakraščiuose ir 

laisvose gyvatvorėse. Vaisiai turi vitaminų A ir C, iki 12% cukraus, valgomi ir tinka perdirbimui. 

Lietuvoje varpinis ameliankis plačiausiai auginamas iš visų kitų šios genties rūšių. Dažnas 

kaimo vietovėse ir auginamas kaip vaiskrūmis sodybose. Dažnai sulaukėja ir plinta savaime. Sėklas 

gana toli išplatina paukščiai. Varpinį ameliankį reikėtų dar plačiau veisti ne tik dekoratyviniuose 

želdiniuose, bet ir miško kultūrose, priešgaisrinėse ir pakelių juostose. 

Rajone rečiau randama rūšis nei paprastoji medlieva, tačiau auga Rusnėje, Saugose bei 

Vilkyčiuose. 
 

Aralia chinensis L. - kininė aralija 
 

Retas augalas tiek Lietuvoje, tiek ir Šilutės rajone. Auga Rusnėje, Vainuto seniūnijoje bei 

Švėkšnoje. 

Aralia elata (Mig.) Seem- aukštoji aralija 
 

Retokas augalas rajone. Rastas tik Gardame, Žemaičių Naumiestyje, Saugose bei 
Katyčiuose. Dekoratyvus bei augintinas miesto želdiniuose augalas. 

 

Aronia melanocarpa (Michx.) Eli - juodavaisė aronija 
 

Krūmas 1—2 m aukščio. Ūgliai pliki, lapai elipsiški ar pailgai kiaušiniški, 2—6 cm ilgio, 

smailokomis viršūnėlėmis. Viršutinė pusė tamsiai žalia, žvilganti, apatinė — šviesiai žalia. Rudenį 

šiek tiek parausta. Žiedai balti, 1,5 cm skersmens, susitelkę skėtiškuose žiedynuose. Vaisiai 

rutuliški, 8—10 mm skersmens, tamsiai purpuriniai obuoliukai, prinoksta rugpjūčio—rugsėjo mėn. 

ir greitai nukrinta. Labai vitaminingi ir plačiai vartojami maistui. Savaime auga rytinėje Šiaurės 

Amerikos dalyje. Lietuvoje forma dažna tiek soduose, tiek dekoratyviniuose želdynuose. 

Žiemai atspari (I—II). Šviesamėgė. Dirvai nereikli, geriausiai auga vidutinio derlingumo, 

normalaus drėgnumo priesmėlio ir lengvo priemolio dirvoje (pH 6—8). Atspari užterštam miestų 

orui, jautroka ligoms ir kenkėjams. Dauginama sėklomis, atlankomis, dalijant krūmą. Sodinama 

nedidelėmis grupėmis. Augintina: 1—4. 

Plačiai visame rajone auginamas augalas, vaisiai valgomi, todėl miestų bei pakelių 

želdiniuose nerekomenduojama auginti. 
 

Berberis vulgaris L. - paprastasis raugerškis 
 

Krūmas 1,5-2 (3) m aukščio. Ūgliai tiesiai aukštyn augantys, pliki, briaunoti, jauni gelsvi, 

senesni rusvai pilki, trišakiais, iki 2 cm ilgio, dygliais. Lapai paprasti, elipsiški, atvirkščiai 

kiaušiniški, 2-5 cm ilgio, 2 cm pločio, pagrinde pleištiškai susiaurėję, smulkiai pjūkliškai dantytais 

pakraščiais. Žiedai geltoni, 6-9 mm skersmens, po 8-25 nusvirusiose. 5-6 cm ilgio, kekėse sukrauti. 
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Uogos pailgai elipsiškos, 10-12 mm ilgio, skaisčiai raudonos, rūgščios. Sėklos pailgos, rusvos, po 

2-3 uogoje. Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai nunoksta rugpjūčio-rugsėjo mėn. 

Aptinkamas šlaituose, krūmynuose dažnas. Kitur Lietuvoje pasitaiko soduose ir sodybose 

arba arti jų. Žiedai medingi, tačiau auginti nepatartina, nes platina juodąsias javų rūdis. 

Šilutės rajone tai retokas augalas.  

 

Berberis thunbergii DC - Tunbergo raugerškis 

Iki 1—1,5 m aukščio tankiai šakotas krūmas. Šakutės briaunotos, lankiškai išlinkusios. Lapai 

smulkūs, apie 2 cm ilgio, lygiakraščiai, rombiški, ovališki arba kastuviški, pleištiškais pagrindais. 

Viršutinė jų pusė ryškiai žalia, apačia melsvai pilka. Rudenį, po pirmųjų šalnų, lapai parausta. 

Rakiai paprasti, ploni, stangrūs, apie 1 cm ilgio. 

Žiedai geltoni, negausiose puokštėse po 2—5, trumpose kekėse arba pavieniai. Žydi gegužės 

mėnesį. Vaisiai — skaisčiai raudonos, žvilgančios, šiek tiek pailgos uogos. Pribręsta rugsėjo— 

spalio mėnesį. 

Auga sparčiai, atsparus sausroms ir šalčiams. Gražiausias iš visų raugerškių: tankia, žema, 

nusvirusiomis šakomis laja, ilgai kabančiais šakutėse skaisčiai raudonais vaisiais ir raudonais lapais 

rudenį. Ypatingai vertinama raudonlapė jo forma— Atropurpurea' (Chenault), kurios lapai yra 

tamsiai purpuriniai. Grybinių ligų, pavojingų javams, neplatina. 

Lietuvoje nelabai dažnas. Auginamas soduose, sodybose ir žemose bordiūrinėse gyvatvorėse. 

Rajone dažnas ir augintinas dekoratyvus krūmas. Auga Rusnėje, Saugose, Juknaičiuose, 

Katyčiuose, Žemaičių Naumiestyje, Vilkyčiuose bei Švėkšnoje. 

Berberis   vulgaris   'Atropurpurea'   -   paprastojo   raugerškio raudonlapė forma 

Krūmas 1,5-3,0 m aukščio, iki 3 m pločio, rutuliškos ar elipsiškos formos. Sakos stačios, 

kiek svyrančiomis šakelių ir ūglių viršūnėlėmis. Lapai tamsiai raudoni, atvirkščiai kiaušiniški, 

elipsiški arba pailgai kiaušiniški, pleištiškais pagrindais, 3-4 cm ilgio ir 1,5-2 cm pločio, smulkiai, 

aštriai dantytais pakraščiais, apvaliomis arba kiek nusmailėjusiomis viršūnėmis. Žiedai geltoni, 

nusvirusiose, 4-6 cm ilgio kekėse. Šakelės apaugusios 1-2 cm ilgio dygliais (rakiais). Vaisiai -

tamsiai raudonos uogos. Žydi gegužės-birželio mėnesį. Vaisiai sunoksta rugpjūčio-rugsėjo mėnesį. 

Formos kilmė nežinoma. Lietuvoje auginama nuo 20a. pradžios, gana dažna. 

Žiemai atspari (I-II). Šviesamėgė. Nereikli dirvai ir drėgmei, vidutiniškai atspari užterštam 

miestų orui, jautri ligoms ir kenkėjams. Geriausiai auga vidutinio derlingumo, normalaus 

drėgnumo, kalkintoje (pH 7-9) priesmėlio, lengvo ir vidutinio priemolio dirvoje, gerai pakelia 

sausrą. Dauginama sėklomis (formos požymius išlaiko 15-60% sėjinukų) ir žaliais auginiais. 

Želdynuose sodinama pavieniui ir nedidelėmis grupėmis saulėtose, gerai matomose vietose, tinka 

spalviniams deriniams ir akcentams. Augintina: 1-4. 

Miesto žaidimuose dažnas augalas. Auga Saugose, Juknaičiuose, Katyčiuose, Vilkyčiuose ir 

Vainute. 
 

Betula pendula Roth Tent. - karpotasis beržas 

Medis iki 30 m aukščio, reta, ažūrine, svyruokline laja. Tošis balta, žemutinėje kamieno dalyje 

giliai suaižėjanti. Jauni ūgliai pliki, lipnių karpelių nusėti (atauginiai ūgliai gali būti plaukuoti). 

Lapai trikampiški arba rombiški, statmenai nukirstu arba pleištišku pamatu, pliki, plikais lapkočiais. 

Sparneliai 2-3 kartus platesni už riešutėlį. 

Šią rūšį nuo plaukuotojo beržo lengva atskirti pagal svyrančias šakas ir suaižėjusią liemens 

tošį. Ryškiai skirtingi šių dviejų rūšių lapų, riešutėlių bei pažiedžių požymiai. 

Žydi balandžio arba gegužės mėn.; riešutėliai prinoksta liepos mėn. ir netrukus išsisėja. Sėklos 

išnešiojamos vėjo ir, esant lietingam orui, greitai sudygsta. Tokiu būdu karpotasis beržas užsiveisia 
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kirtimuose ir apleistuose plotuose. Greitai auga; gyvena iki 150 metų. Dirvožemio atžvilgiu 

nereiklus; 

dažnai aptinkamas drėgname dirvožemyje ir pelkėje; tipingas šviesamėgis medis. 

Labiausiai paplitęs lapuotis medis Lietuvoje; auga miškuose, mėgstamas sodybose ir pakelėse. 

Miškų ūkio praktikoje dažnai neskiriamas nuo plaukuotojo beržo. Dekoratyvinėmis savybėmis 

vertingesnis už plaukuotąjį beržą. 

Gausus visame rajone. Jais apsodinta dauguma rajono pakelių. Augintinas. 

 

Betula pubescens Ehrh. - plaukuotasis beržas 
 

Medis iki 20 m aukščio, nenusvirusiomis šakomis. Tošis balta, lygi, tik senų liemenų ties 

pažeme suaižėja. Jauni ūgliai plaukuoti. Lapai apvaliu pamatu, plaukuota apatine puse; lapkočiai 

plaukuoti. Vaisinių žirginių pažiedžių vidurinė skiautė ilgiausia, o šoninės - pakrypusios viršūnėlės 

link arba atgal atsilenkusios. Vaisių sparneliai 1,5-2 kartus platesni už riešutėlius. 

Plaukuotąjį beržą nuo karpotojo galima iš tolo atskirti iš nesvyrančios lajos ir lygios, baltos 

liemens tošies. Minėtųjų, taip pat lapų, pažiedžių ir riešutėlių skirtumų dažnai nepavyksta |žiūrėti 

hibridiniuose egzemplioriuose, kurie ir sudaro daugumą mūsų miškuose (L. Vailionis, 1936). 

Žydi gegužės mėn.; riešutėliai prinoksta liepos-rugpjūčio mėn., išsiaižo iki žiemos. Drėgmės 

atžvilgiu reiklesnis už karpotąjį beržą auga pelkiniuose, vengia sausų dirvožemių. 

Lietuvoje auga drėgnuose miškuose ir miškapelkėse. Si rūšis auga grynais beržynais arba 

greta juodalksnio, paprastojo uosio, drebulės ir karpotojo beržo. Drėgname dirvožemyje įsiveisia 

eglės kirtimuose. 

Rajone beveik visur randamas, nors ir rečiau nei karpotasis beržas. 
 

Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis 
 

Krūmas 1-1,5 m aukščio, 0,8-1 m pločio, pusrutuliškas, visžalis. Jauni ūgliai žali, apaugę 

švelniais plaukeliais. Lapai priešiniai, odiški, elipsiški ar atvirkščiai kiaušiniški, 1-3 cm ilgio. Žiedai 

smulkūs, gelsvai žali, susitelkę trumpose pažastinėse kekėse, žydi balandžio mėn. Vaisius -apskrita, 

8 mm skermens dėžutė su 6 juodomis sėklomis. Auga labai lėtai. Savaime auga Pietų Europoje, 

Siaurės Afrikoje ir Mažojoje Azijoje. Lietuvoje labai populiarus, ypač dažnas kapinių želdynuose. 

Žiemą dažnai apšąla (II-IV). Mėgsta paunksnę. Geriausiai auga vidutinio derlingumo ir 

derlingoje, normalaus drėgnumo, kalkingoje (pH 7-9) lengvo ir vidutinio priemolio dirvoje. 

Atsparus už-terštam miestų orui, ligoms ir kenkėjams. Daugina-mas žaliais auginiais Sodinamas 

pavieniui ir grupėmis, tinka formuoti žemoms, laisvai augančioms ir karpomoms gyvatvorėms, 

dekoratyviniam karpymui. Augintinas: 1, 3b. 

Rajone visur sutinkama rūšis. Ypač auginamas privačiuose sklypuose. Augintinas visame 

rajone. 
 

Caragana arborescens Lam. - geltonasis žirnmedis 
 

Iki 6 m aukščio krūmas arba medis. Žievė lygi, žalsvai pilka. Ūgliai ploni, žalsvi, jauni 

plaukuoti. Lapai iki 7-9 cm ilgio, iš 8-12 (16) lapelių; lapeliai atvirkščiai kiaušiniški ar pailgai 

elipsiški, 1-2,5 cm ilgio, pavasarį plaukuoti; prielapiai iki 1 cm ilgio, dygliški, žymiai trumpesni už 

lapkočius. Žiedkočiai plaukuoti. Žiedai geltoni, 1,5-2 cm ilgio, sukrauti po 1-4 lapų pažastyse. 

Taurelė varpiška, plaukuota, apie 6 mm ilgio, su trumpais plačiais danteliais. Burė plati, jos ilgis 

nežymiai didesnis už plotį; irklai kiek ilgesni už burę; laivelis bukas, kiek trumpesnis už burę. 

Mezginė plika arba plaukuota. Ankštys 3,5-5 cm ilgio, rudos, su 5-8 sėklomis. Sėklos inkstiškos, 4-

5 mm ilgio, rudos. 
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Žydi gegužės-birželio mėn., 2-3 savaites. Sėklos subręsta liepos - rugpjūčio mėn. ir netrukus 

išbyra. Dirvožemiams nereiklus. Ūksminis, atsparus šalčiui ir sausrai. Persodinimui palyginti 

jautrus. 

Gana dažnas sodybose, parkuose, miestų želdiniuose. Sodinamas šlaituose, geležinkelių 

apsauginėse nuo sniego juostose. Dekoratyvinis, tinka gyvatvorėms. Naudojamas melioracijos 

želdiniuose. Žiedai nektaringi. 

Dažnas augalas visame rajone. Gausiau auginamas gyvatvorėse. Augintinas, nes adaptyvus ir 

dekoratyvus, ypač žydint. 

 

Carpinus betulus L. - paprastasis skroblas 
 

Medis iki 25 m aukščio. Jauni ūgliai laibi, pliki arba retai plaukuoti. Lapai pailgai 

kiaušiniški, apvaliu arba truputį nesimetrišku, širdišku pamatu, su 10-15 gyslų porų. Vaisiniai 

žirginiai iki 15 cm ilgio; gvildai triskiaučiai, 3-6 cm ilgio, orientuoti statmenai žirginio ašiai. 

Riešutėlis plokščias, briau-notas, apie 6 mm ilgio. 

Žydi balandžio-gegužės mėn., riešutėliai prinoksta rugsėjo mėn., nu-krinta vėlyvą rudenį. 

Ūksminis, iš pradžių auga lėtai, apie 5 metus augimas spartėja; gyvena iki 150 metų. Arealo ribose 

gana atsparus šalčiui. Pasirenka kalkingą purų apydrėgnį dirvožemį. Sėkmingai plinta naujuose 

plotuose. 

Siaurinė arealo riba eina pro Skuodą Darbėnus, Platelius, Plungę, Rietavą Kvėdarną 

Kaltinėnus, Kražius, Raseinius, Krakes, Josvainius, Žeimius, Upninkus, Kaišiadoris, Semeliškes, 

Vilnių (J. Rauktys, 1934). Žiemą vietomis iššąla, tačiau po to vėl atželia. 

Gerina dirvožemį. Labai vertingas dekoratyvinis medis, tinka karpomoms gyvatvorėms. 

Rajone dažnas. Ypač augus medis aptiktas skvere prie mokyklos Usėnuose. 
 

Celastrus scandens L. - vijoklinis smaugikas 
 

Iki 7-8 m ilgio liana ant kitų medžių liemenų arba atramų. Nesant atramų, jo stiebeliai 

vyniojasi vienas apie kitą ir sudaro nepraeinamus brūzgynus. Lapai 3,5-5 cm ilgio, kiaušiniški arba 

elipsiški, pliki, smailaviršūniai pleištiškais pagrindais ir smulkiai piūkliškais pakračiais iki pat 

lapkočio. Žiedai žalsvi arba balkšvi, stačiose, galinėse, mažai šakotose šluotelėse. Žydi birželio 

mėnesį. Dėžutės beveik rutuliškos, apie 8 mm skersmens, gelsvai oranžinės. Sėklos su skaisčiai 

raudonu apysėkliu. Vaisiai pribręsta spalio-lapkričio mėnesį. 

Geriausiai auga drėgnuose priemoliuose, atsparus šalčiams, naudojamas sienoms apželdinti, 

Lietuvoje retas. Auga Palangos parke. 

Rajone retas, aptiktas tik Kintuose. Galėtų būti dažniau auginamas. 
 

Cerasus avium (L.) Moench. -trešnė 
 

Medis iki (15) 20 m aukščio, dažnai su šakninėmis atžalomis, liemuo tiesus, jo skersmuo iki 

40 cm, žievė tamsiai pilka, beveik juoda, apačioje išilgai supleišėjusi. Laja reta, piramidinė. Ūgliai 

pliki, tamsiai vyšninės spalvos. Lapai ploni, 5-16 (18) cm ilgio, pailgai kiaušiniški arba elipsiški, 

aštriomis viršūnėmis ir apvaliu arba pleištišku pamatu, plika viršutine ir išilgai gyslų arba ištisai 

pūkuota apatine puse, dvi»gubai pjūkliškais arba dvigubai dantytais kraštais; rudenį jie pagelsta ir 

parausta; lapkočiai 3-5 cm ilgio, žalsvai rausvi, su 1-2 (3) rausvomis arba gelsvomis liaukutėmis 

žemiau lapo lakšto; prielapiai siauri, pjūkliški. Žiedai susitelkę į skėčius po 2-5 (dažniausiai 3-4), 

išauga iš grynai žiedinių pumpurų. Žiedkočiai 2-6 cm ilgio, žali, lygus, status, rečiau nusvirę. 

Taurėlapiai rausvi, elipsiški, lygūs, atsilenkę. Vainikėlis baltas, jo diametras 2,5-3,2 cm; 

vainiklapiai elipsiški, 8-14 mm ilgio, dažnai su iškarpyta viršūne. Vaisiai apvalūs arba širdiški, 1-3 
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cm skersmens, raudoni, tamsiai vyšninės spalvos (beveik juodi), rečiau geltoni, blizgantys, saldūs 

(var. dulcis D. Sosn.), rečiau kartūs (var. amarą D. Sosn.), sultingi; kauliukai lygūs, kiaušiniški, 

elipsiški, rečiau apvalūs, su ryškiomis briaunomis, 6-12mm ilgio, stori. 

Žydi gegužės mėn. pradžioje. Vaisiai nunoksta dažniausiai liepos mėn. (ankstyvųjų veislių-

birželio mėn. antroje pusėje, vėlyviausių - rugpjūčio mėn. pirmoje pusėje). Dauginami šaknų 

atžalomis, skiepijimu; išauginti iš sėklų dažnai silpnai dera. Medis labai greit auga. 

Dažnai auginamas šiaurvakarinių rajonų soduose. Rytų ir Pietų Lietuvoje auginamas rečiau. 

Gerai auga lengvuose dirvožemiuose su giliu gruntiniu vandeniu. Neatsparus dideliems šalčiams. 

Vaisiai valgomi žali, džiovinami, vartojami uogienei, kompotams gaminti. Gražus 

dekoratyvinis, medingas medis; yra formų su rusvais žiedais, nusvirusiomis šakomis. 

Tai visame rajone dažnas augalas. Miesto želdiniuose, dėl valgomų vaisių, nerekomenduotinas. 
 

Cerasus tomentosa Wall - veltininė kryklė 
 

Krūmas arba rečiau nedidelis, išsikerojęs, iki 2-3 m aukščio medis su pilkai ruda žieve, plačiu 

vainiku. Sakos pilkai rusvos, tiesios; ūgliai ploni, gausiai pūkuoti. Pumpurai rudi, kiaušiniški, 

aštriaviršūniai, jų žvynai pūkuoti. Lapai atvirkščiai kiaušiniški arba elipsiški, iki 3 cm ilgio, jų 

viršūnė siaura, aštri, pakraštys nelygiai dantytas; jauni lapai su balsvais plaukeliais, senesni - pilkai 

žali, jų apatinė pusė labiau plaukuota; lapkočiai trumpi, pūkuoti, pilkšvi; prielapiai pailgi, dantyti. 

Žiedai pavieniai arba po 2, bekočiai arba ant trumpų kotelių, balti, kartais rožinio atspalvio. 

Žiedkočiai 20 mm ilgio, plaukuoti. Taurėlapiai ir mezginė plaukuoti. Vaisiai iki 10 mm skersmens, 

apvalūs, ryškiai raudoni, kartais truput] pūkuota viršūne, rūgščiai saldus; kauliukai elipsiški arba 

apvalūs, aštria viršūne, lygaus paviršiaus. Vaiskočiai labai trumpi. Sulapoja ir žydi gegužės mėn. 

Retai auginama parkuose ir soduose. Dekoratyvinis krūmas. Žydi gausiai ir gražiai. Vaisiai 

valgomi. Derlingas, atsparus šalčiams. 

Rajone dažnas vaisinis augalas. Miesto želdiniams dėl valgomų vaisų nelabai tinka. 

Rekomenduotinas privačiose sodybose. 
 

Cerasus vulgaris MilI. - paprastoji vyšnia 
 

Nedidelis medis iki 6 m aukščio arba krūmas su šakninėmis atžalomis. Laja plati, apvali, su 

trumpomis, tvirtomis, į viršų augančiomis šakomis. Ilgaūglių galuose susikaupia daug trumpų ūglių; 

ūgliai pliki, vyšninės spalvos, su pilku apnašu. Lapai 6-9 (12) cm ilgio, 3,5-6 cm pločio, standūs, 

plačiai elipsiški arba atvirkščiai kiaušiniški, nusmailėjusia viršūne, pleištišku pamatu, pjūklišku arba 

dantytu pakraščiu, jų viršutinė pusė tamsiai žalia, blizganti, plika, apatinė -šviesesnė, su 1-4 

mažomis liaukutėmis prie pamato; lapkočiai 1-2,5 cm ilgio; prielapiai siauri, nukrentantys. Žiedai 

po 2-4 susitelkę į skėčius, kurių pamate yra maži žali lapeliai; pumpurų žvynai žydėjimo metu 

išsidėstę stačiai. Žiedkočiai trumpi. Taurėlapiai atsilenkę, dantytu pakraščiu. Vainiklapiai iki 12 mm 

ilgio, balti, atvirkščiai kiaušiniški. Vaisiai rutuliški, kartais iš viršaus suploti, šviesiai raudoni, 

geltonu minkštimu; jų sunka bespalvė arba šviesiai gelsva, rūgšti; kauliukai beveik apvalūs, stori, 

priaugę prie minkštimo. 

Žydi gegužės mėn. pirmoje pusėje. Vaisiai nunoksta liepos pabaigoje - rugpjūčio pradžioje. 

Dauginamas atžalomis, skiepijimu. Šiai rūšiai priklauso daug kultūrinių veislių su šviesiai raudonais 

vaisiais. Auginamas dėl vaisių, daugiau pietryčių rajonuose. Vaisiai valgomi švieži, taip pat iš jų 

gaminama uogienė, kompotas, sirupas, vynas. Formos, su pilnaviduriais žiedais auginamos kaip 

dekoratyvios. 

Dažnas visame rajone, ypač sodybose. Miesto želdiniuose, kaip ir dauguma vaisinių augalų, 

nepageidautinas 
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Chaenomeles japonica (Thunb.) A Lindi. ex Spach - japoninis svarainis 
 

Krūmas iki 1 m aukščio, lankiškai svyrančiomis, dygliuotomis (aksčiuotomis) šakelėmis. 

Jauni ūgliai veltiniškai plaukuoti, vėliau pliki. Lapai atvirkščiai kiaušiniški, 2—5 cm ilgio, bukomis 

viršūnėmis, banguotai dantytais pakraščiais, pliki, viršutinė pusė tamsiai žalia, žvilganti, apatinė — 

šviesiai žalia. Žiedai ryškiai raudoni, 2—3 cm skersmens, žydi gegužės mėn. Vaisiai netaisyklingai 

rutuliški, 4—5 cm skersmens, gelsvai žali, aromatingi obuoliukai, prinoksta rugsėjo mėn., plačiai 

vartojami maistui. Savaime išplitęs Japonijos kalnuose. Respublikoje labai dažnas sodybų 

želdynuose. 

Vidutiniškai atsparus žiemai (I—III). Žydi ir fruktifikuoja, tačiau šaltomis žiemomis kartais 

daugiau, kartais mažiau apšąla.. Dekoratyvinis, vaisinis. Pakenčia pusiau pavėsį, bet gausiau žydi ir 

dera saulėtose augimvietėse. Dirvai nereiklus, geriausiai auga vidutinio derlingumo, normalaus 

drėgnumo priesmėlio, lengvo ir vidutinio priemolio dirvoje (pH 7—9). Atsparus užterštam miestų 

orui, jautrokas ligoms ir kenkėjams. Dauginamas sėklomis. Sodinamas didesnėmis ar mažesnėmis 

grupėmis, tinka žemoms, laisvai augančioms gyvatvorėms. Augintinas : 1—3 Labai dažnas. 

Rekomenduotinas auginti sodybose. 
 
 

Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis 
 

Užauga iki 40-50 m aukščio. Žievė rausvai ruda, išilgai sueižėjusi, lupasi plonomis 

juostelėmis. Viršūnė nusvirusi, šakos horizontalios, svyrančiomis viršūnėlėmis. Lapai žvyniški. 

Šakelių viršutinė pusė žalia.apatinė - su baltomis pailgomis dėmelėmis. Kankorėžiai žirnio didumo. 

Auga lėtai. Mėgsta drėgnokus priesmėlius ir priemolius. Nepakenčia suvelėnėjimo - jaunų medelių 

pomedžius būtina purenti ir mulčiuoti. Šaltomis žiemomis apšąla, išskyrus Lietuvos vakarinę dalį. 

Sutinkamos šios dekoratyvinės formos: Argenteovariegata'- margašakė, Aurea' - auksinė, 

'Boulevard'- Bulevardo, 'Compacta' - rutuliškoji tankiašakė, 'Tilifera' - siūliškoji, 'Filifera 

Argenteovariegata' - siūliškoji margašakė, 'Tilifera Aurea' -siūliškoji geltonšakė, 'Filifera Aurea 

Nana' - siūtiškoji geltonšakė žemaūgė, 'Tilifera Aureovariegata' - siūliškoji gelsvai margašakė, 

'Plumosa' - plunksniškoji, 'Plumosa Aurea' - plunksniškoji geltonspyglė, 'Plumosa Aurea Compacta' 

- plunksniškoji geltonspyglė žemaūgė, 'Plumosa Flavescens' - plunksniškoji gelsvaspyglė žemaūgė, 

'Sąuarrosa' - pilkaspyglė, 'Sąuarrosa Minima' - pilkaspyglė nykštukinė, 'Sąuarrosa Sulphurea' - 

gelsvaspyglė. 

Aptinkamas praktiškai visuose rajono želdiniuose. Auginama daug jo formų. Dėl savo 

išskirtinio dekoratyvumo rekomenduojamas plačiau auginti tiek privačiuose, tiek miestų 

želdiniuose. 

 

Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
 

Krūmas 2-5 m aukščio, rečiau iki 10 m aukščio medis, šviesia, rusvai pilka žieve. Jauni ūgliai 

liaukingai plaukuoti. Lapai atvirkščiai kiaušiniški, širdišku pamatu, trumpomis smailiomis 

viršūnėlėmis, dvigubai pjūkliškais kraštais, plaukuoti. Lapkočiai liaukingai plaukuoti. Riešutai po 

2-6 kekėse, rečiau pavieniai, rutuliški arba pailgi; 

Žydi dažniausiai balandžio 1 dekadoje. Riešutai prinoksta rugpjūčio arba rugsėjo mėn. 

Šaltomis žiemomis apšąla žirginiai, o kartais ir visi krūmai virš sniego dangos. Gamtoje plinta 

kelmo ataugomis, retai išauga iš sėklų. Gyvena 100-200 metų. Mėgsta derlingą drėgną drenuotą 

kalkingą priesmėlį arba priemolį. 

Lapuočių ir mišrių miškų trake dažnai vyraujantis krūmas, ypač vešlus palaukėse. Kirtimuose 

sudaro ištisus krūmynus ir trukdo pagrindiniams medžiams atsiželdinti. Dažnas upių šlaituose; 

auginamas sodybose ir sodų apsauginėse juostose. 
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Paprastasis lazdynas miške dažniausiai atlieka teigiamą vaidmenį - reguliuoja drėgmę, lapais 

gerina dirvožemį. Tinka šlaitams sustiprinti. Svarbiausias mūsų miškų vaiskrūmis, auginamas nuo 

senų laikų. 

Dažnas visame rajone. 
 

Coryllus avellana L. f. 'Fuscorubra'- paprastojo lazdyno raudonlapė forma 
 

Krūmas iki 4 m aukščio. Laja iki 3 m pločio, atvirkščiai kiaušiniška arba plačiai elipsiška. 

Jauni ūgliai ir papai tamsiai raudoni. Vėliau lapai tampa rausvai rudi. Lietuvoje privačiuose 

želdynuose dažnai auginama. Žiemai atspari. Šviesiamėgė. Pakankamai atspari užterštam miestų 

orui. Dauginama sėklomis, skiepijant į paprastąjį lazdyną šaknų atžalomis ir atlankomis. Reikloka 

dirvožemiui. Sodinama pavieniui, grupėmis, tinka spalviniams akcentams ir kontrastams sudaryti. 

Augintina. 

Rajone nereta, tačiau galėtų būti daugiau auginama želdynuose spalviniams akcentams 

sudaryti. 
 

Cornus mas L. - geltonžiedė sedula 
 

Krūmas ar neaukštas medelis, 2-5 (9) m aukščio. Stiebas iki 25 cm storio, retai storesnis; žievė 

tamsiai ruda arba pilka, supleišėjusi ir besilupanti. Jauni ūgliai žali, apaugę dvišakiais prigulusiais 

plaukeliais, vėliau gelsvai pilki ar tamsesni, rausvai rudi, pliki. Lapai priešiniai, kiaušiniški, 

kiaušiniškai elipsiški, siaurai elipsiški, lancetiški, 3-8 (11) cm ilgio, 3-5 cm pločio, su smailia, 

kartais ištįsusią viršūne ir apskritu arba pleištišku pamatu, šviesiai arba melsvai žali, šviesesne 

apatine puse, abipus plaukuoti prigulusiais dvišakiais šereliais, o apa-čioje, šoninių gyslų 

atsišakojimuose, su baltais plaukelių kuokšteliais; Vaisius elipsiškas arba beveik cilindriškas, 

kartais apskritas, tamsiai raudonas, šviesiai raudonas ar rožinis, 7-15 mm ilgio, saldžiai rūgštaus 

skonio; kaulelis elipsiškas arba verpstiškas, lygus. 

Žydi balandžio-gegužės mėn. prieš lapams išsiskleidžiant. Vaisiai subręsta rugsėjo mėn. Auga 

įvairiose dirvose, tačiau labiau mėgsta derlingas, turinčias pakankamai kalio. Neblogai pakelia 

pavėsį, iš dalies ir sausrą. Dauginamas sėklomis; kai kurios formos (tipinės) skiepijamos į 

sėjinukus. Auginamas, tačiau gana retai kaip dekoratyvinis krūmas. Vertingas dekoratyvinis 

krūmas, nes anksti žydi, o rudenį apkibęs raudonomis uogomis. Tinka gyvatvorėms. Uogos 

valgomos. Žieduose gausu nektaro. 

Auga e, Juknaičiuose, Katyčiuose, Vilkyčiuose ir Vainute. 
 

Cornus sanguinea L. - raudonoji sedula 
 

Krūmas iki 5 m aukščio. Šakos stačios, išsiskėtusios arba nulinkusios. Jauni ūgliai apaugę 

prigulusiais plaukeliais, žali, tačiau greitai nusidažo raudonai arba rausvai raudonai; dvimečiai 

ūgliai pilki, gelsvai pilki arba rusvi. Lapai priešiniai, kiaušiniški arba dažniau elipsiški, plačiai 

pleištišku pamatu ir ilga, nusmailėjusia viršūne, iki 10 cm ilgio ir 6,5 cm pločio, viršutinė jų pusė 

ryškiai žalia, su retais, prigulusiais, dvi-sakiais plaukeliais, apatinė - šviesesnė, kartais melsvai žalia 

ir tankiau plaukuota; lapkočiai 8-15 mm ilgio, apaugę prigulusiais plaukeliais. Žiedynas - plokščia 

arba truputį išsigaubusi tanki skėtiška kekė ant 2,5-3,5 mm ilgio žiedynkočio; jo šakelės bei 

žiedkočiai apaugę prigudusiais, iki 6 mm ilgio plaukeliais. Taurelės danteliai trikampiški arba 

kiaušiniški arba kiaušiniškai trikampiški, trumpesni už diską arba lygūs su juo. Vainiklapiai 

lancetiški arba linijiškai lancetiški, iki 6 mm ilgio ir 1,5 mm pločio, balsvi, jų išorinė pusė apaugusi 

prigulusiais plauke-liais. Liemenėlis iki 4 mm ilgio, buožiška viršūne; purka rutuliška. Vaisius 

rutuliškas, 5-8 mm skersmens, melsvai juodas; kauliukas apskritas arba suplotai apskritas, 4-4,5 

mm ilgio ir 5-5,5 mm pločio, lygus arba neryškiai ruožuotas; nevalgomas. 
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Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai subręsta rugpjūčio-rugsėjo mėn. Kartais rudenį pražįsta 

antrą kartą. Auga mišriuose bei lapuočių miškuose, krūmuose, dažniausiai drauge su kitais krūmais 

sausuose, saulėtuose upių bei ežerų šlaituose, palaukėse. Dauginasi sėklomis, atlankomis ir 

šakninėmis atžalomis. Gyvena apie 30 mrtų 

Neretas visoje respublikoje. Gerai pakenčia pavėsį, sausrą. Mėgsta karbonatingus 

dirvožemius. Sodinamas grupėmis arba kaip pomiškis po kitais medžiais. Ypač tinka gyvatvorėms 

bei šlaitams apželdinti. Liaunos šakelės tinka pynimui. 

Dažna visame rajone. Ypač dažna gyvetvorėse. 
 

Cornus alba L. - baltoji sedula 
 

Krūmas iki 3 m aukščio. Sakos plonos, liaunos, stačios arba senesnių augalų nusvirusios, 

tačiau niekuomet neįsišaknijančios. Ūgliai ryškiai raudoni, rečiau tamsiai raudoni arba raudonai 

rudi, su stambiais balsvais taškeliais. Lapai elipsiški, kiaušiniškai elipsiški arba plačiai kiaušiniški, 

su apskritu arba plačiai pleištišku pamatu ir smailia arba nusmailėjusia viršūne, 2-10 cm ilgio ir 1-7 

cm pločio, viršutinė jų pusė tamsiai žalia, su retais prigulusiais plaukeliais, apatinė - melsva, kiek 

gausiau apaugusi ne tik prigulusiais, bet ir styrinčiais plaukeliais; lapkotis 5-30 mm ilgio. Žiedynas 

- plokščia arba šiek tiek išsigaubusi, tanki, 3-5 cm skersmens skėtiška kekė ant 2-4 cm ilgio 

žiedynkočio; 

žiedkočiai 2-5 mm ilgio, ploni, kaip ir žiedynkočiai, apaugę prigulusiais plaukeliais, tarp 

kurių Įsimaišę ilgų rudų, panašių į gaurus, plaukelių arba kartais jie ištisai gauruoti. Taurelės 

danteliai nežymūs arba labai trumpi, plačiai trikampiški. Vainiklapiai ovališkai lancetiški, 

kiaušiniškai lancetiški arba kiaušiniški, 4-5 mm ilgio ir 1,5-2 mm pločio, gelsvai balti. Kuokeliai 

beveik tokio ilgio kaip vainiklapiai arba ilgesni už juos. Vaisius elipsiškas arba pailgas, apie 8 mm 

ilgio; jauni vaisiai melsvi, subrendę melsvai balti arba balti; kaulelis suplotas, kreivas, dažniausiai 

pailgas, rečiau jo ilgis toks pat kaip ir plotis (5-6 mm), paviršius išilgai ruožuotas. 

Žydi nuo birželio mėn. iki rudens arba rudeni pražysta pakartotinai. Vaisiai subręsta 

rugpjūčio mėn. Auginamas parkuose, sodybose. Auga įvairiuose dirvožemiuose. Neretai auginamas 

visoje respublikoje. Ilgai žydintis, įvairių spalvų šakelėmis bei margais lapais dekoratyvinis krūmas. 

Tinka želdiniams ir neretai panaudo-amas žaliojoje statyboje. 

Kiek retesnė nei anksčiau minėtos rūšys, auginama Juknaičiuose. 
 

Cotoneaster horizontalis C. K. Schneid. - gulsčiasis kaulenis 

Krūmas 0,5-0,7 m aukščio. Šakos ir šakelės gulsčios ar kiek į viršų kylančios. Smulkios 

šakelės išsidėsčiusios plunksniškai, vienoje plokštumoje. Ūgliai gelsvai rudi, plaukuoti. Lapai 

pusiau visžaliai, apskritai ar plačiai elipsiški, 0,5-1,2 cm ilgio, viršutinė pusė tamsiai žalia, 

žvilganti, apatinė - plaukuota. Žiedai smulkūs, šviesiai rožiniai, po 1-2, bekočiai, žydi birželio mėn. 

Vaisiai - rutuliški, .4-6 mm skersmens ryškiai raudoni obuoliukai, prinoksta spalio mėn. ir ant 

šakelių išsilaiko per žiemą. 

Žiemai jautrus. Pakenčia paunksnę, bet vešliau auga ir dekoratyviau atrodo saulėtose 

augimvietėse. Geriausiai auga vidutinio derlingumo, normalaus drėgnumo, kalkingoje (pH 7-9) 

lengvo ir vidutinio priemolio dirvoje. Atsparus užterštam miestų orui, ligoms ir kenkėjams. 

Dauginamas sėklomis ir žaliais auginiais. Sodinamas pavieniui ir grupėmis alpinariumuose, prie 

atraminių sienelių, laiptų, takų sankryžose. Augintinas: 1-3. 

Retokai auginamas, rastas Žemaičių Naumiesčio želdiniuose. Rajone gali būti auginamas 

plačiau. 
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Cotoneaster integerrimus Med. - paprastasis kaulenis 
 

Krūmas 1-2 (3) m aukščio. Laja plati,, išsiskėtusi, su trumpomis šakomis. Metūgliai iš pradžių 

plaukuoti, vėliau pliki. Lapai kiaušiniški, pailgai arba apskritai kiaušiniški arba beveik apskriti, 2-4 

(1-5) cm ilgio, jų pamatas apskritas, viršūnė trumpai nusmailėjusi arba apybukė, su trumpu 

kremzlišku smaigalėliu, lapų viršutinė pusė plika arba nežymiai plaukuota, neblizganti, apatinė -

balta arba pilka, gauruota. Žiedai smulkūs, po (1) 2-4 sukrauti nusvirusiose, trumpesnėse už lapus 

skėtiškose kekėse, išaugusiose iš lapų pažasčių. Žiedkočiai plaukuoti. Hipantijos plikos. 

Vainiklapiai balsvai arba šviesiai rožiniai. Liemenėliai (2) 3-4. Vaisiai rutuliški, purpuriškai 

raudoni, pliki, 8-11 mm ilgio, su (2) 3-4 kauliukais. 

Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai subręsta rugsėjo-spalio mėn. Dažnai auginamas parkuose. 

Dekoratyvinis, tinka gyvatvorėms. 

Rajone dažnai auginamas. 
 

Cotoneaster lucidus Schlecht. - žvilgantysis kaulenis 
 

Krūmas iki 2-3 m aukščio. Šakos stačios. Jaunos šakelės ir ūgliai plaukuoti. Lapai kiaušiniški, 

1-5 cm ilgio, žalia, žvilgančia viršutine ir balsvai žalia, plaukuota apatine puse. Žiedai smulkūs, 

rausvai balti, žiedynuose po 3-12. Vaisiai - kiaušiniški ar rutuliški, 8-12 mm skersmens juodi 

obuoliukai. Žydi birželio mėn., vaisiai subręsta rugsėjo-spalio mėn. Savaime paplitęs Vidurinėje 

Azijoje, Baikalo ežero regione. Lietuvoje viena iš labiausiai paplitusių lapuočių krūmų rūšių. 

Atsparus žiemai (I). Pakenčia pusiau pavėsį. Geriausiai auga vidutinio derlingumo, 

normalaus drėgnumo, neutralios reakcijos (pH 7) lengvo ir vidutinio priemolio dirvoje. Atsparus 

užterštam miestų orui, ligoms ir kenkėjams. Dauginamas sėklomis. Tai viena tinkamiausių lapuočių 

krūmų rūšių žemoms ir vidutinio aukščio karpomoms gyvatvorėms. Augintinas visoje šalyje: 1-4. 

Rajone ypač dažnas gyvatvorėse. 
 

Crataegus mollis (Torr. et Gray) - švelnioji gudobelė 
 

Medis iki 10 (13) m aukščio. Laja plačiai rutuliška. Sakos pilkos. Ūgliai rausvai rudi, 

paprastai iš pradžių balkšvi, gauruoti, vėliau pliki, reti, 2,5-5,5 cm ilgio,tiesūs, stori, kaštoniškai 

rudi. Lapai trikampiškai arba plačiai kiaušiniški, smailiaviršūniai, su apvaliu, nukirstu arba 

nežymiai širdišku pamatu, (4) 6-10 (15) cm ilgio ir 4-10 cm pločio, stambiai dvigubai dantyti,su 4-5 

nedidelėmis smailiomis skiautėmis, jauni šviesiai žali, ploni, abipus plaukuoti, net gauruota apatine 

puse, vėliau standūs, tamsiai žalia, plika, kiek raukšlėta viršutine puse ir šviesesne, ties gyslomis 

plaukuota apatine puse, rudenį rudai rausvi; lapkočiai 2,5-3 cm ilgio; prielapiai siekia 25 mm ilgio. 

Žiedynai iš 10-15 žiedų, jų šakelės gausiai plaukuotos. Žiedkočiai apaugę gauruotais plaukeliais. 

Žiedai -2-2 (5 cm skersmens. Vainiklapiai balti. Vaisiai tamsiai arbavoranžiškai raudoni, rutuliški, 

apskritai kiaušiniški, kartais kiaušiniški, 18-25 mm skersmens, taškuoti, plaukuoti, su gulsčiais 

.taurėlapiais, greitai nukrentantys. Žydi gegužės mėn. Vaisiai prinoksta rugpjūčio-rugsėjo mėn. 

Auga šviesiuose miškuose ar pamiškėse, dažniausiai slėniuose, derlingame dirvožemyje. Tai viena 

iš dekoratyviausių gudobelių rūšių. Medingas. Dažna visame rajone rūšis. 
 

Crataegus monogyna Jacq. - vienapiestė gudobelė 
 

Krūmas arba medis 2-6 (12) m aukščio. Šakos rusvai pilkos. Ūgliai iš pradžių pilkai rusvi, 

kartais nežymiai plaukuoti, vėliau rausvai rudi, pliki. Dygliai 0,3-1 (1,5) cm ilgio, rausvai rudi, 

blizgantys, tiesūs arba tik nežymiai išsilenkę, kartais jų nėra; retkarčiais pasitaiko lapuotų dyglių, 

siekiančių iki 5 cm ilgio. Lapai plačiai arba atvirkščiai kiaušiniški,. su trumpa smailia viršūne ir 

pleištišku, kartais nukirstu pamatu, lygiakraštėmis arba tik viršūnėje dantytomis skiautėmis ar 
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skiltimis, tamsiai žalia viršutine puse ir šviesiai, beveik balsvai arba pilkai žalia apatine-puse, (1) 

1,5-6 (7,6) cm ilgio ir (0,5) 1-5 (6,8) cm pločioŽiedynai skydiški, iš 10-18 žiedų. Žiedai (12) 16-25 

mm skersmens. 

Vaisiai rusvai arba tamsiai raudoni, kartais raudoni, kiaušiniški arba plačiai elipsiški, 6-10 

mm ilgio ir 5-7 mm skersmens. 

Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai subręsta rugsėjo mėn. Šalčiams atsparus. Dirvožemiui 

nereiklus; geriausiai tarpsta molingose dirvose. Auga pamiškėse, krūmuose, dirvonuose, upių terasų 

šlaituose. Auginamas, parkuose, sodybose, kapinėse, miestuose pavieniui ir gyvatvorėse. 

Dažnas. Auga visoje Lietuvos teritorijoje. 
 

Crataegus rhipidophylla Gandoger (C kyrtsostyla Finger) - miškinė gudobelė 
 

Lietuvoje kartais randamas savaime paplitęs jos varietetas — var. kyrtostyla Lge., kai kurių 

autorių išskiriamas atskira miškinės gudobelės rūšimi (C. kyrtostyla Finger). Nuo tipinės rūšies 

skiriasi truputį didesniais, gilesnėmis, daugiau dantytomis skiautėmis lapais ir stambesniais, kartais 

su dviem kauliukais vaisiais. Žydėjimo metu nesunkiai atskiriamas pagal ištisai arba tik pagrinde 

susisukusį ir viršūnėje įlaužtą liemenėlį. 

Reta rūšis. Rajone rasta auganti tik Juknaičiuose. 
 

Deutzia scabra Thunb. - šiurkščioji deucija 
 

Krūmas iki 2,5 m aukščio. Šakos stačios, jų žievė pilkai ruda arba rusva, supleišėjusi. Ūgliai 

apaugę žvaigždiškais ir paprastais plaukeliais. Lapai pailgai kiaušiniški arba kiaušiniški, 3-10 cm 

ilgio, nusmailėjusia arba kartais buka viršūne, apskritu pamatu, smulkiai karbuotu pakraščiu, abipus 

šiurkštūs, padengti tankių žvaigždiškų plaukelių. Žiedai ilgose stačiose šluotelėse, 1,5 cm 

skersmens, balti arba kartais vainiklapių išorinė pusė rožinė. Vaisiai apie 5 mm pločio. 

Žydi birželio-liepos mėn. Auginamas parkuose, soduose, prie sodybų. Apyretis, tačiau 

auginamas daugelyje respublikos vietų. Dekoratyvinis. Ypač dekoratyvios formos su pilnaviduriais 

žiedais. 

Rajone auginamas Kintuose ir Žemaičių Naumiestyje. Rekomenduotina auginti plačiau, 

ypač miesto želdiniuose. 
 

Elaeagnus argentea Pursh. - amerikinis žilakrūmis 
 

Krūmas arba neaukštas medelis 1-3 (5) m aukščio. Žievė tamsiai pilka. Šakos be aksčių, 

jaunos rudos, padengtos tankių rudų žvynelių. Lapai kiaušiniški arba kiaušiniškai lancetiški, 3-7 

(10) cm ilgio, 1,5- 4,5 cm pločio, viršūnėje kiek nusmailėję, iš abiejų pusių sidabrinio atspalvio, 

padengti baltų žvaigždiškų žvynelių, apatinėje pusėje, ypač ties gyslomis, dar apaugę rudais 

žvyneliais; lapkotis 4-6 mm ilgio. Žiedai po 1-3 lapų pažastyse, nusvirę, 1-1,5 cm ilgio; žiedkotis 

2-3 mm ilgio. Taurelė suaugtinė; jos vamzdelis pamate susiaurėjęs, balsvas, sidabrinio atspalvio, 

išorinėje pusėje padengtas baltų žvynelių, vidaus pusėje beveik plikas, geltonas; taurelės skiautės. 

3-3,5 mm ilgio. Liemenėlis storas, cilindrinis. Vaisius pailgai apvalus arba rutuliškas, sidabrinio 

atspalvio; kauliukas elipsoidinis, 8 mm ilgio, 4 mm pločio. 

Žydi gegužės ir birželio mėn. Žiedai labai kvapūs. Auginamas parkuose ir soduose; dažnai 

sulaukėja, plisdamas šaknų atžalomis Dekoratyvinis krūmas bei medelis. Naudojamas krantinėms 

sutvirtinti. 

Auginamas Saugose, Katyčiuose ir Vilkyčiuose. Nerekomenduotinas auginti miesto bei 

gyvenviečių želdiniuose dėl intensyvaus savaiminio plitimo šaknų atžalomis. 
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Euonymus europaeus L. - europinis ožekšnis 
 

Padrikai šakotas krūmas arba nedidelis medelis iki 3-7 cm aukščio. Kamieno žievė pilka, 
jaunos šakelės žalios, keturbriaunės. Lapai priešiniai, trumpais kotais, pailgi, smulkiai pjūkliškai 
dantyti, smailiaviršūniai; rudenį parausta. 

Keturnariai žiedai po 3—15 susitelkę į dvistypius ilgakočius žiedynus lapų ar šakelių 

pažastyse. Taurelė išlieka prie vaisių. Vainiklapiai gelsvai ar žalsvai balti. Žydi birželio pradžioje, 

kartais gegužės pabaigoje. Vaisius - rožinės spalvos dėžutė su 4 išsipūtusiais lizdais. Sėklos 

stambios, šviesiai rusvos, su oranžiniu apysėkliu, gerai matomu plyšus dėžutės lizdams, prinoksta 

prugpjūčio-rugsėjo mėn. Vaisiui prinokus, dėžutė plyšta ir balkšvos sėklos, apgaubtos oranžinio 

apysėklio, pa-kimba ant plonų pasaitėlių; jos kelias savaites kabo, po to nukrinta arba jas sulesa 

paukščiai. Auga lapuočių ir mišriuose miškuose, palaukėse, krūmuotuose upių šlaituose. Mėgsta 

paunksnę, derlingus, vidutinio drėgnumo, karbonatinius dirvožemius. Aptinkamas beveik visoje 

Lietuvoje, dažnesnis Vidurio žemumoje ir šiaurės vakarų rajonuose. Dauginasi sėklomis ir 

šakninėmis atžalomis. 

Dekoratyvus, tinka gyvatvorėms, parkų bei sodybų želdiniams. Išvestos dekoratyvinės 

formos. Šaknyse, žievėje, lapuose ir vaisiuose yra nuodingo gliukozido evonimino. 

Rajone retokas. Auginamas Saugose ir Juknaičiuose. Dėl dekoratyvumo rekomenduotinas 

auginti plačiau. 
 

 

Fagus sylvatica L. - paprastasis bukas 
 

Medis 30-40 m aukščio, galinga laja, miške aukštai pakilusia, tiesiu, išbėginiu liemeniu. Jauni 

ūgliai plaukuoti, vėliau pliki, išsilankstę bambliuose. Pumpurai smailūs, verpstiški, iki 2 cm ilgio. 

Lapai elipsiški, 4-10 cm ilgio, su 5-8 šoninių gyslų poromis, nežymiai banguotais-, dantytais arba 

lygiais kraštais, odiški, žvilgančia viršutine puse, jauni šilkiškai plaukuoti, vėliau tik pagysliais ir 

pakraščiais plaukuoti. Gvildąs nusagstytas 3-10 mm ilgio švelniais dygliais. Riešutai 10-16 mm 

ilgio, kaštoninės spalvos. 

Žydi gegužės mėn., vaisiai prinoksta spalio mėn.; jų kritimas nusitęsia .iki vėlyvo rudens. 

Dalis sausų lapų ant šakų išsilaiko per žiemą. Auga lėtai, gyvena iki 200 metų. Labai pakantus 

ūksmei, gerai atželia motininiame medyne, jautrus pavasarinėms šalnoms, o jauname amžiuje 

nukenčia šaltomis žiemomis. 

Vakariniuose Lietuvos rajonuose gana dažnas parkuose, vietomis įveistas miškuose, kitur 

rečiau užtinkamas. Augiausias egzempliorius respublikoje - 114 cm diametro - užregistruotas 

Žagarės parke. Minėtose vietose gana dažnai dera ir duoda daigias sėklas. Neatsparūs puviniui. 

Paprastasis bukas dažnai auginamas dekoratyviniuose želdiniuose, tinka gyvatvorėms. 

Rajone dažnokas, tačiau miestuose ir gyvenvietėse galėtų būti auginamas gerokai plačiau. 

 

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. - lenktašakė forsitija 

Krūmas 2-3 m aukščio, rutuliškas ar pusrutuliškas. Sakelės gelsvos arba gelsvai rudos, 

stačios ar lankiškai svyrančios, šiek tiek keturbriaunės, šerdis tuščiavidurė. Lapai priešiniai arba 

menturiuose po 3, pailgai kiaušiniški, 4-8 cm ilgio ir 2-4 cm pločio, pjūkliškai dantytais pakraščiais. 

Žiedai auksinės geltonos spalvos, 2 cm skersmens, po 1-3, žydi labai gausiai balandžio mėn., prieš 

skleidžiantis lapams. Savaime auga Siaurės ir Vidurio Kinijos kalnuose. Respublikoje plačiai 

auginama tiek visuomeniniuose, tiek ir individualiuose želdynuose. 

Žiemą dažnai apšąla (II—VI), bet greitai vėl atželia ir sekančiais metais žydi. Sviesamėgė, 

bet pakenčia ir pusiau pavėsį. Dirvai nereikli, geriausiai auga vidutinio derlingumo, normalaus 

drėgnumo, kalkingoje (pH 7—8) lengvo priemolio dirvoje. Atspari užterštam miestų orui, ligoms ir 
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kenkėjams. Dauginama žaliais ir sumedėjusiais auginiais, atlankomis, šaknų atžalomis. Želdynuose 

sodinama pa-vieniui ir grupėmis saulėtose, nuo šaltų žiemos vėjų apsaugotose vietose, gražiai 

atrodo vandens telkinių pakrantėse. Augintina: 1 ,3 .  

Visur sutinkama rūšis. 
 

Fraxinus pensylvanica Marsh. - pensilvaninis uosis 
 

Medis 15-20 (25) m aukščio ir 60 cm skersmens, iš dalies netaisyklinga, skėstašake arba 

vienašone laja. Pumpurai rudi arba šviesiai rudi. Ūgliai rudai pilki, su veltiniu arba pliki, plonesni 

už amerikinio uosio. Lapai žali arba gelsvai žali, 15-27 cm ilgio, sudaryti iš 7 (5-9) lapelių; lapeliai 

4-14 cm ilgio ir 2-5 (8) cm pločio, platūs, elipsiški arba kiaušiniškai lancetiški, laipsniškai 

nusmailėję, jų kraštas pjūkliškas, pagrindas pleištiškas arba apskritas; lapelių apatinė pusė, centrinė 

gysla, lapkotis ir jauni ūgliai tankiai apaugę pilkais plaukeliais. Sparnavaisiai 3-7 cm ilgio ir 0,5-1,2 

cm pločio, pailgai elipsiški; sparnelis dažniausiai priaugęs prie sėklos viršaus arba apaugęs net iki 

jos vidurio arba pagrindo. 

Žydi gegužės pirmoje pusėje. Vaisiai subręsta rugpjūčio mėnesį. Sėklos stratifikuojamos 1,5—

2 mėnesius. Dirvožemiui reiklus, ne taip atsparus žiemoms ir sausroms kaip amerikinis uosis, auga 

lėčiau, negu paprastasis uosis, neilgaamžis. 

Nuo kitų pas mus auginamų uosių jį galima lengvai atskirti pagal plaukuotus jaunus ūglius ir 

lapkočius. 

Dažnai auginamas parkuose, pakelėse, sodybose, ypač vakarinėje respublikos dalyje. 

Dažnesnis upių slėniuose arba upių, ežerų ir pelkių pakraščiuose, derlinguose ir drėgnuose 

dirvožemiuose. Auginamas kaip dekoratyvinis, ypač jo dekoratyvinės formos. Žiemoms ir sausroms 

nelabai atsparus. 

Rajone auginamas tik Juknaičiuose. 
 

Fraxinus excelsior L. - paprastasis uosis 
 

Medis iki 40 m aukščio ir 1,5 skersmens, plačiai apvalia, taisyklinga, ažūrine laja. Ūgliai stori, 

pilkšvai žali, pliki, truputį suploti. Pumpurai juodi arba rusvai juodi, su mažomis karpelėmis, 

galiniai- stambūs, šoniniai-mažesni. Lapai dideli, iki 40 cm ilgio, sudaryti iš 11 (5-15) lapelių; 

lapeliai beveik bekočiai, lancetiški arba pailgai kiaušiniški, 4-9 (12) cm.ilgio ir 1,5-4 (5) cm pločio, 

nusmailėjusiomis viršūnėlėmis, nelygiais pjūkliškais kraštais, viršutinė pusė plika, tamsiai žalia, 

apatinė-šviesiai žalia, pagysliais, ypač lapelių pamatas, šiek tiek plaukuoti. Žiedai susitelkę 

kuokštus arba šluoteles, išsiskleidžia iš praėjusių metų trumpųjų ūglių šoninių pumpurų. Žiedai 

dvilyčiai, rečiau vienalyčiai, be apyžiedžio. Sparnavaisiai lancetiški arba pailgai elipsiški, 3,5-4,5 

cm ilgio ir 0,7-1,0 cm pločio, gelsvai arba šviesiai rudi, dažnai įskeltu arba apskritu galu, per-sukti. 

Sėkla plati, plokščia, vagota, siekia iki pusės sparnelio ilgio. 

Nuo kitų uosių jis skiriasi juodais pumpurais ir plačiais persuktais vaisių sparneliais. 

Žydi prieš lapams skleidžiantis, dažniausiai gegužės mėnesį. Vaisiai prinoksta rugsėjo-spalio 

mėn. ir išsilaiko ant medžio visą žiemą. Pa-vieniui augantys medžiai pradeda derėti 15-25 metų, 

medynuose-30-40 metų. Gausiai dera kas 2-3 metai. Greitai augantis medis, ypač jaunystėje. 

Išgyvena iki 300 ir daugiau metų. Dirvožemiui gana reiklus. Paprastąjį uosį galima laikyti derlingų 

dirvų indikatoriumi. Šviesamėgis, bet jaunas, iki 25 metų, pakenčia užtamsinimą. 

Visoje respublikos teritorijoje auga savaime. Medžiai auginami želdynuose. 
 

Gleditsia triacanthos L. - tridyglė gledičija 
 

Medis iki 45 m aukščio, plačiai cilindriška ažūrine laja.su tvirtais, dažniausiai trišakiais, 6-10 

cm ilgio dygliais ant stiebo ir šakų. Pumpuai smulkūs,po 3-4 vienas ant kito sukrauti. Lapai 14-20 

http://laja.su/
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cm ilgio, poromis vieną ar du kartus plunksniški; vieną kartą plunksniškieji lapai sudaryti iš 20-30 

pailgai lancetiškų, smailiaviršūnių, iki 3,5 cm ilgio lapelių; jų apatinė pusė ties pagrindine gysla 

plaukuota; dukart plunksniškų lapų lapeliai mažesni. Žiedai žalsvi, siaurose, 5-7 cm ilgio kekėse. 

Taurelė ir vainikėlis plaukuoti. Mezginė gauruota. Ankštys 30-45 cm ilgio, 2-3 cm pločio, 

plokščios, tamsiai rudos, violetinio atspalvio, žvilgančios, nenukrentančios iki viduržiemio. Sėklos 

pailgai elipsiškos, iki 1 cm ilgio, 0,7 cm pločio, žalsvai rudos, žvilgančios. 

Žydi birželio mėn. Auga sparčiai, atsparus sausroms ir dirvožemio druskingumui. Labai 

šviesamėgis. Šaknys negilios, plačios, sužeidus atželia. Dauginama sėklomis (prieš sėjant 

užpilamos verdančiu vandeniu),, atžalomis, skiepijant, žaliomis gyvašakėmis. Retas. Kaune 

aukščiausias medis siekia 11 m aukščio ir 22 cm stiebo skersmens. Beveik kasmet žydi, užaugina 

ilgas ankštis. Šaltomis žiemomis apšąla šakos ir stiebai. Lietuvoje auginamas kaip dekoratyvus. 

Aptiktas tik Švėkšnoje. Augintinas. 
 

Hedera helix L. - paprastoji gebenė 

Visžalis vijoklis iki 2-3 m aukščio stiebu (respublikos klimatinėmis sąlygomis). Prie atramų 

tvirtinasi pridėtinėmis šaknimis-siurbtukais. Lapai odiški, 6-10 cm ilgio, širdiškais pagrindais, 

skiautėti. Žiedinių šakelių lapai ištisiniai, rombiškai kiaušiniški, šiek tiek skiautėti. Žiedai smulkūs, 

žalsvi, sudėtiniuose skėtiškuose žiedynuose, žydi spalio mėn. Vaisiai rutuliški, 6-8 mm skersmens, 

juodi, sunoksta kitų metų kovo-balandžio mėn. Savaime išplitęs Vakarų ir Vidurio Europoje, 

Mažojoje Azijoje ir Šiaurės Afrikoje. Lietuvoje savaime auga Alytaus, Jonavos bei Kauno 

apylinkių miškuose, (dažnas sodybų želdynuose). 

Žiemai gana atsparus (I-III). Mėgsta paunksmę, Geriausiai auga derlingoje, drėgnokoje, bet 

neužmirkusioje, šarminės reakcijos (pH-9) lengvo priemolio dirvoje. Atsparus užterštam miestų 

orui, retai pažeidžiamas ligų ir kenkėjų. Dekoratyvus. Dauginamas žaliais ir sumedėjusiais 

auginiais, šaknų atžalomis. Tinka vertikaliam (prie grubių betoninių sienų, pamatų, atraminių 

sienelių) ir kiliminiam apželdinimui, ypač pavėsingose vietose. Augintinas: 1-3. Dažnai auginama, 

ypač privačiose sodybose. 
 

Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis 
 

Vasaržalis dvinamis krūmas arba iki 6 (10,5) m aukščio medis su rudai žalia, geltonai ruda 

arba juoda, raukšlėta žieve. Šakos styrančios, gausios, su aksčiais. Aksčiai 2—7 mm ilgio. 

Pumpurai apvaliai kiaušiniški, nedaugelio žvynelių apsiausti, apaugę tankiais žvaigždiškais 

plaukeliais. Lapai linijiškai lancetiški, 1-8 cm ilgio, 0,2-1 cm pločio, su trumpais, 1-3 mm ilgio, 

lapkočiais; viršūnėje jie buki, pamate susiaurėję, lygiakraščiai, viršutinėje pusėje pilkšvai žali (jauni 

labiau plaukuoti ir turi sidabrinį žvilgesį), apatinėje - tankiai apaugę skydiškais plaukeliais, balsvo 

arba geltono žvilgesio. Vyriški žiedai 5-8 mm ilgio, susitelkę į mažas apvalias varpas. Moteriški 

žiedai susitelkę po 2-5 šakučių pažastyse. Vaisius 0,8-1 cm ilgio, rutuliškas,, ovalinis arba 

elipsoidinis, plikas, oranžinis arba rausvas, sultingas 

Žydi balandžio ir gegužės mėn., prieš augalo sulapojimą. Auga drėgname bei sausame jūrų 

smėlyje, žvirgždynuose, kalnų, upelių, ežerų, upių krantuose, ant uolų, skardžių; dažnai sodinamas 

ir sulaukėja. Auginamas parkuose bei prie sodybų. Sodinamas palei geležinkelius ir pajūrio kopose. 

Dauginamas sėklomis ir šakninėmis atžalomis. Dekoratyvinis, vaisinis. Vartojamas gyvatvorėms. 

Sodinamas smėlynams, pylimams sutvirtinti. 

Dažnas visame rajone. Miestuose ir gyvenvietėse auginti nerekomenduojamas, nes yra 

vaisinis; kita vertus - nepagaidaujamai plinta šakninėmis atžalomis. 
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Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. - didžialapė hortenzija 
 

Krūmas 0,6-1,5 m aukščio, panašaus pločio. Šakelės stačios. Lapai atvirkščiai kiaušiniški arba 

beveik apskriti, 5-15 cm ilgio, viršutinė pusė ryškiai žalia, plika arba kiek plaukuota. Žiedai 

belyčiai, 1-3 cm skersmens, balti, rožiniai arba melsvi, pus-rutuliškuose, 10-20 cm skersmens 

žiedynuose, žydi liepos-rugsėjo mėn. Forma savaime išplitusi Himalajuose, Pietų Kinijoje. 

Lietuvoje labai mėgstama sodybų želdynuose. 

Šaltai žiemai neatspari (III-VI), bet apšalusi greitai atželia ir sekančiais metais vėl gausiai 

žydi. Žiemai apipilama sausomis durpėmis arba pjuvenomis ir pridengiama eglišakėmis. Pakenčia 

pusiau pavėsį, bet gausiau žydi saulėtose augimvietėse. Geriausiai auga vidutinio derlingumo, 

drėgnokoje, kiek rūgščioje ar neutralios reakcijos (pH 6-7) lengvo priemolio dirvoje. Pertręšus 

azotinėmis trąšomis, žydi negausiai arba visiškai nežydi. Atspari užterštam miestų orui, ligoms ir 

kenkėjams. Dauginama žaliais ir sumedėjusiais auginiais, atlankomis, šaknų atžalomis, dalijant 

krūmą. Sodinama pavieniui ir grupėmis saulėtose, gerai matomose, nuo šaltų žiemos vėjų 

apsaugotose vietose. Augintina: 1, 3b. 

Ypač dažna rūšis sodybų želdiniuose. 
 

Juglans regia L. - graikinis riešutmedis 
 

Stambus medis, 20-35 m aukščio; liemuo tiesus, 1-2 m skersmens; žievė pilka, jaunų lygi, 

senų supleišėjusi. Erdviai augantieji medžiai išvysto plačią šakotą lają Lapai 20-40 (60) cm ilgio, 

standūs, neporiškai plunksniški, sudaryti iš (5) 7-11 lapelių; lapeliai beveik lygiakraščiai, pailgai 

kiaušiniški arba elipsiški iš viršaus pliki, tamsiai žali, blizgantys, apačioje matiniai, tarpugyslių 

kampuose plaukuoti; viršūninis lapelis didžiausias, kiaušiniškas, atvirkščiai kiaušiniškas arba 

elipsiškas, smailiu galu. Sutrinti lapai maloniai kvepia. Vaisiai rutuliški arba ovališki, nežymiu 

smaigaliu viršūnėje, raukšlėti, kieti, plokščiu pamatu; apyvaisis žalias, plikas, vaisiui nunokus, 

sutrūksta dar ant medžio arba vaisiui nukritus. Sėkla dviskiltė, giliai vingiuotai vagota, turi daug 

baltyminių ir aliejinių medžiagų. 

Žydi gegužės mėn. Vaisiai nunoksta rugpjūčio-rugsėjo mėn. Dauginamas sėklomis; auga 

greitai. Lietuvoje gana retai auginamas kaip vaisinis ir dekoratyvinis medis; didesniems šalčiams 

neištvermingas. Tinka sodinti nedidelėmis grupėmis arba pavieniui erdvesniuose plotuose. 

Auginamas Vilkyčiuose, Katyčiuose, Pašyšiuose, kiek didesnė grupė Rusnėje, Tačiau retesnis 

nei pilkasis riešutmedis. Rekomenduotinas auginti plačiau. 

 

Juglans cinerea L. - pilkasis riešutmedis 
 

Didelis medis, 20-30 m aukščio, dažnai su stambiomis apatinėmis šakomis. Žievė pilka, giliai 

suaižėjusi - vagota. Ūgliai liaukingai plaukuoti, lipnūs. Pumpurai tankiais liaukingais plaukeliais 

apaugę; viršūniniai 12-18 mm ilgio, pailgai kūgiški, pilkai rudi arba gelsvai pilki; šoniniai pumpurai 

po 2 arba 4, kiaušiniški, 3-5 mm ilgio. Lapai neporiškai plunksniški, 40-70 cm ilgio, iš 11-13-19 

(21) lapelių; lapeliai bekočiai, pailgai lancetiški arba pailgai kiaušiniški, nusmailėjusia viršūne, prie 

pagrindo apvaloki, nesimetriški, pakraščiai su smailiais, aštriais danteliais, trumpai blakstienoti, 6-

12-15 cm ilgio, 2,5-5 cm pločio, abipus plaukuoti, apatinė pusė liaukingai plaukuota. Lapkotis 

liaukingai plaukuotas. Vaisiai pailgi arba pailgai kiaušiniški, viršūnėje nusmailėję, 6-10 cm ilgio, 

liaukingai plaukuoti, lipnūs; apyvaisio minkštimas pridžiūna prie riešuto. Riešutai pailgi arba 

pailgai kaušiniški, aštriai vingiuotai vagoti, keturbriauniai, kartais aštuonbriauniai, viršūnėje aštriai 

nusmailėję..Sėkla nedidelė. 

Auga gana greitai. Geriausiai tarpsta pakankamai drėgnose, derlingose, puriose dirvose. 

Šalčiams atsparus. Kultūroje įveistas apie 1633 m. ir labai paplito dekoratyviniuose želdiniuose. 
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Parkuose gana dažnas. Yra stambių, žemai 2-3 liemenis išsišakojusių, plačiomis tankiomis lajomis 

medžių. Dera gerai, vaisiai brandūs, sėklos daigios, kai kur duoda prieaugį iš savų sėklų. 

Rajono želdiniuose dažnokas, tačiau galėtų būti auginamas plačiau. 

 

Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
 

Visžalis dvinamis, rečiau vienanamis krūmas arba medelis, kartais iki 10-15 m aukščio. 

Vyriškųjų individų laja tanki, dažniausiai kūgiška, moteriškųjų retesnė, platesnė, krūmo pavidalo. 

Žievė plona, pilkai ar rausvai ruda, išilgai pleišėja. Ūgliai tribriauniai. Spygliai kieti, aštriai 

nusmailėję, dygūs, 1-1,5 cm ilgio, menturiuose prisegti po 3. Viršutinė jų pusė įdubusi, balsva, 

apatinė išgaubta, žalia. Kankorėžiai subręsta antrųjų metų rudenį, rutuliški, iki 1 cm skersmens, 

rudai juodi, su ryškiu melsvu apnašu. Auga lėtai: 30 metų pasiekia apie 2 m, 50 - apie 3-4 m aukštį. 

Paplitęs retuose pušynuose, žvyringose dykvietėse, upių šlaituose, pelkėse. Vietomis puolamas 

sprindžių ir labai nukenčia. Šviesamėgis. Neatsparus užterštam miestų orui, tačiau atsparus šalčiui ir 

sausrai. Sunkokai prigyja persodinamas. Žydi balandžio—gegužės mėn. Kankorėžiai prinoksta 

antrais metais, rudenį. Dauginasi sėklomis ir šakninėmis atžalomis. Auga labai lėtai, derėti pradeda 

po 5—10 metų, gausiau dera kas 4—6 metai. 

Lietuvoje aptinkama iki dešimties jų formų ir atmainų: koloniškoji, Krokuvos, žemaūgė-

gelsvašakė, airiškoji, Hornibruko, kaukazinė svyrančioji, šliaužiančioj i, švediškoji ir kt. 

Dekoratyvus. Kadagys - svarbus sanitaras. Nustatyta, kad 1 ha kadagynų išskiria per parą 

apie 30 kg fitoncidų, todėl vertėtų plačiau jį auginti miestų bei kurortų apylinkių želdiniuose. Tinka 

grupėmis, eilėmis, gyvatvorėms, įvairiems akcentams bei kompozicijoms sudaryti, gėlynams ir 

eroduojamiems šlaitams sutvirtinti. Labai dekoratyvi jo glaustašakė forma. Vilkyčiuose yra 

unikalių, retai sutinkamų, karpomų paprastojo kadagio gyvatvorių. 

Dažnas visur. 
 

Juniperus sabina L. - kazokinis kadagys 
 

Tai pažeme besidriekiančiomis ir kiek aukštyn kylančiomis tankiomis šluotiškomis šakomis 

iki 3-4 m aukščio platus krūmas. Lietuvoje užauga iki 1 m pločio. Šakelės labai plonos, apvalios ar 

šiek tiek briaunotos, patrintos aštriai kvepia. Lapai priešiniai, žvyniški, 1-2 mm ilgio, ovalūs, buki ir 

nusmailėję arba spygliški, apie 4 mm ilgio, aštriai nusmailėję, pašiaušti, tamsiai žali. 

Auga lėtai. Gyvena apie 100 metų. Dirvožemiui mažai reiklus, šviesomėgis, atsparus šalčiui, 

vienas atspariausių kadagių didmiesčių užterštam orui. Vietomis labai nukenčia nuo sprindžių, 

neretai žūsta. Nuodingas. Šakeles liečiant plikomis rankomis, gali iškilti ilgai negyjančios pūslelės 

(kaip nuo rūtų). Dauginamas vegetatyviškai, retai auginamas iš sėklų. Tai vienas dažniausiai 

auginamų kadagių skveruose, alpinariumuose, prietakų, laiptų, dekoratyvinių akmens sienelių, 

kapinėse ir kt. Sodybose dėl nuodingumo vengiama sodinti prie pat gyvenamojo namo ar poilsio 

vietos. 

Lietuvoje dažniausiai sutinkamos šios dekoratyvinės formos: gelsvaūglė, kiparisaspyglė, 

eglūnaspyglė, stačiašakė ir margaspyglė. 

Dažnai auginamas praktiškai visur. 
 

Juniperus sabina L. 'Variegata'-kazokinio kadagio margaspyglė forma 
 

Krūmas iki pusės metro aukščio. Sakos driekiasi palei žemę. Žalias su baltai margais ūgliais 

ir šakelėmis. Lietuvoje dažna sodybų želdiniuose. Žiemai atspari. Sviesiamėgė. Tinka spalviniams 

deriniams ir akcentams sudaryti. Atspari užterštam miestų orui. Dekoratyvi. Tinka sodinti prie 

laiptų, alpinariumuose. Augintina. 

Tik Kintuose, Saugose ir Juknaičiuose auginama forma. Rekomenduotina auginti plačiau. 
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Juniperus virginiana L. - virgininis kadagys 
 

Tai iki 30 m aukščio kūgiška, senatvėje plačiai išsikerojusia laja, storu liemeniu medis, dar 

vadinamas pieštukiniu kadagiu, nes iš jo medienos buvo gaminami pieštukai.Žievė rausvai ruda, 

lupasi išilginėmis juostelėmis. Ūgliai neryškiai keturbriauniai, 1 mm skersmens. Lapai daugiausia 

spygliški, labai nevienodo ilgio, nuo 5 iki 10 retai 13 mm, priešiniai, ant vešlių ūglių menturiuose 

po 3, aštriai nusmailėję, tamsiai pilkai žali. Žvyniški lapai 1/5-2 mm ilgio, nusmailėję, kiek 

pakilusia viršūnėle. Patrintos šakelės maloniai neaštriai kvepia. 

Auga lėtai. Geriausiai auga kalkinguose puriuose, drėgnokuose priemolio ir priesmėlio 

dirvožemiuose. Atsparus šalčiui ir miestų užterštam orui, pakenčia paunksmę, palyginti nedaug 

nukenčia nuo sprindžių, o kai kurių atmainų jie visai nepuola. Tai vienintelis kadagys Lietuvoje 

išaugantis aukštu medžiu, laja įvairios formos, nuo plačiai išsišakojusių, retomis šakomis iki siaurai 

koloniškų, tankių žalios, melsvos ir gelsvos spalvos augalų. Šakelės ypač koloniškų medelių 

palyginti sunkiai prigyja. 

Dažniausiai auginamos dekoratyvinės formos: Burko, Kanerto, grakščioji, glaustašakė, 

melsvašakė, pilkoji, svyruoklinė, besidriekiančioji ir žemaūgė skėstašakė. 

Visame rajone dažna rūšis. 

 

Laburnum anagyroides Med. - darželinis pupmedis 
 

Krūmas arba medis iki 7 m aukščio. Ūgliai stori, negausiai plaukuoti, pilkai žali. Lapeliai 

elipsiški, 3-8 cm ilgio ir 1,5-3 cm pločio, viršūnėje buki arba nusmailėję, pagrinde plačiai pleištiški, 

pilkai žali; jų viršutinė pusė plika arba negausiai plaukuota, apatinė-gausiau šilkiškų plaukelių 

padengta. Kekės 20 (30) cm ilgio, nusvirusios. Žiedai apie 2 cm ilgio; žiedkočiai paprastai 

trumpesni už žiedus, plaukuoti. Ankštys 5-6 cm ilgio, rudos, žvilgančiai plaukuotos. Sėklos juodos. 

Žydi gegužės-birželio mėn., paprastai kasmet ir palyginti gausiai. Gausus žydėjimas trunka 

keliolika dienų. Paskiri žiedai išsilaiko iki rugsėjo pabaigos. Sėklos subręsta rugpjūčio-rugsėjo mėn. 

Mėgsta derlingus, drėgnokus dirvožemius. Auga greitai, žydėti pradeda 3-5metų. Vešliau auga ir 

gausiau žydi saulėtose vietose. Šalčiui jautrus, kartais nušąla iki sniego dangos. 

Neretai auga senuose parkuose ir miestų želdiniuose. Išauga iki 3-4 m aukščio, savaime 

atželia. Lietuvoje apšąla, dera. Dėl gausių gražių žiedų ir sidabriškai pilkšvų jaunų ūglių bei lapų 

vertinamas dekoratyvinėje sodininkystėje. Auginamas soliteru arba nedidelėmis grupėmis. Žiedai 

nektaringi. 

Auginamas tik Juknaičiuose. Augalas ypač dekoratyvus, todėl rekomenduojamas auginti 

plačiau. 
 

Larix decidua Mill. - europinis maumedis 
 

Iki 30-50 m aukščio ir 1-1,5 m skersmens medis. Laja reta, netaisyklingai kūgiška, 

horizontaliomis arba nežymiai palinkusiomis šakomis, kurių laibosios šakutės žemyn nusvirusios, 

žievė iš pradžių lygi, pilka, žvilganti, ilgainiui sustorėja, sukamštėja ir supleišėja, pasidaro rausvai 

ruda su violetiniu atspalviu. Metūgliai gelsvi (šiaudų spalvos), ochriniai. Jaunos šakutės gelsvai 

rusvos, jų galiniai pumpurai kiaušiniški arba rutuliški, pliki, nesakingi. Spygliai buki, šviesiai žali, 

trumpųjų ūglių po 30-40 puokštėmis, 15-30 mm ilgio ir 0,5-0,8 mm pločio, beveik plokščia 

viršutine puse ir iškilusia briaunele apatinėje pusėje, be balsvų išilginių juostelių. Kankorėžiai 

ovališki, 2,4-3,5 cm ilgio ir 1,5-1,9 cm skersmens, prinokę - šviesiai rudiNuo kitų, Lietuvoje 

auginamų maumedžio rūšių, europinį maumedį galima atskirti pagal neplaukuotus, kietokus 

kankorėžius, išlindusius dengiamuosius žvynelius ir šviesiai gelsvas, neretai svyrančias šakutes. 

Europinis maumedis žydi, spygliams skleidžiantis - balandžio pabaigoje. Kankorėžiai subręsta 

tų pačių metų rudenį-spalio mėnesį. Pavieniai medžiai pradeda derėti, sulaukę 12-15 metų, 
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medynuose - 20-25 metų. Gausiau dera tik kas 4-5 metai, tačiau po nedaug sėklų būna beveik 

kasmet. 

Europinis maumedis geriausiai auga vidutinio drėgnumo priesmėliuose ir priemoliuose, 

kuriuose gera aeracija ir gausu mineralinių medžiagų, ypač kalcio, kalio ir magnio. Kasmet 

nukrintantys gausūs spygliai, ypač nuo jaunesnių medžių, dirvožemyje pagausina humuso. Medžiai 

yra reiklūs oro ir dirvos drėgmei, tačiau sunkiai pakenčia jos perteklių dirvoje. Per 90 dienų, 

europinis maumedis visiškai baigia augti, todėl jo metūgliai visiškai sumedėja ir yra nepažeidžiami 

šalčių ir šalnų, sviesamėgis. 

Europinis maumedis atsparus vėjams ir tinka apsauginiams želdiniams, auginti pavieniui arba 

alėjose. Auga labai sparčiai ir augimu dažnai pralenkia visus mūsų respublikoje augančius 

spygliuočius. Seni medžiai parkuose, sodybose ir miškuose rodo, kad europinis maumedis 

respublikoje buvo pradėtas veisti anksčiau už kitas introdukuotas rūšis, greičiausia jau 19 a. 

pradžioje. 

Auginamas visame rajone, nors ir negausiai. Nerekomenduojamas auginti palei kelius, gatves 

ar šaligatvius, nes labai teršia aplinką šakelių ir kankorėžių nuokritomis. 
 

Larix sibirica Ledeb. - sibirinis maumedis 
 

Tiesialiemeniai, siauromis piramidinėmis lajomis, horizontaliomis šakomis, iki 35-40 m 

aukščio medžiai. Jaunos šakutės šviesiai gelsvos, šiaudų spalvos, žvilgančios, plikos arba 

apaugusios retais plaukeliais. 

Galiniai pumpurai plačiai kūgiški arba ovaliniai, gelsvi arba rausvai rudi, sakuoti, apaugę 

blakstienotais žvyneliais; trumpųjų ūglių pumpurai tamsiai rudi, buki, apsupti tankiais plaukeliais. 

Spygliai 13-45 mm ilgio, šviesiai žali, melsvo atspalvio, į viršūnę siaurėjantys, buki, plokšti. 

Žydi balandžio pabaigoje, spygliams skleidžiantis. Kankorėžiai prinoksta rugsėjo mėnesį ir 

greit išbarsto sėklas. Dera beveik kasmet. Pavieniai medžiai dera, sulaukę 15 metų, medynuose -30-

50 metų. Išgyvena 300-400 metų. 

Medžiai gerai auga giliuose puriuose, drėgnuose bei gerai drenuotuose priesmėlio bei 

priemolio karbonatiniuose dirvožemiuose. Atsparus vėjovartoms. 

Tai tikras kontinentinio klimato atstovas, kuriam griežtas aplinkos sąlygų pakeitimas atsiliepia 

augimo spartai - kamienas išsikreivina, liemuo ir šakos gausiai apauga kerpėmis. Rūšis atspari 

šalčiams ir sausroms. Šviesos jam reikia daugiau, negu europiniam maumedžiui. Miestų ir 

gyvenviečių želdiniuose jis žymiai geriau pakenčia užterštą orą negu kiti spygliuočiai. Lietuvoje 

sibirinio maumedžio pavieniai medžiai ir grupės aptinkamos daugelyje parkų, gyvenviečių, ir 

miškuose. Mūsų respublikos klimate, ypač lietingomis vasaromis, labai serga grybinėmis ligomis. 

Auginamas rečiau nei Europinis maumedis; Saugose, Juknaičiuose, Kintuose, Žemaičių 

Naumiestyje, Vilkyčiuose, Vainute Usėnuose bei Švėkšnoje. 
 

Ligustrum vulgare L. - paprastasis ligustras 
 

Krūmas 2-3 m aukščio, plonomis, pilkai žalio-mis, plikomis ar kiek plaukuotomis šakelėmis. 

Lapai |3-7 cm ilgio ir 0,5-2 cm pločio, pailgai lancetiški, lygiakraščiai, priešiniai arba menturiuose 

išsidėstę po 3. Žiedai balti, smulkūs, viršūninėse šluotelėse, žydi liepos mėnesį. Vaisiai juodos, 

žvilgančios, 6-8 mm skersmens uogos, prinoksta rugsėjo-spalio mėnesį. Savaime auga Vidurio ir 

Pietų Europoje. Lietuvoje auginamas nuo 20 a. pradžios. 

Vidutiniškai atsparus žiemai (I-III(IV)). Lengvai pakelia paunksnę. Geriausiai auga vidutinio 

derlingumo, normalaus drėgnumo ar drėgnokoje, kalkingoje (pH 7-9) lengvo ir vidutinio priemolio 

dirvoje. Atsparus užterštam miestų orui, jautrokas ;ligoms ir kenkėjams. Dauginamas sėklomis, 

atlankomis, žaliais ir sumedėjusiais auginiais. Sodinamas grupėmis medžių masyvų pakraščiuose, 
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puiki rūšis žemoms ir vidutinio aukščio karpomoms gyvatvorėms. Augintinas: 1 , 3 .  Rajone labai 

dažnai auginamas, ypač gyvatvorėse. 
 

Lonicera caprifolium L. - apskritalapis sausmedis 
 

Vijoklinis krūmas iki 6 m aukščio. Sakutės tuščiavidurės, gelsvai rudos; jauni ūgliai žali arba 

rausvai žali, pliki. Lapai apskritai elipsiški, 4-10 cm ilgio ir 3,5-6 cm pločio, bukaviršūniai, 

trumpakočiai, apatinė pusė melsvai žalia, plika arba tik pavasarį apatinė pusė truputį plaukuota; dvi 

ar trys viršūninių lapų poros pamatais tarpusavyje suaugusios. Žiedai susitelkę po 6 menturiais 

viršūninių lapų pažastyse, kvapūs. Vainikėlis dvilūpis, iš pradžių balkšvas su tamsiai rožiniu 

atspalviu, vėliau pagelsta. Uogos oranžinės arba raudonos, su 1-5 sėklomis. 

Žydi gegužės-birželio mėn.; uogos prinoksta rugpjūčio mėn. Gana retai auginamas sodybose. 

Apšąla tik labai šaltomis žiemomis. Dekoratyvinis vijoklinis krūmas. 

Auginamas Saugose, Rusnėje, Katyčiuose, Žemaičių Naumiestyje, Vilkyčiuose, Vainute bei 

Švėkšnoje. 
 

Lonicera tatarica L. - totorinis sausmedis 

Krūmas 1-4 (6) m aukščio. Jauni ūgliai pliki, pilkšvai rudi. Lapai kiaušiniški arba kiaušiniškai 

lancetiški, 3-6 cm ilgio ir 1,5-3 cm pločio, ties pagrindu apskriti arba neryškiai širdiški, abipus pliki. 

Žiedai ant stačių, plikų kotelių po 2 lapų pažastyse. Vainikėlis balkšvas, rausvas ar tamsiai rožinis, 

dvilūpis. Vaisiai - raudonos, rožinės arba geltonos uogos su 1-8 sėklomis. 

Žydi gegužės-birželio mėn.; vaisiai prinoksta liepos mėn. Auga sparčiai, atsparus šalčiams, 

nereiklus dirvožemiui, tačiau puolamas įvairių ligų ir kenkėjų. Su kitomis sausmedžių rūšimis 

sudaro hibridus. Dažnai auginamas dekoratyviniuose želdiniuose. Dekoratyvinis; auginamas 

karpomoms bei laisvoms gyvatvorėms ir grupėms sudaryti. 

Reta. Auginamas  tik Juknaičiuose. 

 

Lonicera xylosteum L. - paprastasis sausmedis 
 

Krūmas 1-3 m aukščio. Senesnių šakučių žievė pilka, ūgliai šiek tiek vagoti, pliki arba 

plaukuoti. Lapai plačiai elipsiški, jų pagrindas apskritas arba pleištiškas, ilgis - 3-6 cm, plotis - 2-4 

cm; jaunų lapų abi pusės ir pakraštys plaukuoti; senesnių lapų viršutinė pusė matinė, žalia, apaugusi 

retais plaukeliais, apatinė - šviesesnė ir gausiai plaukuota. Žiedai balkšvi, žydėjimo pabaigoje 

balkšvai gelsvi, išsidėstę po du ant gauruoti kotelių. Sena žievė pilka. Uogos tamsiai raudonos, 

laisvos arba kartais pagrindais suaugusios po dvi. 

Žydi gegužės mėn. pabaigoje ir birželio pradžioje. Žydėjimas trunka apie 10 dienų. Uogos 

prinoksta rugpjūčio mėn., nevalgomos. Paunksminis trakinis krūmas, auga derlinguose bei 

kalkinguose dirvožemiuose. Dauginasi sėklomis ir kelminėmis atžalomis. Uogos, o ypač lapai 

nuodingi. Gausiai paplitęs visuose miškuose, išskyrus sausus šilus ir miško pelkes. Dekoratyvinis. 

Gyvenvietėse auginamas tik Vilkyčiuose. 
 

Magnolia denudata Desr. - puošnioji magnolija 
 

Vasarą žaliuojantis medis iki 15 m aukščio arba krūmas, plačia, nuo žemės šakota laja. Žievė 

lygi, šviesiai pilka. Pumpurai švelniai plaukuoti. Lapai elipsiški arba atvirkščiai kiaušiniški, odiški, 

120-180 mm ilgio, 50-100 mm pločio, viršūnėje staigiai nusmailėję, pagrinde pleištiškai susiaurėję; 

jauni plaukuoti, senesni tik apatinėje pusėje plaukuoti. Lapkotis 20-25 mm ilgio, priglaustai 

plaukuotas. Žiedai pavieniai, kvapūs, dideli, balti varpo pavidalo, atsidarę 120-150 mm pločio. 
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Žiedkotis švelniai plaukuotas. Apyžiedis iš 9 vienodos spalvos ir didumo lapelių. Vaisius 

cilindriškas, 80-120 mm ilgio, rusvas. Žydi balandžio mėn., lapams neišsiskleidus. 

Lietuvoje labai retas. Savaime auga Pietų ir Vidurio Kinijoje, drėgnuose kalnų miškuose. 

Vertingas dekoratyvinis augalas. Lietuvos klimato sąlygoms jautrus, reikalingas ypatingai šiltos, 

saulėtos vietos, gerai nusidrenuojančios derlingos dirvos. 

Auginama Šilutės mieste, Saugose, Juknaičiuose, Kintuose, Žemaičių Naumiestyje, 

Vilkyčiuose bei Švėkšnoje, tačiau beveik visur tik pavieniai medžiai. Šilutės rajonas yra palankus 

augti šiems ypač dekoratyviems augalams, todėl jų želdinius miestuose bei gyvenvietėse reikėtų 

išplėsti. 

 

Mahonia aąuifolium (Pursh) Nutt. - dyglialapė mahonija 
 

Krūmas 0,5-0,8 m aukščio, netaisyklingos formos, į viršų kylančiomis ar pažeme 

pasidriekusiomis šakomis, visžalis. Lapai sudėtiniai, neporiškai plunksniški, sudaryti iš 5[9 odiškų, 

tamsiai žalių, žvilgančių lapelių. Lapeliai kiaušiniški, 3-8 cm ilgio ir 1,5-2,5 cm pločio, dygliuotai 

dantytais pakraščiais. Žiedai geltoni, trumpose kekėse, žydi gegužės mėn. Vaisiai - juosvai 

mėlynos, padengtos melsvu apnašu uogos, subręsta rugpjūčio mėnesį. Respublikos želdynuose 

dažna. 

Žiemą kartais apšąla (II-IV). Mėgsta pusiau pavėsį, gali augti netgi visiškoje paunksnėje. 

Geriausiai tarpsta vidutinio derlingumo, normalaus drėgnumo, rūgštokoje (pH 6-7) lengvo ir 

vidutinio priemolio dirvoje. Atspari užterštam miestų orui, ligoms ir kenkėjams. Dauginama 

sėklomis. Želdynuose sodinama pavieniui ir grupėmis, tinka žemoms, laisvai augančioms 

bordiūrinėms gyvatvorėms, plačiai naudojama kapaviečių apželdinimui. Augintina: 1 , 3 .  

Dažna visų gyvenviečių želdiniuose. 
 

Malus domestica Borkh. - paprastoji obelis 
 

Medis įvair.aus aukščio, nuo 3 iki 10 m. Šakos dažniausiai į šonus arba įstrižai išsiskėtusios, 

kartais kiek nusvirusios. Metūgliai ilgai išlieka plaukuoti. Lapai dažniausiai kiaušiniški, apvaliu, 

kartais nežymiai širdišku pamatu, nusmailėjusia viršūne, karbuotai dantyti, 5-10 cm ilgio, iš pradžių 

abipus plaukuoti, vėliau paprastai išlieka plaukuota tik apatinė pusė. Žiedai skėtiškuose žiedynuose, 

negausūs. Žiedkočiai, hipantijos ir taurėlapiai apaugę gauruotais plaukeliais. Vainikėlis 3-5 cm 

skersmens, baltas arba rožinis, išorinėje pusėje tamsesnis. Vaisių forma, spalva ir didumas įvairus, 

paprastai platesni kaip 3 cm. 

Žydi balandžio-gegužės mėn. Auginamas soduose praktiškai visuose rajonuose. Vaisinis, 

dekoratyvinis augalas. 

Paprastoji obelis apima labai daug įvairių kultūrinių formų, kilusių iš įvairių laukinių obelų 

rūšių ir formų. Kultūrinėms formoms suformuoti pagrindinės rūšys buvo miškinė, žemoji ir 

slyvalapė obelys. Kultūrinių obelų sistematika labai paini, pakankamai dar neišaiškinta, todėl 

paprastąją obelį sistematiniu atžvilgiu ne visi autoriai vienodai vertina. Paprastąja obelimi laikysime 

tik hibridinės kilmės, pasižyminčias dideliais arba gana dideliais vaisiais kultūrinių obelų formas ir 

tas sulaukėjusias formas, kurios nėra nustojusios pagrindinių, būdingų paprastosios obels požymių. 

Visur dažna. 
 

Malus niedzwetzkyana Dieck. - Niedzveckio obelis 

Medis 2-6 (8) m aukščio. Sakelės tamsiai purpurinės arba raudonai rudos, nedygliuotos. 

Metūgliai tamsiai purpuriniai arba beveik juodi. Lapai atvirkščiai kiaušiniški, elipsiški arba pailgi, 

apskritu arba pleištišku pamatu, trumpai nusmailėjusia viršūne, pakraštyje smulkiai dantyti, 5-8 cm 

ilgio ir 3-4 cm pločio, raudoni arba tamsiai žali, raudono atspalvio, iš pradžių abipus plaukuoti, 
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vėliau paprastai plaukuota tik apatinė pusė; lapkočiai plaukuoti. Taurėlapiai abipus apaugę 

gauruotais plaukeliais. Vainikėlis tamsiai raudonas, 3-4 (5) cm skersmens. Liemenėliai plaukuotu 

pamatu. Vaisiai pavieniai, rutuliški arba rutuliškai kiaušiniški, 2-4 (7) cm skersmens, violetiškai 

raudoni. 

Žydi gegužės mėn. Auginamas botanikos soduose, parkuose, sodybose. Dekoratyvinis, 

vaisinis. 

Auginama Rusnėje. Tai ypatingai dekoratyvus medelis, tinkantis spalviniams skverų 

kontrastams sudaryti, todėl turėtų būti auginamas žymiai plačiau. 
 

Malus toringo Siebold -Zyboldo obelis 
 

Krūmas iki 3 (4) m aukščio. Šakos tamsiai rudos, plačiai skėstos. Lapai kiaušiniški ar 

elipsiški, 3-6 cm ilgio, smailiomis viršūnėmis, nelygiai dantytais pakraščiais, dažnai triskiaučiai 

(ypač ant ilgųjų ūglių), rudenį - rausvai geltoni. Žiedai 1,5-2 cm skersmens, šviesiai rožiniai, prieš 

žydėjimo pabaigą - balti. Vaisiai smulkūs, žirnio dydžio, rausvi ar gelsvi, ant šakelių išsilaiko iki 

gruodžio mėn. Žydi gegužės mėn. Vaisiai sunoksta rugsėjo mėn. Savaime paplitusi Japonijoje. 

Vakarų Europoje auginama nuo 1856 m., Lietuvoje dažna. 

Žiemai visiškai atspari (I). Nereikli dirvai, atspari užterštam miestų orui. Dauginama 

sėklomis. Puiki rūšis vidutinio aukščio ir aukštoms karpomoms gyvatvorėms, žalioms sienoms. 

Augintina: 1-4. 

Auginama Rusnėje, Kintuose, Vilkyčiuose, tačiau galėtų būti želdynuose pritaikoma žymiai 
plačiau. 

 

Padus avium Mill. - paprastoji ieva 
 

Vasaržalis medis ar medžiakrūmis 3-10 m aukščio, plačiai kiaušinišku vainiku. Kamieno 

žievė rausvai juoda, pleišėjanti, jaunų šakelių tamsiai rusva, blizganti, su pailgomis gelsvomis 

lenticelėmis; žievės vidinė pusė geltona, būdingo ievai kvapo. Pumpurai siaurai kūgiški, jų žvynai 

blakstienotais kraštais. Lapai elipsiški, 5-7 cm ilgio, 3-4 cm pločio, plačiai pleištišku^ apskritu ar 

širdišku pamatu, smailiaviršūniai, smulkiai pjūkliški, kartais dantelių viršūnė su ruda liaukute, 

tamsiai melsvai žali, matiniai, sekliai raukšlėti, jų apatinė pusė šviesesnė, melsvai žalia, gyslų 

kampuose (prie pagrindinės gyslos) pūkuoti. Kekės 6-12 cm ilgio, 2,5-3,5 cm pločio, prie pagrindo 

su keliais mažais lapeliais. Žiedai iki 1,5 cm skersmens. Taurėlapiai trikampiški, kraštuose su 

liaukelėmis. Vainiklapiai atvirkščiai kiaušiniški, balti. Vaisiai rutuliški, 5-7 mm skersmens, juodi, 

sutraukiančio skonio, valgomi; žievė ir lapai nuodingi. 

Žydi gegužės mėn. Vaisiai prinoksta liepos-rugpjūčio mėn. Auga miškuose, paupiuose, 

pakelėse, sodybose, parkuose. Dažnas visoje respublikoje. Atsparus šalčiui. Dėl gausaus žydėjimo 

sodinamas parkuose, pavieniui ir alėjomis. Dauginasi šakninėmis atžalomis, atlankomis bei 

sėklomis 
 

Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - vėlyvoji ieva 
 

Medis 5-30 m aukščio, tamsiai rusva žieve. Šakos su balsvomis lenticelėmis. Ūgliai pliki. 

Pumpurai kiaušiniški, apie 5 mm ilgio. Lapai pailgai kiaušiniški ar lancetiški, 5-7 cm ilgio, 2,5-4 

cm pločio, staigiai nusmailėjusia viršūne, pleištišku pamatu, pjūkliški, jų viršutinė pusė tamsiai 

žalia, blizganti, plika, apatinė gelsvai žalia, tik prie vidurinės gyslos su rudais plaukeliais, pamate ar 

lapkočio viršuje turi 1-2 liaukeles; lapkočiai 1,5 cm ilgio; prielapiai beveik yliški, apie 1 cm ilgio, 

dantyti. Žiedai siaurose, iki 10-14 cm ilgio, 1-2 cm pločio, gausiažiedėse kekėse. Vainiklapiai balti, 

atvirkščiai kiaušiniški. Taurėlapiai pailgai kiaušiniški, su tamsiais danteliais. Vaisiai iki 1 cm 
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skersmens, rutuliški, rausvai juodi, aitraus skonio, su taurėlapiais prie pagrindo; kauliukas 

kiaušiniškas, 5 mm dydžio. 

Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai subręsta rugpjūčio-rugsėjo mėn. Šalčiams atsparus. 

Retokai auginamas parkuose. Žydi ir dera. Dekoratyvinis. 

Auginama Juknaičiuose, Kintuose, Žemaičių Naumiestyje, Vainute ir Usėnuose, tačiau dėl 

išskirtinio šio augalo dekoratyvumo jo želdiniai turėtų būti plečiami. 
 

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis 
 

Daugiametis, šakotas, ūseliais laipiojantis augalas. Ūseliai šakoti, su siurbtukais galuose. 

Lapai dantyti, triskiaučiai, viršutinėje pusėje tamsesni, pliki, apatinėje - šviesesni, plaukuoti; ant 

nevaisingų ūglių būna ir kitokios formos lapų - nuo ištisinių, ovališkai kiaušiniškų iki sudėtinių 

trilapių. Žiedai žalsvi, sukrauti skydeliuose. Uogos su 1-2 sėklomis, juodai mėlynos, miltuotos, 6-8 

mm ilgio. Sėklos rutuliškos arba kiaušiniškos, užsibaigiančios trumpu aštriu snapeliu. 

Retai auginamas. Nedengiamas išsilaiko tik vakariniuose rajonuose. Auginamas soduose ir 

darželiuose kaip dekoratyvinis augalas. 

Šilutės rajone labai populiarus ir dažnas augalas. Auginamas Rusnėje, Saugose, 

Juknaičiuose, kintuose, Žemaičių Naumiestyje, Vainute, Usėnuose bei Švėkšnoje. 
 

Phellodendron amurense Rupr. - amūrinis kamštenis 
 

Iki 26 m aukščio ir 50 (70) cm skersmens medis. Pavieniui augančių medžių laja žemai 

nusileidžianti, rutuliška, ažūrinė. Nuo 5—8 metų amžiaus liemens žievėje pradeda susidaryti 

minkštas, sukamštėjęs žiauberies sluoksnis, kuris senuose medžiuose siekia iki 7 cm. Kamštinis 

sluoksnis lengvai lupasi birželio—liepos mėnesį. Jį nulupus, pasirodo ryškiai geltonas, dažantis 

luobas. Lapai priešiniai, sudėtiniai, sudaryti iš 5—13 pailgai lancetiškų, beveik lygiakraščių, iki 10 

cm ilgio, aštriai nusmailėjusių lapelių. Sutrinti kvepia. Žiedai gelsvi, neryškūs, 6—8 mm 

skersmens, šluotiškuose žiedynuose. Žiedynų ašelės plaukuotos. Žydi birželio—liepos mėnesį. 

Vaisiai—apie 1 cm skersmens, juodi, kvapūs, panašūs į uogas kaulavaisiai, kuriuose yra po 2—5 

(10) beveik juodus kauliukus. Vaisiai pribręsta rugsėjo mėnesį ir kabo medžiuose iki žiemos. Plinta 

kelminėmis ataugomis ir net šakninėmis atžalomis. 

Mediena turi siaurą, šviesiai gelsvą balaną ir rusva branduolį, vidutiniškai kieta, palyginti 

lengva (lyginamasis svoris 0,49), patvari. Ji labai vertinama dėl gražios tekstūros, vartojama 

apdailai, povandeninėse statybose. Labai vertinamas jo kamštinis žievės sluoksnis, kuris lupamas 

kas 10—15 metų. Iš luobo yra gaunami patvarūs geltoni dažai ir rauginės medžiagos, o iš vaisių 

minkštimo—žali dažai. 

Jauni medeliai šaltesnėmis žiemomis dažnai apšąla ir krūmijasi, seni medžiai visiškai 

patvarūs, žydi ir dera. Dekoratyvus, bet rajone rastas tik Juknaičiuose, gausiai derantis medis. 
 

Philadelphus coronarius L.- darželinis jazminas 
 

Didelis, iki 3 (4) m aukščio krūmas. Jauni ūgliai pliki arba tik pavasarį plaukuoti. Senų 

šakučių žievė gelsva arba rausva, supleišėjusi ir lupasi plonais lakšteliais. Lapai elipsiški arba 

pailgai kiaušiniški, 4—8 (10) cm ilgio ir 1,5—5 cm pločio, nusmailėjusiomis viršūnėmis, plačiai 

pleištiškais arba apskritais pagrindais, retai pjūkliški. Viršutinė lapų pusė plika, apatinėje yra 

plaukelių kuokšteliai gyslų kampuose; kartais ir gyslos plaukuotos. Žiedai po 5—9 kekėse, gelsvai 

balti, labai kvapūs. Taurelė ir mezginė plikos arba tik taurelės viršūnė plaukuota. Žydi birželio, 

vaisiai pribręsta rugpjūčio mėnesį. Geriausiai tarpsta puriose, humusingose dirvose, sviesamėgis, 

patvarus miesto sąlygomis. 
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Dažnas dekoratyviniuose želdiniuose pasitaiko jo geltonlapė ir pilnavidurė formos. Rajono 

gyvenvietėse visur dažnas. 
 

Philadelphus inodorus L. - bekvapis jazminas 
 

Krūmas 2—3 m aukščio. Antramečių šakučių žievė tamsiai ruda, supleišėjusi. Viršūninės 

šakutės lankiškai nusvirusios. Lapai kiaušiniški arba pailgai kiaušiniški, 3—6 (10) cm ilgio, 

plaukuotais kraštais ir plaukuotomis gyslomis apatinėje pusėje, retai dantyti arba lygiakraščiai. 

Taurelė ir mezginė plikos. Žydi birželio mėnesį, apie 8—10 dienų vėliau už darželinį jazminą. 

Žydėjimas tęsiasi daugiau kaip mėnesį. Vaisiai prinoksta rugsėjo mėnesį. 

Bekvapis jazminas auginamas visame rajone parkuose ir sodybose, tačiau kiek retesnis nei 

daželinis jazminas. 
 

Picea abies (L.) Karst. - paprastoji eglė 
 

Iki 30—50 m aukščio medis. Žievė pirmaisiais dešimtmečiais būna lygi, šviesiai ruda, vėliau 

pažemėje sutrūkinėja—atsiranda negilių, rausvai raudonų plyšių. Daugelio medžių, sulau-kusių 

60—80 metų, liemenų paviršiuje ryškiai išsiskiria plokštelės arba gūbriai, kurie, sulėtėjus augimui, 

pasidaro rausvai arba žalsvai palši. Dirvožemio derlingumo atžvilgiu paprastoji eglė yra reiklesnė 

už paprastąją pušį ir ne tokia reikli kaip maumedis ir kėnis. Gerai ji auga derlinguose, pakankamai 

drėgnuose, puriuose priemoliuose, priesmėliuose ir sunkiuose moliuose. Labai rūgščiuose ir 

karbonatiniuose dirvožemiuose aukščiausių bonitetų nepasiekia. Skursta ir apkerpėją sausuose 

nederlinguose smėlynuose. 

Žiemos šalčiams atspari, tačiau kenčia nuo pavasarinių šalnų, kurios apšaldo pradėjusius augti 

ūglius ir iškilnoja jaunus daigus. Daug žalos eglynams padaro šakose susikaupęs sniegas, 

vėjavartos, ypač drėgnuose ir šlapiuose priemolio, molio ir durpiniuose dirvožemiuose. Paprastoji 

eglė yra pakanti unksmei. Iki 4—5 metų jos daigai gerai auga ir vystosi, jei gauna tik apie 1 % 

šviesos, kuri pasiekia atvirą vietą. Trūkstant maisto medžiagų ir didėjant amžiui, reiklumas šviesai 

didėja. Nesant pakankamai šviesos, formuojasi skėtiška laja, augimo trukmė sutrumpėja 2—3 

kartus. 

Paprastoji eglė dažnai auginama sodybose, kelių, geležinkelių bei sodų apsauginėse juostose, 

o pavieniai medžiai ir jų grupės yra nepakeičiama kraštovaizdžio puošmena. Nepakanti dūmams, 

dulkėms ir nuodingoms dujoms. 

Rajono želdiniuose apyretė, dažna prie gyvenviečių esančiuose miškuose. Šilutės miesto ir 

Žemaičių Naumiesčio naujuose rajonuose ir skveruose auginama Picea abies f. 'Gyvatšakė'. 

 

Picea engelmanii Engelm. - Engelmano eglė 
 

30—50 m aukščio medis. Žievė lygi, šviesiai ruda. Jaunų medžių šakos truputį glaustos, 

senstančių—nulinkusios. Ūgliai gelsvai arba rausvai rudi, plaukuoti, rečiau pliki; pumpurai kūgiški, 

su prigludusiais žvynais, sakuoti. Spygliai 15—25 mm ilgio, lankstūs, smailūs, keturbriauniai, su 

2—4 žiotelių ruoželiais visuose keturiuose šonuose, melsvai žali, senesni žali, viršutinėje šakučių 

pusėje daugiau arba mažiau prigludę, patrinti skleidžia stiprų, nemalonų kvapą, nenukrinta 5—7 

metus. Kankorėžiai 4— 7 cm ilgio, 2—3 cm skersmens; iki prinokimo bordo spalvos, prinokę 

šviesiai rudi, arba šiaudų spalvos. Sėkliniai žvyneliai ploni, trapūs, smulkiai dantyti. Sėklos juodos, 

iki 1,5 mm ilgio. 

Kaip dekoratyvinis medis tinka veisti miestuose. Rajono želdiniuose reta, auga tik Garnamo ir 

Katyčių seniūnijose. 
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Picea glauca Yoss. - baltoji eglė 
 

Iki 15—35 (50) m aukščio, tankia, kūgiška laja medis. Jaunų medžių šakos glaustos, senų — 

nusvirusios. Žievė plona, pilkai ruda, ūgliai pliki, šviesūs, beveik balti. Pumpurai ovališki, buki, jų 

žvynai atsilankstę. Spygliai 8—18 mm ilgio, keturbriauniai, melsvai žali, sulinkę, iš ūglių šonų 

užsirietę į viršų, buki, patrinti turi stiprų, nemalonų kvapą. Kankorėžiai cilindriški, 3—6 cm ilgio, 

1,5—2 cm skersmens, iki prinokstant žali, prinokę šviesiai rudi, palyginti silpnai prisisegę prie 

šakučių. Baltoji eglė dirvožemiui nereikli. Geriausiai ji auga apydrėgniame, humusingame 

priemolyje, patenkinamai — lengvuose, pakankamai drėgnuose dirvožemiuose. Sausame smėlyje 

skursta. Šalčiams ir šalnoms atspari, atsilaiko prieš stiprius pajūrio vėjus. Kontinentinio klimato 

sąlygomis ji blogai auga, tačiau stepių klimatą pakenčia žymiai geriau, negu paprastoji eglė. 

Ūksmei pakanti, atspari miestų dūmams ir dujoms. 

Dekoratyvi, apyretė, auginama rajono želdiniuose. Galėtų būti dažnesnė miesto bei 

gyvenviečių želdiniuose, nes būtent pajūrio zonije ji geriausiai auga. 
 

Picea pungens Engelm. - dygioji eglė 
 

20—45 m aukščio medis. Laja kūgiška, taisyklinga, atviroje vietoje augančių medžių 

nusileidžia iki žemės, o grupėse pavėsyje esančios šakos apdžiūna. Taisyklingos sandaros, griežtos 

formos lajoje horizontaliomis plokštumomis išryškėja šakų menturiai. Žievė pilkai ruda, giliai 

sueižėjusi. Ūgliai oranžiniai, pliki. Pumpurai stambūs, kūgiški arba apvalūs su atsiraičiusiais 

papurusiais žvynais. Spygliai 15—30 mm ilgio, pasišiaušę aplink ūglį, kieti, labai dygūs, 

keturbriauniai, su 3—6 žiotelių ruoželiais visuose keturiuose šonuose; šakutėse išsilaiko 4—9 

metus. Rūšiai būdingi žali spygliai su neryškiu melsvu atspalviu, formai — ryškiai melsvi arba 

sidabriški. Kankorėžiai 5—10 cm ilgio, cilindriški, bekočiai, iki prinokimo žalsvai geltoni, prinokę 

šviesiai rudi arba šiaudų spalvos, su plonais, banguotais, pailgai rombiškais, dantytais sėkliniais 

žvyneliais. Sėklos apie 3 mm ilgio, pilkšvai rudos. 

Žydi gegužės, kankorėžiai prinoksta rugpjūčio—rugsėjo mėnesį. Auga lėčiau, negu paprastoji 

eglė, ypač lėtai auga iki 6—8 metų. Apie dvidešimtuosius amžiaus metus medžiai pradeda derėti; 

derliaus periodiškumas—2—3 metai. Gyvena iki 400 metų. Dirvožemiui nereikli. Jai tinka drėgni, 

šlapi arba laikinai apsemiami jauriniai dirvožemiai; sausame ir akmeningame dirvožemyje skursta. 

Vėjavartai atspari. Persodinti suaugę medžiai gerai prigyja. Šalčiams ir šalnoms atspari: šalčių metu 

spyglių viršūnėlės įgauna rusvą atspalvį. Atželia tik plynose vietose. Atspari sausrai, ištverminga 

dūmais ir dujomis užterštame miestų ore; melsvaspyglės formos šiuo atžvilgiu pranašiausios už 

visus spygliuočius. 

Melsvaspyglės ir sidabriškos formos medžiai naudojami želdinių koloritiniams akcentams, 

efektingi erdviuose plotuose. Apie trisdešimtuosius amžiaus metus, kai medžiai jau silpniau auga, jų 

spyglių spalva pradeda blankti. Gražus dekoratyvus medis, plačiai paplitęs rajono želdiniuose. 

 

Pinus banksiana Lamb. - Bankso pušis 
 

10—20 (25) m aukščio medis arba krūmas pusiau ažūrine kerota skurdžia laja. Liemuo 

kreivas, žievė rausvai ruda, sueižėjusi, senstant medžiui, nuolat tamsėja. Šakos išsįlanksčiusios, 

apkibusios senais kankorėžiais. Ūgliai kreivi, rudenį gelsvai arba rausvai rudi, lankstūs, kasmet 

sudaro keletą šakų menturių. Pumpurai 4—8 mm ilgio, šviesiai rudi, sakuoti. Spygliai 2—4 cm 

ilgio, po du kuokštuose, plačiai prasiskėtę, pasišiaušę, susisukę, šviesiai žali, laikosi šakutėse 2—3 

metus. Kankorėžiai 3—6 cm ilgio, kreivi, dažnai primena rago arba pjautuvo išlenkimą po 1—3, 

bekočiai, stipriai prisitvirtinę prie ūglių. Sėklos tamsiai rudos, beveik juodos, smulkios, 2,5—4,5 

mm ilgio, sparnelis 10—12 mm ilgio, prisitvirtinęs šaukštiškai įdubusiu pamatu, kaip eglės. 
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Žydi gegužės mėnesį, keletą dienų anksčiau už paprastąją pušį. Kankorėžiai prinoksta antrų 

metų rudenį, o aižytis pradeda tik kitą pavasarį. Bankso pušis yra labai nereikli dirvožemiui, auga 

nederlingame, net ir pustomame smėlyje, taip pat ir pelkėse, tačiau prastai auga kalkinguose 

dirvožemiuose. Šalčiams ir šalnoms atspari, šviesai ne tokia reikli, kaip paprastoji pušis. 

Mažo dekoratyvumo medis, auginamas tik Žemaičių Naumiesčio ir Juknaičių seniūnijose. 
 

Pinus mugo Turra - kalninė pušis 
 

8—10 (25) m aukščio, glausta laja rtiedis arba pasidriekęs, platus krūmas. Ūgliai tamsiai rudi, 

pumpurai rudi, sakuoti. Spygliai 3—8 cm ilgio, tankūs, tamsiai žali, po du kuokštuose, šakutėse 

išsilaiko 5—6 metus, kalnuose—iki 11 metų. Kankorėžiai ūgliuose prisisagstę po 1—3, jų ilgis 2—

5 (7) cm. Sėklos 3—4 mm ilgio, žvilgančios, rudos, sparneliai pliki. Auga lėtai. Derėti pradeda 6—

10 metų amžiaus, gausesni derliai kartojasi kas 2—3 metai. Nereikli dirvožemiui, auga 

nederlingame, sausame smėlyje, aukštutinėje pelkėje ir kalkingame dirvožemyje. Šaknų sistema 

plastiška, be giliosios šaknies. Atspari šalčiui, kaitrai, drėgmės pertekliui ir sausrai, tipingas 

kserofitas. Šviesai reiklesnė už paprastąją pušį, ištvermingesnė užterštame miestų ore. 

Kalninė pušis tinka pustomiems smėlynams apželdinti, auginti šlaituose kaip būdingas kalnų 

augalas. Gana dekoratyvi sąžalynuose. Auginama visame rajone. 
 

Pinus nigra Arn. - juodoji pušis 
 

Iki 35 (40) m aukščio ir 1 (2) m skersmens medįs. Laja vidutinio tankumo, plačiai ovalinė, 

senų medžių skėtiška. Liemuo išbėginis, juosvai pilka, giliai sueižėjusią žieve. Ūgliai drūti, gelsvai 

rudi, žvilga. Pumpurai 12—24 mm ilgio, šviesiai rudi, sakuoti, smailia viršūnėle, šviesiai rudais 

kraštais, žvynelių apsupti. Spygliai po 2 kuokštuose, 8—14 cm ilgio, tankūs, standūs, dygūs, 

tamsiai žali šakutėse išsilaiko 3—5 metus. Kankorėžiai 4—7 cm ilgio, šviesiai rudi. 

Žydi gegužės—birželio mėnesį. Medžiai atviroje vietoje pradeda derėti 15—20, medyne—30 

metų amžiaus sulaukę. Geras derlius kartojasi kas 2—3 metai. Gyvena 300—400 metų. 

Juodoji pušis nėra reikli dirvožemiui, patenkinamai auga sausuose smėliuose ir ypač gerai — 

kalkinguose, šiltuose pietinių šlaitų dirvožemiuose. Šaknų sistema paviršinė, puriuose 

dirvožemiuose gilesnė. Vėjavartai atspari, nukenčia nuo sniego ir ledų, šalčiams ir šalnoms nejautri, 

miestų aplinkoje ištverminga. Šviesos reikalauja mažiau, negu paprastoji pušis. Kenkėjams ir 

spygliakritei atsparesnė už paprastąją pušį. 

Mediena labai sakinga, patvati, vidutiniškai kieta, elastinga, naudojama laivų statybai, 

požeminiams įrengimams. Juodoji pušis laikoma vienu sakingiausių Europos medžių. Iš vieno 

medžio gaunama 4—10 kg sakų per metus. Dekoratyviniuose želdiniuose ypač efektingi jauni 

medeliai. Ji taip pat gerai tinka sodų apsauginiams želdiniams ir sausiems, nederlingiems šlaitams 

apželdinti. Rajono želdiniuose reta; auginama tik Rusnėje bei Švėkšnoje. Tikslinga išplėsti šios 

dekoratyvios pušies želdinius. 

 

Pinus sylvestris L. - paprastoji pušis 
 

20—40 (48) m aukščio ir iki 100 cm skersmens, tiesiu, išbėginiu liemeniu medis. Jaunų 

medžių laja kūgiška, vėliau ovalinė arba rutuliška. Seniems medžiams būdinga skėtinė, ažūrinė laja. 

Sakojimasis iš pradžių menturinis, senstančių medžių—netaisyklingas. Jaunuose medžiuose kasmet 

priauga po vieną šakų menturį. Žievė rausvai ruda, 8—19 cm storio, giliai sueižėjusi. Jauni ūgliai 

žalsvi, rudenį — gelsvai pilki, truputį žvilga, kartais su melsvomis apnašomis. Pumpurai sakuoti. 

Spygliai po du, prie pagrindo apsupti pilka makštimi, šakutėse išsilaiko 2—3 metus. Kankorėžiai 

3—6 cm ilgio, 2—3,5 cm pločio, ovaliniai, rusvai pilki. 

Žydi gegužės—birželio mėnesį, 4—7 dienas. 
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Dirvožemiui nereikli, gali augti ant plikų uolų, sausuose smėlynuose ir aukštutinėse pelkėse. 

Tinkamiausias jai yra drėgnokas, gilus, purus, humusingas smėlis. Atspari šalčiams, šalnoms ir 

vėjavartai, užterštame miesto ore skursta. 

Paprastoji pušis yra vertingas medis priemiesčių miškų-parkų, kurortų bei vasarviečių 

želdiniuose, nes gerina sanitarines-higienines sąlygas. Savaime auga rajonų parkuose ar prie 

gyvenviečių esančiuose miškuose. 
 

Pinus strobus L - veimutinė pušis 
 

40—50 m aukščio medis išbėginiu 120—150 (200) cm skersmens liemeniu, plačia, skėstašakė 

arba skėtine, vidutinio tankumo laja. Jaunų medžių žievė lygi, pilka, apie 30-uosius amžiaus metus 

kamienuose sueižėja ir patamsėja. Ūgliai laibi, lankstūs, pilki arba su smulkiais plaukeliais. 

Pumpurai 5—7 mm ilgio, sakuoti, prigludusiais žvynais. Spygliai po 6 kuokštuose, 6— 12 cm ilgio, 

melsvai žali, švelnūs, be žiotelių išoriniame šone, šakutėse išsilaiko 2—3 metus, o jų makštelės 

nukrinta jau pirmą vasarą. Kankorėžiai 8—20 cm ilgio, ištįsę, dažnai išlinkę, apsilieję sakais, 

prisitvirtinę šakutėse po 1—3 iki 2 cm ilgio koteliais. Sėklos 5—7 mm ilgio, rudos, išmargintos 

tamsiomis dėmelėmis, sėklų sparneliai ištįsę, 18—25 mm ilgio. 

Žydi birželio mėnesį. Kankorėžiai prinoksta antrų po žydėjimo metų rugsėjo mėnesį, išdžiūvę 

prasiveria ir išsiaižo. 1000 sėklų sveria 14—23 g; daigumas 85—90%. Auga sparčiai, medyne 

pradeda derėti 20—25, o atviroje vietoje sulaukę 12—15 metų. Derliaus periodiškumas—2—3 

metai. Gyvena iki 300—400 metų. Dirvožemio derlingumo poreikiais užima tarpinę padėtį tarp 

paprastosios pušies ir paprastosios eglės. Tinkamiausias jai yra drėgnokas priesmėlis arba priemolis. 

Ji nepakenčia stovinčio vandens ir sausros. Kalkių gausumas dirvožemyje neigiamai atsiliepia jos 

augimui. 

Landšafto želdiniuose šiam medžiui būdinga plati, laisvos formos laja su švelniais, lanksčiais 

ūgliais ir spygliais. Rajone apyretė, nerasta 4 seniūnijose (Rusnėje, Saugose, Švėkšnoje, 

Ušnėnuose). Rekomenduotina plačiau auginti šią rūšį, nes rajono klimatinės sąlygos šiam augalui 

ypač palankios 
 

Py rus communis L. - paprastoji kriaušė 
 

Medis 4—20 (30) m aukščio. Šakos ir šakelės paprastai nedygliuotas. Pumpurai kūgiški arba 

ovališki, pliki arba plaukuoti. Lapkočiai maždaug tokio pat ilgio kaip lakštai. Lapai (4) 5—7 (9) cm 

ilgio, ovališki, kiaušiniški arba apskritai kiaušiniški, kartais beveik apskriti, paprastai apskritu arba 

plačiai pleištišku pamatu, dantyti arba kartais lygiakraščiai. Žiedai 2,5—3,5 cm skersmens, 

paprastai po 4—9 skydeliuose sukrauti žiedkočiai. Vaisiai dideli, paprastai ilgesni kaip 5 cm, 

dažniausiai kriaušiški, sultingi valgomi. 

Žydi balandžio pabaigoje- gegužės mėn. Vaisinis, technikinis visame rajone auginamas 

soduose ir sodybose; miškuose pasitaiko sulaukėjusių, su menkais vaisiais. 

 

Populus alba L. - baltoji tuopa 
 

Iki 30 m aukščio ir 2 m skersmens medis. Laja plačiai išsikerojusi, su gausiomis storomis 

šakomis. Žievė žalsvai pilka. Senų kamienų žemutinėje dalyje žiauberis tamsi, giliai sueižėjusi. 

Jauni ūgliai iš pradžių baltai pūkuoti, vėliau pliki. Lapai stori, odiški, tamsiai žali, baltai vatuota 

apatine puse. Trumpųjų ūglių ir žemutinės šakučių dalies lapai beveik apvalūs, neryškiai skiautėti, 

pliki, iki 7 cm ilgio ir 4 cm pločio. Piesteliniai žirginiai iki 12 cm ilgio. 

Žydi balandžio, rečiau gegužės mėnesį, prieš vegetatyvinių pumpurų skleidimąsi. Galvenos 

prinoksta maždaug po 35 dienų. Sulapoja gegužės antroje pusėje. Lapai pradeda gelsti rugsėjo 
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mėnesį ir masiškai krinta spalio viduryje, po šalnų. Medžiai iki 30 - 40 metų pasižymi sparčiu 

augimu, aukštyn. Atspari šalčiams, šalnoms ir ilgai trunkantiems potvyniams. 

Baltoji tuopa vertinama miško melioracijoje, kaip gerai šlaitus tvirtinanti rūšis. Pavieniai 

medžiai erdviuose atviruose sklypuose dekoratyvūs savo sidabriškai baltais lapais ir didingomis 

lajomis. Auginama parkuose, sodybose ir gyvenvietėse. Seni medžiai pasiekia įspūdingų matmenų 

20 m. aukščio. Rajone apyretė. Auga Rusnės, Saugų, Vilkyčių želdiniuose, Švėkšnos parkuose 

baltosios tuopos siekia iki 1,5 m. Miestuose nepageidautina, nes pražydėjusi gerokai jį teršia. 
 

Populus balsamifera L. - balzamine tuopa 
 

Medis iki 30 m. aukščio, reta laja. Žievė pilka, lygi, ilgai nesuaižėja. Ūgliai nebriaunoti, rudi 

purpurinio atspalvio. Lapai kiaušiniški, 5-12 cm ilgio, jauni plaukuoti, vėliau pliki; viršutinė pusė 

tamsiai žalia, apatinė pilka; jauni lapkočiai plaukuoti, vėliau pliki. Žirginiai iki 15 cm ilgio. 

Pumpurai kvapnūs. Žydi prieš sulapojant balandžio mėn. Atspari šalčiams, šalnoms, bet neilgaamžė 

dėl liemens puvinio. Vidutinio dekoratyvumo, auginama Katyčių, Saugų, Vainuto seniūnijose. 

Želdinių plėsti nerekomenduotina. 
 

Populus x canadensis Moench. - kanadinė tuopa 
 

Medis iki 45 m aukščio, plačia, skėstašake arba glausta laja. Žievė giliai suaižėjusi. Jauni 

ūgliai pliki, briaunoti; vienerių - dvejų metų šakutės gelsvos arba rusvos. Vešliųjų ūglių lapai 

trikampiški, trumpųjų - beveik rombiški, pleištišku pamatu. Lapai dantyti į viršūnę nukreiptais 

danteliais. Ši tuopa morfologiniais požymiais artima juodajai tuopai ir literatūroje dažnai su ja 

painiojama. Pagrindinis požymis, kuriuo ši rūšis skiriasi nuo juodosios tuopos, tai blakstienėlės lapų 

kraštuose, dažnai tik pro lupą įžiūrimos. 

Žydi balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje, galvenos prinoksta birželio mėn. Labai 

greitai auga, šviesamėgė, atspari šalčiams ir šalnoms. Iš visų tuopos rūšių atspariausia puviniui, 

palyginti ilgaamžė, sėkmingai dauginama gyvašakėmis. 

Produktingiausia tuopos rūšis. Auginama medienai, kuri tinka celiuliozės pramonei. Kirtimo 

apyvarta - 20-30 metų. Vidutinio dekoratyvumo, rajono želdiniuose apyretė. 
 

 

Populus x canescens L. - pilkoji tuopa 
 

Šiai rūšiai priskiriami įvairūs baltosios tuopos ir drebulės (P. alba x P. tremula) hibridai, 

kuriems būdinga nenusistovėję morfologiniai požymiai. 

Medis iki 35 m. aukščio, plačiai išsikerojusia laja, šviesia, žalsvai pilka žieve, senų liemenų 

žemutinėje dalyje suaižėjančia ir patamsėjančia. Jauni ūgliai baltais plaukeliais vatoti. 

Žydi balandžio, rečiau gegužės mėn.; galvenos prinoksta maždaug mėnesiu vėliau. Auga 

greitai, plinta šaknų atžalomis, atspari šalčiams ir šalnoms. Ilgųjų ūglių lapai neryškiai skiautėti, 

nelygiai stambiai dantytais kraštais; apatinė jų pusė pilkais plaukeliais vatota. Mediena lengva, 

minkšta, naudojama celiuliozės pramonėje. Dėl didingos lajos ir sidabriškai baltų lapų laikoma 

viena iš gražiausių tuopų, tačiau šios savybės išryškėja tik erdviniame atvirame plote. Rajone reta, 

auginama tik Sauguose ir Švėkšnoje. 
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Populus tremula L.- drebulė 
 

Medis iki 35 m aukščio, retoka laja, išbėginiu liemeniu. Žievė pilka arba pilkai žalia, vėliau 

suaižėja ir patamsėja. Pumpurai apie 1 cm ilgio, smailūs, lipnūs, pliki arba plaukuoti. Lapai beveik 

apvalūs, stambiai bukai dantyti. 

Žydi balandžio II arba III dekadoje, galvenos prinoksta, praėjus mėnesiui po žydėjimo. Iki 

50—60 metų auga greitai. 45 metų amžiaus maždaug pusė drebulių būna pažeistos parazitinio 

grybo — drebulinės pinties (Phellinus tremulae Bond. et Boriss.). Gyvena iki 80—100 metų, 

pavieniai medžiai sulaukia 150 metų. Atželia šaknų atžalomis, labai retai dauginasi sėk-lomis. 

Jaunos drebulaitės nukenčia nuo vėlyvųjų šalnų. Auga derlingame ir vidutinio derlingumo 

drėgnokame ir drėgname dirvožemyje su pratekančiu vandeniu. 

Drebulinės malkos išvalo dūmtraukius. Tačiau tai mažo dekoratyvumo medis. Paplitusi 

visame rajone, auga senuose parkuose arba miške. 
 

Populus nigra L. - juodoji tuopa 
 

Medis iki 30 m aukščio, galinga laja, drūtomis šakomis. Žievė giliai, suaižėjusi, tamsiai 

pilka. Jauni ūgliai nebriaunoti, pliki, žalsvai pilki. Pumpurai žalsvai rudi. žvilga, sakingi, 

skleidimosi metu lipnūs ir kvapnūs. 

Lapai 6—12 cm ilgio, ilguosiuose ūgliuose plačiai trikampiški, plotis, didesnis už ilgį, 

trumpa viršūnėle, trumpuosiuose ūgliuose rombiški, ilga, ištįsusią viršūnėle ir pleištišku pamatu. 

Abi lapų pusės žalios, plikos, kraštai smulkiai pjūkliški. 

Žydi balandžio - gegužės, vaisiai prinoksta birželio mėnesiais. Auga greitai, gyvena 80-100 

metų. 

Apyretė, auginama Juknaičių, Katyčių, Kintų, Pašyšių seniūnijose.  

Populus suaveolens Fisch. - kvapioji tuopa 

Medis iki 25 m aukščio, įstrižai į viršų nukreiptomis šakomis. Žievė pilkai žalia, ilgai 

nesuaižėja. Ūgliai nebriaunoti, gelsvai rudi. Lapai 6— 10 cm ilgio, kiaušiniški arba pailgesni, 

viršutinė pusė tamsiai žalia, apatinė balsva, pliki. Šiai rūšiai būdinga viršutinės ir apatinės lapo 

pusės ryškus spalvų kontrastas. Nuo balzaminės tuopos ji skiriasi tankesne laja ir.„plaukuotais 

lapkočiais. Šaknų atžalų gausumas - būdingas rūšiai požymis. 

Žydi balandžio mėn., vaisiai prinoksta gegužės pabaigoje. Auga greitai, atspari šalčiams, 

anksti   sensta,   neatspari   puviniui. Pumpurai   naudojami   liaudies   medicinoje.   Vidutinio 

dekoratyvumo, pavieniai egzemplioriai rasti  Gardino, Katyčių, Ušnėnų, Žemaičių Naumiesčio 

seniūnijose. 
 

 

Potentilla fruticosa L. - krūminė sidabražolė 
 

Gausiai šakotas krūmas 20—100 (150) cm aukščio. Jaunos šakos plaukuotos, vėliau plikos; jų 

žievė paprastai raudonai ruda, pleišėjanti juostomis. Lapai trumpakočiai, plunksniški, su 5 (7) 

lapeliais (kartais pavieniai lapai trilapiai). 

Žiedai pavieniai arba susitelkę po kelis į viršūninius skydiškus ar kekiškus žiedynus, dažnai 

vienalyčiai, 1,5—3 cm diametro. 

Žydi birželio—rugpjūčio mėn. Apyretė. Auginama visame rajone, kartais naudojama 

gyvatvorėms. 
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Prunus cerasifera Ehrh - kaukazinė slyva 
 

Krūmas, medžiakrūmis ar medis 3-10 m aukščio, plataus kiaušiniško vainiko. Ūgliai laibi, 

pliki, kampuoti, žali, iš saulės pusės rausvi, vėliau rausvai rudi, statūs ar palinkę. Trumposios 

šakelės neretai baigiasi dygliais. Pumpurai plačiai kiaušiniški, žiediniai kiaušiniškai kūgiški. Lapai 

elipsiški, pailgai ar atvirkščiai kiaušiniški, 4,5-10 cm ilgio, 2-6 cm pločio, į viršūnę palaipsniui 

nusmailėję, apysmailiu ar apskritu pamatu, bukai ar smailiai, kartais dvigubai, nelygiai pjūkliškai 

dantyti. Žiedai pavieniai, retai po 2. Vainiklapiai balti. Vaisiai rutuliški ar apvalus, 1,0-3,0 cm ilgio 

ir pločio, su lengvu apnašu ar dažniausiai be jo, geltoni, rožiniai, vyšniniai arba tamsiai raudoni, su 

seklia šonine vagute; kauliukai apvalūs arba apvaliai kiaušiniški, smailiaviršūniai, kartais pagrinde 

susiaurėję, rusvai balti, lygūs arba šiurkštūs bei duobėti, neatsiskiria nuo minkštimo. 

Pražysta truputį prieš lapų sprogimą ar jiems sprogstant, balandžio - gegužės mėn. Žydi 

gausiai. Vaisiai prinoksta rugpjūčio-rugsėjo mėn. Pakankamai atsparus šalčiams. Retai apšalą. 

Kasmet žydi ir dera. 

Ši slyvų rūšis yra pusiau kultūrinis vaismedis. Jų vaisiai, ypač kai kurių formų, valgomi 

švieži. Vaisiai tinka uogienei, kompotui ir kitiems gaminiams. Iš kauliukų auginami poskiepiai. Į 

juos įskiepijamos slyvos, abrikosai, persikai. Dabartiniu metu pagrindinis ir geriausias slyvoms 

poskiepis Lietuvoje. Ankstyvu ir gausiu žydėjimu, žaliais ir per ištisą vasara sveikais lapais šie 

augalai teikia daug puošnumo. Dažnai auginama rajono skveruose, parkuose pavieniui bei 

grupėmis, sodinami siauresnėse alėjose ir gyvatvorėse. 
 

Prunus domestica L. - naminė slyva 
 

Vidutinio aukščio medis ar medžiakrūmis, 3-10 m aukščio, plačiai ar siaurai kiaušiniško 

vainiko. Ūgliai pliki ar pūkuoti, rausvai rudi ar žalsvai geltoni, kampuoti. Senų šakų ir kamieno 

žievė tamsiai pilkai rusva, supleišėjusi. Lapai elipsiški, atvirkščiai kiaušiniški ar pailgi,. 4-10 cm 

ilgio, 2,5-5 cm pločio, į viršūnę įlinkę lanku. Žiedai išaugę po 2, rečiau po 1-5. Vainiklapiai balti, 

žalsvo atspalvio. Kaulavaisiai nuo paplokščiai apvalių iki pailgai ovalinių ir kiaušiniškų, 2-4 cm 

ilgio, su šonine vagute, violetiniai, geltoni, balsvai žali, raudoni, visada su melsvai pilku apnašu; 

minkštimas dažniausiai gelsvai žalias, labai sultingas, saldžiarūgštis. Pražysta, sprogstant lapams, 

balandžio-gegužės mėn. Vaisiai nunoksta liepos-spalio mėn. Turi palyginti paviršinę šaknų sistemą. 

Todėl sode slyvos sodinamos truputį žemesnėse už obelis vietose ir derlingose pūveningose dirvose. 

Dėl nepakankamo šalčiams atsparumo soduose neužima didelių plotų. 

Slyvų vaisiai labai mėgiami valgyti žali; pastaruoju metu vis plačiau praktikuojami užšaldyti 

žiemai. Jie taip pat plačiai naudojami uogienių, kompoto, sulčių gamybai ir kt. Tinka džiovinti. 

Dažna rajono soduose. 

 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Duglaso pocūgė 

50-75 (117) m aukščio medis išbėginiu liemeniu, plačiai kūgine laja, horizontaliomis 

šakomis. Žievė rausvai ruda. Spygliai 15—25 (35) mm ilgio, šukiškai į dvi eiles persiskyrę, 

lankstūs. Viršutinė spyglio pusė žalia, žvilganti, apatinė su 2 melsvais ruoželiais. Kankorėžiai 7— 

10 (12) cm ilgio, žvynelių apie 50, dengiamieji žvyneliai neatsilenkę. Sėklos apie 7 mm ilgio, 

rudos. 

Duglaso pocūgė žydi gegužės pirmoje pusėje, kankorėžiai prinoksta rugsėjo mėnesį, esant 

sausiems orams, tuoj išsiaižo, o nukrinta tik po metų. Atviroje vietoje augantys medžiai pradeda 

derėti, sulaukę 15—20 metų, medyne - 30 metų amžiaus. Kas 2—3 metai duoda gerą derlių. 

Medžiai gyvena iki 700 metų ir. Geriausiai auga giliame, apydrėgniame priemolyje arba 

priesmėlyje, neauga tik užmirkusiose, taip pat ir per sausose vietose. Jautri oro drėgmės trūkumui. 

Labai šaltomis žiemomis apšąla, o pavasarį nukenčia nuo vėlyvųjų šalnų. Šviesamėgė, viršūnės 
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užtemdymo nepakenčia dargi jauni medeliai. Vėjavartai ir ligoms atspari. Urbanizuotose teritorijose 

taikytinas aukštiems pastatams apželdyti. 

Labai dekoratyvus spygliuotis, bet retai auginama - tik Vilkyčiuose ir Saugose. 
 

Quercus rubra L. - raudonasis ąžuolas 
 

20—25 m aukščio ir 50—70 cm skersmens medis. Pavieniui augančių lajos plačios, iki 15—

20 m skersmens, apvalokos, pusiau ažūrinės. Žievė ilgai nesueižėjanti, plona, jaunų medžių ir šakų 

žalsvai pilka arba pilkai ruda, vėliau dideliais gabalais negiliai sueižėjusi, tamsiai ruda arba beveik 

juoda. 

Lapai dideli, 12—22 cm ilgio ir 8—12 cm skersmens, netaisyklingai plunksniškai skiautėti, 

su 3—5 poromis skiaučių. Jos nukreiptos į lapo viršūnę, stambios, platesnės už išliežius, trikampės 

arba kiaušiniškos, akuotuotai dantytos. Išliežiai tarp skiaučių negilūs ir normaliai siekia 1/4 (1/2) 

lapalakšcio pločio. Lapo viršūnė su ilgu akuotuku, pagrindas plačiai pleištiškas. Viršutinė lapo pusė 

tamsiai žalia, matinė arba žvilganti, iš pradžių plaukuota, vėliau visiškai plika, apatinė—šviesesnė, 

žalia, pilkšvai arba balsvai žalia. 

Žiedai žalsvi. Kuokeliniai - 4—10 cm ilgio žirginiuose, piesteliniai - pavieniui arba poromis 

lapų pažastyse. 

Gilės 1,5—2,5 cm ilgio ir beveik tokio pat pločio, rutuliškos arba kiek pailgos, su aštriu 

snapeliu viršūnėje ir plokščiu pagrindu, rausvai rudos, su išilginiais dryželiais, žvilgančios. 

Sulapoja, kaip ir visi ąžuolai, vėlai pavasarį. Iš pradžių lapai būna gelsvai žali arba įvairių 

atspalvių, rudenį parausta ir nukrinta. Žydi, tik ką lapeliams išsiskleidus. Gilės prinoksta rudenį. 

Rudeninis lapų paraudimas būna ne kasmet ir ne visiems charakteringas. Kartais dalis lapų, ypač 

jaunesnių medelių, lieka susžiūvę iki pavasario lajose. Derėti pradeda 18-20 metų, jei tik yra 

pakankamas apšvietimas. Derliaus metai kartojasi nereguliariai, vidutiniškai kas 2-4 metai. Augimo 

tempais pirmais antrais metais retai pralenkia paprastąjį ąžuolą tačiau vėlesniame amžiuje jo 

augimas labai pagreitėja. Gana sparčiai auga iki 50-60 metų. Išgyvena 200-300, kartais 400 metų. 

Nuo pavasarinių šalnų nukenčia beveik tiek pat, kaip ir paprastasis ąžuolas. Šaltomis 

žiemomis, yapč netinkamose jam augimvietėse, apšąla. Dirvožemiams jis yra mažiausiai reiklus iš 

visų amerikinių ąžuolų. Auga įvairiose mechaninės sudėties dirvožemiuose: žvyrynuose, 

nederlinguose smėlynuose, tačiau geriausiai auga derlinguose priesmėliuose, kurie turi būti purūs ir 

pakankamai drėgni. 

Rajone dažnas. Auginamas kaip dekoratyvinis augalas. Galinga ir ornamentali jp laja, dideli 

ir rudenį spalvingi lapai, spartus augimas, palyginti lengvas persodinimas seniai patraukė želdintojų 

dėmesį. 

 

Quercus petraea (Maffuschka) Liebl. - bekotis ąžuolas 
 

Iki 20—30 (40) m aukščio medis. Laja glaustoka, jaunų medžių elipsiška arba kiaušiniška, o 

senų ir atvirai augančių — plati, taisyklinga ir be didesnių prošvaisčių. Jaunų medžių ir šakų žievė 

lygi, rausvai pilka, senų — tankiai, bet negiliai išilgai sueižėjusi. Lapai ūgliuose beveik vienodai 

pasiskirstę, todėl lapų kuokštų, kaip paprastasis, nesudaro. Jie kietoki, 8—12 cm ilgio ir 3,5—7 cm 

pločio, taisyklingai plunksniškai skiautėti, su 5—7 poromis bukų, paprastai lygiabriaunių, tiesių 

arba šiek tiek išlenktų skiaučių, kurių trečioji ir ketvirtoji pora būna didžiausios. Pagrindas 

pleištiškas, rečiau apvalus ir be auselių. 

Savo fenologinėmis fazėmis bekotis ąžuolas gana artimas ankstyvajai paprastojo ąžuolo 

formai ir už paprastąjį būna nežymiai vėlyvesnis arba ankstyvesnis. Gilės krinta rugsėjo—spalio 

mėnesį, žalios, nukritusios po kurio laiko paruduoja. Dygsta tuojau pat nukritusios, nes beveik 

neturi ramybės periodo. 
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Augimo tempais pirmais metais nuo pa-prastojo ąžuolo daug atsilieka. Vėliau augimas 

kasmet intensyvėja, ir 20—30 metų amžiuje auga sparčiausiai. Tuomet jis matmenimis priartėja, o 

būdamas 40—50 metų, net pralenkia paprastąjį ąžuolą. Drūtėja iki senatvės. Ilgaamžis ir gyvena 

600—700 metų. Yra ūksmingesnis, šalčiams atsparus ir pasitenkina mažiau derlingais dirvožemiais. 
Vidutinio dekoratyvumo medis, auginamas tik Vainuto gyvenvietėje.  

Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 

30-40 (50) m aukščio ir 1,5—2 m skersmens medis. Miške augančių medžių lajos aukštai 

pakilusios, apyretės, liemenys tiesūs, gerai nusivalę šakas. Pavieniui augančių lajos plačios (daugiau 

kaip 20 m skersmens), dažnai netaisyklingos, rutuliškos, šakos drūtos, kreivos, liemenys trumpi, 

greit išsišakoja į stambias šakas. Jaunų medžių (iki 20—30 metų) ir šakų žievė lygi, pilka, žvilganti, 

senesnių - retai, bet giliai išilgai sueižėjusi, stora (daugiau kaip 10 cm), labai kieta, pilka, rusvai 

arba net tamsiai pilka. Lapai kietoki, beveik odiški, 7—15 cm ilgio ir 3—7 cm pločio (atauginiai 

būna iki 30 cm ilgio ir 10 cm pločio), netaisyklingai plunksniškai skiautėti, retai iškarpyti, su 4—7 

(3—8) poromis įvairiai išsilanksčiusių, nevienodo dydžio ir formos, bukų, lygiabriaunių skiaučių. 

Lapo pagrinde yra dvi ryškios auselės. 

Kuokeliniai žiedynai (žirginiai) pavieniai arba po 2.—3, nusvirę, 2— 4 cm ilgio, susidarę iš 

10 ir daugiau gelsvai žalių žiedų. Gilės po 2 (1—5) ant 3—8 cm ilgio kotelių. Kiekvieną gilę iki 

1/4—1/3 jos ilgio supa taurelės arba dubenėlio formos, žvynuota, rusva goželė. Gilės paprastai būna 

1,5—3,5 cm ilgio ir 1—2 cm skersmens, elipsiškos, cilindriškos arba pailgai kiaušiniškos 

Paprastasis ąžuolas lapus skleidžia vėlokai ir. ne visų medžių vienu laiku. Pagal lapų 

skleidimą ir žydėjimą yra ankstyvoji ir vėlyvoji forma (f. praecox Czern. ir f. tardiflora Czern.), 

kurios skiriasi ir bioekologinėmis savybėmis. Lietuvoje ankstyvieji ąžuolai lapus pradeda skleisti 

gegužės mėn. 

Gyvena 500-600 (1000) metų, šviesamėgė rūšis, mėgsta drėgnas karbonatingas priemolio 

dirvas. Dažnas visame rajone. 
 

Rhamnus cathartica L. - dygioji šunobelė 
 

Labai šakotas krūmas arba nedidelis, iki 8 m aukščio, medis. Stiebo žievė juoda, atšokusi, 

atsilupinėjusi. Sakutės dygios priešinės; jų žievė blizganti, raudonai ruda. Pumpurai pailgai 

kiaušiniški, 3-7 mm ilgio violetiškai rudi arba rusvi. Lapai ant ilgaūglių priešiniai, ant žiedus 

išauginančių trumpaūglių - kuokštiniai, įvairios formos, dažniausiai ovaliniai, trumpai nusmailėję, 

buki arba su trumpu smaigalėliu, pagrinde plačiai pleištiški arba plačiai širdiški, smulkiai dantyti. 

Žiedai puokštėmis sukrauti l apų  pažastyse, vienalyčiai, dvinamiai, keturnamiai, 4—5 mm ilgio. 

Vaisius - juodas, blizgantis kaulavaisis. Sėklos kiaušiniškos, neatsidarančios, su plona luobele. 

Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai nunoksta rugpjūčio-rugsėjo mėn. 

Vaistinis augalas. Medicinoje naudojama žievė ir prinokę vaisiai. Šunobelė yra parazitinių 

grybų (vainikuotųjų avižų rūdžių) tarpinis šeimininkas ir dėl to naikinama. Retai pasitaiko 

parkuose, gyvenvietes supančiuose miškuose. 

 

Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis 
 

Medis iki 10-12 m aukščio, su reta skėtiška laja, išleisdamas šaknų atžalas, dažnai įgauna 

krūmo formą - būdingas trišakas šakojimasis. Liemens žievė tamsiai ruda, suaižėjanti. Ūgliai labai 

drūti, apaugę rudais, aksomiškais, lipniais plaukeliais, dalinai išsilaikančiais iki 7 metų; pumpurai 

smulkūs, apvalūs, gelsvi (sužeidus ūglių žievę, išteka gelsvos, pieniškos sultys). Lapkotis tankiai 

plaukuotas. Lapai iki 50 cm ilgio, neporomis plunksniški, iš 9-31 lapelio. Žiedai dvinamiai: 

piesteliniai tankiose, susiglaudusiose, 10-20 cm ilgio šluotelėse, kuokeliniai stambesnėse, puriose 
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šluotelėse. Kaulavaisiai 4 mm skersmens, rutuliški, šiek tiek susiploję, apaugę tankiais raudonais 

plaukeliais. 

Žydi birželio mėn. Vaisiai prinoksta rugpjūčio-rugsėjo mėn. ir per žiemą nenukrinta. Prieš 

nukritimą apie mėnesį laiko lapai įvairiais atspalviais pagelsta ir parausta. Plinta šaknų atžalomis, 

kurios auga sparčiai. 5 metų pradeda derėti. Gyvena 15-20 metų. Nereiklus dirvožemiui, atsparus 

sausrai, sviesamėgis. Dekoratyvus, dažnas rajono želdiniuose. Augalas nuodingas, 

nerekomenduotinas sodinti prie vaikų ikimokyklinių ir mokyklinių įstaigų. 
 

Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas 
 

Krūmas 1—1,8 m aukščio. Ūgliai plaukuoti, šviesiai pilkos spalvos. Šakos stačios, rudos. 

Lapai siaurai širdišku pamatu, su 3—5 apysmailėniis skiautėmis, stambiai dantyti, pliki arba 

nežymiai plaukuota apatine puse. Žiedai žalsvi, kartais rausvo atspalvio, nusvirusiose arba 

gulsčiose, puriose, gausiažiedėse kekėse, kurios siekia iki 8 cm ilgio. Uogos raudonos arba šviesiai 

geltonos, iki 10 mm pločio, su plona permatoma odele; sėklų viena arba keletas. 

Žydi balandžio — gegužės mėn. Vaisiai subręsta liepos—rugpjūčio mėn. Visame rajone 

dažnai auginamas soduose; turbūt, nesulaukėja. 

Uogos valgomos šviežios arba įvairiai perdirbamos. Jos turi (skaičiuojant nuo sausos masės) 

4—9 % cukrų, kurių didžiausią dalį sudaro fruktozė, ir 2,3—4,5 % rūgščių, daugiausia citrinos 

rūgšties. Iš uogų gaminama uogienė, drebučiai, sultys, vynas. Sultys vartojamos maisto pramonėje, 

gaminant alkoholinius ir bealkoholinius gėrimus. 
 

Ribes nigrum L. - juodasis serbentas 
 

Krūmas iki 2 m aukščio. Ūgliai balsvi, padengti geltonų kvapnių liaukučių, jauni plaukuoti, 

vėliau pliki, rusvi. Lapai apskriti, iki 12 cm pločio, penkiaskiaučiai arba mažesnieji triskiaučiai, 

nelygiai pjūkliškai dantyti; jų viršutinė pusė tamsiai žalia, plika, apatinė - šviesesnė, negausiai 

plaukuota, su apskritomis geltonomis liaukutėmis, kurios suteikia visam augalui stiprų kvapą 

lapkočiai plaukuoti, maždaug tokio ilgio kaip lapo lakštas. Žiedai po 4-10 susitelkę retose 

plaukuotose kekėse. Uogos juodos, apskritos, iki 10 - 12 mm skersmens, su liaukiniais taškeliais, 

kvapios. 

Žydi balandžio-gegužės mėn. Vaisiai subręsta liepos-rugpjūčio mėn. auginamas soduose. 

Uogos valgomos šviežios ir įvairiai perdirbamos namuose bei maisto pramonės įmonėse. 

Uogose yra (skaičiuojant nuo sausos medžiagos) 5-11% cukraus ir 2,9-3,75% rūgščių; taip pat 

gausu vitaminų C ir P. Lapai vartojami kaip prieskonis, rauginant agurkus, ir kartais kaip arbatos 

pakaitalas. Liaudies medicinoje lapų nuoviras vartojamas nuo reumato, inkstų akmenų, peršalimo, 

kaip šlapimą varanti ir prakaitavimą sukelianti priemonė. Uogos taip pat tinka vaistams kaip 

vitaminų šaltinis, gydant C ir P avitaminozę. Dažnas visame rajone. 

 

Ribes alpinum L. - kalninis serbentas 
 

Krūmas 50—150 cm aukščio. Ūgliai rudi, pliki. Šakos gausios, išsiskėtusios, pilkos. Lapai 

apskriti ir kiek pailgi, iki 4 cm pločio, nežydinčių ūglių iki 5 cm pločio, triskiaučiai, stambiai 

dantyti, jų viršutinė pusė tamsiai žalia, su paskirais liaukiniais šereliais, apatinė - šviesesnė, plika 

arba negausiai plaukuota. Žiedai stačiose kekėse. 

Uogos raudonos, apskritos, iki 9 mm skersmens, be skonio. Žydi gegužės - birželio mėn.. 

Apyretis. Auginamas parkuose ir skveruose kaip dekoratyvus Rusnės gyvenvietėje. 
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Robinia pseudoacacia L. - baltažiedė robinija 
 

Medis 25—30 m aukščio, tiesiu, išbėginiu, iki 1 m skersmens liemeniu, plačiai cilindriška, 

kartais netaisyklinga, ažūrine laja. Žievė rusva senesnių medžių rusvai pilka, giliai vagota. Ūgliai 

pliki, tik jauni silpnai plaukuoti, nežymiai briaunoti, žalsvai arba rusvai rudi. Rakiai iki 2 cm ilgio, 

tvirti, kartais atgal atsilenkę, ant šakučių išsilaikantys keletą metų. Pumpurai lapų papėdžių 

uždengti. Lapai 10-25 (30) cm ilgio, sudaryti iš 9-25 lapelių. Žiedai balti, 1,5-2 cm ilgio, kvapūs. 

Ankštys 5-12 cm ilgio ir 1-1,5 cm pločio, rudai rausvos, plikos, su 3-15 sėklų. Sėklos iki 0,5 cm 

ilgio, inkstiškos, rudos. 

Žydi birželio mėn. Ankštys nunoksta spalio mėn. ir neišberdamos sėklų, per žiemą laikosi ant 

šakučių. Žydi ir dera gausiai beveik kasmet. 1 kg telpa 50-60 tūkstančių sėklų. Auga sparčiai; 10 

metų būna iki 8-10 m aukščio. Nustoja augti apie 40-60 metus. Gali augti nederlinguose 

smėlynuose, degraduotuose, druskinguose dirvožemiuose. Gerai pakenčia sausras. Jautrus šalčiui, 

ypač kol jaunas. Labai šviesamėgis, kitų medžių priedangoje auga blogai. Dauginasi sėklomis ir 

gausiomis šaknų atžalomis. 

Žiedai nektaringi, iš vieno medžio bitės surenka iki 15 kg medaus. Labai dekoratyvus, dažnas 

rajono želdiniuose. 
 

Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
 

Krūmai iki 2—3 m aukščio, lankiškai išlenktomis, rečiau beveik tiesiomis šakomis. Žievė 

žalia arba raudonai ruda, paprastai be pilko apnašo Dygiai pjautuviškai išsilenkę, plačiais suplotais 

pamatais, išsimėtę arba neretai po 2, kartais menturiškai prisegti. Lapeliai 7, rečiau 5 arba 9 

elipsiški, 2-2,5 cm ilgio, viršūnėje trumpai nusmailėję, pakraštyje su paprastais arba sudėtiniais, 

aštriais, užsibaigiančiais danteliais iš abiejų pusių pliki, žali. Vainiklapiai šviesiai, retai ryškiai 

rožiniai arba balti. Nereiklus augimvietei, vidutinio dekoratyvumo krūmas. Rajono želdiniuose 

retas, auginamas Katyčių gyvenvietėje. 
 

Rosa mollis Sm. - švelnialapis erškėtis 
 

Tiesiais dygiais ir pilkšvai žaliais, pailgais, kiaušiniškais, abipus plaukuotais lapeliais krūmas. 

Žiedai ryškiai rožiniai, vaisiai smulkūs, iki 1 cm skersmens, rutuliški, nulinkę. Auga sausose 

kalvotose vietose. Tinka gyvatvorėms ir grupėms sudaryti. 

Dekoratyvi, bet reta - auginama tik Pašyšių želdiniuose. 
 

Rosa rugosa Thunb. - Raukšlėtasis erškėtis 
 

Iki 1,5 (2) m aukščio krūmas. Stiebeliai stori, apaugę įvairaus dydžio dygiais ir šereliais. 

Ūgliai, dygiai, lapkočiai, prielapių ir lapų apatinės pusės gausiai veltiniškai, kartais- liaukingai 

plaukuoti. Lapai stambūs, iki 20 cm ilgio, raukšlėti. Lapeliai 7 (5—9), elipsiški bukai dantyti, 

senesni plika, žvilgančia viršutine puse. Prielapiai platūs, smailiomis viršūnėmis, suaugę su 

lapkočiu. 

Žiedai 7 (12) cm skersmens, po 2—4 (1—6), raudoni, kartais balti, labai gausiai žydi birželio—

liepos mėnesiais. Pakartotinai, tik žymiai silpniau, žydi iki pat rudens. Vaisiai labai stambūs, apie 

2,5 cm skersmens, oranžiškai raudoni, mėsingi, juose labai gausu provitamino A, vitamino C ir 

vitaminų CP—CK kompleksų. Kai kurie pirmojo žydėjimo vaisiai užauga net 17 g svorio. Iš jų 

gaminami įvairūs vaisiniai preparatai—sirupai, arbatos ir uogienės. Sėklos sudygsta greitai, ir jau 

trečiaisiais metais krūmeliai pradeda žydėti. Lengvai prigyja ir žalios gyvašakės. Geriausiai auga 

lengvesnėse humusingose dirvose, saulėtose vietose. Šalčiui visiškai atsparus Raukšlėtasis erškėtis 

auginamas visame rajone daug jo randama senuosiuose parkuose. Auginamos jo formos: 'Alba' ir 
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'Plena'—raudonais pilnaviduriais žiedais Dekoratyvus, naudingas krūmas, bet želdiniuose apyretis. 

Auginamas Gardamo, Juknaičių, Pašyšių želdiniuose. 
 

Salve alba L. - baltasis gluosnis 
 

Medis iki 30 m aukščio, 3 m skersmens, rečiau krūmas. Šakos šviesiai rudos, tamsiai pilkai 

rusvos, trynio geltonumo arba oranžiškai gelsvos, ilgos, plonos, kabančios, lanksčios. Senų medžių 

žievė rusvai pilka, išilgai suaižėjusi. Ūgliai ploni, žvilgantys, žalsvi, gelsvi ar rausvi, šilkiškai 

plaukuotomis viršūnėlėmis. Pumpurai prisiglaudę, lancetiški, 5—7 mm ilgio, ūglių spalvos, daugiau 

ar mažiau padengti šilkiškų balsvų plaukelių. Lapai lancetiški ar pailgai lancetiški, iki 13 cm ilgio ir 

3 cm skersmens, abiejuose galuose smailūs, pjūkliškais pakraščiais. Jaunų abi pusės šilkiškai 

plaukuotos, vėliau viršutinė pusė plika, tamsiai žalia (kartais abi pusės plaukuotos arba ir apatinė 

pusė beveik plika). Žirginiai laibi, pailgai cilindriški, kotuoti, išauga lapams skleidžiantis. Žydi 

balandžio mėn. Vaisiai prinoksta gegužės mėn. Šalčiams jautri tik geltonšakė svyruoklinė forma. 

Auga drėgnose augimvietėse. Dekoratyvus. Medingas. Dažnas viso rajono želdiniuose. Auginami 

abu porūšiai: Salix alba ssp. coerulea, S. alba ssp.alba. 
 

Salix caprea L. - blindė 
 

Aukštas krūmas arba medis 6—10 (20) m aukščio ir 0,75 m skersmens. Laja plati, skėtiška, 

žemesnių gana tanki, aukštesnių retesnė. Šakų žievė iš pradžių lygi, pilkai žalsva, vėliau suaižėja 

įvairiomis kryptimis sekliais plyšiais. Ūgliai pliki arba viršuje ir prie pumpurų plaukuoti, palyginti 

stori, žalsvi, iš saulės pusės rudi, šiek tiek žvilgantys. Lapai kotuoti, kotelis iki 2 cm ilgio. 

Lapalakštis apvalus, pailgas ar plačiai kiaušiniškas, viduryje plačiausias,. 5-18 cm ilgio ir 3-8 cm 

pločio, lygiais ar kiek karbuotais, nelygiai dantytais pakraščiais. 

Dėžutė ilgakotė, plaukuota ovališku pagrindu, aštriai nusmailėjusi, jos kotelis beveik tokio 

ilgio kaip dėžutė. Žydi balandžio mėn. Vaisiai prinoksta gegužės mėn. Šalčiams atsparus. Auga 

greitai. Jau 20-25 metų pasiekia augimo maksimumą. Gyvena iki 60 metų. Mediena su šviesiai 

rausvu branduoliu ir gelsva balana. Geriausiai auga drėgnokuose ir drėgnuose priesmėlio, priemolio 

dirvožemiuose. Šlapių augimviečių vengia. Dauginasi sėklomis, šaknų atžalomis ir kelmo 

ataugomis. Dirbtiniu būdu dauginamas skiepijimu. Dauginti gyvašakėmis nepatartina, nes blogai 

šaknijasi ir neprigyja. Galima dauginti žaliaisiais auginiais. 

Medingas. Žievėje yra iki 16%, o kartais ir iki 21% tanidų. Iš žievės gaminami juodi dažai. 

Liaudies medicinoje vartojama kaip vaistas prieš skorbutą ir karščiavimą. Mediena naudojama 

malkoms, smulkiems išdirbiniams (drožimui), celiuliozės gamybai. 

Blindės jauni žiedynai vadinami „kačiukais", iš jų daromos „verbos". Senovėje „verbos" 

užkištos už stogo, neva apsaugodavusios namą nuo perkūno ir gaisrų, o javų laukuose pastatytos - 

javus nuo audrų ir ledų bei liūčių išplakimo. Dažnas rajono želdiniuose, auga Kintų, Pašyšių, 

Rusnės, Saugų, Švėkšnos, Vilkyčių, Ūsnėnų, Žemaičių Naumiesčio seniūnijose. 

 

Salix cinerea L.- pilkasis gluosnis 
 

Tankus krūmas, 3—5 m aukščio. Ūgliai trumpi, plaukuoti, rusvi arba pilki, su išilginiais, iki 

1,5 cm ilgio rumbeliais, ypač ryškiai matomais, nulupus žievę. Žievės vidinė pusė balsva ar žalsva. 

Lapiniai pumpurai kiek atsilošę arba tik su atsilošusią viršūnėle, kiaušiniškai kūginės formos, 

rausvai ar violetiškai rusvi, tankiais pilkais plaukeliais apaugę, 3-5 mm ilgio. Žiedpumpuriai apie 11 

mm ilgio, panašios spalvos, kaip lapiniai, su labiau, atsilošusiomis viršūnėmis. Lapai kotuoti; 

kotelis iki 1,5 cm ilgio, trumpais pilkais plaukeliais apaugęs, veltiniškas, vėliauplikas. Lapalakščiai 
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pailgai kiaušiniški, 5-12 cm ilgio ir 1,5-4,5 cm pločio. Vaisius dėžutė. Auga drėgnose ir šlapiose 

vietose. Šakos naudojamos pašarui, žievėje yra 1 2 - 14  % tanidų, medingas. 

Rajone apyretis; išplitęs gyvenviečių pakraščiuose, natūraliose miško augimvietėse.  

 

Salix dasyclados Wimm. - ilgalapis gluosnis 

Plačia rutuliška arba kiaušiniška laja, 3—5 (8) m aukščio krūmas arba medis. Ūgliai rusvai 

gelsvi, alyviški arba žalsvi, stori, pilkai arba balsvai plaukuoti. Lapai 10—24 cm ilgio ir 2—4,5 cm 

pločio, plačiai lancetiški, stori, tamsiai žalia viršutine ir pilka, trumpais, šilkiškais plaukeliais 

apaugusia apatine puse, jauni abipus plaukuoti, lygiakraščiai, užlenkti žemyn arba liaukingai 

dantyti. Žiegynai išauga prieš lapų skleidimąsi. Kuokeliniai žiedynai 4,3x1,9 cm, o piesteliniai 

3,5x1,5 cm dydžio. Žydi balandžio mėn, vaisiai prinoksta gegužės mėn. 

Auga drėgnose vietose, paupiais, prie griovių. Plinta sėklomis ir kelminėmis ataugomis. 

Žievėje yra 6—12% tanidų, šakutės ir ūgliai naudojami pynimui, krūmas tinka dauboms, 

išgraužoms, upių šlaitams sutvirtinti. Medingas, kai kur auginamas dekoratyviniams tikslams. 

Retas, tik keli egzemplioriai rasti Rusnėje paupyje. 
 

Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
 

Medis 15—20 m aukščio, apie 1 m skersmens. 3—5 metų šakelės prie atsišakojimo (bamblio 

vietoje) lengvai lūžta traškėdamos. Ūgliai, ypač apgenėtų medžių, žvilgantys, šviesiai pilki, gelsvai 

rusvi. 

Pumpurai prisiglaudę, tamsūs iki juodų, žvilgantys, prie pagrindo su žalsva siaura juostele, 

kiaušiniškai lancetiški, su nusmailėjusiomis ir užlenktomis viršūnėmis, pliki. Lapai kotuoti. Kotelis 

1—1,5 cm ilgio, plikas, prie lapalakščio su keliomis karpelėmis. Lapalakštis plikas, lancetiškas ar 

kiaušiniškai lancetiškas, ilga smailia viršūne, plačiausias žemiau vidurio, 5—18 cm ilgio ir 2,5—4 

cm pločio; jo pakraščiai liaukingai pjūkliški. Viršutinė lapalakščio pusė tamsiai žalia, blizganti, 

apatinė - matinė, šviesiai pilkšva bei melsvai žalia. 

Žirginiai išauga lapams skleidžiantis, balandžio-gegužės mėn. Vyriškieji 4—5 cm ilgio, 

pilkais plaukeliais apaugę, ant lapuotų šoninių ūglių. Moteriškieji žirginiai cilindriški, vaisiams 

prinokus, 6—7 cm ilgio. 

Žydi balandžio-gegužės mėn. Vaisiai prinoksta gegužės-birželio mėn. Dauginasi sėklomis ir 

kelmo ataugomis. Dauginamas sumedėjusiais auginiais ir gyvakuoliais. Šalčiams ir šalnoms 

atsparus. Auga įvairiuose dirvožemiuose. Pakenčia ir molingus drėgnus dirvožemius. Auga 

paupiais, pievose, pamiškėse, pakelėse, sodybose ir prie tvenkinių. 

Mediena minkšta, balta, lengva, naudojama malkoms, statybai, lankams, ienoms, loviams 

gaminti, taip pat pjaustymo, drožimo darbams ir namų apyvokos gaminiams. Agromiško 

melioracijos darbuose naudojamas graužų, daubų, tvenkinių šlaitams apsodinti.. Vertinamas 

žaliojoje statyboje. Dėl gausaus žydėjimo vertinamas bitininkystėje. Rauginis - žievėje 5-12% 

tanidų. Vaistinis - liaudies medicinoje naudojamas kaip vaistas prieš karščiavimą. Dažnas rajono 

želdiniuose. Ypač dekoratyvus sferinės formos Salix fragilis L. var. sphaerica. Auginamas 

Katyčiuose, Kintuose, Vilkyčiuose. 

 

Salix myrsinifolia Salisb. - juosvasis karklas 
 

Krūmas 1,5—3 (8) m aukščio. Šakutės rusvai žalsvos ar tamsiai rudos, dažniausiai plikos. 

Ūgliai rausvi ar žalsvi, apaugę pilkais plaukeliais. Pumpurai ilgi, ūglių spalvos, gausiai plaukuoti, jų 

viršūnėlės išsilenkusios. Lapalakščiai apvaliai elipsiški, elipsiški arba lancetiški plačiausi per vidurį, 

trumpai nusmailėjusiomis viršūnėmis, tamsiai žalia viršutine puse ir šviesiai žalia arba melsva 

apatine, kartais abi lapalakščių pusės žalios arba melsvos. Jauni lapai visuomet švelniai plaukuoti, o 
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suaugę kartais būna ir pliki. Žirginiai išauga kartu su lapais arba prieš išsiskleidžiant lapams, 

bekočiai arba su trumpais lapuotais koteliais, tiesūs ar kiek pusmėnuliškai sulinkę. 

Žydi balandžio—gegužės mėn. Vaisiai prinoksta gegužės - birželio mėn. 

Žievėje yra 6—16% tanidų. Žaliojoje statyboje naudojamas kanalams apsodinti. Pynimui 

šakelės beveik nenaudojamos. Vertinamas agromiško melioracijoje. Medingas. Auga Kintų, 

Pašyšių, Švėkšnos, Vainuto, Ūsnėnų seniūnijose. 
 

Salix pentandra L. - gluosnis virbis 
 

Aukštas krūmas, rečiau medis iki 13—15 m aukščio. Šakų ir liemens žievė pilka, išilgai 

suaižėjusi. Ūgliai pliki, iš pradžių šiek tiek lipnūs, rausvai rusvi arba gelsvi, žvilga lyg lakuoti. 

Pumpurai pliki, žvilgantys, rausvai rusvi, prie pagrindo žalsvi, kūgiški, nuo šakelių kiek atsilošę. 

Lapai kotuoti; kotelis 1 cm ilgio, prie lapalakščio pamato su daugeliu liaukinių karpelių. Lapalakštis 

plikas, plačiai lancetiškas arba pailgai kiaušiniškas, aštriai nusmailėjęs, 5—15 cm ilgio ir 2—5 cm 

pločio, smulkiai dantytais pakraščiais. Viršutinė lapalakščio pusė ryškiai žalia, žvilganti, apatinė 

matinė, pilkai žalia. Žirginiai išauga lapams skleidžiantis. Vyriškieji gelsvi, cilindriški, iki 2— 7 cm 

ilgio ir 1—1,5 cm skersmens. Moteriškieji žirginiai cilindriški, 2—6,5 cm ilgio, 0,7-—1,2 cm 

pločio. 

Žydi gegužės—birželio mėn., visiškai užaugus lapams. Vaisius - dėžutė, prinoksta liepos— 

rugpjūčio mėn. Prinokę žirginiai kabo nusvirę per visą žiema. Sėklos pradeda kristi spalio— 

lapkričio mėn. ir palengva krinta iki pavasario. Šalnoms ir šalčiams atsparus. Dauginasi sėklomis. 

Mėgsta drėgnas, durpingas augimvietes. Šviesamėgis. Dėl žvilgančių lapų, šakučių, ilgų išliekančių 

vaisynų dekoratyvus. Rajone retas - rastas tik Švėkšnoje, nors galėtų būti auginamas plačiau. 
 

Salix purpurea L- purpurinis karklas 
 

Krūmas 2-4 (10) m aukščio. Šakelės lanksčios, plikos, žvilgančios, gelsvos arba rausvai 

aptrauktos, vidinė žievės pusė vasarą citrinos geltonumo. Ūgliai ploni, ilgi, žalsvi ar žalsvai pilki 

bei rusvai violetiniai. Išorinė ūglių pusė tamsesnė. Pumpurai pražanginiai, kartais priešiniai arba 

įžambiai priešiniai, prisiglaudę, pailgai lancetiški ar pailgai kiaušiniškai lancetiški, dažniausiai pliki, 

3-8 mm ilgio. Lapiniai pumpurai ūglių spalvos, žiediniai tamsesni rausvesni ir šiek tiek stambesni. 

Lapai trumpais, iki 0,5 cm ilgio koteliais. Vaisius - dėžutė. 

Žydi balandžio-gegužės mėn. Vaisiai prinoksta gegužės-birželio mėn. Šalčiams atsparus, 

kartais apšąla ūglių viršūnės. Dirvožemiui nereiklus. Gali augti sausuose smėlynuose ir vidutinio 

sunkumo ar net sunkiuose, drėgnokuose priemoliuose. Dauginasi sėklomis ir ataugomis, dera 

kasmet. 

Karklas, išauginantis geriausias vyteles pynimui. Auginamas gyvatvorėms. Medingas. Žievėje 

daug salicilo, tačiau mažai tanidų (2—7%). Dauginamas gyvašakėmis. Paplitęs Pašyšių, Saugų, 

Vainuto, Vilkyčių gyvenvieičų prieigose, retas gyvenvietėse. 
 

Salix triandra L. - krantinis gluosnis 
 

Krūmas arba žemas medis, 5-6 m aukščio. Ūgliai pliki, kartais silpnai šilkiškai plaukuoti, 

gelsvai žali, rausvi ar rudi; jų išorinė (į šviesą nukreipta) pusė dažniausiai tamsesnė. Šakelės plikos. 

Pumpurai kūgiški, briaunoti, rudi ar gelsvai žalsvi; jų papėdės pailgai trikampiškos, su trimis 

pėdsakais. Lapai kotuoti. Lapkotis plikas, iki 1 cm ilgio. Lapalakštis lancetiškas, pailgai lancetiškas 

arba pailgai elipsiškas, trumpai nusmailėjusia viršūne, 4-7 kartus ilgesnis už plotį. Žirginiai išauga 

vėlai, lapams išsiskleidus arba skleidžiantis. Vaisius - dėžutė. 

Žydi balandžio—gegužės mėn. Kartais žydi pakartotinai vasarą ar rudenį. Vaisiai prinoksta 

gegužės—birželio mėn. Dauginasi sėklomis ir kelmo ataugomis. Kelmo ataugos būna labai gausios 



49 

ir stambios. Dauginamas gyvašakėmis. Per metus užauga iki 2 m ilgio. Auga drėgnokuose ir 

šlapiuose dirvožemiuose. Ypač mėgsta derlingus aliuvinius dirvožemius. Šalčiams atsparus. 

Medingas. Žievėje yra 4—5% salicilo apie 14% tanidų, iš jaunų ūglių, žievės ir lapų gaminami 

geltoni dažai medvilniniams audiniams dažyti. Vienametės vytelės naudojamos pynimui. 

Naudojamas tvenkinių krantams sutvirtinti. Vidutinio dekoratyvumo. Auga Gardamo, Katyčių, 

Rusnės, Vilkyčių seniūnijose. Dažnesnis porūšis - Salix triandra L. ssp. amygdalina. 
 

 

Salix viminalis L - gluosnis žilvitis 
 

Krūmas 5-6 m aukščio, rečiau 8—10 m aukščio medis. Šakos plonos, gausiai lapuotos, plikos 

arba viršūnėje plaukuotos. Ūgliai pilkai žali, gelsvi arba rudi, ištisai arba tik viršūnėje padengti 

trumpų, tankių plaukelių. Vidinė žievės pusė šviesiai žalia. Lapai siauri, lancetiški arba linijiškai 

lancetiški, 8-20 cm ilgio ir 0,5-1,5 cm pločio, žemiau vidurio plačiausi, .pamate pleištiškai 

nusmailėję, lygiakraščiai ar vilnėtai dantyti, užsirietusiais pakraščiais; viršutinė pusė žalia, apaugusi 

mažais retais plaukeliais; apatinė gausiai baltais šilkiškais plaukeliais apaugusi. Prielapiai siaurai 

lancetiški arba pjautuviški, greit nukrinta. Lapai rudenį prieš nukrintant susisuka. Žirginiai išauga 

prieš lapų skleidimąsi, bekočiai, stori, trumpi, vyriškieji pailgai kiaušiniški, 1,5-3,0 cm ilgio ir 0,8-

1,2 cm pločio. 

Žydi balandžio mėn. Vaisiai prinoksta gegužės mėn. Auga paupiais, pagrioviais, pakelėmis, 

didesnių upių slėniuose, sudarydamas tankius krūmynus. Mėgsta drėgnus, retkarčiais užliejamus 

dirvožemius. Be to, gansiai auginamas sodybose, miestuose ir pakelėmis. Šalčiams atsparus. 

Dekoratyvus, tanidinis (žievėje yra 6-14% tanidų), medingas. Iš žievės gaunamas 

salicilas.Vytelės naudojamos įvairiems pynimo darbams, šakelės - pašarui. Pasižymi greitu augimu. 

Dauginamas sėklomis ir gyvašakėmis. Rajone ne retas, naudojamas gyvatvorėms. Juknaičiuose, 

Rusnėje, Sauguose, Vainute, Vilkyčiuose. 
 

Sambucus nigra L. - juodauogis šeivamedis 
 

Dideli (iki 4 m aukščio) krūmai. Šakutės pilkai žalios, plikos arba nežymiai plaukuotos, 

nusėtos didelėmis, juodomis karpelėmis. Šerdis plati, puri, balta, o senose šakutėse dažnai 

tuščiavidurė, lapai neporomis plunksniški, iš 5-7 trumpakočių lapelių. Lapeliai kiaušiniški, 4-12 cm 

ilgio ir 1,5-6 cm pločio, aštriai pjūkliški, sutrinti turi nemalonų kvapą. Žiedai smulkūs, balti, 

kvapūs, pačiuose, skydiškuose žiedynuose. Vaisiai - juodi, žvilgantys kaulavaisiai su raudonai 

violetiniu, mėsingu minkštimu. 

Juodauogis šeivamedis žydi gegužės pabaigoje - birželio pradžioje. Vaisiai pradeda nokti 

liepos pabaigoje ir kabo šakutėse iki lapams krintant, kol juos sulesa paukščiai. Auga derlinguose, 

pakankamai drėgnuose dirvožemiuose, paunksninis. Per šaltąsias žiemas Lietuvoje apšąla šakutės, o 

kartais ir stambios šakos, tačiau krūmai vėl greitai atauga. 
 

Sambucus racemosa L. - raudonuogis šeivamedis 
 

Krūmas 2—4 m aukščio. Šakutės šviesiai rudos, plikos, su šviesiomis karpelėmis ir puria, 

šviesiai ruda šerdimi. Lapai priešiniai, neporomis plunksniški, sudaryti iš 5— 7 kiaušiniškai 

elipsiškų, pjūkliškais kraštais, 4—8 cm ilgio lapelių. Žiedai gelsvi, tankiose, kiaušiniškose 

šluotelėse. Vaisiai — ryškiai raudoni, apie 5 mm skersmens, su 3 kauliukais kaulavaisiai. Įvairiais 

metų laikais raudonuogį šeivamedį ir jo formas lengva atskirti nuo juoduogio pagal rusvą šakučių 

šerdį ir rutuliškus pumpurus. 
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Raudonuogis šeivamedis žydi gegužės pradžioje — apie vieną mėnesį anksčiau už juoduogį 

šeivamedį. Vaisiai pradeda rausti liepos mėnesį ir kabo šakutėse iki vėlyvo rudens. Auga derlingose 

priemolio dirvose. Atsparus šalčiams ir sausroms, labai reaguoja į azoto trąšas ir ypač vešliai auga 

dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų. 

Vaisiai nevalgomi, o nemalonus šakučių ir lapų skonis bei kvapas atbaido žvėris. Plinta 

sėklomis, atlankomis, gyvašakėmis, nukirstas išleidžia daug kelminių ataugų. 

Pastaruoju metu sodinamas naujuose miško želdiniuose. Gausiai jis randamas ir senuosiuose 

parkuose. 'Plumosa' (Spaeth)—lapelių danteliai ilgi, aštrūs, lapai rudenį parausta. Auga daugelyje 

rajono parkų ir gyvenviečių. 
 

 

Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch. - šluotinis sausakrūmis 
 

Krūmas iki 1 (2) m aukščio, glaustomis, šluotiškomis šakomis. Ūgliai briaunoti, žali, jauni 

plaukuotį. Lapai trilapiai, ūglių viršūnėse dažnai paprasti ir smulkūs; lapeliai atvirkščiai kiaušiniški, 

8-15 mm ilgio ir 3-5 mm pločio, jų viršutinė pusė plika ar nežymiai plaukuota, apatinė - su 

prisiglaudusiais šilkiškais plaukeliais. Žiedai išsidėstę po 1 (2) lapų pažastyse, sudarydami ilgokus 

žiedynus ūglių viršūnėse; jie ryškiai šviesiai geltoni, apie 2,5 cm ilgio, dvigubai ilgesni už 

žiedkočius. Žydi gegužės-birželio mėn., sėklos subręsta rugpjūčio mėn. 

Dekoratyvus. Šakelės tinka žiemos puokštėms. Miškuose sėjamas kiškiams pašarui. 

Pasitaiko rajono želdiniuose. 
 

Symphoricarpos albus (L.) Blake - baltuogė meškytė 
 

Iki 1,5 m aukščio, iš Šiaurės Amerikos kilęs krūmas. Šakutės plonos, stačios, plona, išilgai 

pleišėjančia žieve. Lapai kiaušiniški, arba apskriti, trumpakočiai, 2—6 cm ilgio ir 1,8—5 cm pločio, 

apskritais arba plačiai pleištiškais pagrindais, melsvai žalia apatine puse, neretai vilnėtais kraštais, 

truputį plaukuoti. Žiedinių šakučių lapai paprastai būna mažesni, sveiki arba lygiakraščiai, o 

bežiedžių—didesni arba dažnai netaisyklingai skiautėti. Žiedai rausvi, pertrauktose viršūninėse 

varpose. Vaisiai— rutuliškos, skaisčiai baltos, puriu minkštimu dvisėklės uogos. Žydi nuo gegužės 

iki rugsėjo mėnesio, vaisiai prinoksta rugsėjo—lapkričio mėnesį ir kabo šakutėse per žiemą. 

Baltuogė meškytė yra nereikli dirvožemiui ir atspari šalčiams bei sausroms. Dauginama 

sėklomis, gyvašakėmis ir dalijant krūmus. Plačiai auginama parkuose, miestuose ir sodybose. Ypač 

puošnūs laisvai auginami, baltais vaisiais apkibę jos krūmai rudenį. Baltuogė meškytė pakenčia ir 

apkarpymą, todėl tinka tankioms ir patvarioms gyvatvorėms sudaryti. Rajone dažna. 
 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. - šermukšnialapė lanksvūnė 
 

Iki 3 m aukščio krūmas. Jaunos šakutės plikos arba nežymiai plaukuotos, žalios, vėliau 

šviesiai pilkos arba juosvai pilkos, su gausiomis karpelėmis. Lapai iki 27 cm ilgio, iš 9—12 lapelių. 

Lapeliai lancetiški, nusmailėję, 2,5—10 cm ilgio ir 1—3 cm pločio, dvigubai pjūkliški, pliki arba 

tik apatinės pusės pagysliai plaukuoti. Prielapiai lancetiški, dantyti arba lygiakraščiai. Žiedai 7-11 

mm skersmens, balti, didelėse šluotelėse. Lapus skleidžia tik sniegui nutirpus. Žydi nuo birželio iki 

liepos vidurio. 

Šermukšnialapė lanksvūnė atspari šalčiams, gerai auga įvairiuose, ne per daug drėgnuose 

dirvožemiuose, labai plinta šakninėmis atžalomis, sudaro didelius krūmynus. Auginama parkuose, 

sodybose, kapinėse. Dažna rajono gyvatvorėse. 
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Sorbus hybrida L. - šiaurinis šermukšnis 
 

Paprastojo ir švedinio šermukšnio (S. aucuparia. x S. intermedia) hibridas. 

Aukštas, iki 8—12 m aukščio, krūmas arba medis. Lapai panašūs į švedinio šermukšnio 

lapus, bet yra pailgesni ir plunksniškais pagrindais. Nuo paprastojo šermukšnio lapų lengvai 

atskiriami, nes tik apatinė lapo dalis turi 1—4 palaidų lapelių poras, o viršūnė tik plunksniškai 

skiautėta. Viršutinė lapų pusė tamsiai žalia, plika, apatinė — pilka, veltiniška, nors ne taip gausiai, 

kaip švedinio. Žiedai balti. Vaisiai — apvalūs, apie 1 cm skersmens, gelsvai raudoni obuoliukai, 

prinoksta rugsėjo pradžioje. Šalčiams visiškai atsparus, nenukenčia per šaltąsias žiemas. 

Auginamas retai. Rastas tik Vilkyčių želdiniuose nors vertas auginti plačiau. 
 

Sorbus aria (L.) Crantz - miltuotasis šermukšnis 
 

Aukštas, krūmas arba retai daugiau kaip 10 m aukščio medelis. Išplitęs Vakarų Europos 

plačialapiuose miškuose. .Laja tanki, siauroka. Žievė šviesiai ruda arba rausvai ruda, lygi. Jauni 

ūgliai rusvi, iš pradžių veltiniškai plaukuoti, rudenį plaukuotumas pranyksta. Lapai elipsiški arba 

pailgai elipsiški, dvigubai dantyti arba neryškiai, mažomis skiautėmis skiautėti. Skiautės pastebimos 

tik lapo viršūnėje. Lapų apatinė pusė baltai veltiniškai plaukuota, viršutinė — plika. Suaugę lapai 

stori, odiški. Nuo visų kitų šermukšnių lengvai atskiriamas iš stambių, iki 1 2 (1 4 )  cm ilgio ir 8—9 

cm pločio, apatinėje pusėje iki pat rudens baltų,veltiniškų, neryškiomis skiautelėmis lapų. Žiedai 

balti. Vaisiai rutuliški, iki 1,5 cm skersmens, rausvi arba oranžiniai, miltingi. Sviesamėgis, sausrai 

atsparus, jautrus miesto dujoms ir dūmams. Per šaltąsias žiemas apšąla. 

Auginamas retai. Švėkšnos, Vilkyčių, Juknaičių želdiniuose. Rekomenduotinas plačiau 

auginti visame rajone bei miesto želdiniuose. 
 

Sorbus aucuparia L - paprastasis šermukšnis 
 

Medis arba krūmas 3—15 (20) m aukščio. Laja reta, kiaušiniška. Šakų ir liemens žievė lygi, 

pilka. Ūgliai rausvai rudi, apaugę pilkais plaukeliais. Pumpurai tamsiai violetiniai, su pilkais 

plaukeliais, nelipnūs, viršūniniai pailgai kūgiški, šoniniai šiek tiek mažesni, prisiglaudę prie šakelių. 

Lapai sudėtiniai, neporomis plunksniški, su 9-15 (17) lapelių. Žiedai balti. 8—15 mm skersmens, 

sukrauti gausiažiedėse skydiškose šluotelėse, išsidėsčiusiose šakučių viršūnėse. Žiedyno šakelės ir 

žiedkočiai apaugę pilkais plaukeliais. Vaisiai rutuliški, 8—10 mm skersmens, raudoni arba raudonai 

oranžiški, su 3-5 (1-8) rausvomis arba šviesiai raudonomis, atvirkščiai kiaušiniškomis sėklomis. 

Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai subręsta rugsėjo mėn. Auga įvairiuose dirvožemiuose, 

bet geriausiai drėgname ir puriame. Šalčiams atsparus. Dera gausiai; suaugęs medis duoda iki 60 kg 

vaisių. Auga greitai. Gyvena iki 100 (200) metų. 

Vertingas dekoratyvus, maistinis ir vaistinis augalas. Mediena kieta, tvirta, tinka tekinimo 

darbams bei smulkiems dirbiniams. Žievė turi apie 14% rauginių medžiagų. Vaisiai valgomi. Juose 

yra 4-8% cukraus, 0,6-2,8% organinių rūgščių, 1,79% azotinių medžiagų, 0,39% pektino, 40-250 

mg% vitamino C, 10-15 mg% karotino (provitamino, A) ir iki 300 mg% vitamino P. Vartojami 

uogienei, actui, spiritui, vynui gaminti. Žiemą vaisiai puikus maistas miško paukščiams ir 

žvėreliams. 

Dažnas visame rajone. 
 

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. - švedinis šermukšnis 
 

Medis arba krūmas 3—8 (17) m aukščio. Laja ovališka, tanki. Liemens žievė rusvai pilka. 

Jaunos šakutės rusvos, plikos. Ūgliai šviesiai kaštoniniai, apaugę pilkšvais plaukeliais. Pumpurai 

rudi arba žali, blizgantys, apsupti blakstienotų žvynelių. Lapai ištisiniai, elipsiški arba pailgai 



52 

kiaušiniški, 6-9 (12) cm ilgio ir 3-5 (8) cm pločio. Žiedai balti, apie 12 mm skersmens, sukrauti 

gausiažiedėse skėtiškose kekėse. 

Žydi gegužės-birželio mėn. Vaisiai subręsta rugsėjo mėn. pabaigoje. Dirvožemiui nereiklus, 

atsparus sausrai ir šalčiui, pakenčia dujomis ir dūmais užterštą orą bei supuolusią dirvą 

Dekoratyvinis. Tinka pavieniams ir grupiniams želdiniams. Mediena tvirta, sunki, tinka stalių 

ir tekinimo darbams. 

Rajone rastas tik Juknaičiuose. Rekomenduotina plačiau auginti miesto ir gyvenviečių 

želdiniuose. 
 

Spiraea media Fr. - stačiašakė lanksva 
 

Krūmas iki 1,5 (2) m aukščio, su stačiomis šakomis. Jauni ūgliai apvalūs, tiesūs, pliki arba 

plaukuoti, gelsvi arba raudonai rudi. Lapai elipsiški, pailgi arba lancetiški, iki 4 cm ilgio ir iki 2,5 

cm pločio, pleiš-tišku pamatu, abipus pliki arba tik jų apatinė pusė nežymiai plaukuota, kraštai 

blakstienoti; žiedinių šakelių lapai paprastai visi lygiakraščiai, bežiedžių šakelių lapų viršūnės (visų 

arba bent daugumos) nelygiai stambiai dantytos. Skėtiška kekė turi 15-25,žiedus, ji išauga lapuotų 

šakelių viršūnėje. Žiedai balti, dekoratyvūs. 

Žydi gegužės mėn. Vaisiai prinoksta rugpjūčio mėn. Dauginamas sėklomis ir ūgliais. Šalčiams 

atsparus. Dažnai auginamas visame rajone, nerasta tik Gardamo ir Pašyšių gyvenvietėse. 
 

Spiraea nipponica Maxim. - niponinė lanksva 
 

Krūmas iki 2 m aukščio. Jauni ūgliai briaunoti, pliki, šviesiai rudi. Lapai apskritai ovališki 

arba atvirkščiai kiaušiniški, iki 4,5 cm ilgio ir iki 2 cm pločio, lygiakraščiai, jų viršūnė apskrita, 

lygi, karbuota arba su 2-6 negiliais [kirpimais, lapų viršutinė pusė žalia, apatinė-melsvai žalia; 

bežiedžių šakelių lapai stambesni už žiedinių šakelių lapus. Žiedynas - skėtiška kekė, išauganti 

lapuotų, 3—10 cm ilgio šakelių viršūnėje. Butonai purpuriniai. Žiedai balti 

Žydi birželio—liepos mėn., labai gausiai. Vaisiai prinoksta spalio mėn. Dera labai 

gausiai. Dauginamas sėklomis ir ūgliais. Šalčiams atsparus. Dirvožemio derlingumo 

atžvilgiu reiklus. Dekoratyvus krūmas, bet auginamas tik Kintų gyvenvietėje. 
 

Spiraea chamaedryfolia L. - guobalapė lanksva 
 

Krūmas iki 1,5 m aukščio. Jauni ūgliai su 4-5 briaunomis, pliki, pilki arba rusvi. Lapai 

kiaušiniški arba pailgai kiaušiniški, iki 6 (10) cm ilgio ir iki 3 (4) cm pločio, pleištišku arba apskritu 

pamatu, smailia viršūne, beveik nuo pamato arba nuo vidurio aštriai netaisyklingai, iš dalies 

dvigubai dantyti, viršutinėje pusėje tamsiai žali arba gelsvai žali, apatinėje-melsvai žali, iš abiejų 

pusių pliki, kartais tik apatinė pusė pagysliais kuokštiškai plaukuota, su 3^4 poromis šoninių gyslų; 

bežiedžių šakelių lapai didesni ir aštriau dantyti, žiedinių šakelių lapai mažesni, bukai dantyti arba 

net lygiakraščiai. Žiedynas - skėtiška kekė lapuotų šakelių viršūnėje su 6—20 žiedų. Žiedai balti. 

Žydi gegužės mėn. Vaisiai prinoksta rugsėjo mėn. Dauginamas sėklomis ir ūgliais. Gausiai 

duoda šaknų atžalas. Šalčiams visiškai atsparus. Dirvožemio derlingumo atžvilgiu nereiklus. 

Apyretė rajono želdiniuose. Auginama Juknaičių, Katyčių, Švėkšnos gyvenviečių želdiniuose. 
 

Spiraea wanhouttei (Briot.) Zab. - Vanhuto lanksva 
 

Iki 2 m aukščio krūmas. Šakutės nusvirusios, apvalios, plikos, tamsiai rausvos arba - pilkos. 

Lapai rombiški arba atvirkščiai kiaušiniški, 2—4 cm ilgio ir 1,5—3 cm pločio, nežymiai triskiaučiai 

- penkiaskiaučiai, smailiomis viršūnėmis, apvaliais pagrindais, neaštriai dantyti. 
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Viršutinė lapų pusė tamsiai žalia, žvilganti, apatinė—šviesiai žalia, plika. Žiedai skaisčiai balti 

(neišsiskleidę rausvi) daugiažiedžiuose, plokščiuose skydeliuose. Vaisiai rausvi, pliki. Žydi 

gegužės—birželio, vaisiai prinoksta liepos mėnesį. Dauginama tik žaliomis gyvašakėmis. Auga 

lengvuose ir sunkiuose, vidutinio drėgnumo kalkinguose dirvožemiuose. Šalčiams atspari, 

šviesamėgė. 

Rastas tik Kintų ir Saugų želdiniuose, nors galėtų būti auginama visame rajone dėl 

nereiklumo auginimui ir dekoratyvumo. 
 

Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva 
 

Iki 2 m aukščio krūmas. Šakutės stačios, šluotiškai išsišakojusios. Lapai lancetiški, iki 10 cm 

ilgio ir 4 cm pločio, plaukuoti, pjūkliški. Žiedai šviesiai rožiniai, tankiose, iki 12 cm ilgio 

šluotelėse. Žydi liepos - rugsėjo mėnesį. Dauginama, dalijant krūmus. Naudojama karpomoms ir 

laisvoms gyvatvorėms bei grupėms sudaryti. 

Auginama daugelyje vietų. Dekoratyvus krūmas, dažnas viso rajono želdiniuose, 

gyvatvorėse. 
 

Taxus baccata L. - europinis kukmedis 
 

Užauga 10 — 17 m aukščio medžiu arba žemesniu krūmų. Laja kiaušiniška, tanki, dažnai 

daugiaviršūnė, liemuo briaunotas, žievė plona, jaunų — lygi, rausvai ruda, vėliau pasidaro rausvai 

pilka, sueižėja ir lupasi plokštelėmis. Vienmečiai ir dvimečiai ūgliai žali, briaunoti, vėliau 

paruduoja. Pumpurai smulkūs, rutuliški arba ovališki su bukais arba viršūnėlėse įskeltais žvynais. 

Žiediniai pumpurai jau rudenį būna stambesni už lapinius. Spygliai 12 — 35 mm ilgio, 2 — 2,5 mm 

pločio; viršutinė pusė tamsiai žalia, žvilganti, apatinė šviesesnė, matinė. Sakotakių nėra. Šakutėse 

laikosi 4 — 8 metus. Žydi balandžio pabaigoje — gegužės pradžioje, sėklos prinoksta rugsėjo 

mėnesį ir nukrinta vėlai rudenį. Jas išplatina paukščiai. Derėti atviroje vietoje kukmedžiai pradeda 

30—35 metų, medyne — 70 metų amžiaus. Geras derlius būna kas 2—3 metai. Sėklų daigumas 

90%. Rudenį pasėtos sėklos sudygsta po 1—2 metų, pavasarį — po 2 - 4 metų. Daigai auga labai 

lėtai. Gyvena iki 700—1000 metų ir ilgai išlaiko stiprią atauginę galią. Sodininkystėje dauginamas 

vegetatyviniu būdu. 

Europinis kukmedis yra reiklus dirvožemiui, geriausiai tarpsta apydrėgniame juodžemyje 

arba karbonatingame priemolyje, pajūriniame klimate, kur oras drėgnesnis. Vėjui atsparus, tačiau 

nukenčia nuo staigių temperatūros svyravimų, šalnų ir saulėkaitos. Nuo šalčių retai nukenčia, o 

dūmams vidutiniškai atsparus. Laikoma, kad jis labiau, negu kiti spygliuočiai, pakenčia ūksmę. 

Atviroje vietoje nors ir gerai auga, tačiau sunkiai išsilaiko, kol jaunasEuropinis kukmedis yra 

lengvai formuojamas ir tinka žaliajai statybai. 

Auginamas dažnai visuose rajono želdiniuose. Dideli medžiai (16 m. aukščio) auga Švėkšnos 

parke. 
 

Thuja occidentalis L - vakarinė tuja 
 

Iki 20 m aukščio medis. Žievė rausvai ruda, supleišėjusi išilginėmis juostomis. Ūgliai 

šakojasi horizontalinėje plokštumoje. Pagrindinių ūglių spygliai iki 10 mm ilgio, ilgai nusmailėję ir 

retai išsidėstę. Jaunų šakučių spygliai apie 2— 3 mm ilgio, labai - tankiai ir glaudžiai prigludę, 

viršutinėje šakučių pusėje tamsiai žali vasarą ir rausvai žali žiemą apatinėje - šviesiai žali. 

Vakarinė tuja žydi balandžio, sėklos prinoksta rugsėjo mėnesį ir greitai išbyra iš kankorėžių. 

Auga lėtai, ypač sulaukusi daugiau kaip 30 - 40 metų, nereikli dirvožemiui, paunksninė, atspari 

šalčiams, gerai pakenčia karpymą ir persodinimą tačiau jautri sausroms. Nors žiemą labai 
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paruduoja, o didmiesčiuose nuo dūmų ir dujų laja išretėja ir pajuoduoja, bet vakarinė tuja labai 

tinkama žaliajai statybai. Mediena minkšta, labai lengva (lyginamasis svoris 0,32) ir patvari 

drėgmėje. 

Ją galima rasti miestuose, parkuose, soduose, kapinėse ir sodybose augančią pavieniui, 

grupėmis, alėjose ir gyvatvorėse. 

var. fastigiata Beiss. (var. columnaris Mast.) — koloninė forma trumpomis ir tankiomis, į 

viršų nukreiptomis šakomis. - Šilutės miestas, nauji kvartalai. 
 

Thuja plicata D. Don - didžioji tuja 
 

Iki 60 m aukščio medis. Žievė rusvai raudona, supleišėjusi išilginėmis juostomis. Šakutės 

nusvirusiomis viršūnėmis, šakojasi horizontalinėje plokštumoje. Pagrindinių ūglių spygliai iki 11 

mm ilgio, smailiomis, neprigulusiomis viršūnėlėmis ir iškiliomis liaukutėmis nugarėlėse. Šoniniai 

šakučių spygliai apie 2 mm ilgio, kiaušiniški, trumpai nusmailėję, glaudžiai prigulę prie šakučių, 

viršutinėje pusėje ryškiai žali, žvilgantys, be liaukelių arba tiktai su nežymiomis liaukelėmis, 

apatinėje šakučių pusėje - šviesiai žali. 

Didžioji tuja žydi balandžio pabaigoje, kankorėžiai prinoksta rugsėjo mėnesį, ir sėklos greitai 

išbyra. Daigai ir jauni medeliai iš pradžių auga lėtai, vėliau pradeda augti sparčiai ir per 35 metus 

gali pasiekti iki 20 m aukščio. Geriausiai auga drėgnuose ir puveninguose dirvožemiuose, 

paunksninė. Persodinimą ir apkarpymą pakenčia blogiau kaip kitos tujų rūšys. Nors per šaltąsias 

žiemas jauni medeliai šiek tiek ir apšąla, tačiau ji laikoma pakankamai ištverminga visoje 

respublikos teritorijoje. Mediena panaši į vakarinės tujos medieną. 

Reta. Labai įspūdingas dviliemenis, 16 m aukščio medis auga Kintų girininkijos sodyboje. 

Vieno metro aukštyje nuo žemės jo skersmuo - 85 cm, o šakos 9 m. skersmens ratu beveik siekia 

žemę. Kadangi jos lapai žiemą neparuduoja želdiniuose ji tinka geriau, negu vakarinė tuja. 

Bandytina veisti drėgnesniuose dirvožemiuose ir miškuose. 
 

Thuja orientalis L. - rytinė tuja 
 

Iki 10 (18) m aukščio, piramidiška, iki pat žemės nutįsusia laja medis. Žievė rausvai ruda, 

plonais žvyneliais, pleišėjanti. Šakutės plonos, išsidėsčiusios vertikalinėje plokštumoje. Pagrindinių 

ūglių spygliai 5—8 mm ilgio, su išgaubtomis ir nusmailėjusiomis viršūnėlėmis ir su liaukelėmis 

giliose ir plačiose vagutėse. Šakučių šoniniai spygliai apie 1,5 mm ilgio, plokšti, glaudžiai prigulę, 

kiaušiniškai rombiški, taip pat su liaukelėmis vagutėse ir abiejose šakučių pusėse vienspalviai — 

ryškiai arba gelsvai žali. Nuo kitų šios genties rūšių rytinę tują lengvai galima atskirti pagal lapus, 

kankorėžius ir sėklas. Jos lapai savo giliomis vagutėmis, einančiomis beveik per visa lapo ilgį, yra 

labai skirtingi nuo vakarinės tujos, kurios lapai turi ryškiai iškilusias, apskritas liaukeles. 

Kankorėžiai, kol nesubrendę, mėsingi, melsvai žalsvi su ryškiomis kabliškomis išaugomis, 

budingomis tiktai, rytinei tujai. Jos sėklos besparnės. 

Rytinė tuja jautri šalčiams. Rajone apyretė, auginama Thuja orientalis L. 'Piramidalis'. 
 

Tilia cordata Miller. - mažalapė liepa 
 

Medis iki 30 m aukščio. Ūgliai iš pradžių retai plaukuoti, vėliau pliki, rausvai ar gelsvai 

rudi. Pumpurai pliki. Lapai nuo apskritų iki plačiai kiaušiniškų, pagrinde širdiški arba kreivai 

nukirsti, viršūnėje staigiai, dažniausiai kreivai nusmailėję, žemutinėje dalyje beveik lygiakraščiai, 

viršutinėje-paprastai ar dvigubai dantyti, su bukais danteliais, 3-7 cm ilgio, viršutinėje pusėje 

tamsiai žali, pliki, apatinėje-melsvai ar pilkai žali, pliki, su rusvų plaukelių kuokštais gyslų 

kampuose. Žiedynuose 3—7 (10) žiedų. Vaisiai rutuliški ar kiaušiniški, 11-6 (4) mm ilgio, pliki ar 

apaugę retais plaukeliais, su plonu kevalu, be briaunų ar su neryškiomis briaunomis. 
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Pradeda žydėti, praėjus 45—65 dienoms po sulapojimo. Žydėjimas trunka 10—12 parų. 

Atvirose vietose augančios atauginės kilmės liepos pradeda žydėti 5—10 metų, sėklinės kilmės -

20—30 metų. Lapai krinta rugsėjo pabaigoje—spalio pradžioje. Vaisiai pribręsta rugsėjo trečioje 

dekadoje, baigia nukristi sekančių metų vasario mėnesį. Dauginama sėklomis. Gerai prigyja net 

dideli persodinti medžiai. Atželia iš sėklų, ataugų ir atlankų. Iki 5 metų amžiaus auga lėtai, vėliau 

sparčiai; aukštyn auga iki 130—150 metų. Gyvena iki 500—600 metų. Geriausiai auga drenuotame 

ir derlingame dirvožemyje, nors tenkinasi ir drėgnesniais bei vidutinio derlingumo dirvožemiais. 

Unksminė rūšis. Atspari lalčiams bei šalnoms. Turėdama gilią plačią ir gausią šaknų sistemą yra 

atspari vėjavartai. Nuo 50—60 metų puolama tikrosios ir kietosios pinties (Fomes fomentarius ir F. 

igniarius), dėl to senesnės liepos yra drevėtos. Dažna visuose želdiniuose. 
 

Tilia x euchlora K. Koch. - grakščioji liepa 
 

Medis iki 25 m aukščio. Ūgliai žali ir pliki. Pumpurai pliki. Lapai plačiai kiaušiniški, pagrinde 

įžambiai širdiški ar nukirsti, su danteliais, aštriai nulaibėjusiais į baltą šerelį, 5-10 cm ilgio, kieti, 

viršutinėje pusėje ryškiai žali, blizgantys, pliki, apatinėje - šviesiai žali, pliki, su šviesiai rudų 

plaukelių kuokštais gyslų kampuose. Pažiedlapiai 5-8 cm ilgio, 1-2 cm pločio, kotuoti, abiejose 

pusėse pliki. Žiedynas iš 3-7 žiedų. Vaisiai kiaušiniški, 0,8-1 cm ilgio, kietu kevalu, gauruoti, su 

neryškiomis briaunomis. 

Žydi 8-10 dienų vėliau, negu mažalapė liepa. Dera kasmet gausiai, bet vaisiai daugiausia lieka 

tušti - be seklų. Dauginama vegetatyviškai, dažniausiai skiepijama į didžialapę ar mažalapę liepas. 

Atspari žiemos šalčiams, šalnoms, dujoms ir dulkėms. Nereikalinga derlingo dirvožemio. 

Tinkama alėjoms sudaryti. Veisiama gyvenvietėse kaip graži ir atspari dujoms bei dulkėms. 

Rajone nereta. Tai bene gražiausia liepų rūšis Lietuvoje. 
 

Tilia x europea L. - europinė liepa 
 

Medis iki 40 m aukščio. Ūgliai iš pradžių žalsvai pilki, vėliau rudai rausvi, pliki. Pumpurai 

pliki. Lapai plačiai kiaušiniški, trumpai nusmailėję, pagrinde širdiški ar nukirsti, nesimetriškai, 

pakraštyje aštriai dantyti, 6—10 cm ilgio ir pločio, viršutinėje pusėje tamsiai žali, pliki, apatinėje — 

šviesiai žali, rečiau pilkai žali, iš pradžių bent kiek plaukuoti, vėliau pliki. Pažiedlapiai 5—8 cm 

ilgio, 1—2 cm pločio, kotuoti, viršutinėje pusėje pliki; apatinėje - ties vidurine gysla apaugę 

tankiais plaukeliais. Žiedynas iš 5—10 žiedų. Vaisiai rutuliški ar kiaušiniški, 5—8 mm ilgio, 5—6 

mm pločio, plaukuoti, su nelabai kietu kevalu, neryškiai briaunoti arba visai be briaunų. 

Žydėjimo ir derėjimo terminais ji užima tarpinę padėtį tarp didžialapės ir mažalapės liepų. 

Daigias sėklas duoda labai retai, dažniausiai; dauginama atlankomis. Atspari šalčiams ir šalnoms. 

Gyvena ilgai (iki 500—600 metų), pasiekia didelių matmenų ir sudaro ant liemens įvairias išaugas, 

tankiai :apaugusias atžalomis. Labai gerai pakelia lajų apkarpymą 

Nepakeičiamas miestų medis, sudarant formuojamų lajų ar galingo ūgio bei erdvaus 

šakojimosi ilgamečius želdinius, dažna visuose želdiniuose. Rajone dažna, ypač pakelių 

želdiniuose. 
 

Tilia platyphyllos Scop. - didžialapė liepa 
 

Medis iki 40.m aukščio. Ūgliai gelsvai pilki, tamsiai ar rausvai rudi, kartais murzinai žali, 

plaukuoti arba rečiau pliki. Pumpurai iš pradžių plaukuoti, vėliau pliki. Lapai apskriti arba šiek tiek 

pailgi, trumpai, dažnai ir kreivai nusmailėję, pagrinde nesimetriški, širdiški ar nukirsti, žemutinėje 

dalyje lygiakraščiai, viršutinėje - stambiai dantyti, kartais net skiautėti, 6-9 (14) cm ilgio. 

Pažiedlapiai 7-9 (12) cm ilgio, 5-2,5 cm pločio, kotuoti ar bekočiai, pagysliais arba žiedkočio 
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atsiskyrimo vietoje kartais daugiau, kartais mažiau plaukuoti. Žiedynas iš (2) 3 (8) žiedų. Vaisiai 7-

11 mm ilgio, rutuliški arba šiek tiek pailgi, kietu kevalu, gauruoti, su penkiomis ryškiomis 

briaunomis. 

Žydi birželio-liepos mėn., 8-10 dienų anksčiau už mažalapę liepą. Žydėjimas trunka 11—12 

dienų. Vaisiai subręsta rugsėjo mėnesio antroje-trečioje dekadoje, viena dekada anksčiau, negu 

mažalapė liepa. Žydi ir dera kasmet. Pavasarį sulapoja ir rudenį numeta lapus tuo pačiu laiku, kaip 

ir mažalapė liepa. Atspari šalčiams ir šalnoms. Tenkinasi tais pačiais dirvožemiais, kaip ir mažalapė 

liepa. 

Auga rajono parkuose, alėjose, pakelėse, miestų želdiniuose ir sodybose. Dažna visame 

rajone. Dekoratyvinis ir medingas medis. 
 

Tilia tomentosa Moench. - sidabrinė liepa 
 

Medis su aukštyn kylančiomis šakomis, iki 30 m aukščio. Ūgliai pilkai žali, tankokai apaugę 

baltais žvaigždiškais plaukeliais. Antrametės šakutės rausvos ar rusvos, aptrauktos baltu blizgančiu 

apnašu. Pumpurai tankiai apaugę rudais žvaigždiškais plaukeliais. Jauni lapai abipus balti,, apaugę 

tankiais žvaigždiškais plaukeliais, suaugę lapai 6—10 (12) cm ilgio, apskriti ar apskritai kiaušiniški 

viršūnėje nestaigiai nusmailėję. Žiedynuose po 5—7 (16) žiedų. Vaisiai plačiai kiaušiniški, 8—10 

(13) mm ilgio, su kietu kevalu, gauruoti, neryškiai briaunoti. Žydi 3 savaitėm vėliau už mažalapę 

liepą, trukmė 10-12 dienų. 

Dekoratyvus medis, atsparus išmetamoms dujoms, atsparus šalčiams. Paplitęs visuose rajono 

želdiniuose. 

 

Tsuga canadensis (L.) Carr. - kanadinė cūga 
 

25—30 m aukščio medis, liemuo išbėginis, žievė tamsiai ruda, giliai sueižėjanti. Ūgliai laibi, 

gelsvai rudi, plaukuoti. Pumpurai smulkūs, ovaliniai, plaukuoti. Spygliai 5—15 mm ilgio, plačiausi 

ties pamatu, link viršūnės palaipsniui siaurėja, bukomis viršūnėlėmis, šoninių ūglių persiskyrę į dvi 

eiles. Kankorėžiai kiaušiniški, 12—25 mm ilgio, gležnais sėkliniais žvyneliais. Pradeda augti 

gegužės pirmoje pusėje, žydi gegužės antroje pusėje, kartais birželio pradžioje. Kankorėžiai 

prinoksta spalio—lapkričio mėnesį ir, esant sausiems orams, netrukus išsiaižo. Derėti pradeda, 

sulaukusi 20— 30 metų. 1000 sėklų sveria 1,2—2,6 g. Atskirai augančių medžių sėklos iabai mažo 

daigumo arba visai tuščios, grupėse ir medynuose—iki 70%. Sėklos sėjamos tuojau surinkus arba 

stratifikuojamos 2 mėnesius. Daigai smulkūs, gležni, jautrūs šalnoms ir sausiems orams, dvejus 

metus auginami inspekte. Auga lėtai. 

Geriausiai auga derlinguose, giliuose, apydrėgniuose arba drėgnuose dirvožemiuose. 

Nukenčia nuo didelių šalčių ir šalnų, nepakenčia sauso klimato, vėjui atspari. Ji laikoma labiausiai 

pakenčiančiu ūksmę spygliuočiu, išskyrus kukmedį. Miestų aplinkoje nepatvari. Vertingas parkų 

medis, stambokas medis auga Švėkšnos parke bei jaunesnis medelis - Švėkšnos gyvenvietėje 

privačios sodybos teritorijoje. Kitur rajone neaptiktas. 
 

Ulmus glabra Mill. - kalninė guoba 
 

Medis iki 30 m aukščio, tankia, apvaloka laja. Stambiosios šakos įstrižai kyla į viršų, 

laibosios, kaip ir vinkšnos, nusvyra. Jauni ūgliai palyginti drūti, plaukuoti. Pumpurai 6- 9 mm ilgio, 

ilgesni už lapkočius. Lapai 8— 16 cm ilgio, atvirkščiai kiaušiniški, staigiai nusmailėjusiomis, 

dažnai tri-skiautėmis viršūnėmis, ploni, abi pusės plaukuotos. Sparnuote trumpakotė, plačiai 

elipsiška arba atvirkščiai kiaušiniška; riešutėlis sparnelio viduryje. 
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Nuo kitų genties rūšių skiriasi lapų, ūglių, pumpurų ir sparnuočių stambumu. Žydi balandžio 

arba gegužės mėn. Auga greitai; išauga stambiu drūtu medžiu, gyvena iki 300 metų. Ūksminė, 

reikalinga derlingo dirvožemio, neatspari sausrai. 

Mediena sunki, kieta, kokybės atžvilgiu užima tarpinę vietą tarp skirpsto ir vinkšnos 

medienos. Naudojama lankams, stalių darbams. Rajono gyvenvietėse pasitaiko parkuose, 

skveruose. Yapč dekoratyvi Žemaičių Naumiesčio skvere auganti svyruoklinė forma Ulmus glabra 

f. pendula Rehd. 

Ulmus laevis Pall. - vinkšna 
 

Medis iki 35 m aukščio, plačia, cilindriška laja, svyrančiomis šakomis. Stambiosios šakos 

smailiu kampu pakrypusios į viršų, liemuo neišryškėjęs. Žievė palyginti negiliai suaižėja. Jauni 

ūgliai plaukuoti; pumpurai smailūs, šviesiai rudi. Lapai elipsiški, ryškiai nesimetrišku pamatu, retai 

išsidvejinančiomis šoninėmis gyslomis, viršutinė pusė plika; lapkočiai plau-kuoti. Žiedai nusvirę 

ant ilgokų kotelių, netaisyklingu apyžiedžiu; kuokeliai 6—8. Sparnuotės ilgakotės, blakstienotais 

kraštais. 

Vinkšnai būdinga ryškiausias lapų pamato nesimetriškumas, retai išsidvejinančios šoninės 

lapo gyslos. Žydi balandžio mėn., keletu dienų anksčiau už kitas šios genties rūšis. Auga greitai; 

pasirenka derlingą, drėgna dirvožemį, net ir laikinai apsemiamas vietas. 

Mediena kieta, branduolinė, šviesiai arba pilkai ruda, palyginti platus balanos sluoksnis. 

Naudojama stalių darbams, tinkamiausia ratlankiams ir pavažoms. Dekoratyvus, ypač atviroje 

erdvėje. Dideli medžiai auga Katyčių, Kintų, Pašyšių, Rusnės, mažesni - Vilkyčių gyvenvietėse. 
 

Ulmus minor Mill. - paprastasis skirpstas 
 

Iki 30 m aukščio medis. Pavieniui augdamas, išvysto plačią, cilindrišką lają. Žievė ruda, 

giliai sueižėjusi. Jauni ūgliai laibi, su rausvomis liaukelėmis; žvilgantys, rausvai gelsvi, rausvai rudi 

arba žalsvi, pliki arba plaukuoti. Jaunų šakelių žievė paprastai esti lygi. Pumpurai kiaušiniški arba 

ovališki, buki, jų žvyneliai rausvai arba juosvai rudi pakraščiai šviesesni, pliki arba apaugę retais 

balkšvais plaukeliais. Lapai 3—12 cm ilgio, kiaušiniški, atvirkščiai kiaušiniški arba rombiški, tum-

pai nusmailėjusiomis viršūnėmis, nesimetriškais pagrindais, dvigubai, trigubai arba paprastai 

pjūkliškais kraštais, viršutinė pusė plika ir šiurkštoka, apatinė—apaugus retais, kietais plaukeliais 

kartais su rausvomis liaukelėmis pagysliais ir su baltų plaukų kuokšteliais gyslų kampuose. Žiedai 

beveik bekočiai (kotelis 1—2 mm ilgio), kuokštuose. Sparnavaisiai atvirkščiai kiaušiniški, 15—20 

mm ilgio, pliki, su retomis, netvirtai prikibusiomis rausvomis liaukelėmis. Riešutėlis rausvas. 

Žydėjimu, derėjimu ir sėklomis paprastasis skirpstas labai, artimas paprastajai vinkšnai, bet 

1—3 dienomis vėliau pradeda žydėti. Nuo šalnų nenukenčia, tik temperatūros staigūs svyravimai 

sukelia balanos skilimą (žiemospirgį), o stiprių šalčių metu vietomis apšąla pomiškyje arba trake 

augančių skirpstukų mažiau sumedėjusių metūglių galai. Sviesamėgis, nors trake ir pomiškyje 

jaunas lengvai pakenčia tankiai augančių šviesamėgių lapuočių užtamsinimą. Neatsparus guobų 

marui. 

Labai atsparus sausrai. Vidutinio dekoratyvumo, rajone apyretis: rastas Saugų, Vainuto, 

Vilkyčių, Žemaičių Naumiesčio želdiniuose. 
 

Viburnum lantana L.- sodinis putinas 
 

Iki 5 m aukščio medelis. Lietuvos sąlygomis 2—3 m aukščio. Sakutės pilkšvos, apaugusios 

žvyniškai žvaigždiškais plaukeliais. Pumpurai bežvyniai, plaukuoti. Lapai kiaušiniški arba ovališki, 

5—15 cm ilgio ir 3—9 cm pločio, smulkiai pjūkliški. stori, raukšlėti, standūs. Viršutinė . jų pusė iš 

pradžių žvaigždiškai plaukuota, vėliau plika, tamsiai žalia, apatinė—veltiniška, pilka. Žiedai 
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smulkūs, balti, visi dvilyčiai. Vaisiai iš pradžių rausvi, vėliau juodi, plonu, saldoku minkštimu. 

Kauliukas plokščias, raukšlėtas. 

Sodinis putinas žydi gegužės—birželio, vaisiai pribręsta rugsėjo mėnesį. Žydėjimas ir vaisių 

brendimas užsitęsia. Reiklus dirvožemiams, nors auga ir priesmėliuose, atsparus šalčiams, pakenčia 

nedidelį užtamsinimą. Vaisiai noriai lesami paukščių. Rajone neretas. 

 

Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
 

Iki 4 m aukščio krūmas arba medelis. Šakutės šviesiai pilkos, plikos, pumpurai su dviem 

žvyneliais, kiaušiniški, šiek tiek nusmailėję. Lapai triskiaučiai, kartais penkiaskiaučiai, 5—10 cm 

ilgio ir 5—8 cm pločio, stambiai dantyti, su dviem siūliškais prielapiais ir dviem liaukingomis 

karpelėmis. Žiedai balti. Kraštiniai žiedynų žiedai belyčiai, susidarę iš taurėlapių ir stambių, 

vainiklapių. Vaisiai — beveik rutuliški, raudoni, sultingi kaulavaisiai. 

Paprastasis putinas žydi gegužės pabaigoje, visai pribręsta rugpjūčio—rugsėjo Paunksminis, 

atsparus šalčiams, tačiau gausiai dera tik gerai apšviestose vietose 

Žiedai medingi, vaisiais minta paukščiai, o krūmai, ypač pavasarį ir rudenį, yra labai 

dekoratyvūs, ypač, kai po pirmųjų šalnų parausta lapai. 

Dažna rūšis sodybose ir kai kuriuose parkuose auginama jo forma visai belyčiais, baltais arba 

rožiniais, rutuliškuose žiedynuose sukrautais žiedais—'Roseum'. Ši forma dauginama lik 

vegetatyviškai ir gyventojų vadinama „gulbinu". 
 

Vitis vinifera L. - tikrasis vynmedis 
 

Daugiametis, laipiojantis, kultūrinis augalas, išaugantis iki 3-12 (20) m aukščio. Stiebas 

briaunotas, plikas. Ūseliai 8-17 cm ilgio, pliki, šakoti, išaugantys ne iš kiekvieno bamblio. Ūgliai 

pliki arba apaugę balsvais plaukeliais. Lapai įvairios formos ir įvairaus dydžio, ištisiniai arba 

skiautėti, dantyti, pamate širdiški. Lapkočiai pliki, 3,5-12 cm ilgio. Žiedai gelsvai žali, smulkūs, 

0,4-0,5 cm skersmens, kvapūs, dvilyčiai arba su nevaisingais kuokeliais, sukrauti 8-12 (15) cm ilgio 

gausiažiedėse kekėse. Uogos įvairaus pavidalo, dydžio ir spalvos - žalios, mėlynos, juodos arba 

rausvos. Sėklos kriaušiškos, su ilgais snapeliais.Žydi birželio-rugpjūčio mėn. Uogos prinoksta 

rugsėjo—spalio mėn. Rajone auginamas kaip uoginis,bet kartu ir kaip dekoratyvinis augalas; tinka 

tvoroms,pavėsinėms, namų sienoms apželdinti. 
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3. ŠILUTĖS RAJONO SENIŪNIJŲ GYVENVIEČIŲ, PARKŲ IR SKVERŲ MEDŽIŲ IR 

KRŪMŲ ASORTIMENTAS  

 

Šilutės rajono želdinių asortimentas nėra įvairus, nors klimatiniai veiksniai palankūs visiems 

Lietuvoje auginamiems egzotams augti. Inventorizuotų Šilutės seniūnijų teritorijose auginama 186 

rūšys ir formos medžių ir krūmų, o Lietuvoje yra apie 1800 rūšių ir formų. Taigi pasirinkimas gana 

platus. Gausesnė dendroflora stebėta Juknaičių ir Švėkšnos seniūnijų želdiniuose. 

Daugumoje gyvenviečių paplitę arba dažni Lietuvos floros savaiminiai medžiai ir krūmai, 

arba greitai augantys iš Amerikos kilę egzotai. Pasigendama dekoratyvių žemų spygliuočių, 

lapuočių margalapių formų medžių ir krūmų. 

Didesnė dendrofloros įvairovė stebima naujuose individualių namų kvartaluose. Įvairesnė 

dendroflora galėtų būti gyvenviečių skveruose, valstybinių įstaigų aplinkoje. 

Žemiau pateikiame tirtųjų gyvenviečių bendrus medžių ir krūmų rūšių ir formų sąrašus bei 

inventorizuotos dendrofloros lokalizaciją valstybei priklausančiose žemėje. 

Atskirai konkrečiose vietose nurodomi medžiai, kurie gali turėti rajono gamtos paminklo 

statusą. 

 

Šilutės rajono seniūnijų medžių ir krūmų asortimentas 

1. Abies alba Mill. - europinis kėnis 
2. Abies concolor (Gordon et Gled.) Lindi. ex Hildebr. - pilkasis kėnis O 
3. Abies nordmanniana (Steven) Spach - kaukazinis kėnis O 
4. Abies sibirica Ledeb. - sibirinis kėnis O 
5. Acer campestre L - trakinis klevas O 
6. Acer ginnala Maxim. - ginalinis klevas • 
7. Acer negundo L. - uosialapis klevas • 
8. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
9. Acer pseudoplatanus L.- platanalapis klevas • 
10. Acer rubrum L. - raudonasis 

klevas O  
11. .Acer tataricum L. - totorinis 

klevas • 
12. Acer sacharinum L. - sidabrinis klevas. 
13. Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. - margalapė aktinidija O 
14. Aesculus *carnea Hayne - rausvažiedis kaštonas O 
15. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
16. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
17. Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis 
18. Alnus xftybrida A. Braun ex Rchb. - gauruotasis alksnis 
19. Amelanchier ovalis Medik - paprastoji medlieva O• 
20. Amelanchier spicata (Lam.) Koch. - varpinė medlieva 
21. Aralia chinensis L. - kininė aralia • 
22. Aralia elata (Mig.) Seem. - aukštoji aralia O 
23. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodavaisė aronija • 
24. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
25. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
26. Betula pubescens Ehrh.- plaukuotasis beržas 
27. Berberis thunbergii DC - Tunbergo raugerškis O 
28. Berberis vulgaris L. - paparastasis raugerškis 
29. Berberis vulgaris L. 'Atropurpurea' - paprastojo raugerškio raudonlapė formaO 
30. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
31. Caragana arborescens Lam-paprastoji karagana • 
32. Carpinus betulus L. - paprastasis skroblas 
33. Celastrus scandens L. - vijoklinis smaugikas O 
34. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė  
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35. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.- veltininė kryklė  
36. Cerasus vulgaris Mill.-paprastoji vyšnia O 
37. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindi. ex Spach-japoninis svarainis O 
38. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray.) Parl.. - Lausono puskiparisis O 
39. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis O 
40. Cornus eilini L. - baltoji sedulaO 
41. Cornus mas L. - geltonžiedė sedula O 
42. Cornus sanguinea L - raudonoji sedula 
43. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
44. Corylus avellana L. 'Atropurpurea'- paprastastasis lazdynas 
45. Corylus avellana L. f. 'Fuscorubra '-paprastastojo lazdyno raudonlapė forma 
46. Cotinus coggygria Scop. - europinis pūkenis 
47. Cotoneaster horizontalis C. K. Schneid. - gulsčiasis kaulenisO 
48. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
49. Cotoneaster lucidus Schlecht - blizgantysis kaulenis • 
50. Crataegus mollis Scheele - švelnioji gudobelė 
51. Crataegus monogyna Jacq - vienapiestė gudobelė 
52. Crataegus monogyna Jacq. 'Roseo - plena'- vienapiestė gudobelėO 
53. Crataegus rhipiaophylla Gandoger- miškinė gudobelė 
54. Deutzia scabra Thunb. - šiurkščioji deucijaO 
55. Elaeagnus argentea Pursh - amerikinis žilakrūmis • 
56. Euonymus europaeus L -  europinis ožekšnis 
57. Euonymus verrucosus Scop - karpotasis ožekšnis 
58. Fagus sylvatica L - paprastasis bukas O 
59. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
60. Fraxinus excelsior L.- paprastasis uosis 
61. Fraxinus excelsior L. ‘Pendula' - paprastasis uosis O 
62. Fraxinus pensylvanica Marsh. - pensilvaninis uosis O 
63. Genista tinctoria L - dažinis prožirnis • O 
64. Ginkgo biloba L. - dviskiautis ginkmedis O 
65. Gleditsia triacanthos L. - trispyglė gledičija O 
66. Hedera helix L. - gebenė lipike 
67. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
68. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser - didžialapė hortenzija O 
69. Juglans cinerea L. - pilkasis riešutmedis O 
70. Juglans regia L. - graikinis riešutmedis O 
71. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
72. Juniperus communis L. f. hibernica Gord. - paprastasis kadagys 
73. Juniperus sabina L.- kazokinis kadagys O 
74. Juniperus sabina L. f. 'Variegata'- kazokinio kadagio margaspyglė forma O 
75. Juniperus virginiana L. - virgininis kadagys O 
76. Laburnum anagyroides Medik - paprastasis pupmedis O 
77. Larix decidua Mill.- europinis maumedis O• 
78. Larix sibirica Ledeb. - sibirinis maumedis O 
79. Larix sibirica Ledeb. 'Glauca' - sibirinis maumedis O 
80. Ligustrum vulgare L. - paprastasis ligustras O 
81. Lonicera caprifolium L. - apskritalapis sausmedis • 
82. Lonicera tatarica L. - totorinis sausmedis • 
83. Lonicera xylosteum L - paprastasis sausmedis 
84. Magnolia denudata Desr - puošnioji magnolija O 
85. Manonia aąuifolium (Pursh) Nutt. - dyglialapė mahonija O 
86. Malus domestica Borkh. - naminė obelis O• 
87. Malus niedzwetzkyana Dieck. -Nedzveckio obelisO 
88. Malus toringo Siebold - Zyboldo obelisO 
89. Padus avium Mill - paprastoji ieva 
90. Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - vėlyvoji ieva 
91. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
92.  Phelodendron amurense Rupr. – amūrinis kamštenis 
93. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
94. Philadelphus inodorus L. - bekvapis jazminas O 
95. Physocarpus opulifolius L. - paprastasis pūslenisO • 
96. Picea abies (L.) H. Karst - paprastoji eglė 
97. Picea abies (L.) H. Karst. f. nidiformis Beiss. Th. Fries.- paprastoji eglė 
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98. Picea abies (L.) H. Karst ‘Virgata‘ Th. Fries- paprastoji eglė 
99. Picea abies f. gyvatšakė. - paprastoji eglė O 
100. Picea engelmannii W. Parry ex Engelm. - Engelmano eglė O 
101. Picea glauca (Moench.) Voss - baltoji eglė O• 
102. Picea glauca (Moench.) Voss f. conica Rehd. - baltoji eglė 
103. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
104. Pinus banksiana Lamb. - bankso pušis • 
105. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
106. Pinus nigra J. F. Arnold - juodoji pušis O 
107. Pinus nigra J. F. Arnold f. piramidalis - juodoji pušis O 
108. Pinus strobus L. - veimutinė pušis O 
109. Pinus sylvestris L - paprastoji pušis 
110. Populus alba L. - baltoji tuopaO• 
111. Populus balsamifera L. - balzamine tuopa O • 
112. Populus x canadensis Moench- kanadinė tuopa O • 
113. Populus canescens (Aiton) Sm. - pilkoji tuopa 
114. Populus italica (Du Roi) Moench - italinė tuopa O 
115. Populus nigra L. - juodoji tuopa O 
116. Populus suaveolens Fisch. - kvapioji tuopa • 
117. Populus tremula L. - drebulė 
118. Potentilla fruticosa L. - krūminė sidabražolė • O 
119. Prunus cerasifera Ehrh. - kaukazinė slyva • O 
120. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
121. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - didžioji pocūgė • 
122. Pyrus communis L - paprastoji kriaušė O 
123. Ouercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
124. Quercus robur L. 'Fastigiata' A. DC. - paprastasis ąžuolas O 
125. Quercus rubra L.- raudonasis ąžuolas • O  
126. Rhamnus cathartica L. - dygioji šunobelė 
127. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
128. Ribes alpinum L. - kalninis serbentas 
129. Ribes aureunt Pursh - auksuotasis serbentas • 
130. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
131. Ribes rubrunt L. - raudonasis serbentas 
132. Robinia pseudoacacia L - baltažiedė robinija • O 
133. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
134. Rosa mollis Sm. - švelnialapis erškėtis 
135. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis O 
136. Salix alba L. - baltasis gluosnis 
137. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis O 
138. Salix alba L. ssp. alba- baltasis gluosnis O 
139. Salix caprea L. - blindė 
140. Salix cinerea L. - pilkasis karklas 
141. Salix dasyclados Wimm. - ilgalapis gluosnis 
142. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
143. Salix fragilis L. var. sphaerica Hrym. et Kob. - trapusis gluosnis 
144. Salix myrsinifolia Salisb. - juosvasis gluosnis 
145. Salix purpurea L. - purpurinis karklas 
146. Salix triandra L. - krantinis gluosnis 
147. Salix triandra ssp. amvgdalina L. - krantinis gluosnis 
148. Salix viminalis L. - žilvitis 
149. Sambucus nigra L. -juodauogis šeivamedis • O 
150. Sambucus nigra L. 'Albovariegata' - juodauogis šeivamedis O 
151. Sambucus racemosa L. - raudonuogis šeivamedis • 
152. Sarothamnus seoparius (L.) W.D.J. Koch - šluotinis sausakrūmis • 
153. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun) - šermukšnialapė lanksvūnė • 
154. Sorbus aria (L.) Crantz - miltingasis šermukšnisO 
155. Sorbus aucuparia L - paprastasis šermukšnis 
156. Sorbus hybrida L. - šiaurinis šermukšnis O 
157. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. - švedinis šermukšnis O 
158. Spiraea chamaedrifolia L. - guobalapė lanksva • 
159. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
160. Spiraea nipponica Maxim. - niponinė lanksva O 
161. Spiraea sahcifolia L. - gluosnialapė lanksva O• 
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162. Spiraea vanhouttei (Briot) Zabel - Vanhuto lanksva O 
163. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake - baltauogė meškytė • 
164. Syringa josikaea F. Jacq. – stambialapės alyvos 
165. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
166. Taxus baccata L. - europinis kukmedis ( ) O 
167. Thuja occidentalis L. - vakarinė tuja O 
168. Thuja occidentalis L.var fastigiata Beiss - vakarinė tuja 
169. Thuja orientalis L - rytinė tuja O 
170. Thuja orientalis L. 'Piramidalis'- rytinė tuja O 
171. Thuja plicata D. Don. - didžioji tuja 
172. Tilia cordata Mill - mažalapė liepa 
173. Tilia euchlora K. Koch - grakščioji liepa O 
174. Tilia europaea L - europinė liepa O 
175. Tilia platyphyllos Scop.- didžialapė liepa • 
176. Tilia tomentosa Moench- sidabrinė liepa O 
177. Tilia x vulgaris Hayne - paprastoji liepa O 
178. Tsuga canadensis (L.) Carriėre - kanadinė tsūga O, • 
179. Ulmus glabra Huds. - kalninė guoba 
180. Ulmus glabra Huds'Pendula' - kalninė guoba 
181. Ulmus laevis Pall - paprastoji vinkšna 
182. Viburnum lantaną L. - sodinis putinas •O 
183. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
184. Viburnum opulus L. 'Roseum' - paprastasis putinas 'Roseum' 
185. Vitis vinifera L. - tikrasis vynmedis O• 
186. Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 
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4.  ŠILUTĖS RAJONO SENIŪNIJŲ GYVENVIEČIŲ, PARKŲ IR SKVERŲ ŽELDINIŲ 

BOTANINĖS ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS  

 

 

4.1. JUKNAIČIŲ SENIŪNIJOS ŽELDYNŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ BOTANINĖS 

ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Juknaičiuose auga 106 sumedėjusių augalų rūšys (tarp jų 9 formos). Tai geriausiai tvarkoma 

Šilutės rajono gyvenvietė, želdiniai dekoratyvūs, gerai prižiūrimi. Tik čia auga rečiausi egzotai - 

amūrinis kamštenis, pensilvaninis uosis. Želdinių būklė labai gera. 

 

1. Abies concolor (Gordon et Gled.) Lindi. ex Hildebr. - pilkasis kėnis O 
2. Acer negundo L. - uosialapis klevas • 
3. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
4. Acer pseudoplatanus L - platanalapis klevas • 
5. Actinidia kolomikta (Maxim) Maxim – margalapė aktinidija O 
6. Aesculus carnea Hayne - rausvažiedis kaštonas O 
7. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
8. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
9. Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis 
10. Amelanchier ovalis Medik - paprastoji medlieva O• 
11. Aralia chinensis L. - kininė aralia • 
12. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodavaisė aronija • 
13. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
14. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
15. Betula pubescens Ehrh- plaukuotasis beržas 
16. Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Tunbergo raugerškio raudonlapė forma O 
17. Berberis vulgaris L. 'Atropurpurea' - paprastojo raugerškio raudonlapė forma O 
18. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
19. Caragana arborescens Lam.- paprastoji karagana • 
20. Carpinus betulus L. - paprastasis skroblas 
21. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė  • O 
22. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall - veltininė kryklė • O 
23. Cerasus vulgaris Mill - paprastoji vyšnia O 
24. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindi. ex Spach-japoninis svarainis •O 
25. Chamaecyparis pisifera (Ziebold et Zucc,) Ziebold et Zucc. O 
26. Cornus alba L. - baltoji sedula O 
27. Cornus mas L. - geltonžiedė sedula O 
28. Cornus sanguinea L - raudonoji sedula 
29. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
30. Corylus avellana L. 'Atropurpurea'- paprastastasis lazdynas 
31. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
32.  Cotoneaster lucidus Schlecht- blizgantysis kaulenis • 
33. Crataegus monogyna Jacq - vienapiestė gudobelė 
34.  Euonymus europaeus L.-europinis ožekšnis 
35. Fagus sylvatica L -  paprastasis bukas  •O 
36. Forsythia suspensa (Tnunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
37. Fraxinus excelsior L.- paprastasis uosis 
38. Fraxinus pensylvaica Marsch. – pensilvaninis uosis O 
39. Hedera helix L. - gebenė lipike 
40. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
41. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser- didžialapė hortenzija O 
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42. Juglans cinerea L. - pilkasis riešutmedis O 
43. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
44. Juniperus communis L. f. hibernica Gord. Paprastasis kadagys - paprastasis kadagys 
45. Juniperus sabina L.- kazokinis kadagys O 
46. Juniperus sabina L. Variegata'- kazokinio kadagio margaspyglė forma O 
47. Juniperus virginiana L. - virgininis kadagys O  
48. Laburnum anagyroides Medik. Paprastasis pupmedis 
49.  Larix decidua Mill.- europinis maumedis • 
50.  Larix sibirica Ledeb. - sibirinis maumedis O 
51.  Ligustrum vulgare L. - paprastasis liustras •O 
52. Lonicera xylosteum L - paprastasis sausmedis 
53.  Magnolia denudata Desr - puošnioji magnolija O 
54.  Mahonia aąuifolium (Pursh) Nutt. - dyglialapė mahonija O 
55.  Malus domestica Borkh. - naminė obelis •O 
56.  Padus avium Mill - paprastoji ieva 
57.  Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - vėlyvoji ieva •O 
58.  Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
59. Phelodendron amurense Rupr. – amūrinis kamštenis 
60.  Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
61. Physocarpus opulifolius L. - paprastasis pūslenis O• 
62. Picea abies (L.) H. Karst - paprastoji eglė 
63.  Picea abies (L.) H. Karst ‘Virgata‘ Th. Fries - paprastoji eglė  
64.  Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
65.  Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
66. Pinus sylvestris L - paprastoji pušis 
67.  Pyrus communis L. – paprastoji kriaušė 
68. Populus tremula L. – drebulė 
69. Potentilla fruticosa L. - krūminė sidabražolė • O  
70. Prunus cerasifera Ehrh. - kaukazinė slyva • O 
71. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
72. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - didžioji pocūgė • 
73. Pyrus communis L - paprastoji kriaušė O• 
74. Ouercus robur L. - paprastasis ąžuolas 

75. uercus rubra L - raudonasis ąžuolas  •O 

76. Rhamnus cathartica L. - dygioji šunobelė 
77. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
78. Ribes alpinum L. - kalninis serbentas 
79. Ribes nigrum L. - juodasis serbentas 
80. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas 
81. Robinia pseudoacacia L.- baltažiedė robinija • O 
82. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis •0 
83. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis O 
84. Salix alba L. ssp. alba - baltasis gluosnis O 
85. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
86. Sambucus racemosa L. - raudonuogis šeivamedis • 
87. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun) - šermukšnialapė lanksvūnė • 
88. Sorbus aria (L.) Crantz - miltingasis šermukšnis • 
89. Sorbus aucuparia L.- paprastasis šermukšnis 
90. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. – švedinis šermukšnis 
91. Spiraea chamaedrifolia L. - guobalapė lanksva • 
92. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
93. Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva 
94. Syringa josikaea F. Jacq. – stambialapės alyvos 
95. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
96. Taxus baccata L. - europinis kukmedis O 
97. Thuja occidentalis L. - vakarinė tuja O 
98. Thuja orientalis L. 'Piramidalis'- rytinė tuja O 
99. Tilia cordata Mill - mažalapė liepa 
100. Tilia euchlora K. Koch - grakščioji liepa O 
101. Tilia europaea L - europinė liepa O 
102. Tilia platyphyllos Scop - didžialapė liepa • 
103. Tilia tomentosa Moench- sidabrinė liepa O 
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104. Viburnum lantana L. - sodinis putinas • O 
105. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
106. Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 
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BERŽŲ GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 1 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 2 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

4 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 4 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 5 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 7 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 8 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

9 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 9 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

10 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 10 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

11 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 11 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

12 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 12 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

13 Betula pendula (Roth) – karpotasis 1 13 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 



67 

beržas 

14 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 14 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

15 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 15 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

16 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

T1 16 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

   17 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

T 

   18 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

T 

   19 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

   20 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

Š 

   21 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   22 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   23 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   24 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   25 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   26 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   27 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   28 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   29 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

   30 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

T 

   31 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   32 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   33 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   34 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 1 
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kaštonas T 

   35 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   36 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   37 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   38 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   39 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   40 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   41 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   42 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   43 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   44 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   45 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   46 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   47 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   48 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   49 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 

   50 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Jaunų 

medelių eilė 
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PAŠYŠIŲ KELIAS /nuo geležinkelio/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

2 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

 
Toliau pievos 

 3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 
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   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   Grupė Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Grupė 

   1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   6 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   7 Betula x aurata Borkh. – paprastasis Au – 10 m, 
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beržas 9Am – 30 

metų  

   8 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   9 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   10 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   11 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   12 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   13 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   14 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   15 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   16 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų  

   17 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30  

   18 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   19 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   20 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   21 Betula x aurata Borkh. – paprastasis Au – 10 m, 

Am – 30 metų 
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beržas 

   22 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   23 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   24 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   25 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   26 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   27 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   28 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   29 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   30 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   31 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   32 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   33 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   34 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   35 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 



73 

   36 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   37 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   38 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   39 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   40 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   41 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   42 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

   43 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

Au – 10 m, 

Am – 30 metų 

 

ALKOS GATVĖ /pagal geležinkelį/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Thuja occidentalis L. – vakarinė tuja Labai 

didelės 

Grupė Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

Grupė 

 Abies concolor (Gordon et Gled.) 

Lindl. ex Hildebr. – pilkasis kėnis 

1 Eilė 

šalikelėje 

Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Eilė 

šalikelėje 

 



74 

4.2. KATYČIŲ SENIŪNIJOS ŽELDYNŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ BOTANINĖS 

ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Katyčių medžių ir krūmų asortimentas nedidelis - tik 71 rūšis. Vyrauja dažnos rūšys, 

mažai egzotų. Medynų būklė gera, daug sveikų, senų medžių. Dėmesio nusipelno didieji 

medžiai prie Natkiškių kryžkelės - tai paprastasis ąžuolas, paprastoji vinkšna, baltasis 

gluosnis. Būtina praturtinti Katyčių dendroflorą egzotais, margalapėmis formomis, žemaūgių 

spygliuočių formomis. 

1. Abies concolor (Gordon et Gled.) Lindi. ex Hildebr. - pilkasis kėnis O 
2. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
3. Acer pseudoplatanus L - platanalapis klevas • 
4. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
5. Aesculus x carnea Hayne - rausvažiedis kaštonas O 
6. Amelanchier ovalis Medik - paprastoji medlieva O 
7. Aralia elata (Mig.) Seem. - aukštoji aralija O 
8. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
9. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
10. Berberis thunbergii DC. - Tunbergo raugerškis O 
11. Berberis vulgaris L. 'Atropurpurea' - paprastasis raugerškis O 
12. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
13. Caragana arborescens Lam - paprastoji karagana • 
14. Carpinus betulus L. - paprastasis skroblas 
15. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall - veltininė kryklė • 
16. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis O 
17. Cornus mas L. (C. mascula L.) - geltonžiedė sedula O 
18. Crataegus mollis Scheele.- švelnioji gudobelė O• 
19. Crataegus monogyna Jacq.- vienapiestė gudobelė 
20. Elaeagnus argentea Pursh- amerikinis žilakrūmis • 
21. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
22. Fraxinus excelsior L - paprastasis uosis 
23. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser - didžialapė hortenzija O 
24. Juglans regia L. - graikinis riešutmedis O 
25. Juniperus communis L. – paprastasis kadagys 
26. Juniperus sabina L.- kazokinis kadagys O 
27. Juniperus sabina L. f. variegata- kazokinis kadagys O 
28. Juniperus virginiana L. - virgininis kadagys O 
29. Larix decidua Mill.- europinis maumedis • 
30. Lonicera caprifolium L. - apskritalapis sausmedis • 
31. Mahonia aąuifolium (Pursh) Nutt. - dyglialapė mahonija O 
32. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
33. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
34. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - putinalapis pūslenis O• 
35. Picea engelmannii W. Parry ex Engelm. - Engelmano eglė O 
36. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
37. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
38. Pinus strobus L. - veimutinė pušis O 
39. Pinus sylvestris L - paprastoji pušis 
40. Populus balsamifera L. - balzamine tuopa O• 
41. Populus suaveolens Fisch. - kvapioji tuopa • 
42. Populus tremula L. - drebulė 
43. Potentilla fruticosa L. - krūminė sidabražolė • 
44. Prunus cerasifera Ehrh. - kaukazinė slyva • 
45. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
46. Pyrus communis L.- paprastoji kriaušė O 
47. Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
48. Quercus rubra L - raudonasis ąžuolas • 
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49. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
50. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas O• 
51. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
52. Robiniapseudoacacia L - baltažiedė robinija • 
53. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
54. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis 
55. Salix alba L. ssp. alba- baltasis gluosnis 
56. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
57. Salix fragilis L. var. sphaerica Hrym. et Kob. - trapusis gluosnis 
58. Sambucus nigra L. - juodauogis šeivamedis • 
59. Sambucus nigra L. f. albovariegata - juodauogis šeivamedis • 
60. Sorbus aucuparia L.- paprastasis šermukšnis 
61. Spiraea chamaedryfolia L. - guobalapė lanksva • 
62. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
63. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake - baltauogė meškytė • 
64. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
65. Thuja occidentalis L. - vakarinė tuja O 
66. Tilia cordata Mill - mažalapė liepa 
67. Tilia euchlora K. Koch - grakščioji liepa O 
68. Tilia europaea L - europinė liepa O 
69. Ulmus laevis Pall.-paprastoji vinkšna 
70. Vitis vinifera L. - tikrasis vynmedis O• 
71. Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 
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CENTRINĖ GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 1 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

2 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 2 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

3 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

4 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 4 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

5 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 5 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis G sausas 

šakas 1 

6 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis G sausas 

šakas 1 

7 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 7 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

8 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 8 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

9 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  9 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

10 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 10 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

11 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 11 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

12 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji liepa 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   13 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   14 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   15 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 
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   16 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   17 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   18 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 

   19 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 

   20 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 
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CENTRINIS SKVERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

2 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

5 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

6 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

7 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

8 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

9 Robinia pseudoacacia L. – baltažiedė 

robinija 

1 

Krūmas Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake 

– baltauogė meškytė 

Krūmas 

Krūmas Syringa vulgaris L. – paprastosios 

alyvos 

Krūmas 

Krūmas Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 

– putinalapis pūslenis 

Krūmas 
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ALĖJA ŠALIA CENTRINIO SKVERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia sp. 1 

2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

4 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 

5 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

6 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

Eilė Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

Eilė 
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GATVĖ LINK PAŠYŠIŲ /nuo centrinio skvero/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 2 Syringa vulgaris L. – paprastosios 

alyvos 

1 

3 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 3 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

4 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 4 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

5 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 5 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

6 Ulmus laevis Pall. – paprastoji vinkšna 1 6 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

7 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 7 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

8 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 8 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

9 Rhus typhina L. – rūgštusis žagrenis 1 9 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

10 Rhus typhina L. – rūgštusis žagrenis 1 10 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

11 Rhus typhina L. – rūgštusis žagrenis 1 11 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 
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12 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis1 1 12 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

13 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas T 

1 

13 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

14 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 14 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

15 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 15 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

16 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 16 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

17 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 17 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

18 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 81 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

19 Populus tremula L. - drebulė 1 19 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

20 Populus tremula L. - drebulė 1 20 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

21 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 21 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

22 Populus tremula L. - drebulė 1 22 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

23 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 23 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

24 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 24 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

   25 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

   26 Populus tremula L. - drebulė 1 
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   27 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

   28 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

   29 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

   30 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

   31 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

   32 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

   33 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 
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MEŽDIAI VERTI RAJONO GAMTOS PAMINKLO STATUSO 

Prie Natkiškių kryžkelės už evangelikų bažnyčios: 

 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 

 Au – 25,5 m; Sk – 0,97 m; Ap – 3,53 m 

Ulmus laevis Pall. – paprastoji vinkšna 

 Au – 20 m; Sk – 0,86 m; Ap – 2,86 m 

Salix alba L. ssp. alba – baltasis gluosnis (prie upelio) 

 Au – 27 m; Sk – 1,00 m; Ap – 3,20 m 
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4.3. PAŠYŠIŲ GYVENVIETĖS ŽELDYNŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ BOTANINĖS 

ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Pašyšių gyvenvietės dendroflora negausi, inventorizuotos 56 rūšys, daug vietinės floros 

ir visame rajone paplitusių mažo dekoratyvumo rūšių. Vyrauja Populus nigra ir Betula 

pendula rūšys. Dendrofloros būklė nebloga, bet asortimentas skurdus. 

 

1. Abies concolor (Gordon et Gled.) Lindi. ex Hildebr. - pilkasis kėnis O 
2. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
3. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
4. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodavaisė aronija • 
5. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
6. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
7. Chamaecyparispisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis O 
8. Cornus sanguinea L - raudonoji sedula 
9. Corylus avellana L. f. atropurpurea - paprastasis lazdynas 
10. Cotinus coggygria Scop. - europinis pūkenis 
11. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
12. Crataegus monogyna Jacq - vienapiestė gudobelė 
13. Fraxinus excelsior L - paprastasis uosis 
14. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
15. Juglans regia L. - graikinis riešutmedis O 
16. Larix decidua Mill - europinis maumedis • 
17. Malus domestica Borkh. - naminė obelis • 
18. Padus avium Mill-paprastoji ieva 
19. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
20. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim - putinalapis pūslenis 
21. Picea abies (L.) H. Karst-paprastoji eglė 
22. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
23. Pinus sylvestris L - paprastoji pušis 
24. Populus canadensis Moench- kanadinė tuopa O 
25. Populus nigra L. - juodoji tuopa 
26. Prunus cerasifera Ehrh.) - kaukazinė slyva • 
27. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
28. Pyrus communis L - paprastoji kriaušė O 
29. Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
30. Quercus rubra L - raudonasis ąžuolas • 
31. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
32. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas O 
33. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
34. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
35. Rosa mollis Sm - švelnialapis erškėtis 
36. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
37. Salix alba L. - baltasis gluosnis 
38. Salix alba L. ssp. alba - baltasis gluosnis 
39. Salix caprea L. - blindė 
40. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
41. Salix myrsinifolia Salisb- juosvasis gluosnis 
42. Salix purpurea L. - purpurinis karklas 
43. Salix triandra L. - krantinis gluosnis 
44. Sambucus nigra L. - juodauogis šeivamedis • 
45. Sorbus aucuparia L.- paprastasis šermukšnis 
46. Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva O 
47. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake - baltauogė meškytė • 
48. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
49. Taxus baccata L. - europinis kukmedis ( ) O 
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50. Thuja occidentalis L. - vakarinė tuja O 
51. Tilia cordata Mill - mažalapė liepa 
52. Tilia europaea L - europinė liepa O 
53. Tilia platyphyllos Scop - didžialapė liepa • 
54. Tilia tomentosa Moench- sidabrinė liepa O 
55. Ulmus laevis Pall.- paprastoji vinkšna 
56. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 



86 

NUO KATYČIŲ LINK CENTRO 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 1 Populus tremula L. - drebulė 1 

2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 2 Populus tremula L. - drebulė 2 

3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 3 Crataegus monogyna Jacq. -  

vienapiestė gudobelė 

Krūmas 

4 Pyrus communis L. – paprastoji 

kriaušė 

1 4 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

Au 25 m 

5 Malus domestica Borkh. – naminė 

obelis 

1 5 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

6 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 6 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

7 Malus domestica Borkh. – naminė 

obelis 

1 7 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

8 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė 

liepa 

1 8 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

   9 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

   10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   11 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė 

liepa 

1 

   12 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

   13 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 
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   14 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   15 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   16 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   17 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 

   18 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė 

liepa 

1 

   Krūmų eilė Cornus sanguinea L. – raudonoji 

sedula 

Krūmų 

eilė 

   1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   2 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   4 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   5 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   8 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   9 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

   Eilė Eilė eglių – liepų;  

eilė beržų, kanadinių tuopų, drebulė 

Eilė Am 

24 m. G 

Tiltas 

Gyvatvorė Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji Gyvatvo  1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 
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eglė rė 

1 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

2 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

3 Thuja occidentalis L. – vakarinė tuja Eilė 4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

8 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

9 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

10 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 11 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

11 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 12 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

12 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 13 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

13 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 14 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

14 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 15 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 
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15 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

16 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 17 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Eilė 

17 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

18 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

19 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

20 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

21 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

22 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

23 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

24 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 8 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

25 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 9 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

   10 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

   11 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   12 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 
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   13 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   14 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   15 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   16 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   17 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   18 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   19 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   20 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   21 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   22 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

 

KATYČIAI – ŠILUTĖ /už tilto į dešinę/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

Krūmas Hippophae rhamnoides L. – 

dygliuotasis šaltalankis 

Krūmas 1 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

1 Populus ×canadensis Moench – 1 2 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 
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kanadinė tuopa 

2 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - 

juodalksnis 

1 3 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

3 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - 

juodalksnis 

1 4 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 5 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

5 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - 

juodalksnis 

1 6 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

6 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - 

juodalksnis 

1 7 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 8 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

8 Ulmus laevis Pall. – paprastoji vinkšna 1 9 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

9 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 10 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

10 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 11 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

11 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 12 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   13 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   14 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   15 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   16 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas  Au – 7 m 

   17 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   18 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   19 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   20 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   21 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 



 

92 

   22 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   23 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   24 Acer ginnala Maxim. – ginalinis klevas Au – 7 m 

   25 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

   26 Rosa rugosa Thunb. – raukšlėtalapis 

erškėtis 

 

   27 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

 

   28 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

 

   29 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

 

   30 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

 

   31 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

 

   32 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - 

juodalksnis 

 

   33 Padus avium Mill. – paprastoji ieva  

   34 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

   35 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

   36 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

   37 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

   38 Betula pendula (Roth) – karpotasis  
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beržas 

   39 Salix caprea L. - blindė  

   40 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

 

   Eilė Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa ir 

Tilia europaea L. – europinė liepa linija 

Eilė 

 

 

Pašyšiuose sumedėjusių augalų asortimentas labai skurdus, vyrauja jauni medžiai. Būklė nebloga, įvairovė maža. 



 

94 

4.4. RUSNĖS SENIŪNIJOS ŽELDYNŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ BOTANINĖS 

ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Rusnės medžių asortimentas gana įvairus, rasta 101 medžių ir krūmų rūšis. Ši gyvenvietė 

išsiskiria senų, sveikų medžių gausa. Įspūdingo dydžio Neringos, Lakštingalų, Taikos gatvėse 

augančios liepos, ąžuolai, vinkšnos, uosiai. Gamtos paminklo statuso nusipelno paupio saloje 

(ties Šilutės gatve) augantys juodalksniai ir gluosniai. Rusnės saloje auga: 

1. Abies alba Mill. - europinis kėnis O 
2. Acer ginnala Maxim. - ginalinis klevas • 
3. Acer negundo L - uosialapis klevas • 
4. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
5. Acer pseudoplatanus L - platanalapis klevas • 
6. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
7. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
8. Alnus x hybrida A. Braum - gauruotasis gluosnis 
9. Amelanchier spicata (Lam.) Koch - varpinė medlieva O • 
10. Aralia chinensis L. - kininė aralia O 
11. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodvaisė aronija • 
12. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
13. Berberis thunbergii DC. - tunbergo raugerškis O 
14. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
15. Caragana arborescens Lam- paprastoji karagana • 
16. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė • 
17. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall- veltininė kryklė • 
18. Cerasus vulgaris Mill - paprastoji vyšnia O 
19. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindi. ex Spach-japoninis svarainis • 
20. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis O 
21. Cornus sanguinea L - raudonoji sedula 
22. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
23. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
24. Cotoneaster lucidus Schlecht - blizgantysis kaulenis • 
25. Crataegus mollis Scheele - švelnioji gudobelė O• 
26. Crataegus monogyna Jacq- vienapiestė gudobelė 
27. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
28. Fraxinus excelsior L.- paprastasis uosis 
29. Hedera helix L. - gebenė lipike 
30. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
31. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser- didžialapė hortenzija O 
32. Juglans cinerea L. - pilkasis riešutmedis O 
33. Juglans regia L. - graikinis riešutmedis O 
34. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
35. Juniperus sabina L - kazokinis kadagys O 
36. Juniperus sabina L. f. variegata - kazokinis kadagys O 
37. Juniperus virginiana L. - virgininis kadagys O 
38. Larix decidua Mill - europinis maumedis • 
39. Ligustrum vulgare L. - paprastasis ligustras O• 
40. Lonicera caprifolium L. - apskritalapis sausmedis • 
41. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. - dyglialapė mahonija O 
42. Malus domestica Borkh. - naminė obelis • 
43. Malus niedzwetzkyana dieck - Niedzveckio obelis O 
44. Malus toringo Siebold. - Zyboldo obelis O 
45. Padus avium Mill - paprastoji ieva 
46. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
47. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
48. Picea abies (L.) H. Karst - paprastoji eglė 
49. Picea glauca (Moench.) Voss - baltoji eglė O• 
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50. Picea glauca (Moench.) Voss f. conica Rehd. - baltoji eglė O 
51. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
52. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
53. Pinus nigra J. F. Arnold - juodoji pušis O 
54. Pinus sylvestris L - paprastoji pušis 
55. Populus alba L. - baltoji tuopa 
56. Populus canadensis Moench- kanadinė tuopa O 
57. Populus tremula L. - drebulė 
58. Prunus cerasifera Ehrh.) - kaukazinė slyva • 
59. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
60. Pyrus communis L - paprastoji kriaušė O 
61. Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
62. Quercus rubra L - raudonasis ąžuolas • 
63. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
64. Ribes alpinum L. - kalninis serbentas 
65. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
66. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas O• 
67. Robinia pseudoacacia L.- baltažiedė robinija • 
68. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
69. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
70. Salix alba L. - baltasis gluosnis 
71. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis 
72. Salix alba L. ssp. alba- baltasis gluosnis 
73. Salix caprea L. - blindė 
74. Saix cinerea L. - pilkasis karklas 
75. Salix dasyclados Wimm. - ilgalapis gluosnis 
76. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
77. Salix fragilis L. var. sphaerica Hrym. et Kob. - trapusis gluosnis 
78. Salix triandra ssp. amygdalina L. - krantinis gluosnis 
79. Salix viminalis L. - žilvitis 
80. Sambucus nigra L. - juodauogis šeivamedis • 
81. Sambucus nigra L. f. albovariega - juodauogis šeivamedis • 
82. Sambucus racemosa L. - raudonuogis šeivamedis • 
83. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun) - šermukšnialapė lanksvūnė • 
84. Sorbus aucuparia L - paprastasis šermukšnis 
85. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva 
86. Spiraea salicifolia L - gluosnialapė lanksva 
87. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake - baltauogė meškytė • 
88. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
89. Taxus baccata L. - europinis kukmedis O 
90. Thuja occidentalis L. - vakarinė tuja O 
91. Thuja orientalis L.- rytinė tuja O 
92. Tilia cordata Mill- mažalapė liepa 
93. Tilia euchlora K. Koch - grakščioji liepa O 
94. Tilia europaea L - europinė liepa O 
95. Tilia platyphyllos Scop - didžialapė liepa • 
96. Tilia tomentosa Moench- sidabrinė liepa O 
97. Ulmus glabra Huds. - kalninė guoba 
98. Ulmus laevis Pall - paprastoji vinkšna 
99. Viburnum lantaną L. - sodinis putinas • 
100. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
101.Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 
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NERINGOS GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškum

as 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

Krūmas Crataegus monogyna Jacq. f. grandiflora 

-  vienapiestė gudobelė 

Tvarkyti 

Krūmas 

2 Picea pungens Engelm. – dygioji 

eglė 

1 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 3 Picea pungens Engelm. – dygioji 

eglė 

1 

2 Tilia europaea L. – europinė liepa Tvarkyti 

1 

4 Picea pungens Engelm. – dygioji 

eglė 

1 

3 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji liepa  5 Ulmus glabra Huds. – kalninė 

guoba 

1 

4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 6 Acer ginnala Maxim. – ginalinis 

klevas 

1 

5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 7 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 8 Acer ginnala Maxim. – ginalinis 

klevas 

1 

7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 9 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 10 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 11 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

11 Thuja occidentalis L. – vakarinė tuja 1 13 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 
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12 Thuja occidentalis L. – vakarinė tuja 1 14 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

13 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 15 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

14 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 16 Tilia tomentosa Moench. – 

sidabrinė liepa 

1 

15 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 17 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 18 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

17 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 19 Tilia tomentosa Moench. – 

sidabrinė liepa 

1 

18 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 20 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 21 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

20 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji liepa 1 22 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

Tvarkyti 

21 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 23 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

22 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 24 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

23 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji liepa 1 25 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

24 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji liepa 1 26 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

25 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 27 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

Tvarkyti 

ar šalinti 

26 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 28 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

Tvarkyti 

ar šalinti 

27 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 29 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

Tvarkyti 

ar šalinti 

28 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 30 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji Tvarkyti 
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liepa ar šalinti 

29 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 31 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

30 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 32 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

31 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 33 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

32 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 34 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

33 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 35 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

34 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 36 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

35 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 37 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

36 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 38 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

37 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 39 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

38 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 40 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

39 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 41 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

40 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 42 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

41 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 43 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

42 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 44 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

43 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 45 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

44 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 46 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

45 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 47 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

46 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 48 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

47 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 49 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

48 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 50 Thuja occidentalis L. – vakarinė 

tuja 

1 

49 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 51 Thuja occidentalis L. – vakarinė 

tuja 

1 

50 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji liepa 1 52 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 



 

99 

51 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 53 Thuja occidentalis L. – vakarinė 

tuja 

1 

52 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė liepa 1 54 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

53 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 55 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

54 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 56 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

55 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 57 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

56 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji liepa 1 58 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

57 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 59 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

58 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 60 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

59 Tilia e1uropaea L. – europinė liepa 1 61 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

60 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 62 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

61 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 63 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

62 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

Genėti 

64 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

63 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 65 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

Tvarkyti 

64 Acer pseudoplatanus L. – platanalapis 

klevas 

1 66 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

65 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 67 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

66 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 68 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

67 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 69 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

68 Acer pseudoplatanus L. – platanalapis 1 70 Aesculus hippocastanum L. – 1 
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klevas paprastasis kaštonas 

69 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 71 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

70 Robinia pseudoacacia L. – baltažiedė 

robinija 

1 72 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

71 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 73 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

72 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 74 Tilia tomentosa Moench. – 

sidabrinė liepa 

1 

73 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 75 Tilia tomentosa Moench. – 

sidabrinė liepa 

1 

74 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 76 Tilia tomentosa Moench. – 

sidabrinė liepa 

1 

75 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 77 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

76 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 78 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

77 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 79 Tilia platyphyllos Scop. – 

didžialapė liepa 

1 

78 Quercus rubra L. – raudonasis ąžuolas 1 80 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

79 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 81 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

80 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 82 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

81 Acer pseudoplatanus L. – platanalapis 

klevas 

1 83 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

82 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 84 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1 

83 Acer pseudoplatanus L. – platanalapis 

klevas 

1 85 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 
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84 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 86 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

85 Acer pseudoplatanus L. – platanalapis 

klevas 

1    

86 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

87 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

88 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

89 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

90 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

91 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

92 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

93 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

94 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

95 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

96 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

97 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

98 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

99 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

Genėti 

   

100 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

Genėti 

   

 

 



 

102 

TAIKOS GATVĖ /nuo bažnyčios/ 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augal

ų 

skaiči

us 

 Augalo 

eiliškuma

s 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 1 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

2 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 2 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

3 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

4 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

5 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 5 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 6 Larix decidua Mill. – europinis 

maumedis 

1 

7 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 7 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

8 Ulmus laevis Pall. – paprastoji vinkšna 1 8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

9 Padus avium Mill. – paprastoji ieva 1 9 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

10 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 10 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

11 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 11 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

12 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   13 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   14 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 
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   15 Juglans cinerea L. – pilkasis 

riešutmedis 

1 

   16 Juglans cinerea L. – pilkasis 

riešutmedis 

1 

   17 Juglans cinerea L. – pilkasis 

riešutmedis 

1 

   18 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 
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BAŽNYČIOS ŠVENTORIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelis bulvaras prie paminklo: liepos – Tilia cordata Mill. Apie 100 

metų amžiaus, Au – 27-30 m. Apie 100 liepų medžių; 5 eilės po 25 

medžius. 

 

 

 

DONELAIČIO GATVĖ 

 

 

 

 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas pavadinimas Augalų 

skaičius 

1 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 

2 Quercus rubra L. – raudonasis ąžuolas 1 

3 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 

4 Juglans cinerea L. – pilkasis riešutmedis 1 

Au - 22 

5 Juglans cinerea L. – pilkasis riešutmedis 1 

Au - 22 

6 Juglans cinerea L. – pilkasis riešutmedis 1 

Au - 22 

7 Juglans cinerea L. – pilkasis riešutmedis 1 

Au - 22 

8 Juglans cinerea L. – pilkasis riešutmedis 1 

Au - 22 

9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

11 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 

12 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

13 Populus alba L. – baltoji tuopa 1 

14 Robinia pseudoacacia L. – baltažiedė robinija Didelė 

grupė 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Salix fragilis L. f. sphaerica – 

trapusis gluosnis 

1 



 

105 

ŠILUTĖS GATVĖ 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

2 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

3 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

4 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

5 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

6 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

7 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

8 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

9 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

10 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Grupė 

paupyje 

11 Alnus ×pubescens Tausch. – 

gauruotasis alksnis 

Stambūs 

medžiai 

12 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - 

juodalksnis 

1 

13 Salix alba L. ssp. alba – baltasis 

gluosnis 

1 

14 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 
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MEDŽIAI VERTI RAJONO GAMTOS PAMINKLO STATUSO 

 

NERINGOS GATVĖ 

Tilia tomentosa Moench. – sidabrinė liepa 

Ap – 2,30 m; Au – 16,5 m; Sk – 0,7 m 

LAKŠTINGALŲ GATVĖ 

Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 

Au – 20 m; Ap – 1,73 m; Sk – 0,51 m 

Aesculus hippocastanum L. – paprastasis kaštonas 

Au – 20,5 m; Ap – 2,85 m; Sk - 0,95 m 

TAIKOS GATVĖ 

Ulmus laevis Pall. – paprastoji vinkšna 

Au – 24 m; Ap – 2,80 m; Sk – 0,90 m; Am - ~150 metų. 

Acer platanoides L. – paprastasis klevas 

Au – 21 m; Ap – 1,88 m; Sk - 0,61 m 

Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 

Au – 23 m; Ap – 2,66 m; Sk – 0,75 m 

TIES ŠILUTĖS GATVE PAUPIO SALPOJE 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 

1 egz. Au – 18,5 m; Ap – 2,54 m; Sk – 0,68 m; Am - ~80 metų. 

2 egz. Au – 17 m; Ap – 1,90 m; Sk – 0,59 m; 

Tai galėtų būti medžiai gamtos paminklai. 

Salix alba L. ssp. alba – baltasis gluosnis 

Au – 17 m; Ap – 3,12 m; Sk – 0,87 m. Tai genetinis medis. 
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4.5. ŠVĖKŠNOS   SENIŪNIJOS   ŽELDYNŲ  MEDŽIŲ  IR  KRŪMŲ   BOTANINĖS 

ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Švėkšnos gyvenvietės dendrofloros įvairovė gana didelė; inventorizuotos 98 rūšys. Gana 

didelė formų įvairovė. Tačiau daugiausia egzotų rasta Švėkšnos parke ir privačiose valdose. 

Gatvėse ir skveruose įvairovė, lyginant su parke augančia, galėtų būti žymiai didesnė. Medžių 

būklė gera, kai kurie jų pašalinami, genimi, tvarkomi, atjauninami. Pažymėtini seni didieji 

paminkliniai medžiai Žalgirio ir Gediminaičių gatvėse. Stebima žymiojo Švėkšnos parko 

dendrofloros prastėjimo tendencija. Per pastarąjį 10 – metį  parko medžiai įžymybės gerokai 

nukentėjo, yra nepurškiami nuo ligų ir kenkėjų. Būtina įspėti savininkus dėl šio gražaus parko 

likimo. 

1. Abies alba Mill. - europinis kėnis O 
2. Acer negundo L - uosialapis klevas • 
3. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
4. Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. - margalapė aktinidija O 
5. Aesculus x carnea Hayne - rausvažiedis kaštonas O 
6. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
7. Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis 
8. Amelanchier ovalis Medik- paprastoji medlieva O 
9. Aralia chinensis L. - kininė aralia O 
10. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodavaisė aronija • 
11. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
12. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
13. Berberis thunbergii DC. - tunbergo raugerškis O 
14. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
15. Caragana arborescens Lam - paprastoji karagana • 
16. Carpinus betulus L. - paprastasis skroblas 
17. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė • 
18. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall - veltininė kryklė • 
19. Cerasus vulgaris Mill-paprastoji vyšnia O 
20. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray.) Parl.. - Lausono puskiparisis O 
21. Cornus sanguinea L.- raudonoji sedula 
22. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
23. Corylus avellana L. f. atropurpurea - paprastasis lazdynas 
24. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
25. Cotoneaster lucidus Schlecht - blizgantysis kaulenis • 
26. Crataegus mollis Scheele- švelnioji gudobelė O• 
27. Crataegus monogyna Jacq - vienapiestė gudobelė 
28. Forsytnia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
29. Fraxinus excelsior L - paprastasis uosis 
30. Ginkgo biloba L. – dviskiautis ginkmedis  
31. Gleditsia triacanthos L. — tridyglė gledičija O 
32. Hedera helix L. - gebenė lipike 
33. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
34. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser - didžialapė hortenzija O 
35. Juglans cinerea L. - pilkasis riešutmedis O 
36. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
37. Juniperus sabina L - kazokinis kadagys O 
38. Larix decidua Mill - europinis maumedis • 
39. Larix sibirica Ledeb. - sibirinis maumedis O 
40. Lonicera caprifolium L. - apskritalapis sausmedis • 
41. Magnolia denudata Desr - puošnioji magnolija O 
42. Malus domestica Borkh. - naminė obelis • 
43. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
44. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
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45. Philadelphus inodorus L. - bekvapis jazminas O 
46. Picea abies (L.) H. Karst -paprastoji eglė 
47. Pinus banksiana Lamb. - bankso pušis • 
48. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
49. Pinus nigra J. F. Arnold - juodoji pušis O 
50. Pinus strobus L. - veimutinė pušis 
51. Pinus sylvestris L.- paprastoji pušis 
52. Populus balsamifera L. - balzamine tuopa O• 
53. Populus canadensis Moench- kanadinė tuopa O 
54. Populus canescens (Aiton) Sm. - pilkoji tuopa 
55. Populus tremula L. - drebulė 
56. Potentilla fruticosa L. - krūminė sidabražolė • 
57. Prunus cerasifera Ehrh. - kaukazinė slyva • 
58. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
59. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - didžioji pocūgė • 
60. Pyrus communis L — paprastoji kriaušė O 
61. Ouercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
62. Quercus rubra L -  raudonasis ąžuolas • 
63. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
64. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
65. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas O• 
66. Robinia pseudoacacia L.- baltažiedė robinija • 
67. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
68. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
69. Salix alba L. - baltasis gluosnis 
70. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis 
71. Salix alba L. ssp. alba - baltasis gluosnis 
72. Salix caprea L. - blindė 
73. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
74. Salix myrsinifolia Salisb. - juosvasis gluosnis 
75. Salix pentandra L. - gluosnis virbis 
76. Salix viminalis L. - žilvitis 
77. Sambucus nigra L. - juodauogis šeivamedis • 
78. Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch - šluotinis sauskrūmis • 
79. Sorbus aria (L.) Crantz - miltingasis šermukšnis O 
80. Sorbus aucuparia L - paprastasis šermukšnis 
81. Spiraea chamaedryfolia L. - guobalapė lanksva 
82. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
83. Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva O 
84. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
85. Taxus baccata L. - europinis kukmedis O 
86. Thuja oceidentalis L. - vakarinė tuja O 
87. Thuja orientalis L.- rytinė tuja O 
88. Tilia cordata Mill - mažalapė liepa 
89. Tilia euchlora K. Koch - grakščioji liepa O 
90. Tilia europaea L.- europinė liepa O 
91. Tilia platyphyllos Scop- didžialapė liepa • 
92. Tilia tomentosa Moench- sidabrinė liepa O 
93. Tsuga canadensis (L.) Carriere - kanadinė cūga • 
94. Ulmus glabra Huds. - kalninė guoba 
95. Ulmus laevis Pall - paprastoji vinkšna 
96. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
97. Vitis vinifera L. - tikrasis vynmedis O• 
98. Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 
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SAUGOS – ŠVĖKŠNA PLENTAS 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškuma

s 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 4 Tilia tomentosa Moench. – sidabrinė 

liepa 

1 

5 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 5 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 6 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 7 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 8 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

9 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

10 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

11 Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa 

1    

12 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1    

13 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1    

 

ŽALGIRIO GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

Grupė Salix caprea L. - blindė Grupė 1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

1 Salix alba L. ssp. sericea – baltasis 

gluosnis 

1 2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 
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2 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

Krūmas Salix pentandra L. – gluosnis virbis Krūmas 4 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 
1 

Krūmas Salix myrsinifolia Salisb. – juosvasis 

gluosnis 

Krūmas 5 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 
1 

1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 6 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 
1 

2 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

3 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

4 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

5 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 10 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

6 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 11 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1 

7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 
1 

8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 13 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 
1 

9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 14 Ulmus glabra Huds. – kalninė guoba 1 

10 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 15 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

11 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 16 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

12 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 17 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

Am apie 

100 m 

13 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 18 Tilia europaea L. – europinė liepa Am apie 

100 m 

14 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 19 Tilia europaea L. – europinė liepa Am apie 

100 m 

15 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 20 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

Am apie 

100 m 

16 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 21 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 
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17 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 22 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

18 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 23 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
Tvarkyti

, viršūnę 

nupjauti 

19 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 24 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

20 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 25 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

21 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 26 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

22 Carpinus betulus L. – paprastasis 

skroblas 

1 27 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 
1 

23 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 28 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 
1 

24 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 29 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

25 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 30 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

26 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 31 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

27 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 32 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

28 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 33 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

29 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Tvarkyti 

arba 

šalinti 

34 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

Am apie 

100 m 

30 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 35 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

31 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 36 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

32 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 37 Populus ×canadensis Moench – Am apie 
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kanadinė tuopa 100 m, 

avarinė 

33 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 38 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

44 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 39 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

35 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 40 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 
1 

36 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 41 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 
1 

37 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 42 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

38 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 43 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

39 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 44 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

40 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 45 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

41 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 46 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

42 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 47 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 

43 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 48 Picea pungens Engelm. – dygioji 

eglė 

1 

44 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 49 Picea pungens Engelm. – dygioji 

eglė 

1 

45 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 50 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

46 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 51 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

47 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 52 Cerasus avium (L.) Moench. - trešnė 1 

48 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Tvarkyti

1 

53 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

49 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 54 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

50 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 55 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 1 
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uosis 
51 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 56 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

52 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 57 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

53 Populus ×canadensis Moench – 

kanadinė tuopa 

1 58 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 
1 

54 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 59 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

55 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 60 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

56 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 61 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

57 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1    

58 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

1    

59 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1    

60 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

61 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

62 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

63 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

64 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1    

65 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1    

66 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1    

67 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1    

68 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    
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LIEPŲ AIKŠTĖ (APSODINTA GEROS BŪKLĖS ĮVAIRIOMIS LIEPOMIS) 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

Grupėje Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Grupėje 

Grupėje Tilia euchlora K. Koch – grakščioji 

liepa ○ 

Grupėje 

Grupėje Tilia europaea L. – europinė liepa ○ Grupėje 

Grupėje Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė 

liepa ● 

Grupėje 

Grupėje Tilia tomentosa Moench. – sidabrinė 

liepa ○ 

Grupėje 
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MEDŽIAI VERTI RAJONO GAMTOS PAMINKLO STATUSO 

ŽALGIRIO GATVĖ 

Populus ×canadensis Moench – kanadinė tuopa ○ (ties Nr. 52) 

Au – 26,5 m; Ap – 3,25 m; Sk – 1,06 m 

Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 

Au – 22,5 m; Ap – 3,60 m; Sk – 1,31 m 

Tilia europaea L. – europinė liepa 

Au – 22,5 m; Ap – 2,99 m; Sk – 1,00 m; Am ~150 m. 

Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 

Au – 22,5 m; Ap – 3,30 m; Sk – 1,02 m 

Acer platanoides L. – paprastasis klevas 

Au – 20 m; Ap – 2,52 m; Sk – 0,95 m 

 

GEDIMINAIČIŲ GATVĖ (gale, dešinėje pusėje) 

Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 

4 labai stambūs medžiai 
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4.6. USĖNŲ SENIŪNIJOS ŽELDYNŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ BOTANINĖS 

ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Usėnų dendrofloros įvairovė nemaža: inventorizuotos 77 rūšys. Tai plačiai Lietuvoje 

paplitę medžiai ir krūmai. Didžiausia Usėnų vertybė - prie mokyklos esantis skveras su senais 

medžiais (skroblais, liepomis, uosiais, beržais) - tai medžiai - gamtos paminklai. Medžių būklė 

gera, retai pasitaiko mechaniškai sužalotų medžių. 

1. Acer ginnala Maxim. - ginalinis klevas • 
2. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
3. Acer pseudoplatanus L - platanalapis klevas • 
4. Acer saccharinum L. - sidabrinis klevas O 
5. Acer tataricum L. - totorinis klevas O • 
6. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
7. Amelanchier ovalis Medik - paprastoji medlieva O 
8. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodavaisė aronija • 
9. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
10. Betula pubescens Ehrh.- plaukuotasis beržas 
11. Caragana arborescens Lam - paprastoji karagana • 
12. Carpinus betulus L. - paprastasis skroblas 
13. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė • 
14. Cerasus vulgaris Mill - paprastoji vyšnia O 
15. Cornus sanguinea L.- raudonoji sedula 
16. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
17. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
18. Cotoneaster lucidus Schlecht - blizgantysis kaulenis • 
19. Crataegus mollis Scheele - švelnioji gudobelė O• 
20. Crataegus monogyna Jacq - vienapiestė gudobelė 
21. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
22. Fraxinus excelsior L - paprastasis uosis 
23. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
24. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser- didžialapė hortenzija O 
25. Juglans cinerea L. - pilkasis riešutmedis O 
26. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
27. Juniperus sabina L.- kazokinis kadagys O 
28. Juniperus sabina L. f.variegata - kazokinis kadagys O 
29. Larix sibirica Ledeb. - sibirinis maumedis O 
30. Ligustrum vulgare L. - paprastasis ligustras O• 
31. Malus domestica Borkh. - naminė obelis • 
32. Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - vėlyvoji ieva • 
33. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
34. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
35. Picea abies (L.) H. Karst - paprastoji eglė 
36. Picea glauca (Moench.) Voss - baltoji eglė O• 
37. Picea glauca (Moench.) Voss f. conica Rehd. - baltoji eglė O 
38. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
39. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
40. Pinus nigra J. F. Arnold - juodoji pušis O 
41. Pinus sylvestris L.- paprastoji pušis 
42. Populus canadensis Moench- kanadinė tuopa O 
43. Populus italica (Du Roi) – italinė tuopa (}• 
44. Populus suaveolens Fisch - kvapioji tuopa • 
45. Populus tremula L. - drebulė 
46. Prunus cerasifera Ehrh.) - kaukazinė slyva • 
47. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
48. Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
49. Quercus rubra L - raudonasis ąžuolas • 
50. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
51. Robinia pseudoacacia L - baltažiedė robinija • 
52. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
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53. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
54. Salix alba L. - baltasis gluosnis 
55. Salix alba L. ssp. alba - baltasis gluosnis 
56. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis 
57. Salix caprea L. - blindė 
58. Salix cinerea L. - pilkasis karklas 
59. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
60. Salix myrsinifolia Salisb.-juosvasis gluosnis 
61. Sambucus nigra L. - juodauogis šeivamedis • 
62. Sarothamnus scoparius (L.) W. D. J. Koch - šluotinis sauskrūmis • 
63. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun) - šermukšnialapė lanksvūnė • 
64. Sorbus aucuparia L - paprastasis šermukšnis 
65. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. - švedinis šermukšnis O 
66. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
67. Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva O 
68. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake - baltauogė meškytė • 
69. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
70. Taxus baccata L. - europinis kukmedis O 
71. Thuja oceidentalis L. - vakarinė tuja O 
72. Thuja orientalis L - rytinė tuja O 
73. Tilia cordata Mill — mažalapė liepa 
74. Tilia euchlora K. Koch - grakščioji liepa O 
75. Tilia europaea L - europinė liepa O 
76. Tilia platyphyllos Scop.- didžialapė liepa • 
77. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
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USĖNAI – ŠILUTĖ PLENTAS 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 1 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 2 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

3 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 3 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 4 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti  

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 5 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 6 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 7 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

8 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 8 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

9 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

9 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

10 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

10 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

11 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

11 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

Tvarkyti  

12 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

12 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

Tvarkyti  

13 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

13 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 
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14 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

14 F1raxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

15 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

15 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

16 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

16 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

17 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

17 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

18 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

18 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

19 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti 

19 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

20 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 20 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

21 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 21 Betula pubescens Ehr. – plaukuotasis 

beržas 

1 

22 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1    

23 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1    

24 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1    

25 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1    

26 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1    

27 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1    

28 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1    
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29 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1    

30 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1    

31 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1    

32 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1    

 

SKVERAS PRIE MOKYKLOS 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

2 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

5 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

Tvarkyti 

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   8 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

   9 Acer platanoides L. – paprastasis 1 
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klevas 

   10 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   11 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   12 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

KELIAS LINK GALZDONŲ 

1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1  1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

Tvarkyti  

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

8 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 8 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 
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   9 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

   10 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

   11 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

   12 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Iki miško 

sveikų 

beržų alėja 

 

 

NEMUNO GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 1 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

2 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 2 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

3 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

4 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 4 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 5 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Alėja 6 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Alėja 7 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  
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8 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Alėja 8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

9 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Alėja 9 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė liepa  

10 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Alėja 10 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė liepa  

11 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Alėja 11 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  

12 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Alėja 12 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  

13 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė 

liepa 

1 13 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Plyšęs - 

Tvarkyti 

14 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 14 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

15 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 15 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

16 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 16 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

17 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 17 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

18 Quercus petraea (Matt.) Liebl – 

bekotis ąžuolas 

1 18 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

19 Populus tremula L. - drebulė 1 19 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

20 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 20 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  

21 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 21 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

22 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 22 Salix alba L. ssp. coerulea – baltasis 

gluosnis 

 

23 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 23 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  
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24 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 24 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  

25 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 25 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  

26 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 26 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas  

27 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 27 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas  

28 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 28 Tilia europaea L. – europinė liepa  

29 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 29 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  

30 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 30 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

31 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 31 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

32 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 32 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

33 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 33 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

 

34 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 34 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

35 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 35 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas  

36 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 36 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

37 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

38 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

39 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

40 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    
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VERŽĖS GATVĖ 

Skveras    Skveras (jaunas) 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

Krūmokšnis Sarothamnus scoparius (L.) W. D. J. 

Koch – šluotinis sauskrūmis 

Krūmokš

-nis 

 Pinus mugo Turra – kalninė pušis  

 Taxus baccata L. – europinis 

kukmedis 

  Syringa vulgaris L. – paprastosios 

alyvos 

 

 Juniperus sabina L. – kazokinis 

kadagys 

  Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

 

 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl – 

lenktašakė forzitija 

  Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

 

 Spiraea salicifolia L. – gluosnialapė 

lanksva 

  Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

15-17 

meų alėja 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Grupė  Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

15-17 

meų alėja 

 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji 

eglė 

  Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

15-17 

meų alėja 

 Corylus avellana L. – paprastasis 

lazdynas 

  Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

15-17 

meų alėja 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

  Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

15-17 

meų alėja 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

  Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

15-17 

meų alėja 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

  Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

15-17 

meų alėja 

 Populus nigra J. F ‘Italica‘ – juodoji 

tuopa 
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MEDŽIAI VERTI RAJONO GAMTOS PAMINKLO STATUSO 

Šie mokyklos svere augantys medžiai gali būti skelbiami rajono reikšmės medžiais gamtos 

paminklais: 

Trys Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 

Au – 24 m 25 m 24m 

Ap – 2,77 m 3,57 m 3,17 m 

Sk – 0,76 m 1,15 m 0,99 m 

 

Vienas Carpinus betulus L. – paprastasis skroblas 

Au – 20 m 

Ap – 2,83 m 

Sk – 0,83 m 

 

Keturi Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas (Nemuno g.) 

Au – 18 m 16 m 17 m 13 m 

Ap – 1,75 m 1,28 m 1,81 m 1,20 m 

Sk – 0,51 m 0,41 m 0,59 m 0,39 m 

 

Du Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 

Au – 18 m 14 m 

Ap – 2,16 m 1,85 m 

Sk – 0,64 m 0,50 m 

Am – 75m. 70m. 
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4.7. VAINUTO SENIŪNIJOS ŽELDYNŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ BOTANINĖS ĮVAIROVĖS 

INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Vainuto dendroflora gana įvairi: Inventorizuotos 88 rūšys, tačiau egzotų įvairovė stebima ne 

valstybiniuose skveruose, bet privačiose sodybose (originalūs Laurinaičių sodybos želdiniai). 

Gatvės medžiai mažai pažeisti, jų būklė nebloga. Vainuto seniūnijoje augančių medžių bei krūmų 

asortimentas: 

1. Abies alba Mill. - europinis kėnis O 
2. Abies concolor (Gordon et Gled.) Lindi. ex Hildebr. - pilkasis kėnis O 
3. Abies sibirica Ledeb. - sibirinis kėnis O 
4. Acer ginnala Maxim. - ginalinis klevas • 
5. Acer negundo L - uosialapis klevas • 
6. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
7. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
8. Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis 
9. Amelanchier ovalis Medik - paprastoji medlieva O 
10. Aralia chinensis L. - kininė aralia O 
11. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodavaisė aronija • 
12. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
13. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
14. Berberis vulgaris L. 'Atropurpurea' - paprastasis raugerškis O 
15. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
16. Caragana arborescens Lam-paprastoji karagana • 
17. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė • 
18. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall - veltininė kryklė • 
19. Cerasus vulgaris Mill.- paprastoji vyšnia O 
20. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindi. ex Spach-japoninis svarainis • 
21. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebola et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis O 
22. Cornus mas L. (C. mascula L.) - geltonžiedė sedula O 
23. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
24. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
25. Cotoneaster lucidus Schlecht - blizgantysis kaulenis • 
26. Crataegus monogyna Jacq - vienapiestė gudobelė 
27. Forsytnia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
28. Fraxinus excelsior L — paprastasis uosis 
29. Hedera helix L. - gebenė lipike 
30. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
31. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser - didžialapė hortenzija O 
32. Juglans cinerea L. - pilkasis riešutmedis O 
33. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
34. Juniperus sabina L.- kazokinis kadagys O 
35. Juniperus sabina L.'Variegata' - kazokinis kadagys O 
36. Juniperus virginiana L. - virgininis kadagys O 
37. Larix decidua Mill - europinis maumedis • 
38. Larix sibirica Ledeb. - sibirinis maumedis O 
39. Lonicera caprifolium L. – apskritalapis sausmedis 
40. Malus domestica Borkh. - naminė obelis • 
41. Padus avium Mill - paprastoji ieva 
42. Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - vėlyvoji ieva • 
43. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
44. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
45. Picea abies (L.) H. Karst - paprastoji eglė 
46. Picea glauca (Moench.) Voss f. 'Conica' Rehd. - baltoji eglė O 
47. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
48. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
49. Pinus sylvestris L - paprastoji pušis 
50. Populus balsamifera L. - balzamine tuopa O* 
51. Populus tremula L. - drebulė 
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52. Potentilla fruticosa L. - krūminė sidabražolė • 
53. Prunus cerasifera Ehrh. - kaukazinė slyva • 
54. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
55. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - didžioji pocūgė • 
56. Pyrus communis L.- paprastoji kriaušė O 
57. Quercus petraea (Matt.) Lieb. - bekotis ąžuolas 
58. Ouercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
59. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
60. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
61. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas O • 
62. Robinia pseudoacacia L.- baltažiedė robinija • 
63. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
64. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
65. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis 
66. Salix alba L. ssp. alba - baltasis gluosnis 
67. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
68. Salix myrsinifolia Salisb. - juosvasis karklas 
69. Salixpurpurea L. - purpurinis karklas 
70. Salix viminalis L. - žilvitis 
71. Sambucus racemosa L. - raudonuogis šeivamedis • 
72. Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch - šluotinis sausakrūmis • 
73. Sorbus aucuparia L - paprastasis šermukšnis 
74. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
75. Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva O 
76. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
77. Taxus baccata L. - europinis kukmedis ( ) O 
78. Thuja oceidentalis L. - vakarinė tuja O 
79. Thuja orientalis L - rytinė tuja O 
80. Tilia cordata Mill.- mažalapė liepa 
81. Tilia europaea L - europinė liepa O 
82. Tilia platyphyllos Scop - didžialapė liepa • 
83. Ulmus glabra Huds. - kalninė guoba 
84. Ulmus minor Mill. - paprastasis skirpstas 
85. Viburnum lantana L. - sodinis putinas • 
86. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
87. Vitis vinifera L. - tikrasis vynmedis O • 
88. Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 



 

129 

TAURAGĖS GATVĖ 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

Gyvatvorė Thuja orientalis L. Gyvatvorė 

Krūmas Buxus sempervirens L. – paprastasis 

buksmedis 

Krūmas 

1 Ulmus glabra Huds. – kalninė guoba 1 

2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

 

Laurinaičio sodyba – originali, gražiai sutvarkyta, įvairiai egzotais apsodinta sodyba. 

 

GALNĖS GATVĖ /link Ž. Naumiesčio/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas pavadinimas Augalų 

skaičius 

1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 1 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

2 Salix alba L. ssp. alba – baltasis 

gluosnis 

1 2 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

3 Salix caprea L. - blindė 1 3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

6 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

7 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 7 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 8 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 1 
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šermukšnis 

9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 9 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė Am - 15 

m  

10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 10 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

Am - 15 

m 

11 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 11 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

12 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 12 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

13 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 13 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

14 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 14 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

15 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 15 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 16 Pinus sylvestris L. – paprastoji pušis 1 

17 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 17 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

18 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 18 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

19 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

20 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 20 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl – 

lenktašakė forzitija 

Krūmas 

Krūmas Spiraea salicifolia L. – gluosnialapė 

lanksva 

Krūmas 21 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

1 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 22 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 23 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   24 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   25 Pinus sylvestris L. – paprastoji pušis 1 

   26 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 
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   27 Pinus sylvestris L. – paprastoji pušis 1 

   28 Pinus sylvestris L. – paprastoji pušis 1 

   29 Pinus sylvestris L. – paprastoji pušis 1 

   30 Pinus sylvestris L. – paprastoji pušis 1 

   31 Pinus sylvestris L. – paprastoji pušis 1 

   32 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   33 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   34 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   35 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   36 Larix decidua Mill. – europinis maumedis 1 

   37 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   38 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

   39 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   40 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   41 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

   42 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 

   43 Acer negundo L. – uosialapis klevas 1 

   44 Acer negundo L. – uosialapis klevas 1 

   45 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   46 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   47 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   48 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   49 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   Grupė Tilia europaea L. – europinė liepa Grupė 

   Grupė Tilia europaea L. – europinė liepa Grupė 

   Grupė Tilia europaea L. – europinė liepa Grupė 



 

132 

   Grupė Tilia europaea L. – europinė liepa Grupė 

   Grupė Tilia europaea L. – europinė liepa Grupė 

   Grupė Tilia europaea L. – europinė liepa Grupė 

   Grupė Tilia europaea L. – europinė liepa  

   Grupė Acer platanoides L. – paprastasis klevas Grupė 

   Grupė Acer platanoides L. – paprastasis klevas Grupė 

   Grupė Acer platanoides L. – paprastasis klevas Grupė 

   Grupė Acer platanoides L. – paprastasis klevas Grupė 

   Grupė Acer platanoides L. – paprastasis klevas Grupė 

   Grupė Acer platanoides L. – paprastasis klevas Grupė 

 

BARANAUSKO GATVĖ /link Bikavėnų/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 1 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 3 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 4 Salix alba L. – baltasis gluosnis 1 

5 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 5 Quercus petraea (Matt.) Liebl – bekotis 

ąžuolas 

1 

6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 6 Populus balsamifera L. – balzaminė 

tuopa 

1 

7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 7 Populus balsamifera L. – balzaminė 

tuopa 

1 

8 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 8 Tilia europaea L. – europinių liepų + Eilė 
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Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

9 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 9 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

10 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 10 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

11 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 11 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

12 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 12 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų  

Eilė 

13 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 13 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų17 

Eilė 

14 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 14 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

15 Quercus robur L. – paprastasis 

ąžuolas 

1 15 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 16 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

17 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 17 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

18 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

Tvarkyti 

18 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

Tvarkyti 

19 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

20 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

Tvarkyti 

20 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

21 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 21 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

22 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 22 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 
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23 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 ties 

bažnyčia 

šalinti 

23 Tilia europaea L. – europinių liepų + 

Tilia cordata Mill. – mažalapių liepų 

Eilė 

24 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 24 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

25 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 25 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

26 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 26 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

27 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 27 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

Tvarkyti 

28 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 28 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

29 Larix decidua Mill. – europinis 

maumedis 

1 29 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

30 Larix decidua Mill. – europinis 

maumedis 

1 30 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

31 Larix decidua Mill. – europinis 

maumedis 

1 31 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

32 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 32 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

33 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 33 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

34 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 34 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

35 Salix alba L. – baltasis gluosnis 1 35 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

36 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 36 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

37 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 37 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

38 Acer platanoides L. – paprastasis 1 38 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 
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klevas 

   39 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   40 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

   41 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

   42 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   43 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   44 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   45 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   46 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

   47 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   48 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

Am -30  

   49 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   50 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   51 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   52 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   53 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   54 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   55 Ulmus glabra Huds. – kalninė guoba 1 

   56 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   57 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   58 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 
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   59 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   60 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 

   61 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1 

   62 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   63 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   64 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   65 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   66 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   67 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

   68 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   69 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   70 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

   71 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   72 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   73 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   74 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   75 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   76 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   77 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   78 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   79 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 

   80 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 
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   81 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   82 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

   83 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 
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                                          ŠVENTORIUJE 

 

Augalo 

eiliškum

as 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

2 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

4 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

5 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

6 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

7 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

9 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

10 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

11 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

13 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

14 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 
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4.8. VILKYČIŲ   GYVENVIETĖS IR PARKO   ŽELDYNŲ   MEDŽIŲ   IR   KRŪMŲ   

BOTANINĖS ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Vilkyčių dendroflora gana įvairi, inventorizuota 112 medžių ir krūmų rūšių. Bet 

didžiausia įvairovė aptikta 1990 m. įkurtame parke. Gatvėse ir prie gatvių esančiuose skveruose 

rūšinė įvairovė nedidelė, pasigendama spygliuočių ir margalapių lapuočių formų. 

1. Abies alba Mill. - europinis kėnis O 
2. Abies concolor (Gordon et Gled.) Lindi. ex Hildebr. - pilkasis kėnis O 
3. Abies nordmanniana (Steven) Spach - kaukazinis kėnis O 
4. Abies sibirica Ledeb. - sibirinis kėnis O 
5. Acer ginnala Maxim. - ginalinis klevas • 
6. Acer negundo L - uosialapis klevas • 
7. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
8. Acer pseudoplatanus L - platanalapis klevas • 
9. Acer tataricum L. - totorinis klevas O • 
10. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
11. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
12. Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis 
13. Amelanchier spicata (Lam.) Koch - varpinė medlieva O • 
14. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott -juodavaisė aronija • 
15. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
16. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
17. Berberis thunbergii DC. - Tunbergo raugerškis O 
18. Berberis vulgaris L. f. atropurpurea - paprastasis raugerškis 
19. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
20. Caragana arborescens Lam - paprastoji karagana • 
21. Carpinus betulus L. - paprastasis skroblas 
22. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė • 
23. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall- veltininė kryklė • 
24. Cerasus vulgaris Mill - paprastoji vyšnia O 
25. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindi. ex Spach-japoninis svarainis • 
26. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis O 
27. Cornus mas L. (C. mascula L.) - geltonžiedė sedula O 
28. Cornus sanguinea L - raudonoji sedula 
29. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
30. Corylus avellana L. f. atropurpurea - paprastasis lazdynas 
31. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
32. Cotoneaster lucidus Schlecht - blizgantysis kaulenis • 
33. Crataegus monogyna Jacq - vienapiestė gudobelė 
34. Elaeagnus argentea Pursh- amerikinis žilakrūmis • 
35. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
36. Fraxinus excelsior L.- paprastasis uosis 
37. Fraxinus excelsior L. ‘Pendula' - paprastasis uosis O 
38. Hedera helix L. - gebenė lipike 
39. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
40. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser - didžialapė hortenzija O 
41. Juglans regia L. - graikinis riešutmedis O 
42. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
43. Juniperus sabina L.- kazokinis kadagys O 
44. Larix decidua Mill - europinis maumedis • 
45. Larix sibirica Ledeb. - sibirinis maumedis O 
46. Ligustrum vulgare L. - paprastasis ligustras O* 
47. Lonicera caprifolium L. - apskritalapis sausmedis • 
48. Lonicera xylosteum L - paprastasis sausmedis 
49. Magnolia denudata Desr - puošnioji magnolija O 
50. Malus domestica Borkh. - naminė obelis • 
51. Malus toringo Siebold. - Zyboldo obelis O 
52. Padus avium Mill - paprastoji ieva 
53. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
54. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
55. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - putinalapis pūslenis O • 
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56. Picea abies (L.) H. Karst - paprastoji eglė 
57. Picea glauca (Moench.) Voss f. conica Rehd. - baltoji eglė O 
58. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
59. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
60. Pinus strobus L. - veimutinė pušis O 
61. Pinus sylvestris L.- paprastoji pušis 
62. Populus alba L. - baltoji tuopa O • 
63. Populus canadensis Moench- kanadinė tuopa O 
64. Populus tremula L. - drebulė 
65. Prunus cerasifera Ehrh.) - kaukazinė slyva • 
66. Prunus domestica L. - naminė slyva O 
67. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - didžioji pocūgė • 
68. Pyrus communis L - paprastoji kriaušė O 
69. Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
70. Quercus robur L. 'Fastigiata' A. DC. - paprastasis ąžuolas O 
71. Quercus rubra L - raudonasis ąžuolas • 
72. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
73. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
74. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas O • 
75. Robinia pseudoacacia L.- baltažiedė robinija • 
76. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
77. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
78. Salix alba L. - baltasis gluosnis 
79. Salix alba L. ssp. alba- baltasis gluosnis 
80. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis 
81. Salix caprea L. - blindė 
82. Salix cinerea L. - pilkasis karklas 
83. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
84. Salix fragilis L. var. sphaerica Hrynievv et Kob. - trapusis gluosnis 
85. Salix myrsinifolia Salisb-juosvasis karklas 
86. Salix purpurea L. - purpurinis karklas 
87. Salix triandra L. - krantinis gluosnis 
88. Salix viminalis L. – gluosnis žilvitis 
89. Sambucus racemosa L. - raudonuogis šeivamedis • 
90. Sorbus aria (L.) Crantz - miltingasis šermukšnis O 
91. Sorbus aucuparia L.- paprastasis šermukšnis 
92. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. - švedinis šermukšnis O 
93. Sorbus hybrida L. - šiaurinis šermukšnis O 
94. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
95. Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva O 
96. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake - baltauogė meškytė • 
97. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
98. Taxus baccata L. - europinis kukmedis O 
99. Thuja occidentalis L. - vakarinė tuja O 
100. Thuja occidentalis L.var.  fastigiata Beiss - vakarinė tuja 
101. Thuja orientalis L - rytinė tuja O 
102. Tilia cordata Mill.- mažalapė liepa 
103. Tilia euchlora K. Koch - grakščioji liepa O 
104. Tilia europaea L.- europinė liepa O 
105. Tilia platyphyllos Scop - didžialapė liepa • 
106. Tilia tomentosa Moench- sidabrinė liepa O 
107. Ulmus glabra Huds. - kalninė guoba 
108. Ulmus laevis Pall. - paprastoji vinkšna 
109. Ulmus minor Mill. - paprastasis skirpstas 
110. Viburnum lantaną L. - sodinis putinas • 
111. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
112. Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 

 

Senoje dalyje apželdinimas menkas tik naujame kvartale ir parke prie jo didesnė įvairovė. 

Parkas įkurtas 1990. 
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ŠILUTĖ – KLAIPĖDA PLENTAS 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eilišku

mas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas pavadinimas Augalų 

skaičius 

1 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 1 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 2 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 T, Š 

3 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 3 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 G ir T 

4 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 4 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 G ir T 

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 5 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 G ir T 

6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 T ir G 6 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 G ir T 

7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 G ir T 

8 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 8 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 G ir T 

9 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

10 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

11 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

12 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia Alėja    
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cordata Mill. – mažalapė liepa 

13 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

14 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

15 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

16 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

17 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

18 Tilia europaea L. – europinė liepa ir Tilia 

cordata Mill. – mažalapė liepa 

Alėja    

 DVIRAČIŲ TAKAS   DVIRAČIŲ TAKAS  

1 Salix alba L. ssp. coerulea – baltasis 

gluosnis 

1 1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

2 Tilia europaea L. – europinė liepa Am – 50 2 Tilia europaea L. – europinė liepa Am – 50 

3 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 4 Salix alba L. – baltasis gluosnis 1 

5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 5 Ulmus laevis Pall. – paprastoji vinkšna Tvarkyti 

6 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 6 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 



 

143 

7 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 7 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

8 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 8 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

9 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 9 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

10 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 10 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

11 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas G enėti 1 11 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 

12 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

13 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 13 Salix fragilis L. – trapusis gluosnis 1 

14 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 Gyvatvorė Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas ir 

tarp jų Acer platanoides L. – paprastasis klevas 

Gyvatvorė 

15 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 Gyvatvorė Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas ir 

tarp jų Acer platanoides L. – paprastasis klevas 

Gyvatvorė 

16 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 Gyvatvorė Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas ir 

tarp jų Acer platanoides L. – paprastasis klevas 

Gyvatvorė 

17 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 1 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

18 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 2 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

19 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 3 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

20 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 4 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

21 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 5 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

22 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 6 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

23 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 7 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 
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24 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 8 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 

25 Ulmus minor Mill. – paprastasis skirpstas 1 9 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 

26 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 10 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

27 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 11 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

28 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 12 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

29 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Tvarkyti 13 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

30 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 14 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

31 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 15 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

32 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 16 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

33 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 17 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė Šalinti 

34 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 18 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

35 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 19 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 Šalinti 

 

36 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 20 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

37 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 21 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

38 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 22 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 
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39 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 23 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

40 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 24 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

41 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 25 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

42 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 26 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

43 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1 27 Picea abies (L.) H. Karst. – paprastoji eglė 1 

44 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1  Takas baigiasi  

45 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

46 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

47 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

48 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

1    

 

Visas dviračių take esančias apie 40-45 m. amžiaus guobas reikia genėti. 
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PAKELĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškum

as 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 3 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

4 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Tvarkyti 4 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

5 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas 1 5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

6 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 6 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 

7 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 7 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

9 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

10 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

11 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    
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4.9. VAINUTO SENIŪNIJOS BALČIŲ PARKO MEDŽIŲ   IR   KRŪMŲ   BOTANINĖS 

ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Balčių parkas įkurtas Vainuto seniūnijoje kairėje kelio Vainutas – Tauragė pusėje, užima 

2,1 ha plotą. Parkas pradėtas kurti prieš 15 metų, tačiau išplėstas bei didžioji dalis medelių 

pasodinta tik prieš 1-7 metus.  

„Senesnieji“ medžiai (iki 22 cm skersmens ir iki 7 m aukščio) išsidėsto aiškiai 

įžiūrimomis 4 eilėmis dešinėje asfaltuoto kelio, pasukančio važiuojant nuo Vainuto pusės 

Tauragės link nuo pat pagrindinio kelio iki Balčių gyvenvietės namų pradžios. 

Parkas ir toliau sodinamas medelius griežtai išdėstatnt eilėmis ir todėl tampa labiau 

panašus į sodą nei į parką. Parko kūrimo koncepciją čia sunku įžvelgti – medelių asortimentas 

pasirinktas visiškai atsitiktinis, nesuformuotos nei lapuočių nei spygliuočių medžių grupės nei 

pagal taksonų parinkimą, nei pagal ardus, nei pagal spalvinius ar augalų lajų formų akcentus; 

medeliai skursta, o be to daugelis jų aplaužyti ir reikalingi atsodinti. Centrinėje bei tolimiausioje 

nuo kelio parko dalyse, kur puiki vieta reprezentaciniams medžiams bei soliterams, kažkodėl 

auginami žemaūgiai krūmai (raukšlėtalapis erškėtis - Rosa rugosa Thunb., 5 krūmų sodinio 

putino (Viburnum lantana L.) grupelė, dvi grupės kaukazinių slyvų (Prunus cerasifera Ehrh.), 

trys europinio ožekšnio (Hippophae rhamnoides L.), dvi brandaus dygliuotojo šaltalankio 

(Hippophae rhamnoides L.) grupės bei du paprastojo raugerškio (Berberis vulgaris L.) krūmai, 

kuriuos vėliau visiškai paslėps iš parko pakraščių pasodinti aukšti išaugantys medžiai.Viso parke 

auga apie 200 medžių ir krūmų vienetų, vidutiniškai 1,5-3 m aikščio.. 

Parko želdiniuose dominuoja mažalapė (Tilia cordata Mill.) ir kai kurios kitos liepų 

rūšys, karpotasis beržas (Betula pendula Roth.) paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.) (beje, 

pastarieji ypač maži, nesiekiantys net 1 metro), taip pat auga paprastasis šermukšnis (Sorbus 

aucuparia L.), 4 metrų aukščio platanalapių klevų (Acer pseudoplatanus L.) grupė, vienas 

sibirinis kėnis (Abies sibirica Ledeb). 

Balčių parko dendrofloros rūšių asortimentas, pretenduojant į parko statusą, yra 

neleistinai skurdus, apimantis vos 18 rūšių:rtas  

187. Abies sibirica Ledeb. - sibirinis kėnis O 
188. Acer platanoides L. – paprastasis klevas 
189. Acer pseudoplatanus L.- platanalapis klevas • 
190. Berberis vulgaris L. - paparastasis raugerškis 
191. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
192. Crataegus monogyna Jacq. – vienapiestė gudobelė 
193. Euonymus europaeus L -  europinis ožekšnis 
194. Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 
195. Hippophae rhamnoides L. – dygliuotasis šaltalankis 
196. Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
197. Padus avium Mill. – paprastoji ieva 
198. Picea abies L. – paprastoji eglė 
199. Prunus cerasifera Ehrh. – kaukazinė slyva 
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200. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
201. Rosa rugorsa Thunb. – raukšlėtalapis erškėtis 
202. Sorbus aucuparia L. – paprastasis šermukšnis 
203. Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 
204. Tilia platyphyllos Scop.. – didžialapė liepa 

 

Akivaizdu, kad parką reikėtų gerokai praturtinti tiek vietinėmis, tiek ir introdukuotomis  

sumedėjusių augalų rūšimis, jas tarpusavyje derinant, numačius aiškų parko atnaujinimo ir  

puoselėjimo planą.
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BALČIŲ PARKAS 

1 eilė      2 eilė 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Padus avium Mill. – paprastoji ieva Au 2 m 1 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 3 m 

Sk  6 cm 

2 Crataegus monogyna Jacq. – vienapiestė 

gudobelė 

Au 2,5 m 2 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 5 m 

Sk  20  

cm 

3 Crataegus monogyna Jacq. – vienapiestė 

gudobelė 

Au 4 m 3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 3 m 

Sk  6 cm 

4 Crataegus monogyna Jacq. – vienapiestė 

gudobelė 

Au 4 m 4 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 3 m 

Sk  8 cm 

5 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 2 m 5 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 7 m 

Sk  23 

cm 

6 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 2 m 6 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 7 m 

Sk  25 

cm 

7 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 4 m 7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m 

Sk  7 cm 

8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 4 m 8 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 8 m 

Sk  25 

cm 

9 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

Au 2 m 9 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 6 m 

Sk  15 

cm 

10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 1,5 m 10 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 6 m 

Sk  20 

cm 

11 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Au 0,5 m 11 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  18 
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cm 

12 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 2 m 12 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m 

Sk  6 cm 

13 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m 13 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m 

Sk  10 

cm 

14 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

Au 5 m 14 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  14 

cm 

15 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  10 cm 

15 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 7 m 

Sk  18 

cm 

16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  10 

cm 

17 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Au 2,5 m 17 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  18 

cm 

18 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Nupjauta 18 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  12 

cm 

19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m 19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m 

Sk  7 cm 

20 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 2 kami Au 4 m 20 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 5 m 

Sk  25 

cm 

21 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 21 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  20 

cm 

22 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 1,5 m 22 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  18 

cm 

23 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 1,5 m 23 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 5 m 

Sk  18 
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cm 

24 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 1,5 m 24 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  16 

cm 

25 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m 

Sk  18 cm 

25 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 2,5 m 

Sk  5 cm 

26 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 2,5 m 26 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m 

Sk  14 

cm 

27 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Atžalos    

28 Tilia platyphyllos Scop.. – didžialapė liepa Au 2,5 m 

Sk  6 cm 

   

 

3 eilė      4eilė 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškuma

s 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Au 2 m 

Sk 2 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 2,5 m  

Sk 10 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 1,5 m  Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 2 m  

Sk 6 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m  

Sk 8 cm 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 7 m  

Sk 22 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 5 m  

Sk 15 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 16 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 10 cm 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 6 m  

Sk 18 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 14 cm 

 Prunus cerasifera Ehrh. – kaukazinė slyva Au ~4 m 
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 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 3 m  

Sk 10 cm 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 7 m  

Sk 20 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 14 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 5 m  

Sk 14 cm 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 9 m  

Sk 28 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 10 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 6 m  

Sk 15 cm 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis beržas Au 7 m  

Sk 18 cm 

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 3 

kamienai 

Sk po 10 

cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 5 m  

Sk 16 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 cm 

   

 Sorbus aucuparia L. – paprastasis 

šermukšnis 

Au 4 m  

Sk 10 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 14 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 12 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m  

Sk 8 cm 

   

 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Au 4 m     
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Sk 18 cm 
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4.10. VAINUTO SENIŪNIJOS ATGIMIMO ĄŽUOLYNO ŽELDYNŲ   MEDŽIŲ   IR   

KRŪMŲ   BOTANINĖS ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS 

ĮVERTINIMAS 

 

 Vaizdingoje pakilioje vietoje abipus kelio Šilutė-Vainutas prieš pat Vainuto 

gyvenvietę 1990 metais 7,2 ha plote pasodintas Atgiminmo Ąžuolynas. 

 Kairėje kelio Šilutė-Vainutas pusėje šiuo metu žaliuoja 91 paprastastasis ąžuolas 

(Querqus robur L.). Medeliams jau apie 25 metus. Jie yra puikios sanitarinės būklės, 

kruopščiai prižiūrėti. 

 Dešinėje kelio Šilutė-Vainutas pusėje inventorizuoti augantys 203 paprastastastieji 

ąžuolai (Querqus robur L.), 14 mažalapių (Tilia cordata L.) liepų, 1 paprastasis (Acer 

platanoides L.) klevas  ir vienas, gerokai augesnis nei kiti, platanalapis (Acer 

pseudoplatanus L.) klevas. Medeliai taip pat yra geros būklės, matyti, kad kai kurie atsodinti 

vėliau. Yra keletas skurstančių bei aplaužytų medelių, kuriuos reikėtų atsodinti. 
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4.11. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO SENIŪNIJOS   ŽELDYNŲ   MEDŽIŲ   IR   

KRŪMŲ   BOTANINĖS ĮVAIROVĖS INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS 

ĮVERTINIMAS 

Žemaičių Naumiesčio sortimentas gana didelis, inventorizuotos 106 medžių ir krūmų 

rūšys. Čia stebėta ir formų didesnė įvairovė. Išsiskiria naujos sodybos, gyvenvietės dalis 

netoli kapinių, taip pat dideli, seni medžiai (šalia tilto auga ąžuolas, prie upelio - gluosnis) 

nusipelnantieji gamtos paminklo statuso. 

1. Abies alba Mill. - europinis kėnis O 
2. Abies sibirica Ledeb. - sibirinis kėnis O 
3. Acer negundo L - uosialapis klevas • 
4. Acer negundo L. 'Variegatum'- uosialapis klevas • 
5. Acer platanoides L. - paprastasis klevas 
6. Acer pseudoplatanus L - platanalapis klevas • 
7. Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. - margalapė aktinidija O 
8. Aesculus hippocastanum L. - paprastasis kaštonas • 
9. Aesculus x carnea Hayne - rausvažiedis kaštonas O 
10. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - juodalksnis 
11. Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis 
12. Amelanchier ovalis Medik. - paprastoji medlieva O 
13. Aralia elata (Mig.) Seem. - aukštoji aralia O 
14. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - juodavaisė aronija • 
15. Betula x aurata Borkh. - paprastasis beržas 
16. Betula pendula (Roth) - karpotasis beržas 
17. Berberis thunbergii DC. - Tunbergo raugerškis O 
18. Berberis thunbergii DC 'Atropurpurea' - Tunbergo raugerškis raudonlapė forma O 
19. Buxus sempervirens L. - paprastasis buksmedis O 
20. Caragana arborescens Lam.- paprastoji karagana • 
21. Cerasus avium (L.) Moench- trešnė • 
22. Cerasus tomentosa (Thunb.) VVall - veltininė kryklė • 
23. Cerasus vulgaris Mill -paprastoji vyšnia O 
24. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindi. ex Spach-japoninis svarainis • 
25. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. - žirniavaisis puskiparisis O 
26. Cornus sanguinea L — raudonoji sedula 
27. Corylus avellana L. - paprastasis lazdynas 
28. Corylus avellana L. f. atropurpurea -paprastasis lazdynas 
29. Cotoneaster horizontalis Decne - gulsčiasis kaulenis O • 
30. Cotoneaster integerrimus Medik. - paprastasis kaulenis O 
31. Cotoneaster lucidus Schlecht - blizgantysis kaulenis • 
32. Crataegus monogyna Jacq.- vienapiestė gudobelė 
33. Crataegus rhipidophylla Gandoger - miškinė gudobelė 
34. Deutzia scabra Thunb. - šiurkščioji deucija O 
35. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl - lenktašakė forzitija O 
36. Fraxinus excelsior L.- paprastasis uosis 
37. Hedera helix L. - gebenė lipike 
38. Hippophae rhamnoides L. - dygliuotasis šaltalankis • 
39. Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser - didžialapė hortenzija O 
40. Juglans regia L. - graikinis riešutmedis O 
41. Juniperus communis L. - paprastasis kadagys 
42. Juniperus virginiana L. f. piramidalis carr. - virgininis kadagys O 
43. Larix decidua Mill - europinis maumedis • 
44. Larix sibirica Ledeb.- sibirinis maumedis O 
45. Ligustrum vulgare L. - paprastasis ligustras O • 
46. Lonicera caprifolium L. - apskritalapis sausmedis • 
47. Magnolia denudata Desr. - puošnioji magnolija O 
48. Mahonia aąuifolium (Pursh) Nutt. - dyghalapė mahonija O 
49. Malus domestica Borkh. - naminė obelis • 
50. Padus avium Mill.- paprastoji ieva 
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51. Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - vėlyvoji ieva • 
52. Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - triskiautis vynvytis O 
53. Philadelphus coronarius L. - darželinis jazminas O 
54. Picea abies (L.) H. Karst - paprastoji eglė 
55. Picea abies (L.) H. Karst. f. gyvatšakė Beiss. Th. Fries.- paprastoji eglė 
56. Picea abies (L.) H. Karst. f. nidiformis Beiss. Th. Fries.- paprastoji eglė 
57. Picea abies (L.) H. Karst. f. virgata - paprastoji eglė 
58. Picea glauca (Moench.) Voss - baltoji eglė O • 
59. Picea pungens Engelm. - dygioji eglė O 
60. Pinus banksiana Lamb. - bankso pušis • 
61. Pinus mugo Turra - kalninė pušis • 
62. Pinus strobus L. - veimutinė pušis O 
63. Pinus sylvestris L - paprastoji pušis 
64. Populus nigra L. - juodoji tuopa 
65. Populus nigra L. 'Plantierensis' - juodoji tuopa 
66. Populus suaveolens Fisch. - kvapioji tuopa • 
67. Populus tremula L. - drebulė 
68. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - didžioji pocūgė • 
69. Pyrus communis L - paprastoji kriaušė O 
70. Quercus robur L. - paprastasis ąžuolas 
71. Rhus typhina L. - rūgštusis žagrenis O 
72. Ribes nigrum L. - Juodasis serbentas 
73. Ribes rubrum L. - raudonasis serbentas O • 
74. Robinia pseudoacacia L - baltažiedė robinija • 
75. Rosa canina L. - paprastasis erškėtis 
76. Rosa rugosa Thunb. - raukšlėtalapis erškėtis • 
77. Salix alba L. - baltasis gluosnis 
78. Salix alba L. ssp. coerulea - baltasis gluosnis 
79. Salix alba L. ssp. alba- baltasis gluosnis 
80. Salix caprea L. - blindė 
81. Salix fragilis L. - trapusis gluosnis 
82. Salix viminalis L. – gluosnis žilvitis 
83. Sambucus racemosa L. - raudonuogis šeivamedis • 
84. Sarothamnus scoparius (L.) W.D. J.Koch - šluotinis sausakrūmis • 
85. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun) - šermukšnialapė lanksvūnė • 
86. Sorbus aucuparia L.- paprastasis šermukšnis 
87. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. - švedinis šermukšnis O 
88. Spiraea media Schmidt - stačiašakė lanksva O 
89. Spiraea salicifolia L. - gluosnialapė lanksva O 
90. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake - baltauogė meškytė • 
91. Syringa vulgaris L. - paprastosios alyvos • 
92. Taxus baccata L. - europinis kukmedis O 
93. Taxus baccata L. f. elegantissima Beiss. - europinis kukmedis 
94. Thuja oceidentalis L. - vakarinė tuja O 
95. Thuja orientalis L - rytinė tuja O 
96. Tilia cordata Mill.- mažalapė liepa 
97. Tilia europaea L.- europinė liepa O 
98. Tilia platyphyllos Scop - didžialapė liepa • 
99. Tilia tomentosa Moench- sidabrinė liepa O 
100. Ulmus glabra Huds. - kalninė guoba 
101. Ulmus glabra Huds'Pendula' - kalninė guoba 
102. Ulmus laevis Pall - paprastoji vinkšna 
103. Ulmus minor Mill. - paprastasis skirpstas 
104. Viburnum opulus L. - paprastasis putinas 
105. Vitis vinifera L. - tikrasis vynmedis O • 
106. Weigela praecox (Lemoine) Bailey - ankstyvoji veigelė O 
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KLAIPĖDOS GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

2 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 2 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 4 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

5 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 5 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 6 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

7 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

8 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

9 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 9 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

10 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 10 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

11 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 11 Hippophae rhamnoides L. – dygliuotasis 

šaltalankis 

1 

12 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

13 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 13 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

14 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 14 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

15 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 15 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Taisyti 

17 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 17 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

18 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 18 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 19 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

20 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 20 Tilia spp. Prieš 

namą Nr. 
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28 šalinti 

21 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 21 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

22 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 22 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

23 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 23 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

24 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 24 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 

25 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 25 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

26 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 26 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Taisyti 

27 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

Šalinti 27 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

28 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1    

29 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1    

30 Acer platanoides L. – paprastasis klevas Šalinti    

31 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

32 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1    

33 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1    

34 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1    

35 Acer ssp. 1    

36 Acer ssp. 1    

37 Acer ssp. Taisyti    

38 Salix alba L. ssp. sericea – baltasis 

gluosnis 

1    
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BIRUTĖS GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 7 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 10 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

11 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 SKVERAS PRIEŠ BAŽNYČIĄ 

DEŠINĖ GATVĖS PUSĖ 12 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

13 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 1 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 

14 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 2 Aesculus hippocastanum L. – paprastasis 

kaštonas 

1 

15 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 

   5 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   6 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

   7 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis 1 

   8 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 
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SPECIALAUS LAVINIMO MOKYKLOS KIEMAS 

 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

Krūmas Rosa rugosa Thunb. – raukšlėtalapis 

erškėtis 

Krūmas 

Krūmas Cornus sanguinea L. – raudonoji sedula Krūmas 

1 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco – 

didžioji počūgė 

1 

2 Acer negundo L. – uosialapis klevas 1 

3 Picea pungens L. - Dygioji eglė  1 

Alėja Liepų ~20 alėja: Tilia cordata Mill. – 

mažalapė liepa 

20 

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

5 Tilia platyphyllos Scop. – didžialapė liepa 1 

6 Tilia tomentosa Moench – sidabrinė liepa 1 

7 Populus nigra L. ‘Pyramidalis‘ – juodoji 

tuopa 

1 

Krūmas Berberis thunbergii DC. – Tunbergo 

raugerškio gyvatvorė 

Krūmas 

Krūmas Rosa canina L. – paprastojo erškėčio 

gyvatvorė 

Krūmas 

8 Thuja occidentalis L. – vakarinės tujos 

gyvatvorė 

1 
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VYTAUTO GATVĖ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 1 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

2 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

3 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 3 Acer platanoides L. – paprastasis 

klevas 

1 

4 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1    

5 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1    

6 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas 1    

7 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

8 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

9 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

10 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

11 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

13 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    

14 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1    
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LAISVĖS GATVĖ /nuo Gardino/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 1 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 2 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 3 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

4 Betula x aurata Borkh. – paprastasis 

beržas 

1 4 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

5 Thuja occidentalis L. – vakarinė tuja 1 5 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

 1 Šalinti 

6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 6 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 7 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

8 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 8 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 

 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

Grupė 9 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

Grupė 10 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 11 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

10 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

11 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 13 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 

12 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 14 Aesculus hippocastanum L. – 1 
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paprastasis kaštonas 

13 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 15 Aesculus hippocastanum L. – 

paprastasis kaštonas 

1 

14 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 16 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas (šone Quercus robur L. – 

paprastasis ąžuolas stambus – 

paminklinis) 

1 

15 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 17 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 

16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 18 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Apipjaus

-tyta 

17 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa Apipjaus

-tyta 

18 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 20 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 

19 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

20 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

21 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

22 Tilia europaea L. – europinė liepa 1    

 

DARIAUS IR GIRĖNO GATVĖ /Klaipėdos link/ 

Kairė g.p.      Dešinė g.p. 

Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

 Augalo 

eiliškumas 

Augalo lotyniškas-lietuviškas 

pavadinimas 

Augalų 

skaičius 

1 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 1 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

2 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 2 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

3 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 3 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

4 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 4 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

5 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 5 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

6 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 6 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  
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7 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 7 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

8 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 8 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

9 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 9 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

10 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 10 Tilia europaea L. – europinė liepa  

11 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 11 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

12 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 12 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

13 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 13 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

14 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 14 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

15 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 15 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

16 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 16 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

17 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 17 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

18 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 18 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

19 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 19 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

20 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 20 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

21 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 21 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

22 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 22 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

23 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 23 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

24 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 24 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

25 Tilia europaea L. – europinė liepa 1 25 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas  

26 Betula pendula (Roth) – karpotasis 

beržas 

1 26 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

27 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 27 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa  

28 Salix alba L. – baltasis gluosnis 1 28 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

29 Picea glauca (Moench.) Voss. – baltoji 

eglė 

1 29 Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas  

30 Picea glauca (Moench.) Voss. – baltoji 

eglė 

1 30 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  
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31 Picea glauca (Moench.) Voss. – baltoji 

eglė 

1 31 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

32 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 32 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

33 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 33 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis  

34 Acer platanoides L. – paprastasis klevas 1 34 Acer platanoides L. – paprastasis klevas  

35 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 35 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

36 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 36 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

37 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 37 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

38 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 38 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

39 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 39 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

40 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 40 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

41 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 41 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

42 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 42 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

43 Tilia cordata Mill. – mažalapė liepa 1 43 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 
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būklės 

44 Populus nigra L. – juodoji tuopa 1 44 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

45 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 45 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

46 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 46 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

47 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 47 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

48 Fraxinus excelsior L. – paprastasis 

uosis 

1 48 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

Grupė  Salix alba L. – baltasis gluosnis Grupė 49 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

Grupė  Salix fragilis L. – trapusis gluosnis Grupė 50 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   51 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   52 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   53 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   54 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 
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blogos 

būklės 

   55 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   56 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   57 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   58 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   59 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 

   60 Fraxinus excelsior L. – paprastasis uosis Labai 

blogos 

būklės 
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MEŽDIAI VERTI RAJONO GAMTOS PAMINKLO STATUSO 

 

Quercus robur L. – paprastasis ąžuolas (prieš tiltą) – gamtos paminklas 

Au -  26 m; Sk – 1,64 m; Ap – 5,07 m; Am ~400 m. 

Salix alba L. ssp. sericea – baltasis gluosnis (upelio pakraštyje prie bažnyčios) – gamtos 

paminklas, genetinis medis 

Au -  24 m; Sk – 0,75 m; Ap – 4,85 m 

 

 


