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Anotacija 
Žmogus jau seniai įvertino augalų skleidžiamą aromatą kaip jų teigiamą savybę ir priežastį auginti maloniai 

kvepiančius augalus. Ne kartą tyrimais įrodyta, kad įvairūs kvapai ne tik praturtina žmogaus gyvenimą ir teikia teigiamų 
emocijų, bet turi reikšmės ir sveikatai. Lietuvos želdynuose auginami apie 80 rūšių kvapieji augalai, bet jų skaičių 
galima gerokai padidinti. Tai būtų vienas iš paprastų būdų padaryti miestiečių gyvenimą malonesnį ir sveikesnį. 

Reikšminiai žodžiai: miestų želdynai, kvapieji augalai, antriniai metabolitai. 
 
Abstract 
Long ago humans valued scent of plant as its positive feature and reason to cultivate fragrant plants. Many 

studies have shown that a different scent not only enriches human life and provide positive emotions, but also affects 
human health. There are about 80 species of aromatic plants grown in Lithuanian green plantations, but their number 
can be increased significantly. This is one of the simple ways to make urban life more pleasant and healthier.  
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Įvadas 

 
Renkantis augalus įvairiems želdynams, be savaime suprantamų pagrindinių kriterijų (augalo 

matmenys, tinkamumas vietos sąlygoms, atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams), paprastai 
dar atsižvelgiama į reikalingos priežiūros ypatumus, dekoratyvumą, žydėjimo laiką ir trukmę, 
praktinio panaudojimo (vaistams, maistui, floristikos kūriniams, medžio dirbiniams) galimybes, 
kainą. Taigi iš augalų tikimės, kad jie tenkins ir lavins tik vieną mūsų juslių (regėjimą), o kitoms 
(klausai, lytėjimui, uoslei, skoniui) teikiame mažiau reikšmės.  

Augalams kvapai svarbūs kaip jų išgyvenimo veiksnys – padeda privilioti apdulkintojus, 
sėklų platintojus, gintis nuo ligų, kenkėjų bei žolėdžių gyvūnų (Baldwin et al., 2006; Dudareva et 
al., 2004; Himanen et al., 2010). Žmogus jau seniai įvertino augalų aromatingumą kaip teigiamą 
savybę ir priežastį kultivuoti maloniai kvepiančius augalus. Nors žmonių skoniai skiriasi, paprastai 
maloniausiais laikomi drugių ir bičių apdulkinamų augalų kvapai (Knudsen, Tolllsten, 1993). Deja, 
dėl kvapo auginama labai mažai augalų, o ir tie dažniausiai tik kaip žaliava parfumerijai, 
aromaterapijai ar kosmetikai. Dauguma skynimui auginamų gėlių netgi neteko jų protėviams 
būdingų kvapų, nes selekcininkus domina tik žiedų ir žiedstiebių patvarumas, ilgaamžiškumas, 
išvaizda, o kvapui neskiriama dėmesio. Laimei, daugelis lauko augalų neprarado savo kvapnumo, o 
kartais netgi sukuriamos jų veislės, kvepiančios labiau už tipinių rūšių atstovus (pvz., Lonicera 

periclymenum ‘Scentsation‘). 
Ne kartą tyrimais įrodyta, kad įvairūs kvapai ne tik praturtina žmogaus gyvenimą ir teikia 

teigiamų emocijų, bet turi reikšmės ir sveikatai. Aplinkoje pasklidusios kvapiųjų medžiagų dalelės 
sumažina žalingų priemaišų kiekį (jas sugeria arba nusodina), padidina neigiamų jonų kiekį ore. 
Neigiami jonai aktyvina kvėpavimo takų gleivinę, jutimo receptorius, nervų galūnes, gerina 
medžiagų apykaitą, ramina, mažina streso poveikį, didina raumenų galią, organizmo 
ištvermingumą. Augalų kvapai gydo ligonius, lavina atmintį, didina darbingumą ir mokymosi 
efektyvumą, padeda reguliuoti kūno svorį, netgi užmegzti ir palaikyti gerus tarpasmeninius 
santykius bei auklėti vaikus (Dudareva et al., 2004; Hirsch, 2003; Juknevičienė, Prakapaitė, 2006). 

Miestų želdynų praturtinimas kvapiaisiais augalais – vienas iš paprastų būdų padaryti 
miestiečių gyvenimą malonesnį ir sveikesnį.  
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Metodika 

 
Dirbant dendrologijos srityje VDU Kauno botanikos sode (1978-2005), Dubravos arboretume 

(nuo 2005 m.), vykdant įvairių Lietuvos želdynų tyrimus (1993-2005), lankantis ir renkant 
medžiagą Europos šalių (Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Italijos, Danijos, Švedijos, Olandijos) botanikos soduose, arboretumuose, medelynuose, parkuose ir 
miestų želdynuose, sukaupta daug duomenų apie kvapiuosius sumedėjusius augalus ir jų taikymą 
želdynuose. 2011 ir 2012 metais surinkta medžiaga Prancūzijoje esančiame Kvapų sode (Jardin des 
Senteurs), kuriame auginami žoliniai ir sumedėję kvapieji augalai, bei Švedijoje esančio Ronneby 
Brunnspark kvapiųjų augalų skyriuje. 

Išanalizuotas Lietuvoje ir kitose panašaus klimato šalyse auginamų augalų asortimentas, 
augalų dekoratyvinės, olfaktorinės ir bioekologinės savybės. Remiantis savo tyrimų medžiaga bei 
mokslinėmis publikacijomis apie kvapiųjų augalų biochemiją, taikymo galimybes, teikiamos 
kvapiųjų medžių ir krūmų auginimo mūsų želdynuose rekomendacijos. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Kvapiosios medžiagos augaluose. Augaluose gaminasi tūkstančiai įvairių medžiagų. Dalis 
jų, pakankamai lengvos garuoti, patekusios į žmogaus uoslės receptorius, suvokiamos kaip kvapas. 
Augaluose esančios kvapiosios medžiagos – nedidelės molekulinės masės antriniai metabolitai. 
Pagal struktūrą jie skirstomį į daugelį grupių. Didžiausia antrinių metabolitų grupė – terpenai, kurių 
žinoma daugiau kaip 20 000. Būtent jie dažniausiai ir yra „atsakingi“ už tai, kad augalai kvepia. 
Terpenams būdingi vienas ar keli izopreno (C10H16) vienetai, susijungę linijiškai arba cikliškai. 
Pagal izopreno vienetų skaičių ir jų išsidėstymą terpenai skirstomi į monoterpenus, seskviterpenus, 
diterpenus, triterpenus, tetraterpenus, politerpenus, į linijinius, ciklinius, aliciklinius, monociklinius, 
biciklinius ir triciklinius. Dažniausiai augaluose randami linijiniai terpenai – tai geraniolis, nerolis, 
nerolidolis, linalolis, citralis, citronelalis, citronelolis, mircenas, o iš ciklinių svarbūs yra pinenas (α-
pinenas sudaro didžiąją terpentino dalį ir suteikia jam specifinį kvapą), tujonas, limonenas, 
borneolis, kamparas, terpineolis, α-jononas. Dažni, daugelio augalų žiedams kvapą suteikiantys 
terpenai – linalolis, limonenas, mircenas, trans β-ocimenas, fanezenas, nerolidolas, kariofilenas. 
Terpenoidai – tai terpenų deguoniniai dariniai: alkoholiai, eteriai ir ketonai. Paprastai jie taip pat 
kvapūs. Daugumos augalų vaisiams, o kartais ir žiedams kvapą suteikia esteriai (acetatai, butiratai, 
pentanoatai ir kiti). Pavyzdžiui, vienas svarbiausių rožių kvapo komponentų – geranilio acetatas, 
prinokusių obuolių – fruktonas. Kvapiuosiuose augaluose paprastai randama ir įvairių aromatinių 
junginių (benzaldehidai, eugenolis, etilo maltolis, vanilinas, anizolis, timolis, indolas), ketonų 
(furaneolis, dihidrojazmonas), alkoholių (mentolas, cis-3-heksen-1-olas, 1-heksanolas), aldehidų 
(heksanalis, acetaldehidas, heksilo cinamaldehidas, anyžių aldehidas) ir kai kurių kitų organinių 
junginių. Dabar žinoma daugiau kaip tūkstantis augalų gaminamų kvapiųjų medžiagų, bet visiškai 
ištirti dar tik kai kurių augalų žiedų kvapai (Andersson et al., 2012; Dudareva, Pichersky, 2000; 
Knudsen et al., 1993; Qualley, Dudareva, 2010; Turin, 2007). 

Kvapiosios medžiagos augaluose paprastai randamos eterinių aliejų pavidalu. Tai aliejaus 
konsistencijos lakios medžiagos, įvairių aukščiau minėtų medžiagų mišinys. Vieno augalo 
eteriniame aliejuje būna dešimtys, o kartais ir iki dviejų šimtų komponentų (Dudareva, Pichersky, 
2000; Tasdemir et al., 2009). Kvapiosios medžiagos į žmogaus organizmą patenka per kvėpavimo 
takus ir odą ar gleivinę, o per nosies gleivinę greitai pasiekia centrinę nervų sistemą. Smegenų dalis, 
kurioje „registruojami“ kvapai, reguliuoja daugelį organizmo procesų: endrokrininę sistemą, 
medžiagų apykaitą, nervų sistemą, kontroliuojančią virškinimą, širdies darbą, kvėpavimą (Qualley, 
Dudareva, 2010; Juknevičienė, Prakapaitė, 2006). 

Lietuvoje auginami ir augintini kvapieji medžiai ir krūmai. Nuo seno lietuviai sodybose 
augino įvairiausius augalus ne tik dėl naudos ar grožio, bet ir dėl jų kvapo. Alyvos, jazminai, 
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liepos – nuo seno mėgstami medžiai ir krūmai, nepraradę populiarumo ir šiandien. Dabar 
sumedėjusių augalų kvapiais žiedais asortimentas kur kas gausesnis, tad galima rasti tinkamų ir 
miestų gatvėms, ir parkams, ir mažiems gyvenviečių skvereliams.  

Abelijos (Abelia R. Br.) – šeivamedinių (Caprifoliaceae Juss.) šeimos krūmų gentis. 
Dauguma auga gana šilto klimato zonose Azijoje, bet vienos rūšies – trižiedės abelijos (A. triflora 
R. Br. ex Wallich) – atstovai auginami ir Lietuvoje. Tai dekoratyvūs 2–3 m aukščio pusrutuliški 
krūmai baltai rožiniais labai stipraus malonaus kvapo žiedais, išsiskleidžiančiais pirmoje birželio 
pusėje (1 pav.). Pagrindinės kvapiosios medžiagos – 2-fenilacetaldehidas, 2-feniletanolis, 
benzaldehidas, fenilmetanolis (Andersson et al., 2002). Rudenį abelijų lapai ir pažiedės įgauna 
oranžinę, purpurinę arba raudoną spalvą. Auginant trižiedę abeliją Kauno botanikos sode bei 
Dubravos arboretume, niekada nepastebėta jokių ligų, tik kai kuriais metais rasti negausūs kenkėjai. 
Apšąla tik itin šaltomis žiemomis, mėgsta atviras saulėtas augavietes, dirvožemiui nereikli, lengvai 
dauginama vasaros auginiais. Tiktų sodinti parkuose, skveruose, aikštėse. 

Kėniai (Abies Mill.), pušinių (Pinaceae Lindl.) šeimos medžiai, nuo seno puošia mūsų parkus, 
o kėnių sakai ir eteriniai aliejai naudojami medicinoje, aromaterapijoje, kosmetikoje. Kvapiąsias 
medžiagas skleidžia visos kėnių dalys, o ypač stiprų kvapą galima užuosti vasaros pradžioje 
šiltomis saulėtomis dienomis. Kvapą šiems medžiams suteikia borneolis, α-pinenas, β-pinenas, 
terpinen-4-olis, bornilacetatas, α-terpineolis, δ-3-karenas, β-kariofilenas, α-humulenas, kiti 
monoterpenai ir seskviterpenai (Baran et al., 2007; Jeong et al., 2007; Pichette et al., 2006). Kėnių 
paplitimą miestų želdynuose riboja jų reiklumas dirvai, nedidelis atsparumas kenkėjams arba 
šalčiui. Vis tik balzaminis, pilkasis ir korėjinis kėniai galėtų būti dažniau auginami miestų ir ypač 
gyvenviečių parkuose bei skveruose. 

Margalapė aktinidija (Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim.), priklausanti 
aktinidijinių (Actinidiaceae Hutch.) šeimai, daugeliui pažįstama kaip vaisinis augalas, artima kivių 
giminaitė. Tai iš Rytų Azijos kilusi liana, labai puošni dėl savo baltai ir rausvai margų lapų. 
Nedideli, bet gausūs aktinidijų žiedai gegužės pabaigoje skleidžia malonų, kiek citrinas primenantį 
kvapą (2 pav.). Aktinidijos gana reiklios dirvožemiui, bet pakenčia pavėsį, beveik niekada 
nepažeidžiamos ligų ir kenkėjų, pakankamai atsparios žiemai. Auginamos miestų sodybose, 
pavasarį jos džiugina praeivius toli sklindančiu savo kvapu. 

Paprastasis diemedis (Artemisia abrotanum L.) iš astrinių (Asteraceae Dumort.), anksčiau 
įprastas mūsų sodybų augalas, dabar želdynuose gana retas. Šis neaukštas puskrūmis ažūriniais 
lapais ir neryškiais žalsvais žiedais dėl eterinių aliejų ir įvairių biologiškai aktyvių medžiagų 
gausumo nuo seno vartojamas vaistams, maistui, smilkymui, apsaugai nuo ligų ir kenkėjų. Kai kur 
buvo tikima, kad prie namo durų pasodintas diemedis saugo patalpas nuo musių. Diemedžiuose 
rasta α-pineno, β-pineno, kamfeno, sabineno, 1-okten-3-olio, mirceno, α-terpineno, p-cimeno, 
limoneno, 1,8-cineolio, trans-ocimeno, γ-terpineno, terpinoleno, linalolio, p-ment-2-en-1-olio, 
kamparo, sabinoketono, verbenolio, borneolio, pinokarvono, terpinen-4-olio, α-tujenalio, mirtenolo, 
trans-karveolio, cis-karvono, eugenolio, cis-jazmono, metileugenolio, kariofileno, β-burboneno 
(Khodakov et al., 2009). Diemedžiai mėgsta lengvas dirvas, saulėtas augavietes. Šaltomis žiemomis 
apšąla, bet vėl atželia. Lengvai dauginami auginiais, greitai auga. 

Beržai (Betula L.), plačiai paplitę beveik visame Šiaurės pusrutulyje, visiems pažįstami ir visų 
mėgstami. Daugumos jų sprogstantys pumpurai ir jauni lapai skleidžia malonų dervingą kvapą, o 
kai kurių rūšių beržų (kvapiojo, gelsvojo) kvepia ir šakelės. „Kaltininkai“ – α-betulenolis, α-
betulolas, germakrenas D, α-kopaenas, β-burbonenas, aromadendrenas ir metilo salicilato esteriai 
(Jensen, 2012; Margaris et al., 1982). Karpotasis ir plaukuotasis beržai auginami daugelyje parkų ir 
sodybų, o miestų gatvėse jų paplitimą šiek tiek riboja nepakantumas genėjimui ir plati, negili šaknų 
sistema. Pastaraisiais metais sukurta nemažai miestų želdynams skirtų naujų beržų veislių – Betula 
‘Avalzam‘, B. ‘Madison‘, B. ‘Royal Frost‘, B. nigra BMNTF‘, B. nigra ‘Little King‘, pasižyminčių 
tankia kompaktiška laja ir ištvermingumu nepalankioms sąlygoms. 
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Davido budlėja (Buddleia davidii Franch), populiariai vadinama „drugelių krūmu“ – vienas 
kvapiausių augalų iš činčiberinių (Loganiaceae C. Mart.) šeimos. Ryškūs smulkūs žiedai, susitelkę 
tankiuose šluoteliniuose žiedynuose, skleidžiasi antroje vasaros pusėje ir rudenį, kai žydinčių ir juo 
labiau kvepiančių augalų jau negausu (3 pav.). Kvapą budlėjoms suteikia benzaldehidas, linalolis, 
geraniolis, α-pinenas, verbenonas, germakrenas D, šafranalis, α-farnezenas, β-jononas, cis-β-
ocimenas, oksoizoforonas (Jensen, 2012; Miyake et al., 1998). Šiltesnio klimato šalyse Davido 
budlėja ir dešimtys jos veislių – mėgstami miestų želdynų augalai, nes jos lengvai ištveria sausras, 
užterštumą, dirvos suplūkimą, atsparios ligoms ir kenkėjams, puikiai atrodo pasodintos didelėmis 
grupėmis. Lietuvoje budlėjos auginamos retokai dėl menko atsparumo šalčiui. Parkuose ir 
skveruose joms reikėtų parinkti šiltesnes vietas, o žiemą, esant galimybei, pridengti. 

Kalikantai (Calycanthus L.), negausios kalikantinių šeimos (Calycanthaceae Lindl.) 
atstovai – vieni kvapiausių, bet pas mus nelabai žinomų augalų. Botanikos soduose ir 
dendrologinėse kolekcijose dažniausiai auginamas derlusis kalikantas (C. fertilis Walter). Tai iki 
2,5 m aukščio ir panašaus pločio krūmas tamsiai žaliais lapais ir rudai raudonais ar vyšniniais 
įdomios formos žiedais (4 pav.). Kvepia visas augalas – nuo šaknų ir medienos iki lapų ir žiedų, 
kiekvienos dalies kvapas šiek tiek kitoks, primenantis įvairius prieskonius. Pagrindinės kvapiosios 
medžiagos – 1,8-cineolas, bornilacetatas, α-pinenas, elemolis, β-pinenas, α-terpinilacetatas (Jensen, 
2012; Joulain, 1987). Šiaurės Amerikoje malta kalikanto žievė buvo naudojama kaip cinamono 
pakaitalas. Tiek derlusis, tiek virgininis (C. floridus L.) kalikantai gana gerai auga mūsų klimato 
sąlygomis, nesunkiai dauginami ir galėtų būti kur kas dažniau auginami. 

Japoninis puošmedis (Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.) iš monotipinės puošmedinių 
šeimos (Cercidiphyllaceae Van Tiegh) – reta savybe stebinantis medis: jo nukritę vystantys lapai 
kvepia karamele dėl maltolio ir cercidino (Tada, Sakurai, 1991). Šis didelis, vešlią liepą primenantis 
introducentas iš Rytų Azijos žavi grakščia šakojimosi forma, vešlia laja, taisyklingais beveik 
apskritais lapais, kurie rudenį nusidažo švelniomis pastelinėmis spalvomis (5 pav.). Nukritusių lapų 
kvapas jaučiamas kelių šimtų metrų spinduliu. Tai puikus parkų ir didelių sodybų medis. Sukurtos 
kelios puošmedžio veislės, kai kurių atstovai (C. japonicum ‘Amazing Grace‘, C. japonicum 
‘Rotfuchts‘, C. japonicum ‘Strawberry‘) mažesni už tipinius medžius ir tiktų mažesnio ploto 
želdynams. 

Geltonasis kladrastis (Cladrastis lutea (Michx. f.) K. Koch), priklausantis ankštinių 
(Leguminosae Juss.) šeimai – dar vienas nepakankamai įvertintas dekoratyvus augalas. Neaukštas 
(Lietuvoje iki 10 m) medis ažūrine laja, dideliais plunksniškais lapais ir stambiomis nusvirusiomis 
baltų kvapių žiedų šluotelėmis galėtų papuošti ne tik parkus, bet ir miestų skverus bei sodybas 
(6 pav.). Žydi birželio mėnesį, jau peržydėjus daugumai kitų medžių. Dubravos arboretume 
geltonieji kladrasčiai kasmet gausiai žydi ir beveik kasmet dera, neapšąla, nepuolami ligų nei 
kenkėjų. 

Tikrasis alksnotis (Clethra alnifolia L.) – iš Šiaurės Amerikos kilęs alksnotinių (Clethraceae 
Klotzsch.) šeimos krūmas, Lietuvoje beveik nežinomas. Vasarą jis žydi labai kvapiais smulkiais, bet 
gausiais baltais žiedais, susitelkusiais į tankius cilindriškus žiedynus, iškilusius virš tankios tamsiai 
žalios lapijos. Yra žemaūgių bei rausvažiedžių veislių. Nelabai reiklus aplinkos sąlygoms, Lietuvoje 
turėtų būti pakankamai atsparus žiemai. 

Pražangialapė sedula (Cornus alternifolia L.), skirtingai nuo pas mus mėgstamų baltosios ir 
palaipinės sedulų, želdynuose labai reta, randama tik vienoje kitoje dendrologinėje kolekcijoje. Tai 
įspūdingas žemas medelis arba keliastiebis krūmas horizontaliai augančiomis šakomis, pražangiai 
išsidėsčiusiais lapais ant ilgųjų ūglių ir puriais smulkių gelsvai baltų kvapių žiedų žiedynais 
(7 pav.). Augalas puošnus ir rudenį: lapai tamsiai raudoni, smulkūs kaulavaisiai juodi, jų koteliai 
raudoni. Kelios naujos pražangialapės sedulos veislės (C. alternifolia ‘Bichozam‘, C. alternifolia 
‘W. Stackman‘) ypač tinka miestų želdynams. Dubravos arboretume auginamos pražangialapės 
sedulos žiemą neapšąla, neserga, tik šiek tiek pažeidžiamos kenkėjų. 
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1 pav. Trižiedė abelija (Abelia triflora R. Br. ex Wallich) 2 pav. Margalapė aktinidija  
(Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 

  

 

3 pav. Davido budlėja 'Black Knight'  
(Buddleja davidii 'Black Knight') 

4 pav. Derlusis kalikantas (Calycanthus fertilis Walter) 

  

 

5 pav. Japoninis puošmedis  
(Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.) 

6 pav. Geltonasis kladrastis  
(Cladrastis lutea (Michx. f.) K. Koch) 

 
Gudobelės (Crataegus L.), vieni dažniausiai auginamų erškėtinių šeimos (Rosaceae Juss.) 

medelių, mūsų želdynuose ne naujiena. Gudobelių žiedai turi gana stiprų, nors ir ne visų mėgstamą 
kvapą. Jį suteikia dešimtys junginių, iš kurių svarbiausi – metilo acetatas, α-kopaenas, α-pinenas, 



V. Baronienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 15–29
 

20 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

benzaldehidas, β-burbonenas, β-kariofilenas, cis-β-ocimenas, etilo acetatas, metilo benzoatas, 
metilo salicilatas, trimetilaminas, nikotinaldehidas, 3-piridino karboksaldehidas, metilo anizatas 
(Jensen, 2012; Robertson et al., 1993). Daugelis gudobelių tinka tankioms nepraeinamoms 
gyvatvorėms įveisti, jos neretos parkuose, sodybose. Nors auginimą gatvių želdiniuose kiek riboja 
tai, kad gudobelės dygliuotos, bet tinkamai parinktose vietose jos galėtų būti sodinamos dažniau, 
juo labiau, kad yra sukurta ir specialiai miestams pritaikytų veislių: C. crus-galli var. inermis 
‘Cruzam‘, C. laevigata ‘Crimson Cloud‘, C. viridis ‘Winter King‘. Dauguma atsparios žiemoms, 
gerai ištveria miestų sąlygas, kartais puolamos kenkėjų. 

Paprastasis žalčialunkis (Daphne mezerum L.) – turbūt kvapiausias iš mūsų savaiminių 
sumedėjusių augalų, priklausantis timelėjinių (Thymelaeaceae Juss.) šeimai. Šis neaukštas krūmas 
rausvai alyviniais žiedais pražysta labai anksti, kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje, kai dar nėra 
kitų žydinčių augalų. Kvapiosios žalčialunkio medžiagos – tai acetoinas, α-terpinolenas, 
benzaldehidas, benzilo acetatas, cis-β-ocimenas, cis-jazmonas, cis-linalolo oksidas, geraniolis, 
lavandulolis, linalolis, nerolis, p-cimenas, trans-jazmonas, trans-β-ocimenas, Z,E-α--farnezenas, 
fenilmetanolis (Borg-Karlson et al.,1996). Žalčialunkis labai tiktų papuošti parkams, tik po 
žydėjimo reikėtų išskinti užsimezgusius kaulavaisius, kad nesusigundytų paragauti vaikai, nes 
augalas mirtinai nuodingas.  

Žilakrūmiai (Elaeagnus L.), žilakrūminių šeimos (Elaeagnaceae Juss.) atstovai, neretai 
auginami dėl dekoratyvios sidabriškos lajos. Lietuvoje dažnesni siauralapis (E. angustifolia L.) ir 
sidabrinis (E. commutata Bernh.) žilakrūmiai, išaugantys aukštais krūmais. Birželio mėnesį, kai 
dauguma kitų sumedėjusių augalų jau peržydėję, jie žydi nelabai ryškiais, bet gausiais sidabriškai 
geltonais kvapiais žiedais. Kvapą suteikia trans-cinamatas, acetalis, etilo benzoatas, (E)-2-metoksi-
4-(1-propenil) fenolis, etilo benzenacetatas, trans-nerolidolis, etilo cis-cinamatas, 3-metilheksanalis, 
benzaldehidas, n-nonanalis, n-dekanalis, etilo fenilacetatas, n-heptadekanas, palmitinė rūgštis (Hai-
Jun et al., 2011; Zhujin et al., 1986). Žilakrūmiai pakantūs nepalankioms miestų sąlygoms ir galėtų 
būti gausiau auginami įvairiuose želdynuose.  

Gulsčioji bruknuolė (Gaultheria procumbens L.), smulkus besidriekiantis erikinių šeimos 
(Ericaceae Juss.) krūmokšnis balsvais žiedais ir raudonomis uogų pavidalo per žiemą 
nenukrintančiomis dėžutėmis, pastaruoju metu atrandama ne tik kaip dekoratyvinis, bet ir kaip 
vaistinis augalas. Visas augalas, o ypač vaisiai, turi malonų, bet specifinį, kamparą primenantį 
kvapą. Jį suteikia metilo salicilatas ir jo esteriai, gaulterilenas, arbutinas, erikolinas, galinė rūgštis, 
gaulterinė rūgštis, taninai (Jensen, 2012; Ribnicky et al., 2003). Gatvių želdynams ši ir kitų rūšių 
bruknuolės netiktų, bet parkuose ir skveruose jos gali papuošti alpinariumus ir didesnių krūmų, 
ypač rododendrų ir bereinučių, grupių pakraščius. 

Hamameliai (Hamamelis L.), priklausantys hamamelinių šeimai (Hamamelidaceae R. Br.) – 
negausi gentis iš kelių Šiaurės Amerikoje ir Azijoje paplitusių rūšių. Tai iki kelių metrų aukščio ir 
pločio lėtai augantys krūmai tvirtomis šakomis, gana dideliais paprastais lapais, rudenį įgaunančias 
ryškiai raudoną, purpurinę, geltoną ar oranžinę spalvą, ir gausiais geltonais, rusvais, oranžiniais 
žiedais. Be penkių hamamelio rūšių, yra ir dešimtys veislių, besiskiriančių aukščiu, krūmo forma, 
žiedų spalva ir kvapu. Preparatai iš hamamelių žievės, lapų ir šakelių nuo senų laikų naudojami 
medicinoje bei kosmetikoje. Gaila, kad mažiau dėmesio skiriama hamameliams kaip kvapiesiems 
augalams. Nelabai stiprus, bet malonus jų žiedų aromatas ypač džiugina dėl to, kad hamameliai žydi 
arba labai anksti pavasarį (kovo, balandžio mėnesį), arba vėlai rudenį, kartais net gruodžio mėnesį, 
kai nėra kitų žydinčių augalų (8 pav.). Hamameliai gerai tinka Lietuvos klimato sąlygoms, atsparūs 
ligoms ir kenkėjams ir galėtų būti kur kas dažniau auginami įvairiuose miestų želdynuose.  

Paprastasis kadagys (Juniperus communis L.) iš kiparisinių šeimos (Cupressaceae Rich. ex 
Bartling), paplitęs mūsų pušynuose ir vandens telkinių pakrantėse, nuo seno mėgstamas kaip 
dekoratyvinis ir vaistinis augalas. Sukurta dešimtys jo veislių – skirtingų spalvų ir formų krūmai bei 
maži medeliai. Visas augalas maloniai kvepia, ypač stipriai – sausu saulėtu oru. Kadagiuose rasta 
daug kvapiųjų medžiagų: α-pinenas, sabinenas, terpinen-4-olis, cedrolis, α-cedrenas, α-kadinolis, α-
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terpineolis, α-terpinolenas, borneolis, kamfenas, cis-β-ocimenas, γ-kadinenas, germakrenas A, 
germakrenas B, germakrenas D, limonenas, mircenas, p-cimenas, triciklenas (Adams, 1998). 
Kadagiai jautroki oro užterštumui, bet miestų pakraščiuose bei nedideliuose miesteliuose jie dažnai 
auginami parkuose, skveruose ir kituose želdynuose. 

Pupmedžiai (Laburnum Medik.), ankštinių (Leguminosae Juss.) šeimos atstovai iš Pietų ir 
Centrinės Europos, yra aukšti keliastiebiai krūmai. Trijų rūšių pupmedžiai dažnai auginami dėl ilgų, 
nusvirusių ryškiai geltonų žiedų kekių, dėl kurių liaudiškai kai kuriomis kalbomis vadinami 
„auksiniu lietumi“. Pupmedžių žiedai ne tik įspūdingai atrodo, bet ir maloniai kvepia, todėl šie 
augalai želdynuose galėtų būti kur kas dažnesni. Apšąla tik labai šaltomis žiemomis, nebijo sausrų, 
nederlingų dirvų, atsparūs ligoms ir kenkėjams. 

Ligustrai (Ligustrum L.), nors neprilygsta savo giminaitėms alyvoms iš tos pačios 
alyvmedinių (Oleaceae Hoffsgg. et Link) šeimos, žydėdami taip pat gana stipriai kvepia dėl 
veratrolio, linalolio, fenilbutanonų, 2-fenilacetaldehido, 4-Z1-propenilfenolio, hidroksilinalolio 
(Jensen, 2012; Knudsen, Tollsten, 1993). Paprastasis ligustras (Ligustrum vulgare L.) neretai 
auginamas parkuose, kartais iš jo įveisiamos gyvatvorės. Smulkiais baltais žiedais, susitelkusiais į 
nedideles tankias šluoteles, džiugina birželio mėnesį, jau baigiant žydėti alyvoms. Ligustrai atsparūs 
daugumai nepalankių aplinkos sąlygų, tik šaltomis žiemomis neretai apšąla. 

Gausioje sausmedžio (Lonicera L.) gentyje, kaip ir visoje šeivamedinių (Caprifoliaceae Juss.) 
šeimoje, nemažai augalų kvapniais žiedais. Želdynuose ypač mėgstamos lianos, iš kurių 
apskritalapis (L. caprifolium L.), palaipinis (L. prolifera (Kirchn.) Rehd.) (9 pav.) bei vijoklinis 
(L. periclymenum L.) sausmedžiai labai maloniai kvepia. Kvapas, kurį sutekia oksimai, nitrilai, 
terpenai, ocimenas, germakrenas D, α-farnezenas, linalolis, jazmonatai, laktonai, eugenolis, 
vanilinas, ypač stiprus vakarais (Calis et al., 1984; Jensen, 2012). Šie sausmedžiai dažnai auginami 
sodybose, pasitaiko ir kituose miestų želdiniuose. Sukurta nemažai jų veislių. Sausmedžių krūmai 
kvapiais žiedais – tai visiems pažįstamas totorinis (L. tatarica L.) švelniu, kiek arbūzus primenančiu 
kvapu, bei reti, bet labai kvapūs ir dekoratyvūs, neaukšti balsvauogis (L. albertii Reg.) ir 
alyvažiedis (L. syringantha Maxim.). Sausmedžiai lengvai dauginami, greitai auga, pakantūs miestų 
sąlygoms, nors jų dekoratyvumą kartais sumažina kenkėjų bei šalčio pažeidimai. 

Magnolijos (Magnolia L.), tikros želdynų aristokratės, žavi ne tik puošniais, bet ir kvapiais 
žiedais. Japoninės magnolijos žiedų kvapiosios medžiagos – tai veratrolis, verbenonas, 
izopinokamfonas, (Z)-jazmonas, linalolis, benzaldehidas, acetofenonas, α-pinenas, metileugenolis, 
mircenas, sabinenas, trans-β-ocimenas, anizolis. Kitų rūšių magnolijose rasta ir β-pineno, 
eukaliptolio, biciklo[2.2.1]heptan-2-ono, 1,7,7-trimetilo, 3-cikloheksen-1-metanolio, 4-metil-1-
metiletilio, kamfeno (Azuma et al., 1997; Azuma et al., 2001; Thien et al., 1975). Magnolijų žinoma 
dešimtys rūšių ir veislių. Šie neaukšti medeliai ar krūmai vis dažniau matomi parkuose ir skveruose, 
jau nekalbant apie sodybas. Lietuvos parkuose ir skveruose, be labiau paplitusios japoninės 
(M. kobus DC.), dar galėtų būti auginamos lelijažiedė (M. liliiflora Desr.), Lebnerio (M. x loebneri 
Kache.), Sulanžo (M. x soulangeana Soul.-Bod.), žvaigždinė (M. stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim.) 
magnolijos ir jų veislės. Šie augalai pakankamai atsparūs žiemai, ligoms ir kenkėjams, tik nemėgsta 
sausų, nelaidžių, nederlingų dirvų. 

Obelų (Malus Mill.) žydėjimu žavimės visi. Dabar dekoratyvinių obelų rūšių, hibridų ir 
veislių žinoma turbūt ne mažiau, negu vaisinių. Tarp jų yra medžių ir krūmų, koloniškų ir skėtiškų, 
svyruoklinių ir rutuliškų, raudonais ir purpuriniais lapais bei žiedais. Obelų žiedams kvapą suteikia 
α-kariofilenas, α-pinenas, α-terpinolenas, benzaldehidas, benzilo acetatas, β-jononas, borneolis, 
bornilo acetatas, cinamalaldehidas, γ1-heksen-3-olis, eugenolis, geraniolis, geranilacetatas, 
limonenas, linalolis, mentolis, mircenas, perilenas, fenetilacetatas, timolis, vanilinas (Baraldi et al., 
1999; Buchbauer et al., 1993; Mookherjee et al., 1989). Kelių rūšių obelys neretos parkuose, 
skveruose ir sodybose. Naujausių veislių obelys (Malus ‘Cinzam‘, M. ‘Fagosam‘, M. ‘Hub Tures‘, 
M. ‘Kinarzam‘, M. sargentii ‘Beeson‘, M. sargentii ‘Select A‘, M. transitoria ‘Schmidtcutleaf‘) 
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pasižymi tankia laja, gausiais kvapniais žiedais, dideliu atsparumu ligoms ir kenkėjams, todėl 
rekomenduojamos auginti gatvių želdiniuose. 

Pajūrinis sotvaras (Myrica gale L.), sotvarinių šeimos (Myricaceae Blume) Lietuvos 
raudonosios knygos augalas, nuo seno naudojamas vaistų, dažų, gėrimų gamyboje. Šis tankus 
rutuliškas iki 1,5 m aukščio krūmas vis dažnesnis ir želdynuose. Visos augalo dalys pasižymi 
maloniu dervingu kvapu. Svarbiausios kvapiosios medžiagos – α-pinenas, 1,8-cineolis, germakrenas 
B, γ-kadinenas (Jensen, 2012). Atsparus šalčiams, ligoms ir kenkėjams, nereiklus dirvožemiui, bet 
nepakenčia sausų augaviečių. Panašus ir kartais kolekcijose auginamas pensilvaninis sotvaras (M. 

pensylvannica Lois.). Sotvarus tiktų sodinti parkuose ir skveruose, derinant su erikinių šeimos 
augalais, kuriems tinka panašios augimo sąlygos.  

Kamšteniai (Phellodendron Rupr.), kaip ir kiti rūtinių šeimos (Rutaceae Juss.) augalai, 
pasižymi kvapių eterinių aliejų gausumu. Šių neaukštų medžių plačia skėtiška ar pusrutuliška 
ažūrine laja, dideliais sudėtiniais lapais, puriomis žiedų šluotelėmis ir juodais kaulavaisiais stipriai 
kvepia visos dalys, ypač žiedai birželio mėnesį. Kamšteniai atsparūs ligoms ir kenkėjams, gana 
gerai ištveria Lietuvos žiemas, bet neauga nederlingose arba užmirkusiose dirvose. Tai puošnūs, bet 
kol kas retokai auginami parkų medžiai. 

Jazminai (Philadelphus L.), priklausantys hortenzijinių šeimai (Hydrangeaceae Dumort.), nuo 
seno mėgstami ir auginami mūsų sodybose ir parkuose. Paprastai tai vidutinio aukščio platūs 
krūmai, vasaros pradžioje apsipilantys kvapiais baltais žiedais. Jazminų yra dešimtys rūšių ir 
veislių, tarp jų tik keletas beveik bekvapių. Svarbiausios kvapiosios medžiagos – acetofenonas, 2-
aminobenzaldehidas, nopinonas, 4,8-dimetil-1,3,7-nonatrienas, 6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]heptan-2-
karbaldehidas, indolas, mirtanalis, mirtenolas, veratraldehidas (Dudareva,  Pichersky, 2000; Jensen, 
2012). Dauguma jazminų atsparūs šalčiui, ligoms ir kenkėjams, nereiklūs augimo sąlygoms, lengvai 
dauginami, todėl ne tik įprastą darželinį (P. coronarius L.), bet ir daugybę kitų galima auginti 
miestų želdynuose, netgi gatvių želdiniuose. 

Tuopos (Populus L.), aukšti gluosninių šeimos (Salicaeae Mirb.) medžiai, Lietuvoje gana 
dažni. Daugelio tuopų sprogstantys pumpurai ir jauni lapai dvelkia maloniu balzamo aromatu, o 
kvapiausios – balzaminė (P. balsamifera L.) ir kvapioji (P. suaveolens Fisch.), kuriose gausu 
fenetilcinamato (Jensen, 2012). Šios tuopos auginamos parkuose ir pakelėse. Nereiklios aplinkos 
sąlygoms, pakankamai atsparios nepalankiems veiksniams. Nerekomenduotinos gatvių želdynams, 
nes neilgaamžės ir plinta šaknų atžalomis, bet parkuose jas verta sodinti bent jau dėl kvapo. 

Paprastoji ieva (Prunus padus L.) iš erškėtinių šeimos (Rosaceae Juss.), dažna visos Lietuvos 
miškuose ir paupiuose, mėgstama ir neretai auginama sodybose bei parkuose. Šis neaukštas medis 
ovalia laja anksti sprogsta ir netrukus apsipila gausiomis baltų kvapių žiedų kekėmis. Žieduose rasta 
α-metilsireno, α-pineno, β-pineno, α-pinoleno, benzaldehido, butan-2-olio, kamfeno, kamparo, 
kaprilinės rūgšties, ciklohaksano, etilo acetato, etilbenzeno, furfuralio, heksano, izopreno, 
limoneno, linalolio, mezitileno, metilo salicilato, metilpropanalio, mirceno, stireno, tolueno 
(Surburg et al., 1990). Panašios ir kitų rūšių ievos, yra ir veislių itin dekoratyviais lapais bei žiedais. 
Ievos atsparios žiemai, kartais puolamos ligų ir kenkėjų, reiklios dirvožemio derlingumui ir 
drėgnumui. Dėl baltų žiedų gausos ir stipraus kvapo, taip pat kaip maistas paukščiams puikiai tinka 
parkų ir skverų želdynams.  

Trilapė ptelija (Ptelea trifoliata L.) – iki 3 m aukščio ir pločio pusrutuliškas rūtinių (Rutaceae 
Juss.) šeimos krūmas, kilęs iš Šiaurės Amerikos. Gausūs plokšti pradžioje žalsvi, paskui balti ir 
galop paruduojantys sparnavaisiai, nenukrintantys visą žiemą, puošia ptelijas labiau už smulkius 
gelsvai žalius žiedus. Visas augalas, ypač žiedai, stipriai maloniai kvepia dėl eterinių aliejų 
gausumo. Ptelijos gerai tinka mūsų klimato sąlygoms, atsparios įvairiems nepalankiems veiksniams 
ir galėtų būti gausiau auginamos ne tik parkuose ir skveruose, bet ir miestų gatvėse. 

Šimtų rūšių ir tūkstančių veislių rododendrai (Rhododendron L.) – tikra viso pasaulio šilto ir 
vidutinio klimato želdynų puošmena. Šie erikinių šeimos (Ericaceae Juss.) krūmai gali būti aukšti ir 
visai mažučiai, vasaržaliai ir visžaliai, o jų žiedai – visų spalvų, išskyrus mėlyną (10 pav.). Daugelio 
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rododendrų, ypač vasaržalių, žiedai labai stipriai maloniai kvepia. Kai kurių rododendrų kvepia ir 

lapai bei jauni stiebai. Rododendruose iš viso rasta daugiau kaip 200 įvairių kvapą suteikiančių 

cheminių medžiagų, iš jų svarbiausios – benzilo alcoholis, limonenas, p-cimenas, kalarenas, β-

bourbonenas, α-selinenas, kaur-16-enas (Olennikov et al., 2009; Tasdemir et al., 2009). Vienintelio 

Lietuvos rododendro – pelkinio gailio (R. tomentosum Harmaja) – kvepia visos dalys, kuriose rasta 

ledolio, paliustrolio, cimolo, geraniolio acetato (Himanen et al., 2010). Beveik visiems 

rododendrams reikia specifinių augimo sąlygų – rūgščios, drėgnokos ir laidžios dirvos, dalinio 

pavėsio, todėl gatvių želdynams jie netiktų, bet parkuose ir skveruose galėtų būti dažniau auginami.  

 

7 pav. Pražangialapė sedula (Cornus alternifolia L.) 8 pav. Pavasarinis hamamelis  
(Hamamelis vernalis Sarg.) pražysta kovo pradžioje 

  

 

9 pav. Palaipinis sausmedis  
(Lonicera prolifera (Kirchn.) Rehd.) 

10 pav. Rhododendron austrinum Rehd. 

 
Serbentai (Ribes L.), neaukšti agrastinių šeimos (Grossulariaceae DC.) krūmai, dažniau 

auginami kaip vaiskrūmiai, bet kai kurie puošia dekoratyvinius želdynus, o kelių rūšių augalai 
pasižymi ir stipriu maloniu kvapu. Pavasarį ryškiai geltonais kvapiais žiedais apsipila auksuotasis 
(R. aureum Pursh) ir kvapusis (R. odoratum H. L. Wendl.) serbentai, kurie rudenį traukia akį 
raudonais lapais, o visiems pažįstamo juodojo serbento (R. nigrum L.) kvepia ne tik žiedai, bet ir 
mediena, šakelės, pumpurai ir lapai dėl tokių junginių, kaip 4-metoksi-2-metil-2-merkaptobutanas, 
α-tujenas, α-pinenas, kamfenas, γ-terpinenas, β-elemenas, β-kariofilenas, α-humulenas, δ-
kadinenas, germakrenas B, sabinenas, δ-3-karenas, terpinolenas (Baraldi et al., 1999; Hansted et al., 
1994). Be to, visi šie krūmai subrandina skanias valgomas uogas. Lengvai dauginami, greitai 
augantys ir nereikalaujantys daug priežiūros serbentai tinka auginti parkuose ir skveruose. 



V. Baronienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 15–29
 

24 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Robinijos (Robinia L.), ankštinių šeimos (Leguminosae Juss.) dygliuoti medžiai, natūraliai 
paplitusios Šiaurės Amerikoje. Mūsų parkuose nereta baltažiedė robinija (R. pseudoacacia L.) – iki 
20 m aukščio plačialajis medis ažūrine laja, plunksniškais lapais ir stambiomis nusvirusiomis baltų 
kvapių žiedų kekėmis. Pagrindinės baltažiedės robinijos kvapiosios medžiagos – izoeugenolis, 2-
aminobenzaldehidas, 3-heksen-1-olis, α-pinenas, α-terpineolis, α-tujonas, benzaldehidas, β-
kariofilenas, γ1-okten-3-olis, etilo heksanoatas, etilo oktanoatas, geraniolis, linalolis, metilo 
benzoatas, fenetilacetatas, trans-nerolidolis, Z,Z-α-farnezenas, Z,E-β-farnezenas (Jensen, 2012; 
Kamdem et al., 1994). Kartais auginama ir panaši hibridinės kilmės Holdto robinija (R. x holdtii 
Beissn.) bei kiek silpnesnio kvapo rausvažiedė puošnioji robinija (R luxurians (Dieck.) C. 
Schneid.), taip pat kelios baltažiedės robinijos veislės. Robinijos žydi birželio mėnesį, jų žiedai ne 
tik kvapūs, bet ir medingi. Nereiklios dirvožemiui, atsparios ligoms ir kenkėjams, kartais nukenčia 
nuo šalčio. Dauguma plinta šaknų atžalomis, tad sodinant reikia apgalvotai parinkti vietas. 
Baltažiedė robinija dažna parkuose ir skveruose, pasitaiko ir gatvių želdiniuose, o kitos taip pat 
galėtų būti plačiau auginamos.  

Erškėčiai (Rosa L.) – labai gausi gentis, kuriai priklauso ir tūkstančiai kultūrinių rožių hibridų 
bei veislių. Visų erškėčių žiedai, o kai kurių ir lapai bei jaunos šakelės turi malonų kvapą. Kelių 
rūšių erškėčiai natūraliai auga Lietuvoje, dar daugiau yra introdukuota. Tai įvairaus aukščio 
dygliuoti krūmai baltais, rausvais, purpuriniais, geltonais penkianariais kvapiais žiedais. Erškėčių 
žieduose rasta dešimtys kvapiųjų junginių, tokių kaip 2-feniletanolis, amilacetatas, benzaldehidas, 
benzilacetatas, benzilbenzoatas, cis-rose oksidas, citronelalis, citronelilacetatas, citronelilo rūgštis, 
citronelolas, estragolis, etilo benzoatas, eugenolis, eukaliptolis, fenetilacetatas, fenetilo alkoholis, 
fenilmetanolis, geranialis, geranilio acetatas, geranilio propionatas, geraniolis, germakrenas D, 
izofentilacetatas, kamfenas, kamparas, limonenas, linalolis, metileugenolis, metilo geranatas, metilo 
salicilatas, mircenas, neralis, nerilo acetatas, nerolis, p-cimenas, perilenas, sabinenas, sulkatonas, 
terpinin-4-olis, trans-β-ocimenas, α-kariofilenas, α-pinenas, α-terpinenas, α-terpineolis, β-
damascenonas, β-damaskonas, β-felandrenas, β-jononas, β-kariofilenas, β-pinenas, γ1-heksen-3-olis 
(Dobson et al., 1987; Brunke et al., 1992; Mookherjee et al., 1989). 

Rožių spalvų bei žiedų formų įvairovė nepaprastai didelė, skiriasi ir jų kvapas. Nemažai 
šiuolaikinių veislių rožių, ypač skirtų skynimui, beveik bekvapės. Erškėčiai ir kai kurios rožės nuo 
seno mėgstami ir sodinami parkuose; ten būtų galima auginti daugiau vietinių erškėčių rūšių krūmų. 
Dėl dygliuotumo ir dažnai netvirtų stiebų nedidelio ploto gatvių želdynams rožės ir erškėčiai 
nerekomenduotini, bet puikiai tinka skveruose ir skiriamosiose plačių gatvių juostose.  

Juoduogis ir raudonuogis šeivamedžiai (Sambucus nigra L., S. racemosa L.), priklausantys 
šeivamedinių šeimai (Caprifoliaceae Juss.), Lietuvoje auginami nuo seno. Anot liaudies tikėjimo, 
po šeivamedžio šaknimis gyvenę kaukai. Gali būti, kad šis tikėjimas susijęs su kvapu: visos 
šeivamedžių dalys turi stiprų, nors ne visiems patinkantį kvapą. Maloniausiai kvepia žiedai, kurie, 
kaip ir vaisiai, vartojami vaistams. Svarbiausios šeivamedžių kvapiosios medžiagos – hotrienolis, 
linalolis, Z-β-ocimenas, nerolio oksidas, izoleucino metilo esteris, 4-metill-3-penten-2-onas, 
hidroksilinalolis, 1-valino metilesteris, benzaldehidas, indolas (Kaack et al., 2006). Šeivamedžiai 
lengvai dauginami, greitai auga, pakankamai atsparūs nepalankioms aplinkos sąlygoms, tik 
nemėgsta sausų nederlingų dirvų. Parkuose ir sodybose abiejų minėtų rūšių šeivamedžiai nereti, o 
gausiau būtų galima auginti veislių atstovus (S. nigra ‘Black Beauty‘, S. nigra ‘Eva‘, S. nigra 
‘Laciniata‘, S. nigra ‘Samidan‘, S. racemosa ‘Plumosa‘, S. racemosa ‘Sutherland Gold‘, 
S. racemosa ‘Tenuifolia‘) dekoratyviais skiautėtais arba spalvingais lapais. 

Kininis citrinvytis (Schisandra chinensis (Turcz.) Bail.), iš Rytų Azijos kilusi citrinvytinių 
šeimos (Schisandraceae Blume) liana, sodybose neretai auginamas kaip vaistinis ir dekoratyvus 
augalas. Balti labai kvapūs nedideli žiedai išsiskleidžia gegužės mėnesį, bet kvepia, nors kiek 
silpniau, ir jauni augalo ūgliai bei lapai. Citrinvytis gana reiklus aplinkos sąlygoms: jam reikalinga 
derlinga, puri, pakankamai drėgna dirva, geras apšvietimas. Ligos ir kenkėjai nepuola, šaltomis 
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žiemomis gali apšalti. Citrinvyčiais galima paįvairinti parkų augaliją, bent jau ten, kur galima 

užtikrinti nors šiokią tokią priežiūrą. 

Alyvų (Syringa L.), alyvmedinių šeimos (Oleaceae Hoffsgg. et Link) atstovių, svaigus žiedų 

aromatas gerai žinomas daugumai vidutinio klimato šalių gyventojų. Beveik visi šie vidutinio 

aukščio arba aukšti krūmai kilę iš Azijos, tik mūsų želdynuose dažniausiai auginamos paprastosios 

ir stambialapės (vengrinės) alyvos – iš Europos. Sukurta šimtai hibridų ir veislių įvairaus dydžio, 

spalvų, formos ir kvapo žiedais, yra ir žemaūgių krūmų bei medelių, ir netgi žydinčių 4 mėnesius 

per visą vasarą arba pakartotinai rudenį (Bloomerang® bei Scent and Sensibility® grupių alyvos) 

Kvapiosios paprastųjų alyvų medžiagos – (E)-ocimenas, 1,4-dimetoksibenzenas, benzilmetileteris, 

anyžių aldehidas, 8-okso-linalolis, cinamilo alkoholis, elemicinas, 1H-indolas, α-fenchenas, α-

pinenas, α-terpineolis, benzaldehidas, β-kariofilenas, β-pinenas, borneolis, kamfenas, elemicinas, 

cis-β-ocimenas, eukaliptolis, izocineolis, alyvų aldehidas, linalolis, mircenas, mirtenolis, p-cimen-8-

olis, pinokarvonas, sabinenas, sulkatonas, timolis, trans-β-ocimenas, Z3-henksenilbenzoatas 

(Knudsen et al., 1993; Mookherjee et al., 1990; Turin, 2007). Sunku būtų Lietuvoje surasti sodybą 

be alyvų, parkuose jos taip pat pakankamai dažnos. Daugelis naujausių veislių pasižymi 

kompaktiška laja ir atsparumu nepalankioms aplinkos sąlygoms, tad tinka miestų gatvių želdynams. 

Tujos (Thuja L.), priklausančios kiparisinių šeimai (Cupressaceae Rich. ex Bartling), dažnai 

auginamos ir daugeliui gerai pažįstamos. Be įvairių vakarinės tujos (T. occidentalis L.) veislių, 

dendrologinėse kolekcijose auginamos ir kelių kitų rūšių tujos. Visose tujų dalyse gausu lakių 

kvapiųjų medžiagų – tujono, bornilacetato, fenchono, sabineno, kamparo (Dudareva et al., 2004; 

Jensen, 2012). Kvapas stipriausiai jaučiamas šiltomis sausomis dienomis. Miestų parkų ir skverų 

sumedusių augalų asortimentą galima paįvairinti korėjine tuja (T. koraiensis Nak.), kuri Dubravos 

arboretume auga ne prasčiau už vakarinę, ir naujomis dekoratyviomis vakarinės tujos veislėmis 

(T. occidentalis ‘Abel Twa‘, T. occidentalis ‘Courtatu‘, T. occidentalis ‘Fehnsilber‘, T. occidentalis 

‘Henezia‘, T. occidentalis ‘Osterhase‘, T. occidentalis ‘Perk Vlaanderen‘, T. occidentalis ‘Waxen‘). 

Liepa (Tilia L.) – vienas mylimiausių mūsų medžių, auginamas miestuose ir kaimuose, 

parkuose ir miestų gatvėse. Be mūsų savaiminės mažalapės (T. cordata Mill.), dažnos ir dar kelių 

rūšių liepos. Jos pakančios nepalankioms aplinkos sąlygoms, nereiklios priežiūrai, gerai ištveria 

genėjimą. Nukritę lapai pagerina dirvožemį, mediena įvairiai panaudojama ūkyje, žiedai vaistingi ir 

medingi. Be šios praktinės naudos, žydinčių liepų aromatas daugybei žmonių kelia teigiamas 

emocijas. Nors visų liepų kvapas gana panašus, skirtingų rūšių liepų žieduose rasta skirtingų 

cheminių junginių. Pvz., mažalapės liepos kvapiosios medžiagos yra α-pinenas, α-pterpinolenas, β-

kariofilenas, β-burbonenas, β-elemenas, cis-dihidrokarvonas, E,E-farnezilacetatas, E-β-farnezenas, 

fenetilacetatas, fenetilbenzoatas, geranilo acetatas, geraniolis, karvonas, kumarinas, limonenas, 

linalolis, nerolis, piperonalis, sabinenas, trans-dihidrokarvonas, trans-karveolis, trans-β-ocimenas, o 

didžialapės – 1R-pulegonas, 2-feniletanolis, α-kopaenas, α-felandrenas, β-burbonenas, β-elemenas, 

kamfenas, kamparas, kumarinas, E-β-farnezenas, E,E-farnezilacetatas, γ-kadinenas, γ-terpinenas, 

geraniolis, geranilo acetatas, germakrenas D, limonenas, linalolis, mircenas, nerolis, p-cimenas, 

fenetilacetatas, fenetilbenzoatas, piperonalis, sabinenas, trans-β-ocimenas, trans-karveolis, trans-

nerolidolis (Buchbauer et al., 1995; Jensen, 2012; Knudsen et al., 1993). Nors liepos želdynuose ir 

labai dažnos, galima būtų praplėsti jų asortimentą, parkuose ir ypač gatvėse gausiau sodinat 

dekoratyvias, labai atsparias miestų sąlygoms, kompaktiška laja naujų veislių liepas (T. americana 

‘MckSentry‘, T. cordata ‘Corzam‘, T. cordata ‘Norbert‘, T. cordata ‘Unizam‘, T. ‘Harvest Gold‘, 

T. tomentosa ‘Sashazam‘, T. tomentosa ‘Sterling‘ ir kt.). 

Putinus (Viburnum L.), putininių šeimos (Viburnaceae Raf.) aukštus krūmus, mūsų 

želdynuose atstovauja tik kelios rūšys ir veislės. Kol kas Lietuvoje beveik neauginami putinai 

kvapiais žiedais. Tokių yra nemažai, nors dauguma jų nepakankamai atsparūs mūsų žiemoms. 

Parinkus tinkamas sodinimo vietas, parkuose galima būtų auginti labai kvepiančius Burkvudo (V. x 

burkwoodii Burkwood et Skipwith.), kvapųjį (V. farreri Stearn.) putinus, Viburnum bitchiuense 



V. Baronienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 15–29
 

26 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Mak., V. x juddii Rehd. Šie putinai auga 5-6 zonoje, kai kurie jau auginami sodininkų mėgėjų 
kolekcijose, kvapusis putinas keletą metų augo Dubravos arboretume. 

Kvapiųjų medžių ir krūmų taikymas miestų želdynuose. Gausiai Kauno ir jo apylinkių 
gyventojų lankomame Girionių parke, taip pat Dubravos arboretume nuolat pastebima, kad 
lankytojai pasivaikščiojimams ir ramiam poilsiui dažniau pasirenka vietas, greta kurių yra kvapiųjų 
augalų. Suoliukai po žydinčiomis alyvomis, jazminais ar robinijomis retai kada būna neužimti, o į 
takus prie liepų, magnolijų ar beržų nuolat išeina pasivaikščioti šeimos su mažais vaikais. 
Arboretumo ekspozicijos lankytojai dažnai prašo leisti pauostyti bruknuolės vaisius, rododendrų 
žiedus, diemedžio ūglį ar sausą kalikanto šakelę, o mėgstamiausias suvenyras – nukritę puošmedžio 
lapai, kurie kvepia net išdžiūvę ir vėl sudrėkinti. 

Kvapieji sumedėję augalai miestų želdynuose kol kas, deja, tebėra reti, o ir sodinami jie 
paprastai ne dėl kvapo, o dėl dekoratyvumo ir kitų savybių. Tuo tarpu kiekviename parke, skvere ir 
net gatvių želdiniuose galima parinkti ir tokius augalus, kurie nuo pavasario iki rudens miesto 
gyventojus džiugintų maloniais aromatais. Parkuose labai tiktų auginti medžius: tujas ir kėnius, 
kvepiančius visą vegetacijos laikotarpį, balandžio pabaigoje pražystančias magnolijas, netrukus po 
jų žydinčius putinus, taip pat tuopas ir beržus, kurie ypač kvepia pavasarį, skleidžiantis lapams, kiek 
vėliau pakvimpančias ievas, obelis ir gudobeles, vasarą žydinčius geltonąjį kladrastį, žilakrūmius, 
kamštenius, robinijas ir įvairias liepas. Rudenį ir lapų grožiu, ir jų kvapu nėra lygių japoniniam 
puošmedžiui, kuris dar patrauklus ir plačia, vešlia laja, bet mūsų parkuose jis kol kas neauginamas. 
Kai kurie iš paminėtų medžių nėra reti (kelių rūšių ir veislių beržai, tujos, gudobelės, liepos), bet 
daugumą rasime vos viename kitame parke arba nė viename (Januškevičius, 2004).  

Medžių grupes gražiai papildytų kvapieji krūmai. Juos geriausia sodinti netoli takų, žaidimų 
aikštelių, suoliukų, taip pat medžių grupių pakraščiuose. Parterinėse parkų dalyse, 
reprezentaciniuose želdynuose visada džiugina rožynai, bet ne blogiau atrodytų ir tinkamai 
sukomponuotos spalvingos grupės iš kvapių abelijų, hamamelių, rododendrų, budlėjų. Pastarosios 
ypač rekomenduotinos dėl vėlyvo žydėjimo laiko (liepa – rugsėjis). Kalikantai, diemedžiai, 
bruknuolės, ptelijos bei sotvarai kvepia nuo pat pumpurų sprogimo iki lapų nukritimo, ne tik 
žydėjimo metu, tad jais galima papildyti kitų dekoratyvinių augalų asortimentą. Hamameliai iš visų 
pas mus augančių sumedėjusių augalų žydi ir kvepia rudenį vėliausiai – spalio, lapkričio, kartais ir 
gruodžio mėnesiais, o pavasarį – anksčiausiai (kovo ir balandžio mėnesiais kartu su paprastuoju 
žalčialunkiu, kuris dėl nuodingumo ir nedidelių matmenų tiktų ne visiems želdynams). Be to, 
hamameliai yra tvirti, ilgaamžiai, raiškios formos krūmai, bet mūsų parkuose ir skveruose kol kas 
neauginami. Lianos (aktinidijos, citrinvyčiai, sausmedžiai), pasodintos prie specialių atramų šalia 
poilsio vietų aikštelių ar suoliukų, gali teikti keleriopą naudą – užstoti nuo praeivių žvilgsnių ir taip 
sukurti privatumo atmosferą, teikti pavėsį karštomis dienomis ir, žinoma, kelti nuotaiką maloniais 
aromatais. Sausmedžių kvapas stipriausias vakarais – būtent tada, kai visuomeniniuose želdynuose 
vėlyvą pavasarį ypač gausu lankytojų. Parkuose ir skveruose, o juo labiau privačiose sodybose 
galima auginti visus straipsnyje aprašytus krūmus, tinkamai parinkus jiems vietas.  

Augalų pasirinkimą gatvių želdiniams riboja specifinės sąlygos, bet ir čia tiktų sodinti 
nemažai kvapiųjų augalų. Pastaraisiais dešimtmečiais sukurta ir V. Europos bei Š. Amerikos miestų 
želdynuose auginama dešimtys naujų veislių beržų, obelų, liepų, gudobelių. Tai nelabai aukšti, 
dažniausiai tankios siauros lajos augalai, atsparūs daugeliui nepalankių aplinkos sąlygų. Be to, jie ir 
kvepia žydėjimo arba visos vegetacijos metu. Yra ir retesnių gatvėms tinkamų kvapių augalų – 
pupmedžiai, pražangialapės sedulos, kai kurių veislių alyvos. Šie aukšti krūmai arba medeliai 
žydėjimo metu labai dekoratyvūs, tad juos ypač tiktų sodinti ten, kur daugiau praeivių – miesto 
centre, prie visuomeninio transporto stotelių, perėjų, automobilių statymo vietų, įvairių įstaigų. 

 



V. Baronienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 15–29
 

27 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Išvados 

 
1. Augalams kvapą suteikia terpenai, terpenoidai, esteriai, aromatiniai junginiai, ketonai, 

alkoholiai, aldehidai ir kai kurie kiti nedidelės molekulinės masės antriniai metabolitai. 

2. Lietuvos želdynuose auginami maždaug 80 rūšių kvapieji augalai, priklausantys 27 šeimoms 

ir 37 gentims. Dauguma jų auginama parkuose ir skveruose, o gatvių želdynuose randama 

nedaug. Daugiausia kvapiųjų augalų – erškėtinių (4 gentys), šeivamedinių ir ankštinių (po 3 

gentis) šeimose. 

3. Miestų želdynus galima būtų papildyti dešimčių rūšių ir veislių kvapiaisiais sumedėjusiais 

augalais: alyvomis, beržais, gudobelėmis, jazminais, kalikantais, liepomis, obelimis, 

puošmedžiais, sedulomis, šeivamedžiais, tujomis, žilakrūmiais ir kitais. Tinkamai parinkus 

augalus, parkai ir skverai gali kvepėti nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. 

4. Pastaruoju metu sukurta nemažai specialiai gatvių želdynams skirtų medžių veislių, tarp kurių 

yra ir kvapių augalų (alyvos, beržai, gudobelės, liepos). Miestų želdynų praturtinimas 

kvapiaisiais augalais galėtų būti vienas iš paprastų būdų padaryti miestiečių gyvenimą 

malonesnį ir sveikesnį. 
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Summary 

 
Plants produce thousands of chemical compounds, some of which evaporate easily. Plants did not naturally 

evolve to produce their scent for the benefit of humans; their scent is a sophisticated tool used by plants to entice 

pollinators, discourage microbes and fend off predators. Nevertheless, it is clear that humans find an aesthetic value in 

certain types of plant scents, and the presence of floral scent may have contributed to the decision by humans to 
cultivate and propagate specific plant species.  

Too often today plants are bred only for the colour of their bloom, pest resistance or length of flowering period. 

Very few plants are cultivated primarily for their scent. Moreover, a large number of commercial flower varieties have 

lost their scent during the selection and breeding processes. Often overlooked, aromatic, fragrant, scented plants could 

really enhance the sensory pleasure of a garden. 

Investigations concerning plant scent estimated the chemical composition of plant volatiles. The main substances 

are terpenes, terpenoids, esters, aromatic compounds, ketones, alcohols, aldehydes and some other low molecular 

weight secondary metabolites. At present, more than 1000 organic compounds have been reported to be emitted from 

plants, although a comprehensive list is available only for floral volatiles. A total of 200 compounds sometimes were 

detected and identified from organic extracts of one plant species. 

Lithuanians from ancient times used to grow trees not only for the benefits, but also because of their smell. 
Lilacs, lindens, mock oranges always were and still are our favourite woody plants. Now the assortment of scented 

woody plants is considerably larger, so it is possible to find proper scented plants for every park, square and street. 

Approximately 80 species of aromatic woody plants belonging to 27 families and 37 genera are grown in 

Lithuanian green plantations. Most of them are grown in parks and public squares, and only a few are grown in urban 

streets. The Rosaceae Juss. family is the richest one in fragrant plants: scented trees and shrubs of four genera 

(Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Rosa L.) are grown in our country. Three genera are in Caprifoliaceae Juss. 

(Abelia R. Br., Lonicera L. and Sambucus L.) and three in Leguminosae Juss. (Cladrastis Raf., Laburnum Medik. and 

Robinia L.) families. Urban green areas can be complemented by dozens species and varieties of fragrant plants: birch, 

dogwood, elder, flowering crabapple, hawthorn, Katsura tree, lilac, linden, mock orange, silverberry, sweetshrub, thuja 

and others. Recently, a number of specially urban street trees are originated, among which are scented plants (birch, 

hawthorn, lilac, linden). Enrichment of urban green spaces by fragrant plants could be one of the simple ways to make 
life of town dwellers more pleasant and healthier. 


