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Anotacija
Vaistiniai, aromatiniai ir prieskoniniai augalai puošia gyvenamąją aplinką savo įvairiaspalviais žiedais ir lapais
bei, įvairių mokslininkų nuomone, prisodrina drėgme orą, paskleidžia fitoncidus ir eterinius aliejus, kurie stimuliuoja
žmogaus organizmą. Todėl straipsnyje analizuojamos vaistinių, aromatinių ir prieskoninių augalų rūšys, jų tinkamumas
gyvenamajai aplinkai formuoti, pateikiami preliminarūs siūlymai, kaip gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę.
Reikšminiai žodžiai: vaistiniai, aromatiniai ir prieskoniniai augalai, gyvenamoji aplinka.
Abstract
Medicinal, aromatic and spicy plants adorn the homestead environment for the multi-coloured blossoms and
leaves, dress air with moisture, spread phytoncides and essential oils which stimulate human organism. Therefore this
article analyses medicinal, aromatic and spice plant species of some residential houses environment, associated with a
healthy living environment formation opportunities. Here are presented the preliminary proposals for improving lowrise residential houses aesthetic quality of the environment and for forming a healthy, clean and beneficial
microclimate.
Key words: medicinal, aromatic and spice plants, living environment.

Įvadas
Susirūpinimas sveikata, būsto ekologija, aplinkos kokybe kasmet vis didėja. Kuriamos naujos
technologijos, kurios galės žmogų labiau priartinti prie natūralios gamtinės aplinkos, kartu
sumažinant intensyvios urbanizacijos neigiamas pasekmes. XXI amžiaus pradžioje suaktyvėjo ir
vaistinių, kvapiųjų bei prieskoninių augalų rūšių, kaip kompozicinių priemonių, panaudojimas
mažaaukščių gyvenamųjų namų aplinkoje.
Vaistiniais, kvapiaisiais ir prieskoniniais augalais žmonija domisi nuo neatmenamų laikų.
Ankstyvosios Egipto sodų detalės, pavaizduotos išlikusiuose bareljefuose, datuojamos 3000 –
2000 m. prieš mūsų erą. Kinų, babiloniečių, žydų, persų soduose visuomet atsirasdavo vietos ir
vaistinėms žolelėms (Randhawa, 1976; Fetrow, 2000) (1 pav.).
Viduramžių epochoje vienuolynai tapo medicinos centrais, tad čia buvo įvesti ir pirmieji
vaistinių ir prieskoninių augalų sodai. Išlikusiame 820 m. rengtame Šveicarijos Šv. Galo vienuolyno
plane pavaizduoti vaistinių ir prieskoninių augalų sodai, kurie buvo įveisti pagal Karolingų
dinastijos Karaliaus Karolio Didžiojo išleistą sąrašą (2 pav.). Apie 1200 metus Anglijoje prie dvarų
įkurtuose soduose pradėtos auginti kvapiosios žolelės. Gydytojas, vaistininkas ir sodininkas Johnas
Geradas prie savo namų Londone įveisė sodą, kuriame nedidelį plotą skyrė ir vaistiniams bei
prieskoniniams augalams ir sudarė jų sąrašą (Barnes et al., 2002; Mchoy, 1993).
Vaistinės, kvapiosios ir prieskoninės žolės viduramžiais prie dvarų ir gyvenamųjų namų buvo
auginamos praktiniams tikslams, nes buvo vertinamos dėl kulinarinių ir gydomųjų savybių.
Dažniausiai buvo auginamos tokios rūšys, kurios skleidė intensyvų kvapą: kvapusis rozmarinas
(Rosmarinum officinalis L.), tikroji levanda (Lavandula angustifolia Mill.), vaistinis isopas
(Hyssopus officinalis L.), kvapusis šalavijas (Salvia sclarea L.), vaistinis čiobrelis (Thymus
vulgaris L.), vaistinė melisa (Melissa officinalis L.), kvapusis bazilikas (Ocimum basilicum L.) ir
nemažai kitų (Bartram, 1995; Engrlhard, 2000; Courtier, 1999).
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2 pav. Karaliaus Karolio Didžiojo augalų sąrašas
Fig. 2. Plant list of the King Karl Magnus
Šaltinis: Bartram, 1995

1 pav. Ankstyvieji Egipto sodai
Fig. 1. Early Egyptian Gardens
Šaltinis: Randhawa, 1976

Renesanso epocha itin pagyvino mokslo pažangą, kartu atmesdama alchemikų kurtus
eliksyrus ir kitus magiškus vaistus. Labiau pradėjo gydymui auginti vietinius augalus. Vietinės
augalų rūšys sudarė pagrindinę dalį vartojamų vaistažolių, kuriomis tradiciškai, kaip liaudies
medicinoje, gydomos įprasto ligos. Augalai, turintys gydomųjų savybių, pradėti auginti ir
gyvenamųjų namų aplinkoje, tam skiriant nuo kelių iki keliolikos m2 plotą. Taip atsirado nuo kelių
iki keliolikos dešimčių vaistinių ir prieskoninių augalų rūšis telkiantys ploteliai naudojami žmonių
reikmėms: ligų profilaktikai, gydymui ir net kulinariniams tikslams (Chevallier, 1996; Fischer –
Rizzi, 1995; Weinrich, 2010).
Lietuvoje prieskoninių ir vaistinių augalų auginimas siejamas su špitolių (prieglaudų)
steigimu XV–XVI amžių sandūroje. Špitolių gyventojai būdavo maitinami ir pagal galimybes
gydomi, tad buvo poreikis špitolių aplinkoje auginti vaistinius augalus. Taip formavosi pirmieji
sodeliai, kuriuose užauginta produkcija tapdavo arbatų, tinktūrų, nuovirų, miltelių ir pavilgų žaliava
(Šeimos sveikatos enciklopedija, 2008).
Botanikos sodas Vilniuje, Pilies g. 22, buvo įkurtas prof. Ž. E. Žilibero iniciatyva 1781 m. Čia
buvo surinkta apie 2000 augalų rūšių kolekcija, kurioje apie 70 augalų rūšių buvo vaistiniai–
prieskoniniai augalai. Botanikos sodą iš Vilniaus universiteto perdavus Medicinos – chirurgijos
akademijai, vaistinių augalų kolekcija buvo padidinta iki 150 rūšių ir suformuotas vaistinių augalų
sodelis (3 pav.) (Lietuvos Botanikos sodai, 2009).

3 pav. Botanikos sodas Vilniuje (1781 m.)
Fig. 3. Botanical Garden in Vilnius (1781)
Šaltinis: Lietuvos Botanikos sodai, 2009

4 pav. Klaipėdos Botanikos sodo kūrimas, 1993
Fig.4. Development of Klaipeda Botanical Garden, 1993
Šaltinis: asmeninis A. M. Olšausko archyvas

Klaipėdos universiteto Botanikos sodas įkurtas 1993 m. (4 pav.), sodo įkūrėjas prof. A. M.
Olšauskas. Netrukus po sodo įkūrimo buvo įveista vaistinių–prieskoninių augalų kolekcija,
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talpinanti 150 augalų rūšių. Šiuo metu vaistinių augalų kolekcija peraugo į kolekciją-ekspoziciją,
joje auga apie 200 augalų rūšių (5 pav.).

5 pav. Klaipėdos Botanikos sodo vaistinių – prieskoninių augalų kolekcija. 2005
Fig. 5. Pharmacies – spice plant collection of Klaipeda Botanical Garden, 2005
Šaltinis: asmeninis A. M. Olšausko archyvas

Istorinės vaistinių, aromatinių ir prieskoninių augalų sodų ir sodelių raida analizuota, tam kad
būtų atkreiptas dėmesys į šių augalų naudą žmogui bei jo gyvenamajai aplinkai, todėl suformuluotas
šis tyrimo tikslas – pateikti vaistinių, aromatinių bei prieskoninių augalų kompozicijas kokybiškos
gyvenamosios aplinkos formavimui.
Straipsniu siekiama atskleisti vaistinių, kvapiųjų ir prieskoninių augalų rūšių naudą
gyvenamajai aplinkai bei pateikti pasiūlymus, kaip pritaikyti įvairius vaistinius, kvapiuosius ir
prieskoninius augalus žaliosioms zonoms formuoti. Tyrimo objektas: vaistinių, aromatinių ir
prieskoninių augalų rūšys, tinkančios įvairioms kompozicijoms gyvenamojoje aplinkoje formuoti.
Tyrimų metodika
Tyrimo duomenys gauti analizuojant mokslinių straipsnių bei literatūros šaltinių duomenis
apie vaistinių, aromatinių ir prieskoninių augalų įvairovę taikant sisteminės analizės teorinius
metodus (Ragažinskienė, Rimkienė, 2003; Ragažinskienė, 2005; Thomas, 2005; Candlin, 2007;
Motiejūnaitė ir kt. 2007; Maruškair kt., 2012).
Vaistinių, kvapiųjų ir prieskoninių augalų integravimo į gyvenamosios aplinkos eksterjerą
galimybėms atskleisti ir gyvenamosios bei poilsio aplinkos optimizavimo tyrimams atlikti buvo
pasirinkta 90 augalų rūšių, dėmesį kreipiant į augalų rūšių dekoratyvines, aromatines savybes. Be to
tinkamai suformuoti vaistinių, kvapiųjų ir prieskoninių augalų plotai ne tik puošia gyvenamųjų
namų aplinką, bet ir sudaro gerino gyvenamosios aplinkos kokybę.
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Lietuvos miestų gyvenamųjų namų aplinkoje mažai dėmesio yra skiriama žaliesiems plotams
(erdvėms) formuoti. Vaistiniai, prieskoniniai ir aromatiniai augalai gali būti naudojami ne tik
žaliosioms erdvėms formuoti gyvenamųjų namų aplinkoje, jų kompozicijos gali atlikti ir kitas
funkcijas: gerinti aplinkos estetinį vaizdą, jie gali būti naudojami maistui, ligų prevencijai,
gydymuisi ir kitiems tikslams. Kelių m2 ekspozicijoje, atsižvelgiant į augalų rūšis, galima sutalpinti
nuo kelių iki keliolikos augalų rūšių. Žaliosios ekspozicijos (sodeliai), užimančios 4–9 m2 plotą,
gali būti formuojamos keturkampės ir kitos formos, jose gali augti nuo 10 iki 25 ir daugiau rūšių
aromatinių, gydomųjų ir prieskoninių augalų (Fetrow, 2000). 4m2 plotui vaistinių augalų žaliosioms
erdvėms suformuoti galima naudoti šias augalų rūšis: vaistinis čiobrelis (Thymus vulgaris L.)1,
kalninis dašis (Satureja montana L.)2, geltonžiedė ešolcija (Eschscholzia californica Cham.)3,
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vaistinis izopas (Hyssopus officinalis L.)4, tikroji levanda (Lavandula angustifolia Mill.)5, kvapusis
mairūnas (Hyssopus officinalis L.)6, vaistinė melisa (Melissa officinalis L.)7, pipirinė mėta (Mentha
piperita L.)8, paprastasis raudonėlis (Origanum vulgare L.)9, vaistinis šalavijas (Salvia
officinalis L.)10 ir kt. Pasirinkus iki 9 m2 plotą, prieskoninių augalų kompoziciją galima papildyti
vaistinių augalų rūšimis. Žaliajai erdvei formuoti tinkamos šios vaistinių augalų rūšys: paprastoji
jonažolė (Hypericum perforatum L.)11, kartusis kietis (Artemisia absinthium L.)12, paprastoji katžolė
(Nepeta cataria L. )13, vaistinė kraujalakė (Sanguisoba officinalis L.)14, darželinis krokas (Crocus
sativum L.)15, trispalvė našlaitė (Viola tricolor L.)16, paprastoji pakalnutė (Convallaria
majalis L.)17, pavasarinė raktažolė (Primula veris L.)18, rausvoji radiolė (Rhadiola rosea L.)19,
kvapusis rozmarinas (Rosmarinum officinalis L.)20, žalioji rūta (Ruta graveolens L.)21, pievinė
šilagėlė (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.)22, rudeninis vėlyvis (Colchicum autumnale L. )23,
pankolinėkinmėtė (Agastache foeniculum (Pursh.) Kuntze.)24, kvapusis bazilikas (Ocimum
basilicum L.)25, raudonoji monarda (Monarda didyma L.) 26 ir kt. (6 pav., 7 pav.).

6 pav. Žalioji ekspozicija gyvenamojoje aplinkoje
Fig. 6. Green exposition in living environment
Šaltinis: asmeninis A. M. Olšausko archyvas

7 pav. Žaliosios ekspozicijos schema
Fig. 7. Scheme of green exposition
Braižė: A. Rimkus

Netaisyklingos konfigūracijos žalieji plotai neturi griežtų formų ir linijų, nes jas pakeičia
lenktos, vingiuotos linijos, takeliai, kurie labiau panašėja į natūralią gamtinę aplinką (žr. 8 ir
9 pav.).
Žaliuosius plotus nuo likusios teritorijos galima būtų atriboti gyvatvore iš aukštesnių augalų
rūšių, tokių kaip vaistinė gelsvė (Levisticum officinalis W.D.J.Koch.)27, vaistinis bijūnas (Paeonia
officinalis L.)28, tikrasis margainis (Silymbum marianum (L.) Gaertn.)29, citrininė monarda
(Monarda citriodora Cerv. ex Lag.)30, dvimetė nakviša (Oenothera biennis L.)31, paprastoji
sukatžolė (Leonurus cardiaca L.)32, vaistinė svilarožė (Althaea officinalis L.)33 ir kt.
Formuojant vaistinių augalų žaliuosius plotus jo pakraščiuose gali būti pavieniui ar mišriomis
grupelėmis sodinami krūmeliai: aukštoji aralija (Aralia elata (Miq.) Seem.)34, sodinis hamamelis
(Hamamelis virginiana L.)35, krūminė sidabražolė (Potentilla fruticosa (L.) Rydb.)36, vaistinė
šunvyšnė (Atropa belladonna L.)37, raudonžiedis žalčialunkis (Daphne mezereum L.)38, diemedis
(Artemisia abrotanum L.)39 ir kt. Šalia gali augti aukštesnės daugiametės vaistinės žolės: vaistinė
baltašaknė (Polygonatum odoratum)40, blakinė kalendra (Coriandrum sativum L.)41, vaistinis
ožiarūtis (Galega officinalis L.)42, vaistinis putoklis (Saponaria officinalis L.)43, paprastasis
rapontikas (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.)44, paprastasis ricinmedis (Ricinus
communis L.)45, paprastoji rusmenė (Digitalis purpurea L.)46, kvapusis šalavijas (Salvia
sclarea L.)47, smulkiažiedė tubė (Verbascum thapsus L.)48, vaistinis smidras (Asparagus
officinalis L.)49 ir kt. Priešais šiuos augalus sodinti žemesnes žoles, tokias kaip paprastas čiobrelis
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(Thymus serpyllum L.)50, kalninė arnika (Arnica montana L.)51, vaistinė medetka (Calendula
officinalis L.)52, vaistinė ožragė (Trigonella foenum-graecum L.)53, vaistinė ramunė (Matricaria
recutita L.)54, paprastasis saldymedis (Glycyrrhiza glabra L.)55, vaistinis skaistenis (Tanacetum
parthenium L.) Sch. Bip.)56, aitrusis šilokas (Sedum acre L.)57, mažoji žiemė (Vinca minor L.) 58.

8 pav. Netaisyklingos konfigūracijos kompozicija
Fig. 8. Composition of irregular configuration
Šaltinis: asmeninis A. M. Olšausko archyvas

9 pav. Netaisyklingos kompozicijos schema
Fig. 9. Scheme of irregular composition
Braižė: A. Rimkus

Šalia vandens telkinio ar baseino galima suformuoti netaisyklingos konfigūracijos vaistinių
augalų žaliąjį plotą iš drėgnesnių augimviečių rūšių. Augalų fonui sudaryti parenkamos aukštesnės
žolės, tokios kaip pelkinė vingiorykštė (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.)63, vaistinis valerijonas
(Valeriana officinalis L.)64, baikalinė kalpokė (Scutellaria baicalensis Georgi)65, kvapusis lipikas
(Galium odoratum (L.) Scop.)66, o priešais juos storalapė bergenija (Bergenia crassifolia (L.)
Fritsch)67, didžioji nasturtė (Tropaeolum majus L.)68, didžioji ugniažolė (Chelidonium majus L.)69,
geltonoji žiognagė (Geum urbanum L.)70, paprastoji linažolė (Linaria vulgaris Mill.)71, saldžialapė
kulkšnė (Astragalus glycyphyllos L.)72, mėlynoji kurpelė (Aconitus mnapellus L.)73, mėlynasis
palemonas (Polemonum caeruleum L.)74, europinė pipirlapė (Asarum europaeum L.)75, vaistinė
plautė (Pulmonaria officinalis L.)76, trilapis puplaiškis (Menyanthus trifolia L.)77, stambiašaknis
snaputis (Geranium macrorrhizum L.)78, paprastoji rykštenė (Solidago virgaurea L.)79, paprastasis
kmynas (Carum carvi L.)80, skėtinė širdažolė (Centaurium eryfhraea Rafn.)81, paprastoji rasakila
(Alchemilla vulgaris L.)82, šliaužiančioji tramažolė (Glechoma hederacea L.)83, paprastoji žemuogė
(Fragaria vesca L.)84 ir kt. Vaistinių augalų rūšių žalieji plotai šalia vandens telkinio formuojami
taip, kad aukštaūgės rūšys sudarytų foną, žemesnės rūšys augtų vidurinėje žaliojo ploto dalyje, o
žemosios rūšys tarptų priekiniame plane. Žaliojo ploto linijoms ir pakraščiams formuoti
naudojamos besidriekiančios ir žemę dengiančios rūšys (10 ir 11 pav.).
Siūlomos vaistinių, prieskoninių ir aromatinių augalų kompozicijos taisyklingo ir
netaisyklingo planavimo gali pasirodyti, kad yra pernelyg perkrauti skirtingomis augalų rūšimis,
tada galima juos sugrupuoti pagal atitinkamus poreikius. Taip galima formuoti ir įveisti nedideles
temines augalų kompozicijas. Vaistinių, prieskoninių ir aromatinių augalų kompozicijos gali būti
įveisiamos artimoje mažaaukščių gyvenamųjų pastatų aplinkoje, kad jas būtų galima vertinti ne tik
pagal uoslę, bet ir regėjimą ar lytėjimą. Yra žinoma daug čiobrelių rūšių, kurios skiriasi savo
skleidžiamu aromatu, skoniu ir yra naudojamos medicinoje, kulinarijoje, aromaterapijoje ir kt.
Paminėtas keturbriaunis (Thymus serpyllum L.), vaistinis (Thymus vulgaris L.), paprastasis (Thymus
officinalis L), citrininiai čiobreliai (Thymus citriodorus L.) bei įvairios jų veislės tinkamos auginti
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, ypač pajūrio regione. Vaistinė melisa (Melissa officinalis L.),
tikroji levanda (Lavandula angustifolia Mill.), pipirinė mėta (Mentha piperita L.), vaistinis isopas
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(Hyssopus officinalis L.), kvapusis mairūnas (Hyssopus officinalis L.), kvapusis šalavijas (Salvia
sclarea L.), kvapusis bazilikas (Ocimum basilicum L.) taip pat turi būti formuojamose
kompozicijose.

10 pav. Žalioji kompozicija šalia vandens telkinio
Fig. 10. Green composition near the water
Šaltinis: asmeninis A. M. Olšausko archyvas

11 pav. Žaliosios kompozicijos šalia vandens schema
Fig. 11. Sceme of green composition near the water
Braižė: A. Rimkus

Maistinės žolelės, skirtos kulinariniams poreikiams, gali būti auginamos atskirose
kompozicijose sudarant skirtingų šių augalų rūšių derinius. Tokias kompozicijas galima formuoti iš
šių augalų: blakinės kalendros (Coriandrum sativum L.), sėjamosios gražgarstės (Eruca sativa
Mill), paprastojo raudonėlio (Origanum vulgare L.), kalninio dašio (Satureja montana L.),
paprastojo krapo (Anethum graveolens L.), lygialapės petražolės (Petroselinum crispum Mill.),
daržinio builio (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.), kmyninio kumino (Cuminum cyminum L.),
meškinio (Allium ursinum L.) ir valgomojo česnako (Allium sativum L.), valgomojo svogūno
(Allium cepa L.), daržinio poro (Allium porrum L.), anyžinės ožiažolės (Pimpinella anisum L.) ir
kitų rūšių.
Aukščiau minėtos vaistinių, aromatinių ir prieskoninių augalų rūšys turi visapusiškas
panaudojimo galimybes. Nemažai žolelių rūšių galima panaudoti ligų prevencijai ar gydymui,
apsaugai nuo kraujasiurbių vabzdžių, džiovintų sausų puokščių formavimui, šviežios naudojamos
įvairioms kosmetikos priemonėms gaminti ir kitiems poreikiams tenkinti. Tačiau pagrindinė jų
funkcija – gyvenamosios aplinkos formavimas, atsižvelgiant į žemės tipą, turimas erdves ar
gyvenimo būdą.
Išvados
Vaistiniai, prieskoniniai ir aromatiniai augalai gerina aplinkos estetinį vaizdą, jie gali būti
naudojami maistui, ligų prevencijai, gydymuisi ir kitais tikslais. Tačiau pirminė jų paskirtis –
žaliųjų erdvių formavimas gyvenamųjų namų aplinkoje.
Formuojant ekspozicijas (užimančios 4–9 m2 plotą), patartina naudoti keturkampes ar kitas
formas, kuriose gali augti nuo 10 iki 25 ir daugiau rūšių aromatinių, gydomųjų ir prieskoninių
augalų, juos nuo likusios teritorijos galima atriboti gyvatvore iš aukštesnių augalų rūšių. O šalia
vandens telkinio ar baseino, žaliosios ekspozicijos gali būti formuojamos netaisyklingos
konfigūracijos iš vaistinių augalų, augančių drėgnesnėse augimvietėse. Jų fonui sudaryti galima
parinkti aukštesnius augalus.
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Formuojant vaistinių, aromatinių ir prieskoninių augalų kompozicijas, išplečiama ne tik
augalų rūšinė sudėtis, formuojamas estetinis aplinkos vaizdas, bet ir gerinama ekologinė–higieninė
situacija bei gyvenamosios aplinkos kokybė.
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Summary
Medicinal, aromatic and spice plants interested humanity from the immemorial time. Early Egyptian gardens are
dated 3000 – 2000 before our era, they are shown in the surviving bas-relief. Medicinal, aromatic and spice plants were
grown in Palace of Egyptian ruler Cleopatra. In Chinese, Babylonian, Jewish, Persian gardens always appeared the
places with medicinal herbs. In Medieval era Monasteries became centers of medicine, and the first herb and spice
gardens were introduced there. Medicinal, aromatic and spice herbs in the Middle Ages were grown near estates and
residential homes. In the Renaissance epoch, they also significantly enlivened scientific progress. Native plants also
were grown for the treatment. In Lithuania spices and medicinal plants belong to the old-folks home (shelters)
established in the XV – XVI centuries. Later (in 1781), in Vilnius the Botanical Garden was founded by Prof. Ž. E.
Žilibero.
Research aim is to analyses the medicinal, aromatic and spice plants impact on quality of living environment
formation.
The research on medicinal, aromatic and spice plants includes the scientific – methodical literature analysis, and
analysis of the results of research on history of paleobotany and phytotherapy. The other scientists performed studies on
aromatherapy, useful plants neighbourhood and Bio field impact on human and plants.
In Lithuanian cities little attention is paid to the formation of green areas (spaces) in low-rise residential
environment. Medicinal, spice and aromatic plants can be used not only for the formation of green spaces in the
residential environment. Their composition can also perform other functions: to improve the aesthetic environment
view, they can be used for food, disease prevention, treatment and other purposes.
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