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Anotacija 

Straipsnyje aptariama dekoratyviųjų žolinių augalų rūšių įvairovė, šių augalų paplitimas senosiose evangelikų 

liuteronų kapinėse. Tyrimai atlikti 110-ties kapinių želdynuose Šilutės bei Klaipėdos rajonuose ir Palangos miesto 

savivaldybės teritorijoje (Vakarų Lietuva) 2012–2014 metais. Apleistų ar iš dalies prižiūrimų kapinių želdynuose tarp 

žolinių dekoratyviųjų augalų išsiskyrė kelių rūšių ir formų melsvės (Hosta L.), paprastieji sinavadai (Aquilegia 

vulgaris L.), rusvosios viendienės (Hemerocalis fulva L.), šiurpiniai gvazdikai (Dianthus barbatus L.). Prižiūrimose ir 

dar naudojamose kapinėse aptikta didelė įvairovė vienmečių žolinių dekoratyviųjų augalų: kelių veislių serenčių 

(Tagetes L.), begonijų (Begonia L.), kininių ratilių (Aster chinensis L.), darželinių našlaičių (Viola wittrockiana Gams.). 

Reikšminiai žodžiai: dekoratyvieji augalai, kapinės, introdukcija, rūšys. 

 

Abstract 

The article discusses the ornamental herbaceous plant species diversity, the distribution of plants in the old 

Evangelical Lutheran cemetery. Investigations were carried out at the green areas of 110-cemeteries in Šilutė and 

Klaipėda regions, and in the territory of municipality in Palanga (Western Lithuania), in 2012–2014. In the green areas 

of abandoned or partly maintained cemeteries prevailed the following species and forms of herbaceous ornamental 

plants: several types and forms of bluish (Hosta L.), plain aquilegia (Aquilegia vulgaris L.), brown mayfly 

(Hemerocallis fulva L.), carnations (Dianthus barbatus L.). A large variety of perennial herbaceous ornamental plants: 

several kinds of Tagetes L., Begonia L., Aster chinensis L., Viola wittrockiana Gams was found in maintained and still 

used cemeteries. 

Key words: ornamental plants, cemetery, introduction, species. 

 

Įvadas 

 

Lietuvos floroje nėra gausu puošnių augalų, kurie plačiau būtų vartojami estetiniais tikslais, 

todėl iki šiol tarp dekoratyviųjų augalų vyrauja introdukuoti svetimžemiai augalai. Tokie augalai 

pradėti auginti dar feodalinės Lietuvos dvarų parkuose ir vienuolynų sodeliuose. Dvarų parkai ir 

gėlynai buvo projektuojami pagal Vakarų Europos parkų stilių. Juos projektuodavo iš užsienio 

kviesti landšafto architektai (Gamtoje..., 2000). Be abejo, kilmingų asmenų kapinėms dvarų 

teritorijose taip pat buvo skiriamas deramas dėmesys. Jos buvo įrengiamas projektuojant bendrą 

dvaro teritoriją. Visgi, senuosiuose dvarų aplinkotvarkos projektuose kapinynų vietos paprastai 

neišskiriamos. Todėl informacijos apie senųjų kapinių apželdinimą jų įrengimo metu yra 

nepakankamai. Nors pripažįstama, kad kapinių tvarkymas, priežiūra buvo ir yra viena iš tautos 

kultūrinio lygio sampratų. Lietuvoje ir visoje Europoje kapinės yra kultūros ir istorijos paveldas 

(Gudžinskas, 2005). Kapinės atspindi skirtingų laikotarpių madas, skirtingų visuomenės sluoksnių 

skonį ir papročius, jų kaitą skirtingose vietovėse. Taip pat ir augalijos įvairovės aspektu (Frith, 

Adviser, 2002; Felicori, Zanotti, 2004). Visgi nėra žinoma atvejų, kad augalai būtų introdukuojami, 

dauginami, auginami išskirtinai tik kapinių puošybai.  

Galima teigti, kad augalai kapinėse paplito iš sodybų darželių. Manoma, kad pirmieji gėlių 

darželiai sodybose įvairiuose regionuose Lietuvoje atsirado XV–XVI amžiuje, t. y. įvykdžius 

valakų reformą (Strazdas, 1930; Vaidelienė, Vaidelys, 2001). Matydami puikiai tvarkomus dvarų 

parkus ir ten augančius puošnius svetimžemius augalus, valstiečiai norėjo nors miniatiūriškai tai 

atkartoti savo sodybose. Svetimžemių medžių ir krūmų jiems įsigyti buvo sunkiau, todėl itin 

populiariomis tapo lengvai besidauginančios gėlės. Labiausiai buvo branginama žalioji rūta, kuri, 

nors ir kilusi iš Vidurinės Azijos, tapo lietuvių nacionaline gėle.  
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Sodybų tvarkymas ypač suaktyvėjo nuo 1861 metų, panaikinus baudžiavą. Aptinkama 

požymių, kad tuo metu susidomėta augalijos pasauliu ar net ir kapaviečių želdinimu. Štai Nidos 

(Kuršių nerija) senosiose kapinėse augalų motyvai antkapiniuose paminkluose pasirodė būtent nuo 

XVII amžiaus pabaigos, kas nebūdinga ankstesnio laikotarpio paminklų puošybai (Kultūra..., 2012). 

Visgi paprotys prižiūrėti ir puošti kapavietes Lietuvoje galutinai susiformavo tarpukariu, kai 

kiekvienam tapo lengva įsigyti įvairesnių gėlių ir kitų dekoratyviųjų augalų (Prancevičienė, 2009). 

Daugiausia žinių apie XIX a. pradžios darželius bei kitus želdynus ir juose augintus augalus 

randame Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 1843 metų rankraščiuose, kurių dalis 2009-aisiais metais 

buvo išspausdinta. Šiuose veikaluose pateikiama informacija apie Kretingos bernardinų vienuolyno 

darže ir sode, kitų Žemaitijos dvarų ir klebonijų gėlynuose, soduose ir parkuose augintus augalus. 

Nurodoma kai kurių augalų kilmė (Gudžinskas, 2010). Lietuvos ir užsienio šalių botanikai įvairiais 

laikotarpiais tirdami vietinę florą Mažojoje Lietuvoje neaplenkė ir svetimžemių dekoratyviųjų 

augalų vertinimo. Tiesa, išsamiau buvo tiriami tik sodybų želdiniuose paplitę žoliniai ir sumedėję 

dekoratyvieji augalai (Abromeit, Jentzcsh et al., 1898-1940; Ruhig, 1747; Purvinas, 2008). Yra 

išlikusi ir Glogau O. ir Zwecko A. XIX amžiuje surinkta informacija apie darželius Mažojoje 

Lietuvoje. Nurodoma, kad XIX amžiuje – XX amžiaus pirmoje pusėje darželiuose ypač populiarios 

būdavo ne tik rūtos, bet ir mėtos, bijūnai, lelijos, jurginai, iš dekoratyviųjų krūmų – alyvos, 

erškėtrožės, diemedžiai, jazminai. Darželių kraštus apdėdavo baltintais akmenimis, o Mažojoje 

Lietuvoje – dar ir plytomis (Visuotinė..., 2003). 

Po I pasaulinio karo modernėjant visuomenei, švelnėjo religiniai ir etnokultūriniai skirtumai 

Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje (Visuotinė..., 2008). Tai galėjo lemti ir augalų rūšių, naudojamų 

sodyboms ir kapavietėms apželdinti, regioninių ir etnografinių skirtumų išnykimą. 

Iki šiol vertingiausi augalai, atspindintys vieno ar kito krašto gyventojų gyvenimo būdą, 

tradicijas dažniausiai aptinkami buvusių dvarų parkuose ir senose sodybose. Lietuvos, taip pat ir 

Klaipėdos krašto, dvarų parkuose itin išsamiai įvertinta augalijos, pirmiausia svetimkraštės, 

dendrofloros įvairovė. Visgi manoma, kad dalis želdinių neišliko iki šių laikų: kai kurie vertingiausi 

augalai buvo išgrobstyti ar tiesiog sunaikinti sovietų valdymo laikais. Tikėtina, kad daugeliui 

augalų palankesnė terpė išlikti buvo būtent senųjų kapinių teritorijose. Daugelis kapinių yra 

nuošaliose vietovėse, šalia nedidelių kaimelių, kai kurios jų – net gūdžiuose miškuose. Daugelis jų 

sovietmečiu nenukentėjo. Taigi, ir augalai turėjo galimybę išlikti tokie, kokie jie čia išaugo ar buvo 

introdukuoti įrengiant kapines. Ne tik sumedėję, bet ir žoliniai augalai turi savybę daugintis 

atžalomis, lengvai plinta sėklomis, todėl gali net ir neprižiūrimi išlikti ne vieną dešimtmetį. Šiuo 

požiūriu augalija kapinių teritorijose yra unikalus mokslinių tyrimų objektas tiek botaniniu, tiek 

istoriniu-etnografiniu aspektais. Klaipėdos krašto senųjų kapinių teritorijose augalija iki šiol 

niekada nebuvo profesionaliai inventorizuota, nebuvo atliekami jokie kiti gamtinės aplinkos 

tyrimai. Tokius tyrimus būtina atlikti kuo skubiau, nes daugelis neprižiūrimų kapinių baigia sunykti, 

užželti, jose įsivyrauja vienarūšiai sąžalynai, kurie stelbia dar vegetuojančius vertingus botaninius 

artefaktus.  

Tyrimo tikslas – įvertinti dekoratyviųjų žolinių augalų įvairovę bei paplitimą senųjų liuteronų 

kapinių foniniuose želdynuose bei kapavietėse. 

 

Tyrimo metodai 

 

Augalijos vertinimas atliktas 2012–2014 metais augalų vegetacijos periodu, t. y. nuo gegužės 

iki rugsėjo mėnesio. Vertinimas vykdytas lauko ekspedicijų būdu, inventorizuojant konkrečioje 

teritorijoje augalų rūšis, įvertinant jų paplitimą. Tyrimai iš viso atlikti 110-ties kapinių teritorijose 

Saugų, Priekulės, Usėnų, Kretingalės, Sendvario seniūnijoje Šilutės bei  Klaipėdos rajonuose 

(Vakarų Lietuva), taip pat Anaičių kaimo etnografinėse kapinėse, kurios priklauso Palangos miesto 

savivaldybei. Kapinės buvo skirtingos pagal teritorijos plotą, jų priežiūros ir naudojimo 

intensyvumą, gamtinės aplinkos pobūdį.  
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Skirtingų augalų rūšių sutinkamumas (paplitimas) apskaičiuotas pagal šią formulę (1): 

 

 
 

čia: P – rūšies paplitimas, %; 

       n – kapinių, kuriose aptikta rūšis, skaičius;  

       N – bendras tirtų kapinių skaičius. 

 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 

Nors želdinių kompozicijos, priklausomai nuo bendro kapinių tvarkymo plano, gali būti 

laisvo tipo arba geometrinės, Lietuvoje vyrauja mišrios kompozicijos. Kapinėse nuo seno 

sodinamos puošniai žydinčios gėlės (Minkevičius, 1994). Ne išimtis ir kapinės tiriamoje teritorijoje. 

Kai kuriose iki šiol tvarkomose ir iš dalies naudojamose kapinėse (tokios kapinės sudarė apie 15 % 

bendro kapinių skaičiaus) aptiktos modernios, šiuolaikiškos sumedėjusių ir žolinių augalų 

kompozicijos. Tokiose kapinėse aptikta ir didžiausia bendra dekoratyviųjų žolinių augalų įvairovė. 

Paminėtinos šios kapinės: Mantvydų 1-osios, Kukorų, Anaičių kaimo etnografinės, Plikių 1-osios. 

Visiškai sunykusiose kapinėse (jos sudarė apie 10 % bendro kapinių skaičiaus) dažniausiai nėra likę 

nei vieno augalo ant kapaviečių. Apleistose, tačiau retkarčiais minimaliai prižiūrimose kapinėse 

(paprastai vykdomas tik šienavimas kartą per sezoną) buvo aptinkama nuo 1 iki 10 dekoratyviųjų 

augalų rūšių. Daugelyje kapinių aptikti sulaukėję, kadaise kapaviečių želdynuose puošybiniais 

tikslais auginti svetimžemiai žoliniai augalai. Pavienių kapinių foniniuose želdynuose pastebėta ir 

vietinės floros augalų, kurie taip pat gali būti laikomi dekoratyviais. Pavyzdžiui, Kukorų ir Plikių 1-

osiose kapinėse aptikta gana gausi paprastųjų čiobrelių (Thymus serpyllum L.) populiacija. Didesnė 

dekoratyviųjų augalų įvairovė nustatyta didesnio ploto, kaimuose ar miesteliuose įkurtose kapinėse. 

Tuo tarpu kai kuriose atokesnėse teritorijose, ypač tamsiuose eglynuose įkurtose kapinėse, augalinė 

danga vietomis sunykusi, nelikę ne tik introdukuotos, bet ir vietinės floros, įsivyravę samanų 

sąžalynai. Tiriamų teritorijų želdynuose iš viso nustatytos 35 dekoratyviųjų svetimžemių augalų 

rūšys ir keletas jų formų (Lentelė). Tai nedidelė įvairovė. Pavyzdžiui, vos vienose Alytaus miesto 

katalikų kapinėse vien tik sumedėjusių dekoratyviųjų augalų rūšių ir žemesnio rango taksonų 

priskaičiuojama 120 (Januškevičius, Karvelytė Balbierienė, 2014).  

Iš visų dekoratyviųjų žolinių augalų tirtose kapinėse dažniausiai buvo aptinkamos melsvės 

(Hosta). Šie augalai yra visiškai nereiklūs aplinkos sąlygoms, gerai auga pavėsingose vietose 

(tokios sąlygos būdingos daugeliui kapinių), labai lengvai dauginamos. Tai vieni populiariausių 

augalų ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir kituose žemynuose. Pvz., JAV kasmet išvedama kelios 

dešimtys naujų veislių. Lietuvoje auginamos jau senokai, tiesa anksčiau dažniausiai buvo 

auginamos vos keletas rūšių ir veislių – fortūno (Hosta fortunei Tratt.) ir jos forma gelsvai margais 

lapais „Albopicta aurea”, Zyboldo (H. sieboldianum Hook.), banguotalapė (H. undulata L.) ir 

siauralapė (H. lancifolia (Thunb.) Engl.). Paskutiniu metu daug veislių įvežama iš Lenkijos, 

Anglijos, Vokietijos (Melsvės..., 2012). Tai itin ilgaamžiai augalai. Į Europą melsvės pateko iš 

Kinijos XVIII a. Pirmiausia išplito Prancūzijoje, vėliau Anglijoje, Švedijoje, Olandijoje ir 

Vokietijoje. Tuo metu šie augalai buvo labai vertingos sodų ir parkų gėlės. 1790 m. melsvių gentis 

pavadinta Hosta vardu įžymaus austrų gydytojo ir botaniko garbei. Tiriamose kapinėse melsvės 

buvo paplitusios tik kapaviečių želdynuose. Foniniuose želdynuose šių augalų nepasitaikė aptikti. 

Melsvės pastebėtos net ir keliose apleistose, ištisai paprastųjų alyvų bei kitų krūmų sąžalynais 

apaugusiose kapinėse. Kai kuriais atvejais net ir palaidojimų vietos buvo identifikuojamos pagal šių 

augalų išplitimą. Vidutinio priežiūros lygio kapinėse aptiktos dviejų rūšių melsvės: gyslotinė 

melsvė Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. ir Zyboldo melsvė (Hosta sieboldiana) Hook. 

,                                                           (1) 
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Prižiūrimose, dar iš dalies naudojamose kapinėse, pav., Kukorų, Plikių 1-osiose aptikta ir 

mėlynžiedė melsvė (Hosta caerulea Tratt.) bei keletas įdomesnių šių augalų formų.  
 

Lentelė. Svetimkraščių dekoratyviųjų žolinių augalų rūšių įvairovė ir paplitimas senosiose  

evangelikų liuteronų kapinėse, 2012–2014 m. 

Table. Alien ornamental herbaceous plant species diversity and distribution in the old  

Evangelical Lutheran cemetery, 2012–2014 

Eil. 

Nr. 

No 

Augalo rūšies vardas 

lietuviškai 

Plant species name in 

Lithuanian 

Augalo rūšies vardas 

lotyniškai 

Plant species name in Latin 

Šeima (lietuviškai / lotyniškai) 

Family  

(in Lithuanian / in Latin) 

Paplitimas 

Distribution 

P, % 

1 2 3 4 5 

1. Apskritalapė notrelė 

margalapė f. 

Lamium amplexicaule L. Notreliniai / Lamiaceae Lindl. 
1,8 

2. Darželinė našlaitė  

(5 veislės) 

Viola wittrockiana Gams. Našlaitiniai / Violaceae L. 
8,2 

3. Darželinė tulpė Tulipa gesneriana L. Lelijiniai / Liliaceae Juss. 8,2 

4. Darželinė verbena Verbena hybrida Voss Verbeniniai / Verbenaceae J. St. 

Hil. 
1,8 

5. Didysis serentis Tagetes erecta L.  Astriniai / Asteraceae Dumort. 7,3 

6. Didysis šilokas Sedum maximum (L.) Hoff. Storlapiniai / Crassulaceae DC. 14,5 

7. Gyslotinė melsvė  Hosta plantaginea (Lam.) 

Aschers. 

Melsviniai / Hostaceae B. 

Mathew 
77,3 

8. Gvazdikinis serentis Tagetes patula L. Astriniai / Asteraceae Dumort. 10,9 

9. Hibridinis šilokas Sedum hybridum L. Storlapiniai / Crassulaceae DC. 10,9 

10. Ylalapis flioksas Phlox subulata L. Palemoniniai / Polemoniaceae 

Juss. 
7,3 

11. Karališkoji begonija Begonia rex Putz. Begoniniai / BegoniaceaeL. 12,7 

12. Karališkoji lelija Lilium regale E. H. Wilson Lelijiniai / Liliaceae Juss. 15,4 

13. Kininis ratilis Aster chinensis L. Astriniai / Asteraceae Dumort. 8,2 

14. Mažoji žiemė Vinca minor L. Stepukiniai / Apocynaceae Juss. 19,1 

15. Mėlynžiedė melsvė  Hosta caerulea Tratt. Melsviniai / Hostaceae B. 

Mathew 
13,6 

16. Paprastasis bijūnas Paeonia pergerina Mill. Astriniai / Asteraceae Dumort. 4,5 

17. Paprastasis sinavadas Aquilegia vulgaris L Vėdryniniai / Ranunculaceae 36,4 

18. Pavasarinė raktažolė Primula veris L. Raktažoliniai / Primulaceae 5,4 

19. Raudonoji lelija Lilium bulbiferum L. Lelijiniai / Liliaceae Juss. 11,8 

20. Rusvoji viendienė Hemerocalis fulva L. Viendieniniai / 

Hemerocallidaceae R. Br. 
31,8 

21. Siauralapė karpažolė Euphorbia cyparissias L. Karpažolinių / Euphorbiaceae 11,8 

22. Sibirinis vilkdalgis Iris sibirica L.  Vilkdalginiai / Iridaceae Rchb. 13,6 

23. Skėtinė paukštpienė Ornithogalum umbellatum 

L. 

Lelijiniai / Liliaceae Juss. 
5,4 

24. Smulkiažiedė begonija Begonia foliosa Humb., 

Bonpl. et Kunth  

Begoniniai / Begoniaceae L. 
12,7 

25. Smulkiažiedė žydrė Muscari botryoides (L.) 

Mill. 

Hiacintiniai / Hyacinthaceae 

Batsch. ex Borkh. 
7,2 

26. Smulkusis serentis Tagetes tenuifolia Cav. Astriniai / Asteraceae Dumort. 12,7 

27. Stoginė šilropė (perkūnropė) Sempervivum tectorum L. Storlapiniai / Crassulaceae DC. 12,7 

28. Storalapė bergenija Bergenia crassifolia (L.) 

Fritsch. 

Uolaskėliniai / Saxifragaceae 

Juss. 
14,5 

29. Šiurpinis gvazdikas Dianthus barbatus L. Gvazdikiniai / Caryophyllaceae 

Juss. 
22,7 

30. Šluotelinis flioksas Phlox paniculata L. Palemoniniai / Polemoniaceae 

Juss. 
7,2 

31. Šliaužiančioji vaisgina Ajuga reptans L. Notreliniai / Lamiaceae Lindl. 5,4 

32. Šliaužiančioji vaisgina 

margalapė f. 

Ajuga reptans L. Notreliniai / Lamiaceae Lindl. 
0,9 
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Lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

33. Vaistinis smidras Asparagus officinalis L. Saidriniai / Asparagaceae Juss. 5,4 

34. Zyboldo melsvė  Hosta sieboldiana Hook. Melsviniai / Hostaceae B. 

Mathew 
31,8 

35. Žalioji rūta Ruta graveolens L.  Rūtiniai / Rutaceae Juss. 5,4 

 

Gana dažnas augalas kapinėse – paprastasis sinavadas (Aquilegia vulgaris L.). Šie vėdryninių 

(Ranunculaceae) šeimos augalai savaime yra paplitę Pietų, Vidurio ir Rytų Europoje, Sibire, 

Šiaurės Afrikoje. Per Pietų ir Pietryčių Lietuvą eina šiaurinė paprastųjų sinavadų savaiminio 

paplitimo riba. Vakarų Lietuvoje, t. y. Klaipėdos krašte, šie augalai taip pat auga, tačiau jie yra ne 

savaiminiai, o sulaukėję. Sulaukėjusius sinavadus nuo vietinės floros šios rūšies augalų galima 

atskirti pagal žiedų spalvą: vietinės floros paprastieji sinavadai žydi šviesiai arba sodriai mėlynai, o 

tų, kurie paplito iš gėlynų, žiedų spalva būna mėlyna su įvairiais atspalviais (Gudžinskas, 2010). 

Tirtose kapinėse aptikti paprastieji sinavadai žydėjo mėlynai su violetiniu ir rausvu atspalviais, taip 

pat aptikta keletas individų, žydinčių rožine, beveik balta spalva. Tai rodo, kad paprastieji sinavadai 

kapinėse buvo pasodinti. Vėliau jie išplito, nes lengvai dauginasi sėklomis, gali savaime pasisėti.  

Atskirai reikėtų paminėti gebenę lipikę (Hedera helix L.). Nors tiriamuoju laikotarpiu šis 

augalas aptiktas tik nedaugelyje kapinių, pastebėta, kad gebenių lipikių atvaizdai neretai naudojami 

kaip puošybiniai elementai evangelikų liuteronų kryžiuose. Tikėtina, kad įrengiant kapines, jų buvo 

pasodinta daugiau. Tačiau, per keliasdešimt metų gebenės lipikės išnyko. Šių augalų natūralaus 

paplitimo teritorija yra Vakarų, Centrinė ir Pietų Europa, rečiau gebenių lipikių aptinkama 

Pietvakarių Azijoje ir Šiaurės Afrikoje. Ties Lenkija praeina šių augalų šiaurės-vakarinė arealo riba 

(Mensel, Jäger et al., 1978; Boratynska, 1987). Lietuvoje šis augalas per kelis šimtmečius 

natūralizavosi ir dabar yra vienintelė visžalė liana mūsų floroje. Jos intensyviai buvo 

introdukuojamos dvarų parkuose, kapinėse. Visgi išlieka gebenės lipikės ne visose teritorijose. 

Nustatyta, kad optimalios sąlygos gebenėms lipikėms plisti yra šiltos, nuo vėjų apsaugotos vietos, 

derlingas, nerūgštus dirvožemis (Browiczk, Gostynska-Jakuszewska, 1969). Tiriamoje teritorijoje 

gebenės lipikės aptiktos tose kapinėse, kurios buvo įkurtos lapuočių medžių, dažniausiai ąžuolų, 

prieglobstyje. Gebenių lipikių populiarumą kapinėse rodo ir tyrimai atlikti Lenkijoje. Poznanės 

miesto pietvakarinės dalies Griunvaldo rajone (plotas – 3619 ha) iš viso aptiktos 609 gebenių 

lipikių augavietės, daugiausia – 524 – privačiuose sodybose. Tačiau visuomeninės paskirties 

teritorijose daugiausia, net 58 augavietės, aptiktos kapinėse. Tuo tarpu parkuose, daugiabučių namų 

žaliosiose zonose, gatvių želdynuose gebenės lipikės aptiktos tik 1–6 augavietėse (Korszun, 

Bykowska, 2011). 

Kapinių teritorijose aptiktos dvi rūšys augalų, kurie, manoma, pirmiausia buvo pradėti auginti 

būtent Mažojoje Lietuvoje. Iš čia paplito į kitas Lietuvos teritorijas. Pirmiausia, tai mažoji žiemė 

(Vinca minor L.). Šių augalų natūralaus paplitimo arealas apima Vidurio Europos pietinę dalį, 

Pietvakarių Europą, Kaukazą ir Pietvakarių Aziją. Lietuvoje mažosios žiemės pradėtos auginti XVII 

amžiuje Klaipėdos krašte. Iki pat XX amžiaus pradžios jos buvo auginamos dažniausiai tik Vakarų 

Lietuvoje ir beveik neaptinkamos kitose Lietuvos vietovėse. Ir dabar Klaipėdos, Šilutės, Tauragės 

rajonų miškuose mažosios žiemės yra gana dažnos, kai kur sudaro didžiulius sąžalynus. Tose 

vietose, kur auga žiemės, dažnai galima aptikti buvusių sodybų ar kapinių pėdsakų (Gudžinskas, 

2010).  

Keliose kapinėse aptiktos raudonosios lelijos (Lilium bulbiferum L.), kurios taip pat, manoma, 

pirmiausia paplito Klaipėdos krašte. Jau XIX amžiaus pirmoje pusėje Jurgis Ambraziejus Pabrėža 

Žvelsos upelio pakrančių pievose, netoli Gargždų rado sulaukėjusių raudonųjų lelijų. Šie puošnūs 

augalai šiauresnėse Europos šalyse pradėti auginti XVI amžiaus pradžioje ir netrukus plačiai paplito 

įvairiuose želdynuose. 

Daugelyje kapinių aptikti gana gausūs vietinės floros augalų – paprastųjų pakalnučių 

(Convallaria majalis L.) sąžalynai. Pakalnutės natūraliai būna paplitusios šviesiuose miškuose, 
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miškų aikštelėse, laukymėse. Joms tinkamiausi yra karbonatingi dirvožemiai. Tirtose teritorijose 

pakalnutės aptiktos ir pavėsingose buveinėse foniniuose kapinių želdynuose. Todėl galima teigti, 

kad tokiose teritorijose jos buvo pasodintos, tuo labiau, kad už kapinių ribų šių augalų dažniausiai 

nebuvo aptinkama. 

Prižiūrimose ir dar naudojamose kapinėse aptikta didelė įvairovė šiuo metu populiarių ir 

plačiai paplitusių vienmečių žolinių dekoratyviųjų augalų: kelių rūšių serenčių (Tagetes L.), 

begonijų (Begonia L.), kininių ratilių (Aster chinensis L.), darželinių našlaičių (Viola wittrockiana 

Gams.). Iki šiol populiarumo nepraradę serenčiai (Tagetes L.) dabartinėje Lietuvos teritorijoje 

atsirado, manoma, XVII amžiaus pabaigoje arba XVIII amžiaus pradžioje. Tikėtina, kad pirmiausia 

buvo pradėti auginti tuometinėje Rytų Prūsijoje, o iš ten pateko į kitas Lietuvos teritorijas. Apskritai 

serenčiai pirmą kartą į Europą pateko XVI amžiaus pirmoje pusėje iš savo natūralių augaviečių 

Meksikoje ir Nikaragvoje. Vokietija buvo viena iš pirmųjų šalių, kurioje serenčiai pradėti auginti 

dekoratyviniais tikslais (Gudžinskas, 2010). 

Nors ir negausiai, tačiau daugelyje kapinių aptikti ir kelių rūšių šilokai (Sedum L.). 

Kapaviečių želdynams šie sausrai atsparūs augalai yra labai tinkami. Vertingu laikomas hibridinis 

šilokas (Sedum hybridum L.). Rečiau auginami baltažiedis (Sedum album L.) ir kaukazinis šilokai 

(Sedum spurium L.). Taip pat kapaviečių apželdinimui dažnai naudojamos perkūnropės 

(Sempervivum) (Bross-Burkhardt, 2004). 

 

Išvados 

 

1. Senosiose Klaipėdos ir Šilutės rajonų bei Palangos miesto savivaldybės evangelikų liuteronų 

kapinėse iš viso aptiktos 35 dekoratyviųjų žolinių augalų rūšys ir keletas veislių šių augalų 

rūšių bei genčių: darželinių našlaičių (Viola wittrockiana Gams.), serenčių (Tagetes L.), 

melsvių (Hosta L.). 

2. Dažniau aptinkamos buvo šios dekoratyviųjų žolinių augalų rūšys: gyslotinė melsvė (Hosta 

plantaginea (Lam.) Aschers.) – P=77,3 %, paprastasis sinavadas (Aquilegia vulgaris L.) – 

P=36,4 %, Zyboldo melsvė (Hosta sieboldiana Hook.) – P=31,8 %, rusvoji viendienė 

(Hemerocalis fulva L.) – P=31,8 %, šiurpinis gvazdikas (Dianthus barbatus L.) – P=22,7 %.  

3. Nenaudojamų, minimaliai prižiūrimų kapinių kapavietėse buvo paplitusios dažniausiai tik 

melsvės (Hosta L.), o tokių teritorijų foniniuose želdynuose – sulaukėję paprastieji sinavadai 

(Aquilegia vulgaris L.), paprastosios pakalnutės (Convallaria majalis L.). Prižiūrimose ir dar 

iš dalies naudojamose kapinėse aptikta didelė įvairovė šiuo metu populiarių ir plačiai 

paplitusių vienmečių žolinių dekoratyviųjų augalų: kelių veislių serenčių (Tagetes L.), 

begonijų (Begonia L.), kininių ratilių (Aster chinensis L.), darželinių našlaičių (Viola 

wittrockiana Gams.). 

 
Padėka. Tyrimai atlikti vykdant Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: 

paveldas ir tapatumas“ projektą „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę 

sistemą“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2012–2014 m. (sutarties Nr. VAT-12018). 
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Summary 

 
Investigations were carried out in 2012–2014 in the old Evangelical Lutheran cemetery located in Western 

Lithuania: Klaipėda and Šilutė region and Palanga municipality territory. Cemeteries were different according to the 

area covered, the care and intensity of use. According to the research data a total number of 35 species of decorative 

herbaceous plant were found in 110 cemeteries. Several varieties of Viola wittrockiana Gams., Tagetes L., Hosta L. 

were found, too. The most prevalent ornamental herbaceous plant species were the following: Hosta plantaginea (Lam.) 

Asch. – P=77.3, Aquilegia vulgaris L. – P=36.4, Hosta sieboldiana Hook. – P=31.8, Hemerocalis fulva L. – P=31.8, 

Dianthus barbatus L. – P=22.7. In the green areas of unused, minimally supervised cemetery territories only Hosta L. 

and Aquilegia vulgaris L. are usually proliferating. There were found indigenous species Convallaria majalis L., too. In 

green areas of cemetery were found two plant species, which was first started to be grown exactly in Minor Lithuania 

many years ago. It was Vinca minor L. and Lilium bulbiferum L. In maintained and still used cemetery there are 

widespread annual herbaceous ornamental plants such as: several kinds of marigolds (Tagetes L.), begonias 

(Begonia L.), Chinese halo (Aster chinensis L.), kindergarten orphans (Viola wittrockiana Gams.). But in many 

cemeteries, although sparse, there were found some species and varieties of stonecrop (Sedum). These plants are very 

suitable for planting in cemeteries. 


