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Anotacija  

Lietuvos tradicinio prieškarinio kaimo sodybos apželdinimo pavyzdžių dabartiniuose kaimuose išlikę labai 

mažai. Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijose atkurti ne tik statiniai, bet ir sodybų želdynai. 2016 m. buvo 

stebimi dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniniai augalai Žemaitijos ekspozicijoje trijose etnografinėse sodybose. 

Nustatyta augalų biologinė įvairovė palyginta su literatūros duomenimis, kiek atitinka tradiciniuose darželiuose augintų 

augalų asortimentą. Gintališkės, Įpilties ir Darbėnų sodybose auginama 46 rūšių dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniai 

augalai. Šie vietinės floros ir prieš kelis šimtus metų introdukuoti augalai buvo auginami nuo seno Žemaitijos sodybose. 

Reikšminiai žodžiai: Žemaitija, dekoratyvūs augalai, vaistiniai augalai. 

 

Abstract 

In present villages there are very few examples of Lithuanian traditional farmstead green plantings which grew 

before the war. In Lithuanian folk museum exposition not only buildings are rebuilt but also farmstead green plantings 

are restored. In 2016, the decorative, medicinal plants and herbs were studied in three ethnographical farmsteads in 

Samogitia. Biological variety was detected and compared with data in literature how much they conform the assortment 

of traditional farmstead plants. In Gintališkės, Įpilties and Darbėnai farmsteads, 46 species of decorative, medicinal 

plants and herbs are being grown. These local flora plants and the introduced plants from couple hundred years ago 

were grown in Samogitian farmsteads long time ago. 

Key words: Samogitia (Žemaitija), dekorative plants, medicinal plants. 

 

Įvadas 

 

Kada Lietuvoje kaimo sodybose atsirado gėlių darželiai, sunku tiksliai nustatyti. Tai turėtų 

būti siejama su savarankišku ūkininkavimu, t. y. apie XV–XVI a., įvykdžius valakų reformą. Ypač 

sodybų tvarkymas suaktyvėjo po 1861 m., panaikinus baudžiavą. Laisvas ūkininkavimas ir darbas 

sau skatino valstiečių iniciatyvą kurti naujus ūkius ir tvarkyti juos pagal to laikotarpio galimybes. 

Matydami puikiai sutvarkytus dvarų parkus ir ten augančius puošnius svetimžemius augalus, 

valstiečiai norėjo nors miniatiūriškai tai atkartoti savo sodybose. Lengvai besidauginančios gėlės 

plito iš dvarų bei vienuolynų ir iš vienos sodybos į kitą (Vaidelienė, Vaidelys; 2001). 

Dėl Žemaitijos geopolitinės padėties ir kitų priežasčių XV–XVI a. čia susiklostė lengvesnė 

nei likusioje LDK dalyje baudžiavos forma (dauguma valstiečių nėjo lažo, nemažą jų dalį sudarė 

laisvieji žmonės). Pirmi žemaičių sodybų aprašymai žinomi nuo XVI a. S. Herberšteinas ir K. 

Henenbergeris, vėliau, XVII a., T. Lepneris ir M. Pretorijus savo raštuose aprašė turtingesnių 

Prūsijos ir kaimyninės Žemaitijos lietuvių valstiečių gyvenvietes, sodybas, jų papročius ir buitį. 

XIX a. jau gausu lietuvių, dažniausiai pačių žemaičių, sodybų aprašų. Ypač gražus 

L. A. Jucevičiaus (1813–1846) aprašymas: „Visa Žemaičių žemė, iš pažiūros imant, keleivio akiai 

teikia kuo gražiausių vaizdų: visur pakelėj dideli, gražiai išstatyti sodžiai, prie kiekvienų namų, 

lygiai pono, lygiai prasto žmogelio, yra darželis bei sodelis ir stovi medinis kryžius” (Jucevičius, 

1959). S. Daukantas (1793–1864) veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (1845 m.) 
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vaizdžiai aprašo ne tik žemaičių sodyboje esančius visus pastatus, bet ir gėlių darželius, jų įrengimą 

ir sutvarkymą, apibūdina gėles, daug dėmesio skiria sodybos apželdinimui (Daukantas, 1993). 1897 

m. išleistame P. Višinskio darbe „Antropologinė žemaičių charakteristika“ plačiai kalbama apie 

žemaičių sodybą. Išsamiai aprašomi žemaičių merginų darželiai (Višinskis, 1964).  

Gėlių darželis buvo kiekvienoje Žemaitijos sodyboje: „Troba kaip tvartas, kad darželio nėra“ 

(Kvėdarna). Gėlių darželį rengė dėl grožio, gėlių reikėjo įvairių apeigų metu, taip pat vaistams, 

prieskoniams. Pasistato namą ir tuoj rengia darželį (Bomblauskas ir kt., 2008). 

Buvo auginami įvairių grupių dekoratyviniai augalai: dekoratyviniai krūmai ir puskrūmiai, 

daugiametės, vienmetės, dvimetės, svogūninės, gumbasvogūninės ir šakniagumbinės gėlės ir 

vaistiniai augai. Daugiausia buvo daugiamečių augalų, kuriems reikėjo mažiausiai priežiūros arba 

vienmetės ar dvimetės gėlės, kurios pasisėja ir plinta pačios. 

Per pastaruosius 100–120 metų Lietuvoje būta daug įvykių, keitusių ir tebekeičiančių 

ekonominį, politinį ir kultūrinį šalies gyvenimą, kurie turėjo didelės įtakos tradiciniam kaimiškam 

regioninės etnokultūros savasties išlikimui. Tik kur ne kur išlikusios sodybos su etnine architektūra, 

bet dar rečiau ir su tradiciniais, būdingais etnografiniams regionams želdiniais. Kaimo 

etnokultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimu susirūpinta visame pasaulyje. Lietuvoje taip pat išleista 

įvairių teisės aktų, nutarimų, skirtų kaimiškojo kraštovaizdžio savitumo pažinimui ir išsaugojimui 

(Misius, 2015).  

2015 m. spalio 15 d. Lietuvos respublikos Seimas priėmė nutarimą „Dėl 2015 metų 

paskelbimo Etnografinių regionų metais“. Nutarimu Seimas, įvertindamas tai, kad viena iš 

svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio 

savitumo išsaugojimas; pabrėžia Lietuvos etnografinių regionų istorinę reikšmę ir savitumo 

puoselėjimo svarbą. Pastaruoju metu Žemaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, pastebimas 

susidomėjimas etnine architektūra. Pastatai su juos supančia aplinka sudaro būdingą tai vietai 

kraštovaizdį, kurio labai svarbi dalis yra želdiniai. Tai ne tik natūralūs miškai ir pievos, bet ir prie 

pat sodybų ir dvarų esantys parkai, sodai, gėlynai. Atstatant dvarvietes, norint išlaikyti ar atkurti 

etnografinius kaimus, kuriant kaimo turizmo sodybas labai svarbu žinoti tam konkrečiam regionui 

būdingus jų aplinkos želdinimo savitumus. Tai augalų rūšių ir veislių parinkimas ir jų 

sukomponavimas sodyboje.  

Šio darbo tikslas – stebėti ir identifikuoti Lietuvos liaudies buities muziejaus Žemaitijos 

ekspozicijoje etnografinėse sodybose auginamus dekoratyvius ir vaistinius / prieskoninius augalus. 

Nustatyti, ar šie augalai atitinka Žemaitijos regiono kaimo sodybų tradicinius etnografinius 

želdinius. 

 

Metodika 

 

2016 m. darželių augalai buvo stebimi ir apibūdinami Lietuvos liaudies buities muziejuje 

Rumšiškėse Žemaitijos ekspozicijos 3 sodybose (Gintališkės, Įpilties ir Darbėnų).  

Augalai buvo stebėti tris kartus per vegetacijos laikotarpį (balandžio, liepos. ir rugsėjo mėn.). 

Stebėjimų metu augalai buvo fotografuojami. Buvo nustatoma kiekvieno augalo rūšis ir veislė ar 

varietetas (jei įmanoma). Augalai apibūdinti pagal atlasus ir augalų apibūdinimo vadovus (Snarskis, 

1968; Vilkonis, 2001; Botanica..., 2006). Lietuviški ir lotyniški augalų vardai pateikti pagal 

A. Jankevičienės (1998) ir Z. Gudžinsko (1999) veikalus. Augalai vaistiniams ar prieskoniniams 

priskirti pagal literatūros šaltinius (Dagytė, Penkauskienė, 1978; Dagytė, 1994; Smaliukas ir kt., 

1992; Ragažinskienė ir kt., 2005; Budnikas, Obelevičius, 2015). 

Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijose surinkti duomenys buvo palyginti su 

literatūros apie Lietuvos etnografinius darželius šaltiniais (Žumbakienė, 2005; Bomblauskas ir kt., 

2008). Žemaitiški (liaudiški) augalų vardai pateikti pagal G. Žumbakienės duomenis (Bomblauskas 

ir kt., 2008). 
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Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Dekoratyvūs, vaistiniai ir prieskoniniai augalai, auginami darželiuose, buvo stebimi ir 

apibūdinami 2016 m. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse Žemaitijos ekspozicijos 

trijose sodybose (Gintališkės, Įpilties ir Darbėnų). Sodybos pavadintos pagal tai, iš kokių kaimų 

atkeltos. Sodybų pastatai atkelti iš Žemaitijos kaimų, o želdiniai jose įrengti atsižvelgiant į tai, 

kokių rūšių augalai realiai augo tose sodybose ir pagal būdingus Žemaitijai darželių pavyzdžius. 

Gintališkės sodyba. Pastatai perkelti iš Plungės rajono savivaldybės Platelių seniūnijos.  

 
1 lentelė. Dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniniai augalai Gintališkės sodyboje 2016 m. 

Table 1. Decorative, medicinal plants and herbs in Gintališkės farmstead in 2016 

Eil. 

nr. 

No 

Lietuviškas augalo vardas 

Plant name in Lithuanian 

Gyvenimo formos ir trukmė 

Life forms and duration 

Žemaitiškas augalo vardas 

Plant name in Samogitian 

Lotyniškas augalo vardas 

Plant name in Latin 

1 2 3 4 

Krūmai ir puskrūmiai 

1. Diemedis Dievmedis, dievo medis, žalmedis Artemisia abrotanum L. 

2. Darželinis jazminas Jazminas Philadelphus coronarius L. 

3. Raukšlėtalapis erškėtis – Rosa rugosa Thunb. 

4. Žalioji rūta Rūta Ruta graveolens L. 

Daugiamečiai žoliniai augalai 

1. Mėlynoji kurpelė Bačiukai, batukai, bernadinai, čebatukai, 

domininkai, kaliošiukai, kamašiukai, klumpukai, 

kurpelės, kurpikės, pupgizeliai, šarkų čeverykos 

Aconitum napellus L. 

2. Paprastasis sinavadas CinavadaiI, cinavados, katiliukai Aquilegia vulgaris L. 

3. Šiurkščialapis astras Mykoliukai, didieji mykolai, mykoliukai žemi, 

šalnojai 

Aster novae-angliae L. 

4. Daugiametė saulutė Dobiliukai, dobilėliai, sekretikės, zakraščiukai, 

šimtažiedžiai 

Bellis perenis L. 

5. Paprastoji pakalnutė Konvalijos, ožkabarzdžiai Convallaria majalis L. 

6. Darželinis pentinius Bitelės, bitutės, delfinai, Gencijonai, Karolinos, 

Kazimierai, kiečiai, levendros, oleandros, 

penkpirščiai, šešpirščiai, vokytės, vokytkos 

Delphinium cultorum Voss 

7. Dailieji auskarėliai Auskariukai, auskarai, granatos, gandrasnapis, 

kankolai, karalienė, karalienės auskarai, lenkų 

ašaros, puksiai, smutnioji širdelė, širdelės 

Dicentra spectabilis (L.) 

Lem. 

8. Mėlynžiedis vilkdalgis Vengdalgiai, vilkadalgiai Iris germaica L. 

9. Vainikinė gaisrena 
– 

Lychnis coronaria (L.) 

Desr. 

10. Puikusis bijūnas Biliūnai, panavijos, pinavijos, pinavijai Paeonia lactiflora Pall. 

11. Šluotelinis flioksas Karkliukai, karkleliai, liepsnos, levendros, pliusai, 

rudencijos, rudeninės, žarijos, žilvytukai 

Phlox paniculata L. 

12. Plunksnalapė rudbekija Čigonai, geltoni jurginai, geltonieji žieminiai 

jurginai, geltonieji jurginai aukštieji, rojaus 

jurginai, senvyriai, žieminiai jurginai 

Rudbeckia laciniata L. 

13. Balzaminis skaistenis Balsekos, platmėtės, šalavijos, valakiškos mėtos Tanacetum balzamita L. 

14. Vaistinis skaistenis Baltagalvėlės, dobiliukai, dobiliukai baltieji, 

motriuškos, matruškos, moterėlės, moterų žolė, 

marikės 

Tanacetum parthenium (L.) 

Sch. Bip. 

Dvimečiai žoliniai augalai 

1. Miškinė neužmirštuolė  
– 

Myosotis sylvatica Ehrh. ex 

Hoffm. 

2. Aukštoji piliarožė Pamatinės rožės, rožės, žieminės rožės Alcea rosea L. 

Vienmečiai žoliniai augalai 

1. Vaistinė medetka Nagatkos, negetkos Calendula officinalis L. 
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1 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

2. Kininis ratilis Astros, ramunės, ramulės, strončiai, velniankos Callistephus chinensis (L.) 

Nees. 

3. Darželinis šlamutis Šiaudinukai, sausikės Helichrysum bracteatum 

(Vent.) Andrews 

4. Šlaitinė rožūnė Rožikės, rožytės, roželės, panavijos, vasarinės 

roželės 

Lavatera thuringiaca L. 

5. Vasarinė leukonija Levkojos, levkonijos Mattiola annua (L.) Sweet 

6. Didysis serentis gvaizdikai Tagetes erecta L. 

Svogūniniai augalai 

1. Žydrė Gegužiukai, karoliukai, mėlynosios, mėlynieji 

svogūniukai, mėlynos varpelės, vokietukai 

Muscari sp. 

 

Žemaitijos regiono Gintališkės sodyboje auga 27 rūšių dekoratyvūs ir vaistiniai augalai: 

4 rūšių krūmai ir puskrūmiai, 14 rūšių daugiamečiai, 2 rūšių dvimečiai, 6 rūšių vienmečiai ir 

1 rūšies svogūniniai augalai (1 lentelė).  

Įpilties sodyba. Pastatai perkelti iš Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos. 

 

 

1 pav. Įpilties sodybos svirnas Žemaitijos kaimo ekspozicijoje 

Fig. 2. Įpilties farmstead in Samogitian village exposition 

 
2 lentelė. Dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniniai augalai Įpilties sodyboje 2016 m. 

Table 2. Decorative, medical plants and herbs in Įpilties farmstead in 2016 

Eil. 

Nr. 

No 

Lietuviškas augalo vardas 

Plant name in Lithuanian 

Gyvenimo formos ir trukmė 

Life forms and duration 

Žemaitiškas augalo vardas 

Plant name in Samogitian 

Lotyniškas augalo vardas 

Plant name in Latin 

1 2 3 4 

Krūmai ir puskrūmiai 

1. Vaistinis izopas Yzopas, Juzapas, Juozapo žolė, Juozapukai Hyssopus officinalis L. 

2. Žalioji rūta  Ruta graveolens L. 

3. Paprastosios alyvos Bezdai, bezdės, pliorės Syringa vulgaris L. 

Daugiamečiai žoliniai augalai 

1. Paprastasis sinavadas  Aquilegia vulgaris L. 

2. Vaistinis kietis, peletrūnas Peletrūnas Artemisia dracunculus L. 

3. Pontinis pelynas (kietis)  Artemisia pontica L. 

4. Šviesioji bajorė  Centaurea dealbata Willd. 

5. Darželinis pentinius  Delphinium cultorum Voss 

6. Akuototoji gailiardija  Gaillardia aristata Pursh. 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

7. Puikusis bijūnas  Paeonia lactiflora Pall. 

8. 
Vaistinė gelsvė Lipštukai, liubystrai Levisticum officinale W. D. 

J. Koch. 

9. Plunksnalapė rudbekija  Rudbeckia laciniata L. 

Vienmečiai žoliniai augalai 

1. 
Kininis ratilis  Callistephus chinensis (L.) 

Nees. 

2. 
Darželinis šlamutis  Helichrysum bracteatum 

(Vent.) Andrews 

3. Didysis serentis  Tagetes erecta L. 

Šakniagumbiniai augalai 

1. 
Darželinis jurginas Jurginas Dahlia cultorum Thorsrud 

et Reisaeter. 

 

Įpilties sodyboje auga 16 rūšių dekoratyvūs ir vaistiniai/prieskoniniai augalai: 3 rūšių krūmai 

ir puskrūmiai, 9 rūšių daugiamečiai, 3 rūšių vienmečiai ir 1 rūšies šakniagumbiniai augalai 

(2 lentelė). Šioje sodyboje gėlės auginamos ne tik prie gyvenamo namo, bet ir prie svirno. 

Darbėnų sodyba. Pastatai perkelti iš Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos. 

 
3 lentelė. Dekoratyvūs ir vaistiniai/prieskoniniai augalai Darbėnų sodyboje 2016 m. 

Table 3. Decoative, medical plants and herbs in Darbėnai farmstead in 2016 

Eil. 

nr. 

No 

Lietuviškas augalo vardas 

Plant name in Lithuanian 

Gyvenimo formos ir trukmė 

Life forms and duration 

Žemaitiškas augalo vardas 

Plant name in Samogitian 

Lotyniškas augalo vardas 

Plant name in Latin 

1 2 3 4 

Krūmai ir puskrūmiai 

1. Diemedis  Artemisia abrotanum L. 

2. Vaistinis izopas  Hyssopus officinalis L. 

3. Darželinis jazminas  Philadelphus coronarius L. 

4. Žalioji rūta  Ruta graveolens L. 

5. 
Baltauogė meškytė Bedruskis, karkliukai, karkleliai, perliukai  Symphoricarpos albus (L.) 

S. F. Blake 

6. Paprastosios alyvos  Syringa vulgaris L. 

Daugiamečiai žoliniai augalai 

1. Pontinis pelynas (kietis) – Artemisia pontica L. 

2. Paprastoji pakalnutė  Convallaria majalis L. 

3. Darželinis pentinius  Delphinium cultorum Voss 

4. 
Puikieji auskarėliai  Dicentra spectabilis (L.) 

Lem. 

5. Akuototoji gailiardija - Gaillardia aristata Pursh. 

6. Mėlynžiedis vilkdalgis   Iris germanica L. 

7. Puikusis bijūnas  Paeonia lactiflora Pall. 

8. Rytinė aguona – Papaver orientale L. 

9. Šluotelinis flioksas  Phlox paniculata L. 

10. Vaistinis šalavijas Šalavijas Salvia officinalis L. 

11. Vaistinis putoklis Goštautai, muilažolė, muilinė, muilukai Saponaria officinalis L. 

12. 
Vaistinis skaistenis  Tanacetum parthenium (L.) 

Sch. Bip. 

13. 

Mažoji žiemė Borvinkos, burvenkos, levendros, mirtos, laukinės 

mirtos, vijoklinės mirtos, sengadyniškos mirtos, 

žieminės mirtos 

Vinca minor L. 

Vienmečiai žoliniai augalai 

1. Didysis žioveinis Levukai, levažandžiai, levonasrai, liūtsnukiai Antirrhinum majus L. 

2. Vaistinė medetka  Calendula officinalis L. 
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3 lentelės tęsinys 
1 2 3 4 

3. 
Kininis ratilis  Callistephus chinensis (L.) 

Nees. 

4. Darželinis gludas Lineliai, liniukai Coreopsis tinctoria Nutt. 

5. 
Darželinis šlamutis  Helichrysum bracteatum 

(Vent.) Andrews  

6. Balzamininė sprigė – Impatiens balsamina L. 

7. Šlaitinė rožūnė  Lavatera thuringiaca L. 

8. Kvapioji razeta Razeta Reseda odorata L. 

9. Didysis serentis  Tagetes erecta L. 

Svogūniniai augalai 

1. Girinė tulpė Piliponai Tulipa sylvestris L. 

 

Darbėnų sodyboje auginami 29 rūšių dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniniai augalai: 6 rūšių 

krūmai ir puskrūmiai, 13 rūšių daugiamečiai, 9 rūšių vienmečiai ir 1 rūšies svogūniniai augalai 

(3 lentelė). Sodyboje gana daug dekoratyvių krūmų, kuriais apsodintas įėjimas į sodybą ir takas iki 

gyvenamo namo. 

Iš viso trijose Žemaitijos sodybose auginama 46 rūšių dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniniai 

augalai: 7 rūšių krūmai ir puskrūmiai, 24 rūšių daugiamečiai, 2 rūšių dvimečiai, 10 rūšių 

vienmečiai, 2 rūšių svogūniniai ir 1 rūšies šakniagumbiniai augalai. Šiose sodybose gėlės ir 

vaistiniai / prieskoniniai augalai auginami kartu darželiuose prie gyvenamųjų namų, svirnų, bet nėra 

atskirų vaistažolių darželių. Dekoratyvūs krūmai auga ne tik kartu su gėlėmis, bet ir prie tvorų, prie 

įėjimo į sodybas, palei takus. 6 rūšių augalai (žalioji rūta, darželinis pentinius, puikusis bijūnas, 

kininis ratilis, darželinis šlamutis ir didysis serentis) auginami visose trijose sodybose. 13 rūšių 

augalai auginami dviejose sodybose ir 29 rūšių augalai – tik vienoje kurioje sodyboje. Didžiausia 

rūšių įvairovė Darbėnų (29 rūšys) ir Gintališkės (27 rūšys) sodybose. Tai turtingos didelės sodybos. 

Tikriausiai dekoratyvių ir vaistinių augalų, ypač introdukuotų rūšių, didelei įvairovei įtakos turėjo 

tai, kad Darbėnų ir Gintališkės kaimai buvo netoli XV–XVI a. įkurtų dvarų, kurie ir buvo 

pagrindinis šaltinis plisti dekoratyviems ar vaistiniams įvežtiniams augalams. 

Visi augalai muziejaus ekspozicijose buvo geros būklės, nors Rumšiškės yra Lietuvos 

viduryje ir jų klimato sąlygos skiriasi nuo Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybių, iš kur atkeltos 

sodybos. Šie augalai yra nereiklūs aplinkos sąlygoms, dauguma jų auginami ir kituose Lietuvos 

etnografiniuose regionuose tik dažnai kitaip vadinami. 

Ekspedicijų metu apklausti vyresni žmonės galėjo beveik visus auginamus augalus apibūdinti, 

paaiškinti, kodėl jie auginami. Krūmai auginami dėl gražių žiedų, malonaus kvapo (paprastosios 

alyvos, darželinis jazminas, kelių rūšių erškėčiai), vaistams (diemedis). Darželiuose dalis gėlių buvo 

auginamos ne tik dėl grožio, bet ir vaistams ar prieskoniams (balzaminis skaistenis, puikusis 

bijūnas, vaistinis yzopas, mėtos, paprastoji pakalnutė, peletrūnas, žalioji rūta, vaistinė medetka). 

Kiti vaistiniai augalai (vaistinė melisa, kvapioji aniužė, čiobreliai, didysis debesylas, paprastoji 

bitkrėslė, vaistinė gelsvė, paprastoji durnaropė, vaistinė taukė, tūbės, vaistinis valerijonas ir kt.) 

auginti atskirai, ne darželyje (Žumbakienė, 2005; Bomblauskas ir kt., 2008). Lietuvos floros 

vaistiniai augalai dažnai buvo nesėjami ar sodinami, o savaime išaugę paliekami sodyboje augti ir 

prireikus naudojami vaistams, arbatoms ar prieskoniams. Muziejaus darbuotojai, dirbantys 

muziejaus ekspozicijose, žino liaudiškus augalų vardus, gali paaiškinti, kam jie buvo naudojami. 

Lietuvos liaudies buities muziejaus Žemaitijos, kaip ir kitų ekspozicijų sodybų darželiuose 

auginami augalai naudojami ne tik sodyboms papuošti, bet ir edukacijai. Lietuvos kaimuose 

sodybų, išlaikiusių tradicinius darželius su tradiciniais augalais, šiuo metu labai nedaug. Tradicinis 

tarpukario vienkieminio kaimo kraštovaizdis didžiosios dalies tradicinio savitumo pirmiausiai 

neteko performuotas į kolūkinio kaimo kraštovaizdį. Bet ir šiuo metu dėl kitų priežasčių 

(globalizacijos) etninės kultūros paveldas Lietuvos kaime ir toliau nyksta. Kartu su etnine 

architektūra nyksta želdiniai, sodybų želdinimo tradicijos ir regionų savitumai (Misius, 2010; 
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2015). Lietuvos įstatymuose: „Dėl saugomų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo, vertinimo ir 

atrankos kriterijų patvirtinimo“ (2004) ir „Dėl Lietuvos respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių 

aprašo“ (2004) nurodoma saugoti ir plėtoti etnografiniams regionams būdingą kraštovaizdį ir 

skatinti tradicinės kraštotvarkos veiklą. Kuriant numatytus siektinus kraštovaizdžio etalonus 

regionuose pavyzdžiais galėtų būti Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse ekspozicijos. 

Jose sukurti želdynai savo biologine įvairove atitinka būdingas regionams etnokultūrines želdinimo 

tradicijas. 

 

Išvados 

 

1. 2016 m. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse Žemaitijos ekspozicijos trijose 

sodybose buvo stebėti ir identifikuoti darželiuose augantys dekoratyvūs ir vaistiniai-

prieskoniniai augalai. Sodybose auginama 46 rūšių dekoratyvūs ir vaistiniai-prieskoniai 

augalai: 7 rūšių krūmai ir puskrūmiai, 24 rūšių daugiamečiai, 2 rūšių dvimečiai, 10 rūšių 

vienmečiai, 2 rūšių svogūniniai ir 1 rūšies šakniagumbiniai augalai.  

2. Dauguma Žemaitijos ekspozicijos trijose sodybose auginamų dekoratyvių ir vaistinių bei 

prieskoninių augalų – tradiciniai vietinės floros ir seniai introdukuoti Žemaitijos kaimo 

sodybose auginami augalai. Tai įrodo ir jų liaudiški (žemaitiški) vardai, žmonių žinios apie jų 

panaudojimo galimybes. 

3. Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijose sodybų želdiniai turi pažintinę, edukacinę ir 

estetinę vertę. 

 
Padėka. Tyrimai atlikti vykdant sutartį su Augalų genų banku Nr. A-2016. 
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The Description of Decorative, Medicinal Plants and Herbs in Exposition of 

Lithuanian Folk Museum in Samogitia 
(Received in January, 2017; Accepted in April, 2017; Available Online from 8th of May, 2017) 

 
Summary 

 
There are very few of ethnographical gardens left in modern Lithuanian villages. In the meantime, the interest in 

them is growing. When organizing farmsteads, recreating manor surroundings it would be correct to decorate the 

environment with traditional ethnographical plants following the traditions before 60-90 years. Old farmstead planting 

examples, personal material from various expeditions would help to recreate the Lithuanian folk museum expositions. 

In 2016, the decorative, medicinal plants and herbs were inventoried in Lithuanian folk museum expositions in three 

ethnographical farmsteads in Samogitia. In Gintališkės, Įpilties and Darbėnai farmsteads, 46 species of decorative, 

medicinal plants and herbs are being grown: 7 species of shrubs and subshrubs, 24 species of perennials, 2 species of 

biennials, 10 species of annuals, 2 species of bulbous and 1 species of tuberous plants. Most of these plants have been 

grown for a very long time in Samogitia farmsteads and have old Samogitian names. The perennial plants which are not 

very demanding for environmental conditions and are being easily handled are mostly grown there. 6 species of plants 

(Ruta graveolens L., Delphinium cultorum Voss, Paeonia lactiflora Pall., Callistephus chinensis (L.) Nees., 

Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews and Tagetes erecta L.) are being grown in all three farmsteads. 13 species 

grow in two farmsteads and 29 species of plants grow in only one farmstead. The biggest variety of plant species is in 

two farmsteads in Gintališkės and Darbėnai. Plants which grow in all three farmsteads are the most popular and most 

prevalent and in old times were grown in almost all Samogitian farmsteads. 

Plants which grow in farmstead expositions not only decorate the farmsteads but are also used for education. 

Museum personnel can tell the old names of the plants and what they were used for. 

 


