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Anotacija 
Straipsnyje apžvelgiama paatogrąžių augalų reikšmė aplinkai ir žmogui. Tyrimai atlikti 1997–2012 metais VDU 

Kauno botanikos sodo oranžerijoje. Analizuojama kolekcijoje eksponuojamos 71 rūšis augalų iš 30 šeimų, šių augalų 
savybės ir jų panaudojimo galimybės augti apželdinant interjerą bei auginant kambaryje ar žiemos sode. Pateikiama 
žydinčių, vaisius vedančių ir dekoratyviais lapais augalų, tinkamų auginti vėsiame interjere, aprašymai.  

Reikšminiai žodžiai: oranžerija, paatogrąžiai, augalai, introdukcija, vėsus interjeras. 
 
Abstract 
This article reviews the sub-tropical plants significance for the environment and human health. Studies were 

carried out in the greenhouse of Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University in the period of 1997-2012. 
This article analyses 71 plant species of 30 families exhibited in the collection, plant qualities and their usability for 
cultivating, greening of the interior or growing them in the room or winter garden. There are given descriptions of 
flowering, fruiting and ornamental foliage having plants suitable to grow in the cool interior. 

Key words: greenhouse, subtropics, plants, introduction, cool interior. 
 

Įvadas 
 

Kaupiant augalus iš kitų kraštų svarbu žinoti jų biologines savybes, todėl atliekami moksliniai 
tyrimai ir stebėjimai. Ruošiamos augalų auginimo kambaryje, žiemos sode ir įvairiame interjere 
rekomendacijos. Didėjant visuomenės susidomėjimui augalais, aktualia problema tampa kolekcijų-
ekspozicijų įrengimo kokybė. Vis dažniau siekiama tenkinti lankytojų poreikius, todėl kuriama 
tinkama infrastruktūra: takai, suoleliai, apšvietimas ir informacinė sistema (Motiejūnaitė, 2007) 

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno botanikos sodo oranžerijoje nuo 1923 metų 
kaupiama ir tiriama vėsiųjų paatogrąžių augalų kolekcija, kurioje yra daugiau nei 70 taksonų, kai 
kurie iš jų yra reti ir nykstantys augalai. Vidutinių atogrąžų juostų augalų rūšių introdukcija yra 
svarbi sprendžiant augalų apsaugos ir rūšių įvairovės praturtinimo problemą (Ayad, 1994).  

Oranžerijoje auginami augalai vėsiųjų paatogrąžių skyriuje pagal gyvenimo formas skirstomi: 
medžiai, krūmai, žolės. Augalų aukštis svyruoja nuo 10 cm (Hedera) iki 800 cm ir daugiau – 
Arecaceae, Araucariaceae, Cupressaceae, Magnoliaceae, Sterculiaceae). Lapų dydžiai varijuoja 
nuo 5–7 cm (Hedera) iki 300 cm (Phoenix) ilgio, o lapalakščio tipai – paprasti, sudėtiniai pirštiški 
ar plunksniški (Naujalis, 2009). Jų žiedai paprastai maži (1–2 cm), sutelkti šluotelėse ar pavieniai. 
Magnolia žiedai – 15–20 cm, Sparmannia – 3–4 cm, o Hibiscus – 5–7 cm skersmens. Ginkgo, 
Phoenix, Punica vaisiai – kaulavaisiai, o Ceratonia – vaisiai smulkios pupelės. Šie augalai turi 
didelį adaptacijos potencialą, geba gyvuoti skirtingose ekologinėse atogrąžų ir paatogrąžių regionų 
nišose (Brickel, 1997; Griffiths, 1997), todėl juos galima sėkmingai panaudoti želdinant interjerą.  

Tikslas – apibendrinti vėsiųjų paatogrąžių skyriaus augalų rūšių įvairovę ir pateikti 
sistematinę analizę, įvertinti šių augalų tinkamumą auginti vėsiame interjere.  

 

Tyrimų metodika 
 

Intensyvūs tyrimai pradėti 1997–2012 metais VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje. 
Augalai auginami grunte ir vazonuose. Augalai ir jų kilmės vietos aprašyti pagal sąvadus (Brickel, 
1997; Griffiths, 1997; Jankevičienė, 1998). Lietuviški pavadinimai pateikti pagal Valstybinę 
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lietuvių kalbos komisiją (VLKK, 2006–2009). Šiame skyriuje žiemos metu palaikoma 8–10 °C 
temperatūra, santykinė oro drėgmė 20–40 % ir apšvietimas 500–1000 lx. Temperatūra matuota 
termometru, santykinė oro drėgmė matuota psichrometru, apšvietimas nustatytas liuksometru 
(Šlapakauskas, 2006; Черевченко, 1988). Nustatytos optimalios auginimo sąlygos, tinkamiausia 
dirvožemio sudėtis auginant oranžerijoje, žiemos sode, interjere ir kambariuose (Сааков, 1983; 
Varkulevičienė ir kt., 2006). Augalų gyvenimo formos (žolė, medis, krūmas, liana) pateiktos pagal 
J. Naujalio ir kt. (2006) botanikos praktikos darbus; sistematiškai išdėstyti pagal metodikas 
(Takhtajan, 1987; Gudžinskas, 1999; Svirskis, 2003). 

Tiriant augalų įvairovę ir jų tinkamumą edukacijai buvo taikomi šie metodai: auginamų 
augalų būklės įvertinimas, literatūros studijavimas, duomenų derinimas su ankstesniais, 
fotofiksacija ir pokalbiai su lankytojais. Ištyrus augalų morfologines-dekoratyvines savybes, 
sudaromas sąrašas augalų, tinkamų auginti kambariuose, žiemos soduose ir įvairiame interjere 
(Snieškienė ir kt., 2004; Jokšienė ir Varkulevičienė, 2011) pritaikant juos edukacijai (Motiejūnaitė 
ir kt., 2004; Varkulevičienė ir Motiejūnaitė, 2008). 

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tyrimai atlikti 1997–2012 m. VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje, vėsiųjų paatogrąžių 
skyriuje, kurio plotas 75 m², įrengtas baseinas su šaltu vandeniu. Skyriaus aukštis 8 m, auga 71 
rūšies ir veislės iš 30 šeimų augalai, tai sudaro 4,2 % visų auginamų augalų oranžerijoje. Augalai 
išdėstyti pagal jų morfologiją ir biologiją bei ekologines savybes. Augalų rūšių sistematinė 
charakteristika pateikta lentelėje.  

 
Lentelė. Vėsiųjų paatogrąžių skyriuje auginamų augalų rūšių sistematinė charakteristika 
Table. Systematic characteristic of plant species cultivated in section of cool subtropics 

                     Augalo šeima                            SKYRIUS, KLASĖ, POKLASIS – Eilė: Šeima: gentis, rūšis 
      Plant family                              DIVISION, CLASS, Subclasse – Range: Family: genus, species 

PUŠŪNAI – PINOPHYTA Cronquist, Takht. et W. Zimm. ex Reveal 
GINKMEDAINIAI – GINKGOOPSIDA Engl.  
GINKMEDIEČIAI – GINKGOALES Bessey 

 ginkmediniai – Ginkgoaceae Engl.    ginkmedis – Ginkgo L.  (1) 
PUŠAINIAI – PINOPSIDA Burnett   

PUŠUOČIAI – PINIDAE Cronquist, Takht. et W. Zimm.  
PUŠIEČIAI – PINALES Dumort. 

pušiniai – Pinaceae Lindl.    kedras – Cedrus  Trew. (1) 
taksodiniai – Taxodiaceae Warm.   kriptomerija – Cryptomeria D. Don. (2) 
kiparisiniai – Cupressaceae Bartling   kiparisas – Cupressus L. (6) 
cefalotaksiniai – Cephalotaxaceae Neger.   cefalotaksas – Cephalotaxus Sieb. et Zucc. (1) 
araukarijiniai – Araucariaceae Henkel et Hochst   araukarija – Araucaria Juss. (2) 

MAGNOLIJŪNAI – MAGNOLIOPHYTA Cronquist, Takht. et W. Zimm.ex Reveal   
MAGNOLIJAINIAI – MAGNOLIOPSIDA Brongn.   

MAGNOLIJAŽIEDŽIAI – MAGNOLIIDAE Novak ex Takht.   
MAGNOLIJIEČIAI – MAGNOLIALES Bromhead 

magnolijiniai – Magnoliaceae Juss.   magnolija – Magnolia L.(1) 
LAURAMEDIEČIAI – LAURALES 

lauramediniai – Lauraceae Juss.    lauramedis – Laurus L. (1) 

HAMAMELIAŽIEDŽIAI – HAMAMELIDIDAE Takht.  
BUKSMEDIEČIAI – BUXALES Takht. ex Reveal 
buksmediniai – Buxaceae Dumort.   buksmedis – Buxus L.(3) 

KAZUARINIEČIAI – CASUARINALAES 
kazuarininiai – Casuarinaceae R. Br.    kazuarina – Casuarina L. (2) 

BUKIEČIAI – FAGALES Engl. 
bukiniai – Fagaceae Dumort.   ąžuolas – Quercus L. (1) 
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Lentelės tęsinys 
Augalo šeima                            SKYRIUS, KLASĖ, POKLASIS – Eilė: Šeima: gentis, rūšis 
Plant family                              DIVISION, CLASS, Subclasse – Range: Family: genus, species 

DILENIJAŽIEDŽIAI – DILLENIIDAE Takht. ex Reveal et Takht 
melionmediniai – Caricaceae Dumort.   melionmedis – Carica L. (2) 

DEDEŠVIEČIAI – MALVALES Dumort. 
liepiniai – Tiliaceae Juss.   sparmanija – Sparmannia L. (2) 
sterkulijiniai – Sterculiaceae Bartal. brachichitonas – Brachychiton Schott et Endl. (1 
dedešviniai – Malvaceae Juss.   hibiskas – Hibiscus L. (1) 

DILGĖLIEČIAI – URTICALES Dumort. 
šilkmediniai – Moraceae Link.  fikusas – Ficus L. (1) 

ERŠKĖČIAŽIEDŽIAI – ROSIDAE Takht. 
MIRTIEČIAI – MYRTALES Rchb. 

granatmediniai – Punicaceae Horan.  granatmedis – Punica L. (1) 
PUPIEČIAI – FABALES Bromhead 

pupiniai – Fabaceae Lindl.  sofora – Sophora L. (1) 
MUILENIEČIAI – SAPINDALES Dumort. 

cezalpininiai – Caesalpiniaceae R. Br.  ceratonija – Ceratonia L.(1) 
RŪTIEČIAI – RUTALES Perleb 

rūtiniai – Rutaceae Juss.  citrinmedis – Citrus L. (1) 
SMAUGIKIEČIAI – CELASTRALES Baskerville 

smaugikiniai – Celastraceae R. Br.   ožekšnis – Euonymus L. (5) 
SEDULIEČIAI– CORNALES Dumort. 

seduliniai – Cornacea (Dumort.) Dumort.  aukuba – Aucuba Thunb. (2) 
LIPNIASĖKLIEČIAI – PITTOSPORALES 

lipniasėkliniai – Pittosporaceae R. Br.  lipniasėklis – Pittosporum Banks ex Gaertn.(3) 
NOTRELIAŽIEDŽIAI – LAMIIDAE Takht. ex Reveal 

ALYVMEDIEČIAI – OLEALES Lindl. 
alyvmediniai – Oleaceae Hoffmanns. et Link   ligustras – Ligustrum L. (2) 

AGURKLIEČIAI – BORAGINALES Dumort. 
agurkliniai – Boraginaceae Juss.   širdamedis – Cordia L.(2) 

NOTRELIEČIAI – LAMIALES Bromhead 
verbeniniai – Verbenaceae St.–Hil. lantana – Lantana L.; skaistminys – Vitex L. (2) 

LELIJAINIAI – LILIOPSIDA Bratsch  
LELIJAŽIEDŽIAI – LILIIDAE Takht.  

LELIJIEČIAI – LILIALES Perleb. 
vilkdalginiai – Iridaceae Juss.   neomarika – Neomarica Sprague (2) 

SMIDRIEČIAI – ASPARAGALES Bromhead 
pakalnutiniai – Convallariaceae Horan.   aspidistra – Aspidistra Ker–Gawl. (3) 

  reinekija – Reineckia Kunth. (1) 
pelžiediniai – Ruscaceae Juss.   pelžiedė – Ruscus L. (1)_ 

AREKAŽIEDŽIAI – ARECIDAE Takht. − ARECALES 
arekiniai – Arecaceae C. H. Schultz.- Bipl. chameropsis – Chamaerops L.; finikas – Phoenix L.; 

trachikarpas – Trachycarpus Wendl. (7) 

Pastaba: (3) rūšis – vienetais.  
Note: (3) species – in units. 

 
Vėsiųjų paatogrąžių augalų skyriuje auginama 71 rūšis augalų, priklausančių 2 skyriams, 4 

klasėms, 6 poklasiams, 23 eilėms, 30 šeimų, 37 gentims. Sistematiškai nustatyta, kad gausiausios 
šeimos rūšimis yra arekinių (Arecaceae) – 7 rūšys, kiparisinių (Cupresaceae) – 6 rūšys, 
smaugikinių (Celastraceae) – 5 rūšys ir mažiausios šeimos (14) rūšimis turi po 1 rūšį. 

Mažiausia augalų, augančių vėsiųjų paatogrąžių skyriuje, yra kilę iš Amerikos žemyno – 8 % 
(Carica, Cupresus, Quercus, Neomarica, Magnolia, Maclura,); vidutiniškai iš Australijos – 11 % 
(Alpinija, Araucaria, Brachychiton, Casuarina, Cordia, Pittosporum, Wollemia); daugiausia iš 
Azijos – 51 % (Aspidistra, Cordia, Cedrus, Cephalotaxus, Ceratonia, Citrus, Ginkgo, Bambusa, 

Broussonetia, Euonymus, Phoenix, Trachycarpus, Hedera ir kt.), iš Europos – 15 % (Aukuba, 
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Buxus, Chamaerops, Laurus, Ruscus, Smilax) ir iš Afrikos – 15 % (Phoenix, Ruscus, Smilax, 

Pittosporium ir kt.), (1 pav.). Pagal augalų gyvenimo formą didžiausią dalį sudaro medžiai – 49 %, 
krūmai – 30 % ir mažiausią žolės – 21 % (2 pav.).  

 

  
1 pav. Vyraujančios augalų rūšys iš įvairių žemynų 

Fig.1. Dominant plant species from different continents 

2 pav. Vyraujančios augalų rūšys pagal gyvenimo formą 
Fig.2. Dominant plant species according to life form 

 
Nustatyta, kad šie augalai oranžerijoje gerai augo esant šioms sąlygoms: temperatūra ne 

žemesnė kaip 8 ºC, santykinė oro drėgmė 30 % ir apšvietimas ne mažiau kaip 500 lx žiemos metu. 
Dirvožemis turi būti mažo rūgštingumo (pH 5,5–6,5), derlingas, pralaidus orui ir vandeniui. 
Ruošiamas iš durpinės, kompostinės žemės, smėlio ir molio gurvuolių (1:1:0,5:0,5) įrengiant gerą 
drenažą. Vasarą tręšiama kas 3 savaitės mineralinėmis trąšomis. Žiemą augalai laistomi labai 
saikingai ir netręšiami. 

Šioje ekspozicijoje-kolekcijoje, įrengtoje moksliniam, estetiniam ir rekreaciniam tikslui, 
augalus galima stebėti ištisus metus. Oranžerijoje auginami augalai yra ne tik mokslo tyrimų 
objektas, bet ir mokymo priemonė. Informacija apie augalą pateikta etiketėje, kur lankytojai 
supažindinami su augalų taikomąja reikšme ir jų savybėmis. Remiantis šia informacija galima 
pasirinkti augalus, tinkamus auginti kambaryje ar interjere sukuriant „žaliąją zoną“ pagal mūsų 
poreikius.  

Ypač svarbu suteikti informaciją apie retus ir nykstančius augalus. Dauginant, ir kaip 
dekoratyvius augalus auginant interjere, galima prisidėti prie nykstančių rūšių išsaugojimo ir 
platinimo, pav.: kilnioji volemija (Wollemia) savaime auga Australijos kalnuose. Tai retas naujai 
atrastas augalas. Arba reliktinis augalas – taksodis (Taxodium), augantis Šiaurės Amerikos 
pelkėtose vietose. Jis gali užaugti iki 40 m aukščio ir 1,5 m skersmens kamienu. Mediena minkšta, 
ilgai nepūna drėgnoje aplinkoje. 

Kolekcijoje yra naudingų augalų, turinčių vaistinių savybių: Cordia myxa L.– savaime auga 
Azijos ir Australijos atogrąžose, iš augalo gaminami vaistai. Laurus nobilis L. auga Viduržemio 
jūros kraštuose, gaminamas aliejus ir naudojamas kaip prieskonis. Punica granatum L. kilęs iš 
Viduržemio jūros srities ir pietinės Europos. Vaistams naudojama vaisiaus žievė. Ginkgo biloba L. 
kilęs iš Japonijos, vaisiai valgomi, o iš lapų gaminami vaistai. Iš kiparisų (Cupresus) spyglių 
gaunamas aromatinis aliejus, jis turi priešreumatinių, antiseptinių ir tonizuojančių savybių. 

Oranžerijoje galima susipažinti su medieninių, pluoštinių augalų rūšių įvairove. Mažiausia 
medieninių augalų yra kilę iš Amerikos žemyno – 1,12 % (Cupressus, Magnolia, Quercus), iš 
Europos (Chamaerops, Laurus, Phoenix, Olea, Vitex), iš Australijos (Araucaria, Casuarina, 

Brachychiton, Wollemia) ir daugiausia iš Azijos žemyno – 1,4 % (Broussonetia, Cedrus, Phoenix, 

Cephalotaxus, Cryptomeria, Trachycarpus). Pagal geografinę augalų kilmę pluoštiniai augalai yra 
kilę iš Azijos žemyno – (Morus). Šiame skyriuje galima stebėti senus suaugusius augalus, čia 
auginami vaisiniai augalai visžaliai arba lapus metantys krūmai ar medžiai. Phoenix dactilyfera L. – 
visžalis medis, žiedai smulkūs, balti sutelkti šluotelėse. Vaisiai datulės, valgomos. Cedrus deodara 
(Roxb.) Loud. – spygliuotis, jo šakos auga horizontaliai, sėklos (riešutėliai) valgomos. Citrus 
aurantiifolia (Christm) Swingle – visžaliai krūmai, žiedai balti smulkūs, kvepiantys, veda valgomus 
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vaisius. Ficus carica L. –  vienas iš seniausių lapus metantis augalas, kuris buvo sukultūrintas. 
Medis 2 m aukščio, labai išsišakojęs su gausia laja. Lapai pakankamai dideli iki 20 cm ilgio. Jie turi 
charakteringą pirštuotą formą; dalys įprastai trys arba penkios. Auga ir dera nederlingose 
akmenuotose dirvose. Ginkgo biloba L. – vaisiai kaulavaisiai, valgomi. Punica granatum L. – lapus 
metantis krūmas iki 1,5 m aukščio, savaime auga Viduržemio jūros kraštuose. Vaisiaus minkštimas 
vartojamas maistui, iš raugintos sulos daromas skanus granatinis vynas. Augalas labai artimas 
mirtinių šeimai, tačiau be eterinio aliejaus liaukų. Ceratonia siliqua L. savaime auga Viduržemio 
jūros pakrantėje. Tai maistinis ir pašarinis augalas. Ankštys saldžios. Sėklų svoris pastovus, 
anksčiau juvelyrų buvo laikomas karato (0,2 g) etalonu. 

Įvertinus VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje auginamus šiltųjų atogrąžų augalų savybes, 
bioįvairovę bei jų tinkamumą augti vėsiame ir šviesiame interjere atrinkti šie augalai:  

Dekoratyviais lapais augalai – palmės – visžaliai medžiai užauga nuo 2 m iki 10 m aukščio, 
kilę iš Europos, Afrikos ir Azijos žemynų. Lapai vėduokliniai – (Chamaerops humilis,  

Trachycarpus fortunei, Trachycarpus martiana). Lapai plunksniški – (Phoenix dactilyfera, Phoenix 

canariensis, Phoenix reclinata, Phoenix hybrida). Lapalakščio paviršius tamsiai žalias, labai 
dekoratyvūs augalai, reikia sodinti į didelius vazonus, pavasarį patręšti, o vasarą dažnai apipurkšti 
vandeniu.  

Casuarina equisetifolia J. R. Forest. et Forest. – botanikai šiuos augalus laiko labai 
senoviniais. Gamtinis genties arealas pasiskirstęs tarp Australijos ir gretimų salų, kur sudaro tikrus 
miškus. Kazuarina gali augti pačiose nederlingiausiose žemėse, smėlyje, akmenuotose kalvose, ant 
sustingusios lavos. Augalo šaknys turi šaknų gumbelius, tai yra bakterijos Frankia, kurios sugeba 
fiksuoti azotą iš oro. Augalą galima genėti ir formuoti gražią lają, kuri nedaro šešėlio. 

Brachychiton populneus R. Br. užauga iki 6–15 m aukščio medis su įspūdingu, daugiau kaip 3 
m skersmens butelio formos kamienu. Tame sustorėjime jis kaupia vandens atsargas. To paties 
augalo lapai gali būti lygiais kraštais arba karpyti, pilkai žali. Labai atsparus nepalankioms augimo 
sąlygoms. Augalą galima genėti, o jo susiraičiusios šaknys labai dekoratyviai atrodo iškeltos į 
žemės paviršių. 

Euonymus japonicus Thunb. savaime auga Kinijoje, Korėjoje, Japonijoje, visžalis krūmas, 
užaugantis iki 3–4 m aukščio. Gerai auga vėsesnėse patalpose, galima genėti – formuoti tankią lają, 
taip pat reguliuoti augalo aukštį. Galima pamatyti geltonkraštį, baltakraštį ir žemaūgį augalą. 

Aucuba japonica Thunb. ir jos margalapė forma, savaime auga Kinijoje, Japonijoje, visžalis 
krūmas, užaugantis iki 1,5–2 m aukščio. Augalo lapai švyti auksinėmis dėmėmis. Laistomas retai, 
nuo per didelio kiekio vandens juoduoja lapų kraštai. 

Iš spygliuočių gerai auga ir yra dekoratyvūs – Wollemia nobilis, Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco ir įvairios Cupressus rūšys bei formos. Tai visžaliai medžiai, kilę iš Azijos bei 
Amerikos. Juos taip pat galima genėti ir formuoti jų lają. Jiems reikalingas vėsesnis oras ir didesnė 
santykinė oro drėgmė apie 40–50 %. 

Interjero želdinius gali tinkamai papildyti šie žemaūgiai žoliniai augalai: Aspidistra elatior 
Bl. Kilusi iš Kinijos ir Japonijos, kuri užauga iki 70–80 cm aukščio. Lapai – žali ir tvirti. Labai 
dekoratyvios veislės: su baltais dryžiais ’Variegata’ ir ’Milki Way’. Kitas augalas, kilęs iš Amerikos 
Neomarica northiana (Schneev.) Sprague užauga iki 40–50 cm aukščio. Lapai tamsiai žali, siauri ir 
ilgi. Augdama šviesioje vietoje žydi smulkiais baltais žiedais ir subrandina mėlynas nevalgomas 
uogas. Ruscus aculeatus L. savaime auga Europoje ir Šiaurės Afrikoje, užauga iki 1 m aukščio 
krūmokšniai. Hedera helix L. savaime auga Europoje, Azijoje, Šiaurės Afrikoje tiek žemėje – 
šliaužiantis, svyrantis augalas, kaip sienų ir medžių vijoklis. Lapai įvairių dydžių, formų ir spalvų. 
Laistyti reikia tik tada, kai išdžiūsta žemė, nes augalai nemėgsta vandens pertekliaus. Visi šie 
augalai yra  atsparūs bet kokiam klimatui ir vietai. Pakenčia šaltą ir šiltą bei užterštą patalpų orą. 
Tinkama pavėsinga vieta, nereiklūs dirvožemiui, persodinami kai šakniastiebiai užpildo vazoną. 
Laistomi retai 
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Žydintys augalai. Pittosporum tobira (Thunb.) Ait. kilęs iš Kinijos ir Japonijos. Žiedai 
švelniai geltoni, kvepiantys. Mėgsta šviesias patalpas, jei trūksta šviesos, meta lapus. Pakenčia 
sausą orą, nebijo šalto oro, todėl gali augti arti langų.  

VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje vidutinių atogrąžų kolekcijoje auginami augalai yra 
ilgaamžiai, ilgai būna dekoratyvūs, nereiklūs priežiūrai, atsparūs ligoms ir kenkėjams. Stebėti VDU 
Kauno botanikos sodo oranžerijoje paatogrąžių augalai gali augti vėsiame ir šviesiame interjere 
(Snieškienė ir kt., 2004; Varkulevičienė ir kt., 2006). Labai svarbu tinkamas augalų išdėstymas 
interjere, tai vazoninių augalų kompozicija, kurioje augalai ir indas derinami pagal meninio 
komponavimo principus (Markevičienė ir kt., 2006). Svarbu derinti spalvas, formas ir šviesos 
poreikį augalams. Todėl dideli ir šviesą mėgstantys augalai, pav., Cupressus, Casuarina, 
Brachychiton, Euonymus, Pitosporium ir kt. turi būti statomi arčiau langų, kad jiems užtektų 
šviesos. Šalia jų statomi mažesni ir mažiau šviesos reikalaujantys augalai, pav., Wollemia, 
Araucaria, Aucuba ir kt. Augalus visada reikia aranžuoti grupėmis. Taip sustatyti augalai gražiau 
atrodo, dėl to padidėja oro drėgnumas, kuris reikalingas augalams. Interjero akcentu gali būti 
soliteras, atskirai stovintis didelis, sveikas, išsiskiriantis savo išvaizda (Laurus nobilis L.), turintis 
vaisių ar žydintis gražiais žiedais augalas. 

Stambiavaisis kiparisas (Cupressus macrocarpa) – maloni išimtis ypač jo veislė ’Goldcrest’ 
turi charakteringą geltonai-žalią atspalvį, gerai auga vazone ir maloniai kvepia, jo spygliai išskiria 
fitoncidus. Svarbus pavojus – šiltas, sausas kambario oras. Temperatūra žiemos metu turėtų būti 
neaukštesnė kaip 15 °C, reikia reguliariai apipurkšti, nes trūkstant drėgmės ore spygliai pradeda 
džiūti. 

Kambariniai augalai grynina orą namuose, kuriuo kvėpuojame, žmonės mažiau serga, greičiau 
pasveiksta. Spygliuočiai turi fitoncidinių medžiagų, kurios naikina bakterijas, grynina orą 
Spygliuočiai ramina nervus, pašalina nuovargį ir stresą. 

 
Išvados 

 
1. Vėsiųjų paatogrąžių augalų skyriuje auginama 71 rūšis augalų, priklausančių 2 skyriams, 

4 klasėms, 6 poklasiams, 23 eilėms, 30 šeimų, 37 gentims. Sistematiškai nustatyta, kad 
gausiausios šeimos rūšimis yra arekinių (Arecaceae) – 7 rūšys, kiparisinių (Cupresaceae) – 6 
rūšys, smaugikinių (Celastraceae) – 5 rūšys ir mažiausios šeimos (14) rūšimis turi po 1 rūšį. 

2. Turint didžiulį asortimentą, galima parinkti rūšis, kurios tinka auginti vėsiame interjere – tai 

dekoratyviais lapais augalai – Chamaerops humilis, Trachycarpus fortunei, T. martiana, 

Phoenix dactilyfera, P. canariensis, P. reclinata, P. hybrida, Brachychiton populneus – 

visžaliai medžiai, taip pat spygliuočiai medžiai – Wollemia nobilis ir Araucaria heterophylla 

ir žemaūgiai žoliniai augalai – Aspidistra elatior ir jos veislės ’Variegata ’ ir ’Milki Way’, 

Neomarica northiana, Ruscus aculeatus ir Hedera helix, taip pat žydintis augalas – 

Pittosporum tobira, kurį galima auginti kaip soliterą. 
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Summary 

 
In the period of 1997–2012 in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University 71 species of grown 

plants, the possibility of growing and their suitability for decoration of the interior have been studied. 
These represent 4.2 % of all plants growing in the greenhouse. It was found that these plants grew well in the 

greenhouse on the following conditions: temperature not less than 8 °C, relative humidity of 30 % and 500 lx 
illuminations during the winter. The soil must be of low acidity (pH 5.5–6.5). In winter time the plants are irrigated very 
moderate. 

It was found that the most abundant species of the family is the Palm tree Arecaceae – 7 species, Cupresaceae – 
6 species, Celastraceae – 5 species and the smallest species of the family (14) are in one species.  

Low-growing plants of cool sub-tropics section are derived from the American continent – 8 % (Carica, 
Cupresus, Quercus, Neomarica, Magnolia), on average from Australia – 11 % (Alpinia, Araucaria, Brachychiton, 
Casuarina, Cordia, Pittosporum, Wollemia), mainly from Asia – 51 % (Aspidistra, Cordia, Cedrus, Cephalotaxus, 
Ceratonia, Citrus, Ginkgo, Bambusa, Broussonetia, Euonymus, Phoenix, Trachycarpus, Hedera et al.), from Europe 
15 % (Aukuba, Buxus, Chamaerops, Laurus , Ruscus, Smilax) and from Africa 15 % (Phoenix, Ruscus, Smilax, 
Pittosporium et al.). According to the form of plant life the largest part is mainly comprised of trees – 49 %, of bushes – 
30 % and the smallest part is comprised of grass – 21 %. 

The assessment of the subtropical collection in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University shows 
that there are plants grown decorative and fit to cultivate in the cool interior. Decorative foliage plants: Chamaerops 

humilis, Trachycarpus fortunei, T. Martians, Phoenix dactilyfera, P. canariensis, P. reclinata, P. hybrida, Brachychiton 

populnea – evergreen trees. And also coniferous trees: Wollemia nobilis and Araucaria heterophylla. Dwarf herbaceous 
plants: Aspidistra elatior and its cultivars 'Variegata' and 'Milky Way', Neomarica northiana, Ruscus aculeatus and 
Hedera helix, and flowering plant – Pittosporum tobira. 


