


Nakties karalienė (Selenicereus) 

Kaktusinis augalas. 
Tiksli kilmė nėra aiški, tačiau manoma, kad 
jie kilę iš Meksikos, Brazilijos ar Karibų jūros 
baseino. 



Pievinis pūtelis (Tragopogon pratensis) 

Tai dvimetis, kartais daugiametis, 20–70 cm 
aukščio augalas. Turi storą, tvirtą, vertikalią 
šaknį. 



Snaudalė (Leontodon hispidum) 

Daugiametės, rečiau vienmetės žolės su 
pamatinių lapų skrotele. Graižai nedideli arba 
vidutinio dydžio, išauga ant ilgų graižkočių.  



Gaiva (Lapsana chondrilloides L.) 

Vienmetis, 30—120 cm aukščio žolinis augalas. 
Šaknis liemeninė, tvirta. Augalas buvo 
vartojamas viduriams laisvinti. 



Dirvinė pienė (Sonchus arvensis) 

Augalas daugiametis, stačiu, 60-150 cm aukščio 
stiebu. Šaknis liemeninė, iki 50 cm ilgio. Lapai 
minkšti, netaisyklingu lapakraščiu, be lapkočių. 



Šakotasis šiaudenis (Anthericum ramosum L.) 

Dailus daugiametis augalas, priklausantis 
lelijinių šeimos augalų grupei. Formuoja apvalų 
kerelį, siaurais, žaliais lapais. 



Vienagraižė vanagė (Hieracium pilosella L.) 

Daugiametis, 5-30 cm aukščio žolinis augalas. 
Stiebas stačias arba kylantis, dažniausiai 
belapis arba su vienu nedideliu lapu ir su gana 
ilgomis, iki 30 cm, palaipomis. Visas augalas 
apaugęs paprastais ir žvaigždiškais plaukeliais. 



Lygioji džiugūnė (Hypochaeris glabra L.) 

8-50 cm aukščio, lygiais lapais. Šaknys tvirtos, 
viena trumpa liemeninė ir daug storų šalutinių. 
augalų šaknis noriai ėda kiaulės. 



Pluoštagėlė (Cryophytum nodiflorum) 

Išauga iki 15 cm aukščio. Pluoštagėlės lapai 
ovalūs, mėsingi, šviesiai žalios spalvos, 
banguotais kraštais. Šios gėlės lapai ir stiebai 
padengti plaukeliais, panašiais į krištolinius 
lašelius. 



Kreisvė (Crepis alpina) 

Augalas vienmetis arba žiemojantis, pilkšvai 
žalias, negausiai voratinkliškai plaukuotas. 
Stiebo aukštis, lapų forma, graižų kiekis 
įvairuoja, tai priklauso nuo augimvietės 
sąlygų. Stiebas status, 15—60 cm aukščio, 
briaunotas, dažniausiai šakotas, apatinė 
dalis violetinė. 



Pienė (Sonchus laevis) 

Vienametė, dvimetė arba daugiametė, 
liemenines šaknis ar šakniastiebius 
išauginanti aukšta ir labai aukšta žolė, 
turinti pieniškųjų sulčių.  



Chondrilos džiugūnė (Hypochaeris Chondrill) 

Stiebas vienas arba keli, status, 20—60 cm 
aukščio, šakotas. Graižai 2—3 cm ilgio, 
pavieniai ant ilgų žiedynkočių. 



Vanagė (Hieracium latifolium) 

Žinoma apie 800 rūšių. Vanagė paplitusi 
beveik visame pasaulyje. Daugiametis žolinis 
augalas. Lapai lygiakraščiai arba dantyti, 
kartais skiautėti, apatiniai susitelkę į 
skrotelę. Augalas apaugęs plaukeliais. Žiedai 
geltoni, rečiau balti, susitelkę į graižus. 



Vaistinė medetka (Calendula officinalis) 

Plačiai paplitęs ir noriai nuo senų laikų 
Lietuvoje auginamas vienametis 
dekoratyvinis bei vaistinis astrinių šeimos 
augalas. Šaknis liemeninė, stipriai šakota. 



Laibenis (Alyssum alyssoides L.) 

Daugiametis augalas, kuris kelis metus 
gali augti toje pačioje vietoje. Dauginasi 
sėklomis, todėl jų populiaciją savo 
alpinariume reikėtų prižiūrėti.  Pasodinti 
pražysta antraisiais metais. Užauga 20-30 
cm aukščio. Per visą žiemą išlieka žali, 
pavasarį iš šakelių užauga pažastinės 
šakos, kurios suformuoja tankesnį 
krūmelį. 



Pievinė džiugūnė (Hypochoeris pratensis) 

Stiebas vienas arba keli, status, 20-70 cm aukščio, šakotas. Lapai 
pamatiniai, skroteliniai, kartais stiebo viršutinėje dalyje yra 
žvynlapiai, bekočiai, ilgi, bukomis viršūnėmis, plunksniški arba 
dantyti. Turi šiuškčius plaukelius, apatinė pusė melsvos spalvos. 



Paprastoji vandens lelija (Nymphaea alba) 

Auga stovinčiuose ir lėtai tekančiuose 
vandenyse: ežeruose, kūdrose, senvagėse, 
upėse, kanaluose. Dažniausiai lelijos auga 
1 – 2 m gylumoje, tačiau gali augti ir 
sekliau ar net 4 metrų gylyje. 
Mažesniuose užželenčiuose ežeruose 
sudaro vandens lelijų juostą kartu su 
kitais plūdurlapiais augalais. 



Plikastiebė aguona (Papaver nudicaule L.) 

Stiebas 20—40 cm aukščio. Lapai 
šviesiai žali, kartais su pilku atspalviu. 
Žiedai geltoni, balti, oranžiniai, 6—8 cm 
pločio. 



Rusvoji vienadienė (Hemerocallis fulva) 

Stiebas 100— 110 cm aukščio. Žiedai 
dideli, rusvai oranžiniai, po 6—12 
žiedyne. Kuokelių dulkinės geltonos. 



Baltasis sukutis (Ipomoea alba) 

Vienametė arba daugiametė žolė, kartais 
krūmas su vijokliniais, retai gulsčiais arba 
vandens paviršiuje plūduriuojančiais 
stiebais. Lapai ištisiniai, skiautėti arba 
plunksniškai suskaldyti. 



Didysis lapenis (Epiphyllum oxypetalum) 

Žiedai auga ant plokščių stiebų, panašių į 
lapus. Genčiai priklauso daugiau kaip 20 
rūšių stiebinių sukulentų, kurie paplitę nuo 
Meksikos iki atogrąžų Pietų Amerikos ir 
Antilų salose. 



Kvapusis tabakas (Nicotiana alata) 

Augalas daugiametis, žolinis, 60–70 cm aukščio. Stiebas šakotas. 
Lapai bekočiai, dideli (iki 50 cm ilgio, 20 cm pločio). Žiedai rausvi 
arba balti, žydi naktį, skleidžia malonų kvapą. 



Nakviša (Oenothera) 

Vienametė, dvimetė ar daugiametė žolė su stora 
liemenine šaknimi. Lapai linijiški, lancetiški ar 
kiaušiniški, bekočiai ar su trumpais koteliais, 
lygiakraščiai, dantyti ar plunksniškai suskaldyti, 
apatiniai susitelkę skrotelėje, stiebo lapai – 
pražanginiai. 



Dėkui už dėmesį 


