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Drėgnųjų atogrąžų augalų įvairovės tyrimai oranžerijoje ir jų panaudojimas 

interjere 
 

Judita Varkulevičienė 

  
Vytauto Didžiojo Universitetas 

 
Straipsnyje apţvelgiama atogrąţų augalų reikšmė aplinkai ir ţmogui. Tyrimai atlikti 1999–2012 metais VDU Kauno botanikos sodo oranţerijoje. 

Kolekcijoje analizuojama 225 rūšių augalų iš 30 šeimų, šių augalų savybės ir jų panaudojimo galimybės augti apţeldinant interjerą bei auginant 

kambaryje ar ţiemos sode. Ne visi augalai prisitaiko prie interjero sąlygų, todėl iš šios gausos augalų atrinkome atsparesnius augalus, kurie geba augti ir 

būti dekoratyviais nepalankioms augimo sąlygoms. Tinkamiausios augalų rūšys yra iš šių šeimų:  Acantaceae (3 rūšys),  Araceae  (5), Begoniaceae (10), 
Bromeliaceae (25), Cyperaceae (2), Marantaceae (5), Orchidaceae (3), Piperaceae (7) ir kt. Atlikti ilgamečiai tyrimai, leidţia nustatyti optimalias 

augalų auginimo sąlygos ir pateikti augalų, tinkamų auginti šiltame interjere, aprašymus.  

        Oranžerija, atogrąžos, augalai, įvairovė, interjeras.  

 
Įvadas 

 

Vytauto Didţiojo universiteto (VDU) Kauno botanikos 

sodo oranţerijoje nuo 1923 metų kaupiama ir tiriama 

drėgnųjų atogrąţų augalų kolekcija, kurioje yra virš 200 

taksonų, kai kurie iš jų yra reti ir nykstantys augalai. 

Drėgnųjų atogrąţų augalų rūšių introdukcija yra svarbi, 

sprendţiant augalų apsaugos ir rūšių įvairovės praturtinimo 

problemą (Ayad, 1994). 

Ţoliniai dekoratyviniai augalai gerai valo orą 

fotosintezės metu sugerdami anglies dioksidą ir 

pagamindami deguonį. Tai labai aktualu uţdarose 

patalpose esant cheminėms medţiagoms, kurias išskiria 

naudojami buitiniai prietaisai. 1980-1990 metais NASA 

tyrimais įrodė, kad net 50 kambarinių augalų rūšių gali 

šalinti lakiuosius junginius (formaldehidą, amoniaką, 

acetoną, ksilolą, toluolą), be to augalai gerai drėkina orą 

uţdarose patalpose (Wolverton, 1997).  

Oranţerijoje auginami augalai drėgnųjų atogrąţų 

skyriuje didţiausią dalį pagal gyvenimo formą sudaro 

ţolės. Augalų aukštis svyruoja nuo 10 cm (Selaginella, 

Soleirolia, Pellionia, Fittonia) iki 100 cm ir daugiau 

(Alocasia, Asplenium, Ananas). Lapų dydţiai varijuoja nuo 

1–40 cm (Soleirolia – Alocasia) pločio ir iki 130 cm 

(Asplenium) ilgio, o lapalakščio tipai – paprasti, sudėtiniai 

pirštiški ar plunksniški (Naujalis, 2009). Jų ţiedai paprastai 

maţi (0,1–0,9 cm), sutelkti šluotelėse, burbuolėse ar 

pavieniai. Šie augalai turi dideli adaptacijos potencialą, jie  

geba gyvuoti skirtingose ekologinėse nišose atogrąţų 

regionuose (Brickel, 1997; Griffiths, 1997). Todėl  galima 

sėkmingai panaudoti fitodizaine.  

Šio darbo tikslas – apibendrinti oranţerijoje auginamų 

drėgnųjų atogrąţų skyriuje augalų įvairovę, įvertinti šių 

augalų tinkamumą auginti interjere. 

 
Tyrimo sąlygos ir metodai 

 
Tyrimai atlikti 2000–2012 metais. Stebėta 30 šeimų, 68 

genčių ir 225 rūšių augalai. Visi augalai auginami 

vazonuose. Oranţerijoje temperatūra matuota termometru, 

oro drėgmė matuota psichrometru, apšvietimas nustatytas 

liuksmetru (Черевченко, 1988, Šlapakauskas, 2006). 

Augalų dekoratyvumas įvertintas balais (1-5) remiantis 

Vaidelio (2005 m.) metodika. Jį lemia lapų, ţiedų, kero 

dekoratyvumas, ţydėjimo trukmė ir dekoratyvumo trukmė 

ţymima įvedus indeksą: D1 – labai maţai dekoratyvūs; D2 

– maţai dekoratyvūs; D3 – vidutiniškai dekoratyvūs; D4 – 

dekoratyvūs; D5 – labai dekoratyvūs. Dekoratyvumo 

trukmės indeksas: Dt1 – dekoratyvumo trukmė 1 mėn.; Dt2 

– dekoratyvumo trukmė 2 mėn.; Dt3 – dekoratyvumo 

trukmė 3mėn. ir t.t. Visada ţaliuojantys augalai 

dekoratyvumą išlaiko visus metus, jiems rašomas Dt12. 

.Ţydėjimo trukmės indeksas nuo Ţt0 iki Ţt50 ir daugiau 

dienų.  

Augalai auginami oranţerijoje drėgnųjų atogrąţų 

skyriuje, kurio plotas – 75 m², įrengtas baseinas su šiltu 

vandeniu. Augalams sudarytos būdingos natūralioms 

augavietėms sąlygos, būdingos ir analogiškos šių augalų 

kilmės vietoms: temperatūra ţiemos metu – 18-24 ºC, 

vasaros metu – 20-25 ºC; santykinė oro drėgmė ţiemos 

metu – 70-80 %, vasaros metu – 80-90 %: apšvietimas 

ţiemos metu – 250-500  lx, vasaros metu – 500 lx 

(Snieškienė ir kt., 2004; Varkulevičienė ir kt., 2005, 2006, 

2007, 2008). Augalų botaninė, bioekologinė bei literatūros 

analizė ir augalų aprašymai atlikti pagal M.V. Griffiths 

(1997) ir  Brickel (1997) sąvadus 
 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
VDU Kauno botanikos sodo oranţerijoje 2000–2012 

m. tirta 225 rūšių augalų galimybė augti ir būti 

dekoratyviais auginant šiltnamiuose, kambariuose bei 

interjere. Tai sudaro 15% visų augalų augančių 

oranţerijoje. Nustatyta, kad šie augalai oranţerijoje gerai 

augo esant šioms sąlygoms: temperatūra ne ţemesnė kaip  

18 ºC, santykinė oro drėgmė – 70 % ir apšvietimas – 250 

lx ţiemos metu. Ţiemos metu augalai laistomi saikingai 
Šioje kolekcijoje – ekspozicijoje augalus galima stebėti 

visus metus. Augalai pasodinti į vazonus ir sustatyti ant 

stelaţo. Drėgnųjų atogrąţų augalų kolekcija įrengta 

moksliniu, estetiniu ir rekreaciniu tikslu. Pagal gyvenimo 

formą didţiausią augalų dalį sudaro ţolės (65%), 

gausiausios šeimos yra Bromeliaceae – 52, Piperaceae – 

33, Orchidaceae – 25, Begoniaceae – 23 ir  Marantaceae – 

15 rūšimis. Maţesnės šeimos: Arecaceae – 4, Acantaceae 

– 8,    Selaginellaceae – 4, Urticaceae – 10, 

Zygophyllaceae – 3 rūšimis, o maţiausios: Cyperaceae, 

Nyctaginaceae,  Taccaceae,  Capparidaceae, 
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Pontederiaceae, Salviniaceae po 1 rūšį. Lianos – 4 rūšys 

(1,8%) iš Fabaceae, Moraceae,  Vitaceae šeimų. 

Krūmokšniai – 2 rūšys (0,9%)  iš Apocynaceae šeimos. 

Krūmai – 1 rūšis (0,4%) iš Proteaceae šeimos. 

Šakniagumbiniai – 4 rūšys (1,8%) iš  Arecaceae šeimos. 

Gausi papartainių grupė, kurią sudaro 34 rūšys (15,1%) iš 

8 šeimų.  

Augalai auginami oranţerijoje yra ne tik mokslo tyrimų 

objektas, bet ir visuomenės mokymo priemonė. 

Informacija apie augalą pateikta etiketėje, kurioje 

lankytojai supaţindinami su augalų taikomąja reikšme ir jų 

savybėmis. Pagal informaciją etiketėje galima pasirinkti 

augalus tinkamus auginti kambaryje ar interjere sukuriant 

„ţaliąją zoną“ pagal mūsų poreikius. 

Drėgnųjų atogrąţų skyriuje galima susipaţinti su 

Alocasia genties šakniagumbiniais augalais, kurie kilę iš 

Pietryčių Azijos bei Australijos. Dekoratyvūs (D4) 

įvertinta 12 balų, nuodingi, bet turi vaistinių savybių. 

Alocasia macrorhiza uţauga iki 2 m aukščio. Auga 

drėgnoje ir šiltoje aplinkoje, tačiau stori lapai pakenčia ir 

maţesnę drėgmę. Alocasia odora su violetinio atspalvio 

lapkočiais, sausoje patalpoje skursta. Ypač svarbu suteikti 

informaciją apie retus ir nykstančius augalus. Dauginant, ir 

kaip dekoratyvius augalus auginant interjere, galima 

prisidėti prie nykstančių rūšių išsaugojimo ir platinimo, 

pavz.: Alocasia sanderiana  su dideliais, pailgais 

strėliškais, ţalios spalvos lapais ir graţios formos 

gyslomis.  Buvo įtraukta į CITES I priedą kaip grėsmingai 

nykstanti rūšis ir uţdrausta jos prekyba. Tačiau dauginant 

audinių kultūrų metodu laboratorijoje pavyko apsaugoti 

nuo kolekcininkų niokojimo (Marineli, 2006).  

Kolekcijoje yra naudingų augalų, turinčių vaistinių 

savybių, pavz.: Rauwolfia tetraphylla – nedidelis stačias 

krūmas išauga iki 60 cm aukščio. Vaistams naudojami 

lapai ir šaknys. Gydo nemigą, ţaizdas, karščiavimą ir kt. 

(http://ayurvedicmedicinalplants.com; 2013). 

Įvertinus VDU Kauno botanikos sodo oranţerijoje 

auginamus drėgnųjų atogrąţų  skyriuje augalų savybes, jų 

įvairovę bei tinkamumą augti interjere atrinkti šie augalai: 

Dekoratyviais lapais pasižymintys augalai. Araceae 

šeimos augalai kilę iš Amerikos atogrąţų miškų. Alocasia 

macrorrhiza lapalakščiai dideli, ţali, plačiai kiaušiniški su 

širdišku pagrindu, jos veislė 'Variegata' lapalakščiai su 

tamsiomis dėmėmis. Alocasia sanderiana  lapalakščiai 

pailgi strėliški, ţali su iškiliomis baltomis gyslomis. Šių 

augalų aukštis būna nuo  86 cm iki 97 cm aukščio. Kol 

augalai jauni, jiems nereikia daug šviesos. Jie pakelia 

pavėsį ir sausą orą, todėl nepaprastai tinka auginti interjere. 

Augalų dekoratyvumo trukmė – Dt12, dekoratyvumas 

vertinamas  D5.   

Interjere rekomenduojama auginti Araceae šeimos 

laipiojančius augalus, augančius Pietų Amerikos drėgnuose 

atogrąţų miškuose. Philodendron erubescens  liana, 

lapalakštis ţalias, blizgantis, elipsiškas su širdišku 

pagrindu. Ţiedynas baltas, papėdlapis rausvas. 

Philodendron scandens liana, lapalakštis elipsiškas su 

širdišku pagrindu; tamsiai ţalias. Augalo dekoratyvumo 

trukmė – Dt12, o jų dekoratyvumas vertinamas – D5. 

Daugiausiai Begoniaceae šeimos augalų rūšių auga 

drėgnuose atogrąţų miškuose. Natūraliose augavietėse 

nuolat drėgna ir šilta, oro temperatūra apie 20ºC. Todėl 

begonijos auginamos patalpose jautriai reaguoja į drėgmės 

trūkumą ir vėsią aplinkos temperatūrą. Begonijų 

sukulentinė rūšis Begonia venosa pakankamai ilgai gali 

pakęsti nepalankų jiems augti mikroklimatą. Augalo 

dekoratyvumo trukmė – Dt12, dekoratyvumas vertinamas  

D4. Gerai adaptuojasi interjere: šliauţiančios – Begonia 

masoniana, Begonia heracleifolia, sėkmingai prisitaiko 

prie įprasto apšvietimo. Augalų aukštis iki 20 cm. Maţiau 

jautrūs augalai – Begonia bowerae ir jos veislės: 

'Kleopatra',  'Norah Bedson', 'Tiger' lapalakščiai įţambiai 

širdiški, ţali su juodomis ar rudomis dėmėmis bei baltais 

plaukeliais. Jų aukštis 20–30 cm. Maţame inde ar maţoje 

kompozicijoje galima derinti su zebrina, skindapu. 

Begonia x erythrophylla 'Bunchii' bei 'Feastii' lapalakščiai 

tamsiai ţali, blizgantys, kraštas smulkiai banguotas. 

Uţauga iki 20–25 cm aukščio. Svarbu juos laistyti drungnu 

vandeniu, reguliariai tręšti bei laikyti vienodai apšviestoje, 

gerai vėdinamoje patalpoje. Kita grupė krūmo pavidalo – 

Begonia corallina širdiškai lancetiškais lapalakščiais, 

šviesiai ţali su sidabrinėmis dėmėmis, kraštas dantytas, 

uţauga iki 2 metrų aukščio. Begonia 'Benechiton' – 

hibridas plaštakiškai skiautėtais lapalakščiais, gyslos 

purpurinės, aukštis augalo iki 80–100 cm. Begonijos auga 

šviesioje, šiltoje (15–22ºC) ir didelėje patalpoje galima 

derinti su dideliais augalais, kurie auga dideliame inde – 

tetrastigma, difenbachija, papartis ar gebenė.  

Horizontaliais stiebais ţemaūgės Begonia scandens, 

Begonia glabra augalai su plačiai ovaliais, blizgančiais, 

šviesiai ţaliais lapalakščiais. Stiebas laipiojantis arba 

svyrantis iki 100 cm ilgio. Augalų dekoratyvumo trukmė – 

Dt12, o jų dekoratyvumas vertinamas – D5. Iš įvairių 

begonijų su įvairiaspalviais lapalakščiais galima sudaryti 

puikias ir įdomias  kompozicijas. 

Marantaceae šeimos daugiamečių ţolinių augalų 

natūralios augavietės yra drėgni visţaliai atogrąţų miškai 

Centrinėje ir Pietinėje Amerikoje. Maranta leuconeura  ir 

jos veislės: 'Erythtoneura', 'Massangeana'. Lapalakščiai 

ţali, išmarginti sidabrinėmis, tamsiai ţaliomis ar rausvomis 

dėmėmis ar juostomis. Augalai ţemaūgiai išauga iki 20 cm 

aukščio. Augalų dekoratyvumo trukmė – Dt7, o jų 

dekoratyvumas vertinamas – D5. Kitos gentys: Ctenanthe 

pilosa 'Golden Mosaic' augalas išauga iki 40–50 cm 

aukščio. Lapalakščiai ţali, išmarginti netaisyklingimis 

tamsiai, šviesiai ţaliomis ir geltonomis juostomis. 

Calathea lietzei 'Greenstar' augalas išauga iki 20-30 cm 

aukščio. Lapalakščiai ţali su plačiais tamsiai ţaliais 

dryţiais, rausvai purpurine apačia. Augalams reikia 

išsklaidytos šviesos, didelio drėgnio bei gana aukštos 

temperatūros. Šios rūšies augalai gana gerai auga 

patalpose. Stromanthe sanguinea augalas išauga iki 70-90 

cm aukščio. Lapalakščiai tamsiai ţali, pagrindinė gysla 

šviesi, apatinė pusė tamsiai raudona. Augalų 

dekoratyvumo trukmė – Dt8, dekoratyvumas – D5. 

Piperaceae šeimos daugiamečių ţolinių augalų 

natūralios augavietės yra drėgni Amerikos ir Pietryčių 

Azijos miškai ir slėniai. Sukulentiniai augalai: Peperomia 

dolabriformis stiebas status, besišakojantis, medėjantis, iki 

25 cm aukščio, lapalakščiai šviesiai ţali. Peperomia 

ferreyrae stiebas status, besišakojantis, medėjantis  30 cm 

aukščio, lapalakščiai šviesiai ţali, siauri. Peperomia incana 

stiebas status, besišakojantis, medėjantis, iki 30–50 cm 

aukščio. Lapalakščiai ţali, padengti tankiais pilkais 

pūkeliais. Šioms rūšims ţiemos metu reikia vėsesnių 

http://ayurvedicmedicinalplants.com/
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patalpų (12–14ºC). Svyrančiais stiebais: Peperomia 

boivinii uţauga iki15 cm aukščio, lapalakščiai stori, ţali, 

stiebai sukulentiniai. Peperomia puteolata uţauga iki 40 

cm aukščio, lapalakščiai ţali su šviesiai ţalsvomis 

gyslomis. Kylančiais stiebais: Peperomia obtusifolia ir jos  

veislės: 'Variegata', 'Green-gold' augalai uţauga iki 20 cm 

aukščio, lapalakščiai tamsiai ţali, veislių išmarginti 

kremiškai baltomis ar blyškiai gelsvos spalvos brūkšniais. 

Peperomia clusiifolia stiebas kylantis iki 25 cm aukščio. 

Lapalakščiai tamsiai ţali, purpurinės spalvos kraštu. 

Senesni lapai įgauna tamsiai raudoną spalvą. Augalų 

dekoratyvumo trukmė – Dt12, o jų dekoratyvumas 

vertinamas – D5. 

Augalus paţeidţia ţema 8–10ºc temperatūra, šaltas 

vanduo, drėgmės perteklius, dėl to krinta lapai, juoduoja 

apatiniai lapai ir stiebai.  

Cyperaceae šeimos ţoliniai augalai. Cyperus 

alternifolius kilęs iš Madagaskaro. Uţauga iki 2 m aukščio. 

Vasarą reikia laikyti padėkle su vandeniu, o ţiemos metu 

išpilti vandenį iš padėklo. Gerai auga tiek šviesiose, tiek 

tamsiose patalpose. Cyperus diffusus kilęs iš Pietų 

Australijos. Uţauga iki 45 cm aukščio. Tinka patalpoms 

puošti pavieniui ir kompozicijose su kitais augalais. 

Augalų dekoratyvumo trukmė – Dt10, o jų dekoratyvumas 

vertinamas – D4. 

Nephrolepis exaltata  kilęs iš Pietų Amerikos 

(Meksika) ir Centrinės Amerikos Floridos. Šviesiai ţali 

plunksniški, iki 1 metro ilgio svyrantys lapai auga kuokštu 

iš ţemės. Augalui reikia šviesios vietos, vienodos drėgnos 

ţemės ir apie 50% drėgmės aplinkos. Jį būtina reguliariai 

purkšti vandeniu ir tręšti. Augalo dekoratyvumo trukmė – 

Dt12, dekoratyvumas – D5. 

Žydintys augalai. Aphelandra squarrosa – ţemi 

krūmeliai ir puskrūmiai, paplitę Pietų Amerikos atogrąţose 

ir paatogrąţėse. Augalas neaukštas, lapai su baltomis 

gyslomis. Viršūnėse išaugina stačius ryškiai geltonus 

varpiškus ţiedynus. Ţydi vasarą ir rudenį. Ţydėjimo 

trukmė – Ţt3,  dekoratyvumo trukmė  – Dt12, augalo 

dekoratyvumas vertinamas – D4.  

Orchidaceae  šeimos ţoliniai augalai. Dauguma 

Phalaenopsis rūšių nereiklūs epifitiniai augalai, kurie auga 

atogrąţų miškuose nuo Indonezijos  iki Australijos. 

Phalaenopsis rūšys gali ilgą laiką gausiai ţydėti 

kambariuose. Ypač mišrūnai gali ţydėti 7–9 mėnesius.  

Oncidium  rūšys kilę iš Pietų Amerikos drėgnų miškų, 

joms interjero aplinka netinka. Tačiau veislės gerai auga ir 

ţydi. Oncidium  'Susie Kaufman' ţiedai geltoni su aukso 

raudonumo dėmelėmis, o veislės 'Cherry Baby' – raudonai 

balti. Nemėgsta tiesioginės saulės spindulių. Ţemė visą 

laiką turi būti drėgna. Po ţydėjimo augalas turi ramybės 

laikotarpį. Zygopetalum atogrąţų miškai Pietų Amerikoje. 

Lapai tamsiai ţali, ţiedai hibridinių augalų margaspalviai. 

Nemėgsta saulėtos vietos ir negalima purkšti ant lapų 

vandeniu nes lieka rudos dėmės. Ţydėjimo trukmė – Ţt6,  

dekoratyvumo trukmė  – Dt8, augalo dekoratyvumas 

vertinamas – D4. 

Bromeliaceae šeimos daugiamečiai ţoliniai augalai, 

daţniausia augantys drėgnuose Pietų Amerikos miškuose, 

kur krituliai ir vandens garai leidţia sukaupti drėgmės 

atsargas plačiose lapų skrotelėse. Interjere bromelijiniai 

augalai auginami dėl egzotiško groţio, neįprastos 

gyvenimo formos bei ţiedynų įvairovės. Interjere labiau 

tinka auginti naujai sukurtas veisles nei rūšinius augalus. 

Veislės yra tvirtesnės, atsparesnės nepalankios augimo 

sąlygoms.  Aechmea fasciata uţauga iki 50 cm aukščio. 

Lapalakštis  ţalias juostuotas, apačia rausva, kraštas 

dantytas. Ţiedynas  sudėtinė varpa, paţiedė rausva, ţiedai 

melsvi. Billbergia nutans uţauga iki 40 cm aukščio. 

Lapalakščio viršutinė pusė tamsiai ţalia, apatinė – pilkai 

ţalia, kraštas dygliuotas. Ţiedynas svyranti varpa, paţiedės 

rausvos, ţiedai geltonai ţali melsvu kraštu. Billbergia 

rosea uţauga iki 60 cm aukščio. Lapalakštis ţaliai pilkas 

su baltomis dėmėmis, kraštas dygliuotas. Ţiedynas 

šluotelė, paţiedės rausvos, ţiedai gelsvai ţali. x 

Cryptbergia rubra hort. uţauga iki 25 cm aukščio. 

Lapalakštis tamsiai raudonas, dygliuotas, apatinė su baltu 

apnašu. Ţiedynas paprasta šluotelė, ţiedai violetiniai. 

Neoregelia carolina uţauga iki 50 cm aukščio. 

Lapalakštis ţalias, dygliuotas prieš ţydėjimą viduriniai 

lapai nusispalvina ryškiai raudonai. Ţiedynas  daugiaţiedė 

galvutė, paţiedės raudonos, ţiedai melsvai violetiniai. 

Neoregelia carolina 'Tricolor' uţauga iki 40 cm aukščio. 

Lapalakštis su baltomis, roţinėmis ir ţaliomis išilginėmis 

juostomis. Neoregelia concentrica uţauga iki 30 cm 

aukščio. Lapalakštis blyškiai ţalias su rudomis ar 

rausvomis dėmėmis, dygliai juodi, viršūnė su raudona 

dėme-dygliu, viršus rudų dėmių, apačia su pilkomis 

juostomis. Ţiedynas daugiaţiedis, ţiedai balti viršūnė 

melsva. Neoregelia spectabilis uţauga iki 40 cm aukščio. 

Lapalakštis dantytas,  rausvai ţalsvas, apatinė pusė 

violetinė su pilkšvomis juostomis prieš ţydėjimą parausta 

lapų viršūnė. Ţiedynas daugiaţiedė galvutė, ţiedai baltai 

ţydri. Nidularium fulgens uţauga iki 40 cm aukščio. 

Lapalakštis ţalias, apatinė –  šviesesnė, paţiedės rausvos, 

ţiedai mėlyni. Ţydėjimo trukmė – Ţt5,  dekoratyvumo 

trukmė  – Dt10, dekoratyvumas – D4. 

Tillandsia lindenii auga drėgnuose Ekvadoro miškuose. 

Augalai – epifitai, iki 25 cm aukščio. Lapų gausu, siauri, 

35 cm ilgio. Jie nulinkę, suformuoja purią, kuokštišką 

skrotelę. Lapalakštis tamsiai ţalias su rausvu atspalviu. 

Ţiedynas plokščia, dvispalvė varpa, iki 16 cm ilgio. 

Paţiedės odiškos roţinės. Ţiedai tamsiai mėlynos su 

violetiniu atspalviu, skleidţiasi po vieną. Ţydėjimo trukmė 

– Ţt2,  dekoratyvumo trukmė  – Dt10, augalo 

dekoratyvumas vertinamas – D4. 

Vriesea splendens auga Centrinėje Amerikoje. Epifitai 

arba ţemėje augantys augalai, iki 70 cm aukščio. 

Lapalakštis ţalias su tamsiomis rausvomis skersinėmis 

juostomis ir dėmėmis. Ţiedynas plokščia daugiaţiedė 

vėduoklė. Paţiedės raudonos, ţiedai geltoni. Guzmania 

lingulata auga Vidurio ir Pietų Amerikos atogrąţų ir 

paatogrąţių miškuose. Augalo aukštis iki 30 cm. 

Lapalakštis ţalias. Ţiedynas – paprasta galvutė su 

rausvomis paţiedėmis, ţiedai balzgani.  Ţydėjimo trukmė 

– Ţt5,  dekoratyvumo trukmė  – Dt10, augalo 

dekoratyvumas vertinamas – D4. 

Bromelioideae pošeimio augalai kilę iš drėgnų visţalių 

atogrąţų miškų, todėl sukurti augimo sąlygas panašias, 

kaip kilmės vietose sunku, interjere auginami patiria stresą. 

Nepalankių jiems augti abiotinių faktorių (šviesos, 

šilumos, drėgmės ir kt.) poveikyje gan per trumpą laiką yra 

stebimi augalų fiziologinės kilmės paţeidimai (dėmės, lapo 

spalvos pakitimas, dţiūvimas).  
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 Į ţemiausią tirtą temperatūrą (10ºC) jautriausiai reagavo 

šie augalai: Aechmea fasciata, Neoregelia coralina, 

Billbergia rosea. 

Šioje kolekcijoje auga augalai, kurie, kaip įrodyta,  

absorbuoja iš oro ţmogui kenksmingas medţiagas 

(Wolverton, 1997).   Aechmea fasciata, Maranta 

leuconeura,  Nephrolepis exaltata,  Phalaenopsis rūšys, 

Philodendron erubescens  neutralizuoja formaldehidą (3-

20 µg val¹). 

Stebėti VDU Kauno botanikos sodo oranţerijoje 

paatogrąţių augalai gali augti šiltame 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 šviesamėgiai augalai 

turi būti statomi arčiau langų, kad jiems uţtektų šviesos 

(Aphelandra, Aechmea, Phalaenopsis, Oncidium, 

Billbergia nutans, Cryptbergia) . Šalia jų statomi maţesni 

ir maţiau šviesos reikalaujantys augalai, pavz., Begonia, 

Maranta, Calatea, Neoregelia ir kt. Augalus visada reikia 

aranţuoti grupėmis. Taip sustatyti augalai graţiau atrodo, 

dėl to padidėja oro drėgnumas, kuris reikalingas augalams. 

Interjero akcentu gali būti soliteras, atskirai stovintis 

didelis, sveikas, išsiskiriantis savo išvaizda  augalas 

(Cyperus alternifolius) 
 
Išvados 

 

1. Išanalizavus VDU Kauno botanikos sodo 

oranţerijoje drėgnųjų atogrąţų kolekcijoje daugiamečių 

ţolinių augalų asortimentą,  šiltam  interjerui parinkome 31 

ţydinčių augalų ir 30 dekoratyviais lapais augalų rūšis ir 

veisles tinkančias auginti.  

2. Tinkamiausios augalų rūšys ir veislės yra iš šių 

šeimų:  Acantaceae (3 rūšys),  Araceae  (5), Begoniaceae 

(11), Bromeliaceae (25), Cyperaceae (2), Marantaceae 

(5), Orchidaceae (3), Piperaceae (7), kurios nesunkiai 

prisitaiko prie interjero aplinkos sąlygų. 
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Judita Varkulevičienė 
 

Humid tropical plants diversity analysis in hothouse and their use in interior 
 

Summary 

 

I importance of humid tropical plants for environment and human health is discussed in this article. Tests were made during the period since 1999 till 
2012 in Kaunas Botanical Garden of VMU. 225 plant species of 30 family were analyzed in collection. Characteristics and uses in interior, room or 

winter garden of these plants were tested. Not all plants adapts to the conditions of the interior. For this reason more resistant plants, which grow up and 

are decorative in unfavorable growing conditions were chosen. The most suitable plant species belong to the following families: Acantaceae (3 species), 
Araceae (3), Begoniaceae (10), Bromeliaceae (25), Cyperaceae (2), Marantaceae (5), Orchidaceae (3), Piperaceae (7), Vitaceae (1) and others. Long 

term studies allow the assessment of optimal plants growing conditions and plants, suitable for growing in warm interior, details.  

Hothouse, tropic, plants, diversity, interior. 
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