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Straipsnyje pristatomi 1970–2015 mettais Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus 

vaistinių augalų kolekcijoje.vykdyti  Geranium L. genties trijų rūšių introdukcijos tyrimai aatskirais augalų vegetacijos tarpsniais. Fenologinių stebėjimų 

pagrindu nustatyta, kad Geranium trijų rūšių augalai pereina visą vystymosi ciklą iki sėklų brandos ir gali būti sekmingai augimnami Vidurio Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. Vegetacijos vidutiniška trukmė – 167 dienos.  

Introdukcija, Geranium L. genties trys rūšys, augalų vegetacija 

 
Įvadas  

 
Pagal pasaulinę augalų apsaugos strategiją ir priimtus 

biologinės įvairovės konvensijos nuostatus sprendžiamos 

vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų rūšių įvairovės, 

gausinimo bei žmogaus sveikatos stiprinimo problemos 

(Ayad, 1994; Global Strategy....2002). Tyrimo objektu 

pasirinkti vaistiniai (aromatiniai) - Geranium L. genties 

trijų rūšių augalai: raudonstiebis snaputis (Geranium 

robertianum L.), raudonžiedis (G. sanguineum  L.), 

stambiašaknis (G. macrorrhizum L.), kurie introdukuoti 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode, 

vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje 

vaistinių augalų kolekcijoje (Miliauskas, 2004; 

Venskutonis ir kt. 2007). Geranium L. genties augalai 

plačiausiai ištyrinėti: Lenkijoje, Rusijoje, Balkanų šalyse 

(Serbijoje, Graikijoje), Kaukaze (Stojkovič, 2014).  

Šiuose augaluose kaupiasi eteriniai aliejai, taninai, 

karčiosios medžiagos. Snapučių žaliava plačiai vartojama 

farmacijos pramonėje. Snapučiai vertinami ir  dėl to, kad 

ilgai žydi, jų žiedai yra ryškių spalvų. Snapučių 

šakniastiebių ir šaknų ekstraktai su tvirtintojų priedais 

audinius dažo žaliai. Snaputis (Geranium L.) priskiriamas 

vertingiems medingiems augalams. Jų nektaringumas – 

apie 20 kg iš hektaro. Be nektaro, juose gausu žiedadulkių 

(Smaliukas ir kt., 1992). Iš snapučių lapų ir žiedų gaunami 

eteriniai liejai naudojami parfumerijos, muilo, maisto 

pramonėje (Fedorov, 1980; Ragažinskienė ir kt., 2005).  

Šio darbo tikslas – nustatyti vaistinių (aromatinių) augalų 

Geranium L. genties trijų rūšių taksomiją, 

morfologines, chemines savybes, paplitimą ir apibendrinti 

ilgalaikių fenologinių stebėjimų vegetacijos tarpsnių 

duomenis Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 

sode, vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje. 

 

Tyrimų metodika  

 

Tyrimo duomenys gauti, analizuojant mokslinių 

šaltinių duomenis apie Geranium L. genties trijų rūšių 

augalus, pasirinktose duomenų bazėse: Pubmed, Medlaine, 

Springerlink, Sciencedirect, Google Scholar, pritaikius 

teorinės analizės metodą.  

Fenologiniai stebėjimai vykdyti Vytauto Didžiojo 

universiteto Kauno botanikos sode, Vaistinių ir 

prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje atskirais augalų 

vegetacijos tarpsniais: augalų atžėlimas (A1), lapų 

vystymasis (A2), butonizacija (B), žydėjimo pradžia (Z1), 

masinis žydėjimas (Z2), žydėjimo pabaiga (Z3) sėklų 

brendimas (V2), sėklų pilna branda (V3), vegetacijos 

pabaiga (L2). Yra įvertinta augalų žydėjimo trukmė bei  

vegetacijos trukmė dienomis. 

Darbo objektas – Geranium L. genties trijų rūųių 

augalai: raudonstiebis snaputis (Geranium robertianum 

L.), raudonžiedis (G. sanguineum  L.), stambiašaknis 

(G.macrorrhizum L.). 

  

Rezultatai ir aptarimas  

  

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo, 

vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje (VDU 

KBS VAS) vaistinių augalų kolekcijoje introdukuotos 

Geranium genties trys rūšys.   

Stambiašaknis snaputis Geranium macrorrhizum (L.) 

yra daugiametis, žolinis snaputinių (Geraniaceae Juss.) 

šeimos, (Geranium) genties, erškėčiažiedžių (Rosidae 

Takht.) poklasio, snaputiečių ( Geraniales) eilės, 

magnolijainių (Magnoliophyta Cronquist, Takht. et W. 

Zimm. ex. Reveal) skyriaus 15-50 centimetrų aukščio 

augalas. Šakniastiebis gumbuotas ir šakotas. Stiebas status, 

kelis kartus dvišakiai šakojasi, vagotai briaunotas. Stiebas, 

lapai ir žiedkočiai apaugę ilgais, paprastais, pasišiaušusiais 

plaukeliais. Stiebo pamatas ir pamatiniai lapai rudenį 

parausta. Lapai giliai suskaldyti, apatiniai ilgakočiai, su 

septyniomis skiltimis, viduriniai gerokai trumpesniais 

kotais, su penkiomis skiltimis, viršutiniai beveik bekočiai, 

neretai su trimis skiltimis; viršutinė pusė ištisai plaukuota, 

apatinė – tik ties gyslomis apaugusi trumpais plaukeliais. 

Stambiašaknis snaputis (Geranium macrorrhizum L.) žydi 

birželį – liepą. Žiedai pavieniai, penkianariai, iki 10 

centimetrų ilgio. Vainiklapiai iškirptomis viršūnėmis, 

purpuriškai raudoni, jų nagelis plaukuotas. Vaisius – 

skeltavaisis subręsta liepą – rugsėjį. Vaisius 30 – 40 

milimetrų ilgio. Sėklos lygios, matinės, juodos, rudos, 3,1 

– 3,5 milimetrų ilgio, 1,9 – 2,3 milimetrų pločio 

(Ragažinskienė ir kt., 2005; Snarskis, 1968). 

Stambiašaknis snaputis (Geranium macrorrhizum L.) 

paplitęs Vidurio Europoje – Alpėse, Balkanuose. Lietuvoje 

savaime neauga. Nuo 1970 metų yra introdukuojamas ir 

tyrinėjamas VDU KBS VAS vaistinių augalų kolekcijoje. 

Stambiašakniams snapučiams (Geranium macrorrhizum 

L.) reikia derlingos, purios, giliai įdirbtos dirvos, lengvo 

arba vidutinio sunkumo priemolio. Dauginamas 

šakniastiebių dalimis su 1 – 2 pumpurais, kero dalimis ir 

sėklomis. Sėklų sunku prisirinkti, nes vos prinokusios 

išbyra. Sodinamoji medžiaga ruošiama rudenį (spalį) ir  iš 

karto sodinama į dirvą. Tarpueiliai 60 – 70 centimetrų. 
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Žydi antraisiais augimo metais. Vienoje vietoje 

stambiašaknis snaputis auginamas 12 – 15 metų (Klaas, 

2001). 

Stambiašaknių snapučių žolėje kaupiasi raugai (6,5 – 

10,0%), flavonoidai (antocianinai, leukoanticioninai, 

flavonolių glikozidai – kempferolio, siringetino iki 0,5%), 

vitaminas C (iki 155,0 mg %), eterinis aliejus (iki 0,1%), 

kurio 50% sudaro seskviterpeninis ketonas germakronas; 

yra krakmolo, organinių rūgščių ir jų druskų, karčiosios 

medžiagos geranino, karotinoidų, dervų, gleivių, 

mineralinių druskų (Ragažinskienė ir kt., 2005). Snapučių 

požeminiuose organuose yra 5,3 – 38% rauginių medžiagų, 

angliavandenių, fenolkarboninių rūgščių, flavanoidų, 

katechinų; antžeminėje dalyje yra karčiosios medžiagos 

geranino, apie 0,1% eterinių aliejų, saponinų, 

angliavandenių, 3,2 – 20,2% rauginių medžiagų, alkaloidų, 

vitaminų C, K, karotino, 0,5% flavanoidų, sėklose – 

leukoantocianų (Smaliukas, 1992). 

Stambiašaknių snapučių (Geranium macrorrhizum L.) 

preparatai nuskausmina, veikia priešuždegimiškai, 

antiseptiškai, raminamai, mažina arterinį kraujospūdį, 

stabdo kraujavimus, gydo ūminius ir lėtinius kolitus, 

skrandžio opą, gastritus, reguliuoja širdies ir kraujagyslių 

sistemos veiklą, ypač padidėjus arteriniam kraujospūdžiui; 

vartojama sergant inkstų akmenlige, reumatu, podagra, 

viduriuojant, esant burnos ertmės gleivinės uždegimui, 

kraujuojant dantenoms; sergant gerklės ligomis, 

bronchitais (Ragažinskienė ir kt., 2005). 

Raudonstiebis snaputis (lot. Geranium robertianum 

L, snaputinių (Geraniaceae Juss.) šeimos, (Geranium) 

genties, erškėčiažiedžių (Rosidae Takht.) poklasio, 

snaputiečių ( Geraniales) eilės, magnolijainių 

(Magnoliophyta Cronquist, Takht. et W. Zimm. ex. 

Reveal) genties augalas. Augalo aukštis 20 - 

40 cm. Stiebas rausvas, plonas. Lapai sudėtiniai. Žiedai 

pavieniai, rausvi, sudaryti iš 5 žiedlapių. Žydi gegužės-

rugsėjo mėnesiais. Sėklos lygios, pailgos, rudos, juodos. 

Vaisius yra skeltavaisis. Paplitęs Europoje, Azijoje, 

Šiaurės Afrikoje. (Vilkonis, 2008). VDU KBS vaistinių ir 

prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus  vaistinių augalų 

kolekcijoje introdukuojamas nuo 2005 metų.  

Raudonžiedis snaputis (lot. Geranium sanguineum  

L.) snaputinių (Geraniaceae Juss.) šeimos, (Geranium) 

genties, erškėčiažiedžių (Rosidae Takht.) poklasio, 

snaputiečių ( Geraniales) eilės, magnolijainių 

(Magnoliophyta Cronquist, Takht. et W. Zimm. ex. 

Reveal) skyriaus augalas. Auga Europoje, Mažojoje 

Azijoje, Kaukaze. Augalas 30-50 cm aukščio, turi 

šakniastiebius, stiebas gerai išsivystęs, šakotas, plaukuotas. 

Lapai giliai suskaldyti, turi tris skiltis, apatiniai ilgakočiai, 

viduriniai – trumpesni, viršutiniai beveik bekočiai, 

plaukuoti. Stiebo pamatas ir pamatiniai lapai rudenį 

parausta. Žiedai pavieniai, susidaro stiebo viršūnėje, 

raudoni, 2,5-4 cm skersmens, sudaryti iš 5 vainiklapių. 

Žydi nuo gegužės iki rugsėjo. Vaisius – skeltavaisis, 

subręsta rugpjūtį – rugsėjį, 20 – 30 milimetrų ilgio. Sėklos 

lygios, matinės, juodos, rudos, 1,2 – 2,5 milimetrų ilgio, 

0,5 – 1,2 milimetrų pločio. Žydėjimo laikotarpis  - nuo 

birželio iki liepos, tęsiasi apie mėnesį (Vilkonis, 2008). 

VDU KBS vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų 

sektoriaus  vaistinių augalų kolekcijoje auginamas nuo 

2005 metų.  

2006 – 2015 metais VDU KBS vaistinių ir 

prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus  vaistinių augalų 

kolekcijoje atlikti introdukuotų Geranium genties augalų 

fenologiniai stebėjimai (1 lentelė).  

Buvo stebimos 3 introdukuotos Geranium genties 

augalų rūšys: stambiašaknis snaputis (Geranium 

macrorrhizum L.), raudonstiebis snaputis (Geranium 

robertianum L.), raudonžiedis snaputis (Geranium 

sanguineum L.). Gauti stebėjimų rezultatai labai panašūs ir 

varijuoja nežymiai. Visų snapučių vegetacijos pradžia 

panaši (maždaug 100 - oji metų dieną), anksčiausiai 

vegetuoti pradeda stambiašaknis snaputis  (Geranium 

macrorrhizum L.), tuo tarpu vėliausiai raudonžiedis 

snaputis (Geranium sanguineum L.) Skirtingų fenologinių 

tarpsnių trukmę įtakoja klimatinės sąlygos bei augalų 

fiziologija, genetika. 

 
1 pav. Geranium L. genties trijų rūšių augalų vegetacijos  ritmika 

2006 - 2015metais 
Fig. 1. Geranium genus phenological stage, 2006 – 2015 year 
 

Tyrimų metu nustatyta, kad kiekvienais metais visų 

snapučių rūšių augalai  žydi bei subrandina sėklas, gerai 

žiemoja (1 pav.). 

 
1 lentelė. Geranium L. genties trijų rūšių augalų vidutinė vegetacijos 

trukmė dienomis, 2006 – 2015 metais  
Table 1. Average vegatation period of Geranium L..  2006 – 2015  

 

 
 

Gauti duomenys leidžia įvertinti vidutinę augalų 

vegetacijos trukmę, kuri tais pačiais metais išryškėja 

nežymiai, tačiau pritaikius ilgalaikių stebėjimų modelį – 

skirtumai akivaizdūs. 2006 – 2015 metų vidutinė 

vegetacijos dienų trukmė mums parodo, kad stambiašaknis 

snaputis (Geranium macrorrhizum L.) vegetuoja ilgiausiai, 

tuo tarpu, raudonstiebis (Geranium robertianum L.), ir 

raudonžiedis snapučiai (Geranium sanguineum L.) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Snaputiniai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stiebas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lapas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Azija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Snaputiniai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Azija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Azija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaukazas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiedai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vainiklapis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skeltavaisis
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vegetacijos dienų trukme varijuoja nežymiai (7 dienomis). 

Tokius pokyčius objektyviai galime įvertinti tik ilgalaikių 

fenologinių stebėjimų metu. Tai leidžia nustatyti pasirinktų 

augalų vidutinę vegetacijos trukmę. Vegetacijos trukmė 

turi didelę įtaką atliekant augalų stebėjimus, renkant jų 

morfometrinius duomenis. 

 

Išvados  

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 

sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje 

vaistinių augalų kolekcijoje ex situ introdukuojamos 

Geranium L. genties trys rūšys: stambiašaknis snaputis 

(Geranium macrorrhizum L.), raudonstiebis (G. 

robertianum L.), raudonžiedis (G. sanguineum L.), kurios 

Lietuvoje, pereina visą vystymosi ciklą ir subrandina 

sėklas. 

2. Geranium genties trijų rūšių augalų fenologiniai 

stebėjimai, jų biologinių savybių tyrimas, antžeminės ir 

požeminės dalių augimo ir vystymosi bei vaistinės 

augalinės žaliavos kiekybinis ir kokybinis įvertinimas 

įrodo introdukcijos sėkmę bei galimybę auginti šiuos 

augalus Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 
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Sandra Saunoriūtė, Erika Šeinauskienė, Aurius Maruška, Ona Ragažinskienė 
 

The introduction  in Lithuania of Medicinal plants- of three species of the genus Geranium L.  
 

Summary  

 
The article presents Geranium L. genera three species introduction researches during various plant vegetation periods at Vytautas Magnus Univesity 

Kaunas Botanical Garden Medicinal and aromatic plant section in the year 1970 – 2015. On the basis of fenological observation it has been idetified, that 
Geranium L. three species plants are active during all the evolution (growth)cycle to seed maturity and can be grown in the climatic conditions of middle 

Lithuania. Average vegatation period is 206-226  days. 

The Introduction, three species of the genus Geranium L. average vegatation period 

 
Gauta 2016 m. balandžio mėn., atiduota spaudai 2016 m. balandžio mėn.  
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