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Lianų kolekcija 

 Lianų kolekcija išsidėsčiusi keliose vietose: 
naujausia – pietiniame pakraštyje. Lianų 
atramos ir augalų išdėstymas čia padarytas 
pagal D. Juchnevičiūtės projektą. Tai – 
pagrindinė kolekcijos dalis, atstovaujama 
bemaž visų lianų genčių, auginamų botanikos 
sode:  raganės (Clematis),  vynmedžiai (Vitis), 
sausmedžiai (Lonicera), smaugikai 
(Celastrus), vyteniai (Ampelopsis), hortenzijos 
(Hydrangea), aktinidijos (Actinidia), kartuolės 
(Aristolochia), visterijos (Wisteria) ir kt.  

 





 Dėmesį reikėtų atkreipti į alpines 
(Clematis alpina) ir didžiažiedes (C. 
macropetala) raganes bei jų veisles, 
kurios gausiai žydi pavasarį, bei džiugina 
neįprastais vaisiais – sidabru 
žvilgančiomis galvutėmis. 

 Įspūdingai atrodo margalapės aktinidijos 
(Actinidia kolomikta)  lapai, kvapūs žiedai 
ir skanūs vaisiai, bei iki 2 m ilgio per 
sezoną užaugantys ūgliai. 

 















 Originaliais vaisiais rudenį pasipuošia 
apskritalapis smaugikas (Celastrus orbiculatus), 
per vasarą kukliai žaliavęs ir tik ypatingu ūglių 
ilgiu traukęs dėmesį. Kartais būna, kad keli ūgliai 
vejasi vienas apie kitą ir suformuoja vieną, tarsi 
bizūną arba užstoja praėjimą. Tuomet būtina 
juos patrumpinti. 

 Sausmedžiai: vijoklinis (Lonicera periclymenum), 
visžalis (L. sempervirens), apskritalapis (L. 
caprifolium) ir kiti žavi subtilios formos ir spalvų 
žiedais. 



























 Kodėl mes šią kolekciją vadiname lianų, o ne 
vijoklių kolekcija? 

  Nes lianos, tai augalai, kurių stiebams reikia 
atramos, kad galėtų kilti aukštyn. Vienos lianos 
savo kamienu vejasi apie atramą, jos yra tikri 
vijokliai, kitos kyla aukštyn ir tvirtinasi prie 
atramų ūselių, dyglių, orinių šaknų pagalba. 

 Todėl šią augalų grupę vadindami lianomis jau 
turime omenyje augalų ypatumus, visą 
tvirtinimosi prie atramų įvairovę. 















 Šiuo metu kolekcijoje auginama 15 šeimų, 20 

genčių priklausančių 80 rūšių lianų. 

 Be to auginamos įvairių rūšių veislės ir formos, 

kurių priskaičiuojama 51. 

 Iš viso auginamų pavyzdžių turime 222 vnt. 

Augalų skaičius bus didesnis, nes vieno 

pavyzdžio yra auginama po kelis vnt. 

 Tai, įsivaizduokite, kiek darbo reikia visiems 

augalams prižiūrėti. 


