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Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,  

auginamų VU Botanikos sode ir kitur 

 

VARDYNAS 

 

Gentis lotyniškai Rūšis lotyniškai Rūšis 

lietuviškai 

Gentis 

lietuviškai 

Šeima, kuriai 

priklauso rūšis 
     

Sabal mexicana Mart. meksikìnė sãbalpalmė Arecaceae - 

Arekiniai 

(Palminiai) 

 minor (Jacq.) Pers. mažóji sãbalpalmė  

 palmetto (Walter) Lodd. ex 

Schult. & Schult.f. 
palmètinė sãbalpalmė  

     

Sagina japonica (Sw. ex Steud.) 

Ohwi 
japòninė žemẽnė Caryophyllaceae - 

Gvazdikiniai 

 nodosa  stačioji žemẽnė  

 procumbens L. gulsčióji žemẽnė  

 subulata (Hook.) Torr. & 

A.Gray. - sinonimas; 

[decumbens subsp. 

decumbens - pagrindinis 

pavadinimas] 

siū́linė - 

sinonimas 

žemẽnė  

     

Salpiglossis sinuata Ruiz & Pavón lenktažiẽdis trimìčius Solanaceae - 

Bulviniai 
     

Salvia amplexicaulis Lam.  šalavìjas Lamiaceae - 

Notreliniai 

(Lūpažiedžiai) 

 apiana Jeps. baltàsis šalavìjas  

 argentea L. sidabrinis^ šalavìjas  

 austriaca Jacq.  šalavìjas  

 azurea Michx. ex Vahl  šalavìjas  

 bowleyana Dunn rytìnis šalavìjas  

 broussonetii Benth.  šalavìjas  

 bucharica Popov  šalavìjas  

 cadmica Boiss.  šalavìjas  

 canariensis L.  šalavìjas  

 chia Colla. - sinonimas; 

[hispanica L. - pagrindinis 

pavadinimas] 

meksikìnis – 

sinonimas; 

ispãninis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

šalavìjas  

 coccinea Buc'hoz ex Etl. skaisčiažiẽdis šalavìjas  

 columbariae Benth. dygùsis šalavìjas  

 deserta Schangin  šalavìjas  

 desoleana Atzei & V.Picci  šalavìjas  

 divinorum Epling & Játiva kvaitulìnis šalavìjas  

 elegans Vahl  šalavìjas  

 engelmannii A.Gray  šalavìjas  

 farinacea Benth. miltúotasis šalavìjas  

 fruticosa Mill. krū́minis šalavìjas  



 glutinosa L. lipnusis^ šalavìjas  

 hians Royle ex Benth.  šalavìjas  

 hispanica L. ispãninis šalavìjas  

 judaica Boiss.  šalavìjas  

 jurisicii Kosanin  šalavìjas  

 lavandulifolia Vahl. - 

sinonimas; [officinalis 

subsp. lavandulifolia (Vahl) 

Gams - pagrindinis 

pavadinimas] 

levándinis - 

sinonimas; 

váistinis, 

porūšis 

levándinis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

šalavìjas  

 lyrata L. karpytalãpis šalavìjas  

 mellifera Greene tamsùsis šalavìjas  

 microphylla Kunth smulkialãpis šalavìjas  

 miltiorrhiza Bunge raudonšãknis šalavìjas  

 multicaulis Vahl  šalavìjas  

 nemorosa L. šilìnis šalavìjas  

 officinalis L. váistinis šalavìjas  

 patens Cav. mėlynàsis šalavìjas  

 pisidica Boiss. & Heldr. ex 

Benth. 
 šalavìjas  

 plebeia R.Br. blankùsis šalavìjas  

 pomifera L. cùkrinis šalavìjas  

 pratensis L. píevinis šalavìjas  

 recognita Fisch. & 

C.A.Mey. 
 šalavìjas  

 reflexa Hornem. lenktàsis šalavìjas  

 ringens Sm.  šalavìjas  

 roemeriana Scheele  šalavìjas  

 scabiosifolia Lam.  šalavìjas  

 sclarea L. kvapùsis šalavìjas  

 splendens Sellow ex Nees raudonžiẽdis šalavìjas  

 stepposa Des.-Shost. - 

sinonimas; [dumetorum 

Andrz. ex Besser - 

pagrindinis pavadinimas] 

 šalavìjas  

 superba Vilm. - sinonimas; 

[coccinea Buc'hoz ex Etl. - 

pagrindinis pavadinimas] 

nuostabùsis - 

sinonimas; 

skaisčiažiẽdis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

šalavìjas  

 sylvestris L. miškìnis šalavìjas  

 tiliifolia Vahl  šalavìjas  

 transsylvanica (Schur ex 

Griseb. & Schenk) Schur 
 šalavìjas  

 uliginosa Benth.  šalavìjas  

 verticillata L. menturinis^ šalavìjas  

 viridis L. dailùsis šalavìjas  

 viscosa Jacq.  šalavìjas  
     

Sanguinaria canadensis L. kanãdinė sangvinãrija Papaveraceae - 

Aguoniniai 
     

Sanguisorba canadensis L. kanãdinė kraujalakė ̃ Rosaceae - 

Erškėtiniai 



Sanguisorba - 

sinonimas; [Poterium 

- pagrindinis 

pavadinimas] 

dodecandra Moretti - 

sinonimas; [P. 

dodecandrum (Moretti) 

Benth. & Hook. fil. - 

pagrindinis pavadinimas] 

 kraujalakė̃  

Sanguisorba hakusanensis Makino  kraujalakė̃  

Sanguisorba - 

sinonimas; [Poterium 

- pagrindinis 

pavadinimas] 

S. minor Scop. - sinonimas; 

[P. sanguisorba subsp. 

sanguisorba - pagrindinis 

pavadinimas] 

mažóji kraujalakė̃  

Sanguisorba officinalis váistinė kraujalakė̃  

 parviflora (Maxim.) 

Takeda. 
 kraujalakė̃  

 tenuifolia Fisch. ex Link  kraujalakė̃  
     

Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. cilìndrinė sansevjerà Asparagaceae - 

Smidriniai 

 hyacinthoides (L.) Druce hiacìntinė sansevjerà  

 longiflora Sims ilgažiẽdė sansevjerà  

 parva N.E.Br.  sansevjerà  

 roxburghiana Schult. & 

Schult.f. 
ìndinė sansevjerà  

 senegambica Baker siauralãpė sansevjerà  

 trifasciata Prain trijuõstė sansevjerà  
     

Santolina chamaecyparissus L. kiparìsinė santolinà Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 
     

Sanvitalia procumbens Lam. gulsčióji sanvitãlija Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 
     

Saponaria caespitosa DC.  putõklis Caryophyllaceae - 

Gvazdikiniai 

 ocymoides L. bazilikìnis putõklis  

 officinalis L. váistinis putõklis  

 pumila Janchen  putõklis  

 pumilio Boiss  putõklis  
     

Sarcostemma - 

sinonimas; 

[Cynanchum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. acidum (Roxb.) Voigt. - 

sinonimas C. viminale 

subsp. viminale - 

pagrindinis pavadinimas] 

rūgštùsis žabẽnis - 

sinonimas 

Apocynaceae - 

Stepukiniai 

Sarcostemma - 

sinonimas; 

[Cynanchum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. viminale (L.) R. Br. - 

sinonimas; [C. viminale 

subsp. viminale - 

pagrindinis pavadinimas] 

   

     

Sauromatum venosum (Dryand. ex Aiton) 

Kunth 
rasotoji^ driežažolė^ Araceae - 

Aroniniai 
     

Saussurea alpina (L.) DC. álpinė sosiū̃rija Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

Saussurea - 

sinonimas; 

S. costus (Falc.) Lipsch. - 

sinonimas; [A. costus Falc. - 
kvapióji sosiū̃rija  



[Aucklandia - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

pagrindinis pavadinimas] 

Saussurea eriocephala Franch. pūkúotoji sosiū̃rija  

 gnaphalodes (Royle) Sch. 

Bip. 
žemóji sosiū̃rija  

 gossipiphora D. Don vilnótoji sosiū̃rija  

Saussurea - galimas 

sinonimas; 

[Himalaiella - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. heteromalla (D. Don) 

Hand.-Mazz. - galimas 

sinonimas; [H. heteromalla 

(D.Don) Raab-Straube - 

pagrindinis pavadinimas] 

šakótoji sosiū̃rija  

Saussurea obvallata (DC.) Sch. Bip. aguõninė sosiū̃rija  

 pygmaea (Jacq.) Spreng.  sosiū̃rija  
     

Saxifraga S. aizoon Jacq. - sinonimas; 

[S. paniculata subsp. 

paniculata - pagrindinis 

pavadinimas] 

 uõlaskėlė Saxifragaceae - 

Uolaskėliniai 

 x arendsii  uõlaskėlė  

 australis Moric. - 

sinonimas; [callosa subsp. 

australis (Moric.) Pignatti - 

pagrindinis pavadinimas] 

 uõlaskėlė  

 cotyledon L.  uõlaskėlė  

 crustata Vest  uõlaskėlė  

 cuneifolia L. pleištalãpė   

 exarata Vill.  uõlaskėlė  

 granulata L. gumbúotoji  uõlaskėlė  

 hostii Tausch  uõlaskėlė  

 hypnoides L. patisìnė uõlaskėlė  

 oppositifolia L. tankialãpė uõlaskėlė  

 paniculata Mill.  uõlaskėlė  

 rotundifolia L.  uõlaskėlė  

 stolonifera Curtis paláipinė uõlaskėlė  

 tridactylites L. tripirštė^ uõlaskėlė  

 trifurcata Schrad.  uõlaskėlė  

 urbium D. A. Webb  uõlaskėlė  

 umbrosa L. unksmìnė uõlaskėlė  
     

Scabiosa - sinonimas; 

[Sixalix - pagrindinis 

pavadinimas] 

Scabiosa atropurpurea L. - 

sinonimas; [Sixalix 

atropurpurea subsp. 

atropurpurea - pagrindinis 

pavadinimas] 

raudonóji žvaigždū̃nė - 

sinonimas 

Caprifoliaceae - 

Sausmediniai 

Scabiosa - sinonimas; 

[Lomelosia - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. caucasica M. Bieb. - 

sinonimas; [L. caucasica 

(Bieb.) Greuter & Burdet - 

pagrindinis pavadinimas] 

kaukãzinė žvaigždū̃nė  

Scabiosa columbaria balañdinė žvaigždū̃nė  

Scabiosa - sinonimas; 

[Lomelosia - laikinas 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. japonica Miq. - 

sinonimas; [L. japonica 

(Miq.) comb. ined. - laikinas 

pagrindinis pavadinimas] 

 žvaigždū̃nė  

Scabiosa lucida Vill.  žvaigždū̃nė  

 ochroleuca L. gelsvóji žvaigždū̃nė  



Scabiosa - sinonimas; 

[Lomelosia - laikinas 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. stellata Bieb. - sinonimas; 

[L. rotata (Bieb.) W. 

Greuter & Burdet - 

pagrindinis pavadinimas] 

tikróji žvaigždū̃nė  

Scabiosa taygetea Boiss. & Heldr.  žvaigždū̃nė  

 triandra L.  žvaigždū̃nė  
     

Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. gausiažiẽdis raudmináitis Amaryllidaceae 

(seniau - Alliaceae) 

- Amariliniai 

 puniceus (L.) Friis & Nordal granãtinis raudmináitis  
     

Scaevola aemula R. Br. paprastóji skeptrẽnė Goodeniaceae -  
     

Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash kupstìnis barzdū̃nas Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 
     

Schizobasis - 

sinonimas; [Drimia - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. intricata (Baker) Baker. - 

sinonimas; [D. intricata 

(Baker) J.C.Manning & 

Goldblatt - pagrindinis 

pavadinimas] 

 jū́rsvogūnis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Asparagaceae - 

Smidriniai 

     

Schlumbergera buckleyi D.R. Hunt kalėd̃inis plokštẽnis Cactaceae - 

Kaktusiniai 

 x exotica dailùsis plokštẽnis  

 kautskyi (Horobin & 

McMillan) N.P. Taylor 
dvispalṽis plokštẽnis  

 microsphaerica (K. Schum.) 

Hoevel 
ritinìnis plokštẽnis  

 orssichiana Barthlott & 

McMillan 
margažiẽdis plokštẽnis  

 opuntioides (Loefgr. & 

Dusén) D.R. Hunt 
opùncinis plokštẽnis  

 x reginae karãliškasis plokštẽnis  

 russelliana (Hook.) Britton 

& Rose 
brazìlinis plokštẽnis  

 truncata (Haw.) Moran tikràsis plokštẽnis  
     

Scilla amoena L. nuostabióji scýlė Asparagaceae - 

Smidriniai 

Scilla - sinonimas; 
[Prospero - 

pagrindinis 

pavadinimas 

S. autumnalis L. - 

sinonimas; [P. autumnale 

(L.) Speta - pagrindinis 

pavadinimas] 

rudenìnė scýlė  

Scilla bifolia L. dvilãpė scýlė  

Scilla - sinonimas; 

[Ornithogalum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. campestris Savi. - 

sinonimas; [O. umbellatum 

L. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 scýlė - 

sinonimas; pa 
ũkštpienė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

 

Scilla forbesii (Baker) Speta  scýlė  

Scilla - sinonimas; 

[Fessia - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. greilhuberi Speta. - 

sinonimas; [F. greilhuberi 

(Speta) Speta - pagrindinis 

pavadinimas] 

 scýlė - 

sinonimas;  

 

Scilla - sinonimas; 
[Hyacinthoides - 

S. hispanica Mill. - 

sinonimas; [H. hispanica 
 scýlė - 

sinonimas; 

 



pagrindinis 

pavadinimas] 

(Mill.) Rothm. - pagrindinis 

pavadinimas] 

liñksmė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Scilla hyacinthoides L.  scýlė  

Scilla - sinonimas; 

[Hyacinthoides - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. italica L. - sinonimas; [H. 

italica (L.) Rothm. - 

pagrindinis pavadinimas] 

 scýlė - 

sinonimas; 

liñksmė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

 

Scilla litardierei Breistr.  scýlė  

Scilla - sinonimas; 

[Hyacinthoides - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. nutans Sm. - sinonimas; 

[H. non-scripta (L.) 

Chouard ex Rothm. - 

pagrindinis pavadinimas] 

 scýlė - 

sinonimas; 

liñksmė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

 

Scilla mischtschenkoana Grossh.  scýlė  

 peruviana L. pietìnė scýlė  

 S. pratensis Berger ex 

Schult. & Schult.f., nom. 

illeg. - sinonimas; [S. verna 

subsp. verna - pagrindinis 

pavadinimas] 

 scýlė  

 siberica Andrews sibirìnė scýlė  

 tubergeniana Hoog & 

Stearn. - sinonimas; 

[mischtschenkoana Grossh. 

- pagrindinis pavadinimas] 

 scýlė  

     

Scirpus wichurae Boeckeler  viksvameldis Cyperaceae - 

Viksvuoliniai 
     

Scopolia carniolica Jacq. váistinė skopòlija Solanaceae - 

Bulviniai 
     

Scutellaria albida L.  kalpõkė Lamiaceae - 

Notreliniai 

(Lūpažiedžiai) 

 altissima L.  kalpõkė  

 amoena C.H.Wright dailióji kalpõkė  

 baicalensis Georgi baikãlinė kalpõkė  

 barbata D.Don barzdótoji kalpõkė  

 californica A.Gray kalifòrninė kalpõkė  

 hastifolia L.  kalpõkė  

 indica L. ìndinė kalpõkė  

 lateriflora L. šviesióji kalpõkė  

 rehderiana Diels stambiažiẽdė kalpõkė  

 viscidula Bunge lipnióji kalpõkė  
     

Sedum acre aitrùsis šilõkas Crassulaceae – 

Storlapiniai 

Sedum - galimas 

sinonimas; [Phedimus 

– pagrindinis 

pavadinimas] 

S. aizoon L. - galimas 

sinonimas; [P. aizoon (L.) 

H. 't Hart – [pagrindinis 

pavadinimas] 

gajùsis šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum album L. baltažiẽdis šilõkas  

 allantoides Rose  šilõkas  

 burrito R. Moran  šilõkas  

 dasyphyllum L. tankialãpis šilõkas  



Sedum - galimas 

sinonimas; [Phedimus 

– pagrindinis 

pavadinimas] 

S. floriferum Praeger. - 

sinonimas; [P. floriferus 

(Praeger) H. 't Hart - 

pagrindinis pavadinimas] 

gausiažiẽdis šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum furfuraceum Moran  šilõkas  

 griseum Praeger  šilõkas  

Sedum - galimas 

sinonimas; [Phedimus 

- pagrindinis 

pavadinimas] 

S. hybridum L. - sinonimas; 

[P. hybridus (L.) H. 't Hart - 

pagrindinis pavadinimas] 

mišrùsis šilõkas - 

sinonimas 

 

 S. kamtschaticum Fisch. & 

Mey. - sinonimas; [P. 

kamtschaticus (Fisch. & 

C.A. Mey.) H. 't Hart - 

pagrindinis pavadinimas] 

kamčiãtkinis šilõkas - 

sinonimas 

 

 lineare C.P. Thunberg ex A. 

Murray 
laibalãpis šilõkas  

Sedum - sinonimas 

rūšies; [Petrosedum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. luteum Garsault. - 

sinonimas; [P. rupestre 

subsp. rupestre - pagrindinis 

pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum lydium Boiss.  šilõkas  

 macdougallii R. Moran  šilõkas  

Sedum - sinonimas; 

[Sempervivum -

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. montanum (L.) E. H. L. 

Krause. - sinonimas; [S. 

montanum subsp. montanum 

- pagrindinis pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum - sinonimas; 

[Petrosedum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. montanum subsp. 

orientale 't Hart. - 

sinonimas; [P. orientale - 

pagrindinis pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

 moranense Kunth  šilõkas  

 morganianum Walther  šilõkas  

 oaxacanum Rose  šilõkas  

 pachyphyllum Rose storalãpis šilõkas  

 palmeri S. Wats.  šilõkas  

 papillicaulum G.L. Nesom  šilõkas  

Sedum - sinonimas; 

[Hylotelephium - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. populifolium Pall. - 

sinonimas; [H. populifolium 

(Pall.) H. Ohba - pagrindinis 

pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

 pulchellum Michx.  šilõkas  

Sedum - sinonimas; 

[Petrosedum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. reflexum L. - sinonimas; 

[P. rupestre subsp. rupestre 

- pagrindinis pavadinimas] 

lenktalapis šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum rubrotinctum R. T. Clausen  šilõkas  

Sedum - sinonimas; 

[Petrosedum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. rupestre L. - sinonimas; 

[P. rupestre subsp. rupestre 

- pagrindinis pavadinimas] 

uolìnis šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum sarmentosum Bunge plėtrùsis šilõkas  

Sedum - sinonimas; 

[Petrosedum - 

pagrindinis 

S. sediforme (Jacq.) Pau. - 

sinonimas; [P. sediforme 

(Jacq.) V. Grulich - 

smailialãpis šilõkas - 

sinonimas 

 



pavadinimas] pagrindinis pavadinimas] 

 sexangulare L. siauralãpis šilõkas  

Sedum - sinonimas; 

[Hylotelephium - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. sieboldii hort. ex G. Don. 

- sinonimas; [H. sieboldii 

(Sweet ex Hook.) H. Ohba - 

pagrindinis pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

 spathulifolium bukalãpis šilõkas  

Sedum - sinonimas; 

[Hylotelephium - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. spectabile Bor. - 

sinonimas; [H. spectabile 

(Boreau) H. Ohba - 

pagrindinis pavadinimas] 

puošnusis šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum yra galimas 

sinonimas; [Phedimus 

- pagrindinis 

pavadinimas] 

S. spurium Bieb. - 

sinonimas; [P.s spurius (M. 

Bieb.) H. 't Hart - 

pagrindinis pavadinimas] 

kaukãzinis šilõkas - 

sinonimas 

 

 stahlii Solms  šilõkas  

Sedum - yra 

sinonimas; 

[Monanthes - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. surculosum Coss. - 

sinonimas; [M. atlantica 

Ball - pagrindinis 

pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum - sinonimas; 

[Hylotelephium - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. telephioides Michx. - 

sinonimas; [H. telephioides 

(Michx.) H. Ohba - 

pagrindinis pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

 S. telephium L. - galimas 

sinonimas; [H. telephium 

subsp. telephium - 

pagrindinis pavadinimas] 

 šilõkas - 

sinonimas 

 

Sedum treleasei Rose  šilõkas  

 villosum L. plaukúotasis šilõkas  
     

Selaginella braunii Bak. papart̃inė selaginèlė Selaginellaceae - 

Selagineliniai 

 doederleinii Hieron. aukštóji selaginèlė  

 erythropus (Mart.) Spring rausvóji selaginèlė  

 kraussiana (G. Kunze) A. 

Br. 
draikióji selaginèlė  

 lepidophylla (Hook. & 

Grev.) Spring 
žvynúotoji selaginèlė  

 martensii Spring vešlióji selaginèlė  

 pulcherrima Liebm. ex E. 

Fourn. 
puošnióji selaginèlė  

 selaginoides (L.) Schrank & 

C.F.P. Mart. 
paprastoji selaginèlė  

 serpens (Desv. ex Poir.) 

Spring 
plėtrióji selaginèlė  

 tamariscina (Beauv.) Spring eglū̃ninė selaginèlė  

 uncinata (Desv. ex Poir.) 

Spring 
melsvóji selaginèlė  

 willdenowii (Desv.) Bak. dailióji  selaginèlė  
     

Selenicereus anthonyanus (Alexander) 

D.R. Hunt 
šértvinis naktẽnis Cactaceae - 

Kaktusiniai 

 coniflorus (Weing.) Britton 

& Rose. - sinonimas; 
ilgažiẽdis - 

sinonimas; 

naktẽnis  



[grandiflorus subsp. 

grandiflorus - pagrindinis 

pavadinimas] 

didžiažiẽdis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

 grandiflorus (L.) Britton & 

Rose 
didžiažiẽdis naktẽnis  

 hamatus (Scheidw.) Britton 

& Rose 
kabliúotasis naktẽnis  

 macdonaldiae (Hook.) 

Britton & Rose. - 

sinonimas; [pteranthus 

(Link ex A. Dietr.) Britton 

& Rose - pagrindinis 

pavadinimas] 

laibàsis – 

sinonimas; 

ratìlinis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

naktẽnis  

Selenicereus - 

sinonimas; 

[Hylocereus - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. megalanthus (K. Schum. 

ex Vaupel) Moran. - 

sinonimas; [H. megalanthus 

(K. Schum. ex Vaupel) Ralf 

Bauer - pagrindinis 

pavadinimas] 

stambùsis naktẽnis  

Selenicereus pteranthus (Link ex A. 

Dietr.) Britton & Rose 
ratìlinis naktẽnis  

 spinulosus (DC.) Britton & 

Rose 
briaunótasis naktẽnis  

     

Sempervivum arachnoideum L. voratinklìnė šìlropė Crassulaceae - 

Storlapiniai 

 atlanticum (Ball) Ball maròkinė šìlropė  

 calcareum Jordan klintìnė šìlropė  

 ciliosum Craib  šìlropė  

 glaucum Ten. - sinonimas; 

[tectorum L. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 šìlropė  

 globiferum subsp. hirtum 

(L.) H. 
 šìlropė  

 grandiflorum Haw. stambiažiẽdė šìlropė  

 marmoreum Griseb. marmurìnė šìlropė  

 montanum L. kalnìnė šìlropė  

 schlehanii Schott. - 

sinonimas; [marmoreum 

subsp. marmoreum - 

pagrindinis pavadinimas] 

marmurìnės 

porūšis 

marmurìnė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

šìlropė  

 tectorum L. stogìnė šìlropė  

 violascens Jord. & Fourr. - 

sinonimas; [tectorum L. - 

pagrindinis pavadinimas] 

marmurìnė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

šìlropė  

     

Senecio yra 

sinonimas; [Curio - 

pagrindinis 

pavadinimas]  

S. articulatus (L. fil.) Sch. 

Bip. - sinonimas; [C. 

articulatus (L. fil.) P. V. 

Heath- pagrindinis 

pavadinimas] 

nariúotoji žìlė - 

sinonimas 

Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

Senecio - sinonimas; 

[Packera - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. aureus L. - sinonimas; [P. 

aurea (L.) A. Löve & D. 

Löve - pagrindinis 

pavadinimas] 

širdžialãpė žìlė - 

sinonimas 

 



Senecio - sinonimas; 

[Jacobaea - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. bicolor (Willd.) Tod. - 

sinonimas; [J. maritima 

subsp. bicolor (Willd.) 

B.Nord. & Greuter - 

pagrindinis pavadinimas] 

 žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. brazìlinė žìlė  

 brigalowensis I.Thomps. degmìnė žìlė  

 bupleuroides DC. gaivẽninė žìlė  

 burchellii DC. siūlalãpė žìlė  

Senecio - sinonimas; 

[Jacobaea - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

cineraria DC. - sinonimas; 

[J. maritima subsp. 

maritima - pagrindinis 

pavadinimas] 

pilkšvalãpė žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio - sinonimas; 

[Curio - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. citriformis Rowley. - 

sinonimas; [C. citriformis 

(G. D. Rowley) P. V. Heath 

- pagrindinis pavadinimas] 

 žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio - sinonimas; 

[Tephroseris - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S.o congestus (R. Br.) DC. - 

sinonimas; [T. palustris (L.) 

Fourr. - pagrindinis 

pavadinimas] 

gaurúotoji žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio crassissimus Humbert  žìlė  

Senecio - sinonimas; 

[Pericallis - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. cruentus (L'Hér.) DC. - 

sinonimas; [P. cruenta 

(L'Hér.) Webb & Berth. - 

pagrindinis pavadinimas] 

mišrióji žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio cunninghamii DC. krū́minė žìlė  

 elegans L. grakščióji žìlė  

Senecio - sinonimas; 
[Curio - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. ficoides (L.) Sch. Bip. - 

sinonimas; [C. ficoides (L.) 

P. V. Heath - pagrindinis 

pavadinimas] 

 žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio - sinonimas; 

[Erechtites - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. flaccidus A.Rich. - 

sinonimas; [E. sonchoides 

DC. - pagrindinis 

pavadinimas] 

lenktagalṽė žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio glaberrimus (Rochel) 

Simonkai. - sinonimas; 

[doronicum subsp. 

doronicum - pagrindinis 

pavadinimas] 

plikóji - 

sinonimas 

žìlė  

 harveianus Mac Owan žvirgždýninė žìlė  

Senecio - galimas 

sinonimas; [Caputia - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. haworthii (Sw.) Sch. Bip. 

- galimas sinonimas; [C. 

tomentosa (Haw.) B.Nord. 

& Pelser - pagrindinis 

pavadinimas] 

 žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio - sinonimas; 

[Curio - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. herreanus Dinter. - 

sinonimas; [C. herreanus 

(Dinter) P. V. Heath - 

pagrindinis pavadinimas] 

 žìlė - 

sinonimas 

 

 ilicifolius Thunb. bugiẽninė žìlė  

 integerrimus Nutt. avìnė žìlė  

 isatideus DC. mėlžolìnė žìlė  

Senecio - sinonimas; 

[Jacobaea - 

S. jacobaea L. - sinonimas; 

[J. vulgaris subsp. vulgaris - 
píevinė - 

sinonimas 

žìlė - 

sinonimas 

 



pagrindinis 

pavadinimas] 

pagrindinis pavadinimas] 

Senecio kleiniiformis Suess. „-„  žìlė  

 Senecio latifolius DC. plačialãpė žìlė  

 macroglossus DC. iečialãpė žìlė  

 madagascariensis Poir. madagaskãrinė žìlė  

 magnificus F.Müll. didìngoji žìlė  

Senecio - sinonimas; 

[Caputia - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. medley-woodii Hutch. - 

sinonimas; [C. medley-

woodii (Hutch.) B.Nord. & 

Pelser - pagrindinis 

pavadinimas] 

 žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio moorei R.E. Fr. kèninė žìlė  

 myriocephalus Sch. Bip. gausiagraĩžė žìlė  

 nemorensis L. girìnė žìlė  

Senecio - sinonimas; 

[Erechtites. - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. quadridentatus Labill. - 

sinonimas; [E. 

quadridentata (Labill.) DC. 

- pagrindinis pavadinimas] 

keturdañtė žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio retrorsus DC. uolìnė žìlė  

 riddellii Torr. & A. Gray gausiastiẽbė žìlė  

Senecio - sinonimas; 

[Curio - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. rowleyanus H. Jacobsen. 

- sinonimas; [C. rowleyanus 

(H. Jacobsen) P. V. Heath - 

pagrindinis pavadinimas]  

karõlinė žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio - sinonimas; 

[Barkleyanthus - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. salignus DC. - sinonimas; 

[B. salicifolius (Kunth) H. 

Rob. & Brettell - 

pagrindinis pavadinimas] 

gluosnialãpė žìlė - 

sinonimas 

 

Senecio schimperi Sch. Bip. ex 

Hochst. 
eritrė́jinė žìlė  

 schultzii subsp. schultzii vanagìnė žìlė  

 scitus Hutch. & Burtt Davy pūtelìnė žìlė  

 spartioides Torr. & A. Gray kiškiakrūmìnė žìlė  

 tenuifolius Burm. fil. siauralãpė žìlė  

 viravira G. Hieronymus kraujažolìnė žìlė  

 vulgaris paprastóji žìlė  
     

Senna alata (L.)Roxb. sparnúotoji velniãpupė Fabaceae - 

Pupiniai 

(Ankštiniai) 

 alexandrina Mill. siauralãpė velniãpupė  

 artemisioides Isely kíetinė velniãpupė  

 artemisioides nothosubsp. 

×sturtii (R.Br.) Randell 
kíetinės 

tankiažiẽdis 

pórūšis 

velniãpupė  

 auriculata (L.)Roxb. ausýtoji velniãpupė  

 bacillaris (L.f.)H.S.Irwin & 

Barneby 
lazdẽlinė velniãpupė  

 bicapsularis (L.)Roxb. draikióji velniãpupė  

 didymobotrya 

(Fresen.)H.S.Irwin & 

Barneby 

juosvažiẽdė velniãpupė  

 floribunda (Cav.)H.S.Irwin 

& Barneby 
gausiažiẽdė velniãpupė  

 hebecarpa kietasėk̃lė velniãpupė  



(Fernald)H.S.Irwin & 

Barneby 

 italica Mill. itãlinė velniãpupė  

 italica subsp. arachoides 

(Burch.)Lock 
itãlinės 

vilnótasis 
pórūšis 

velniãpupė  

 lindheimeriana 

(Scheele)H.S.Irwin & 

Barneby 

arizòninė velniãpupė  

 marilandica (L.)Link merilandìnė velniãpupė  

 meridionalis (R.Vig.)Du 

Puy 
žemóji velniãpupė  

 multiglandulosa 

(Jacq.)H.S.Irwin & Barneby 
liaukìngoji velniãpupė  

 multijuga (Rich.)H.S.Irwin 

& Barneby 
paprastóji velniãpupė  

 obtusifolia (L.)H.S.Irwin & 

Barneby 
bukalãpė velniãpupė  

 occidentalis (L.)Link vakarìnė velniãpupė  

 pendula var. glabrata 

(Vogel)H.S.Irwin & 

Barneby 

svyruõklinės 

plikàsis 
varietètas 

velniãpupė  

 septemtrionalis 

(Viv.)H.S.Irwin & Barneby 
šiaurìnė velniãpupė  

 sophera (L.)Roxb. gumburiúotoji velniãpupė  

 spectabilis (DC.)H.S.Irwin 

& Barneby 
puošnióji velniãpupė  

 splendida (Vogel)H.S.Irwin 

& Barneby 
blizgióji velniãpupė  

 surattensis 

(Burm.f.)H.S.Irwin & 

Barneby 

krū́minė velniãpupė  

 surattensis subsp. sulfurea 

(Collad.) Randell „++++“ 
krū́minės 

gelsvàsis 

pórūšis 

velniãpupė  

 tora (L.)Roxb. tikróji velniãpupė  
     

Sesleria albicans Kit.  mėlitas^ Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 autumnalis (Scop.) 

F.W.Schultz 
 mėlitas^  

 bielzii Schur  mėlitas^  

 caerulea (L.) Ard.  mėlitas^  

 heufleriana Schur  mėlitas^  

 nitida Ten.  mėlitas^  

 sadleriana Janka  mėlitas^  

 varia (Jacq.) Wettst., nom. 

superfl. - sinonimas; 

[caerulea (L.) Ard. - 

pagrindinis pavadinimas] 

 mėlitas^  

     

Setaria barbata (Lam.) Kunth barzdótoji šerýtė Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 flavida (Retz.) Veldkamp gelsvóji šerýtė  



 geminata (Forssk.) 

Veldkamp 
vandenìnė šerýtė  

 italica (L.) P.Beauv. itãlinė  šerýtė  

 leucopila (Scribn. & Merr.) 

K.Schum. 
paupìnė šerýtė  

Setaria - sinonimas; 

[Cenchrus - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. lutescens F.T.Hubb., 

nom. superfl. - sinonimas; 

[C. americanus (L.) 

Morrone - pagrindinis 

pavadinimas] 

rusvóji – 

sinonimas 

šerýtė - 

sinonimas 

 

Setaria macrostachya Kunth stambiavárpė šerýtė  

 megaphylla (Steud.) 

T.Durand & Schinz 
didžialãpė šerýtė  

 palmifolia (J.Koenig) Stapf pálminė šerýtė  

 pumila (Poir.) Roem. & 

Schult. - sinonimas; [helvola 

(L.f.) Roem. & Schult. - 

pagrindinis pavadinimas] 

rusvóji – 

sinonimas;  

šerýtė  

 sphacelata (Schumach.) 

Stapf & C.E.Hubb. ex Moss 
kupstìnė šerýtė  

 sphacelata var. anceps 

(Stapf) Veldkamp. - 

sinonimas; [sphacelata 

(Schumach.) Stapf & 

C.E.Hubb. ex Moss - 

pagrindinis pavadinimas] 

kupstìnės 

dvibriaũnis 
varietètas – 

sinonimas; 

kupstìnė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

šerýtė  

 sphacelata var. splendida 

(Stapf) Clayton. - 

sinonimas; [sphacelata 

(Schumach.) Stapf & 

C.E.Hubb. ex Moss - 

pagrindinis pavadinimas] 

kupstìnės 

plačialãpis 

varietètas – 

sinonimas; 

kupstìnė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

šerýtė  

 viridis (L.) P.Beauv. žalioji šerýtė  
     

Setiechinopsis - 

sinonimas; 

[Echinopsis – 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. mirabilis (Speg.) Backeb. 

ex de Haas. - sinonimas; [E. 

mirabilis Speg. – 

pagrindinis pavadinimas] 

 echinòpsis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Cactaceae - 

Kaktusiniai 

     

Sida - sinonimas; 

[Ripariosida 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. hermaphrodita (L.) 

Rusby. - sinonimas; [ R. 

hermaphrodita (L.) 

Weakley & D.B.Poind. - 

pagrindinis pavadinimas] 

  Malvaceae - 

Dedešviniai 

     

Sideritis hirsuta L. plaukúotoji timsrà Lamiaceae - 

Notreliniai 

(Lūpažiedžiai) 

 hyssopifolia L.  timsrà  

 scardica Griseb.  timsrà  

 syriaca L. sìrinė timsrà  
     

Silene acaulis (L.) Jacq. bestiẽbė naktìžiedė Caryophyllaceae - 

Gvazdikiniai 

 alpicola Schischkin  naktìžiedė  



Silene - sinonimas; 

[Atocion - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. armeria L. - sinonimas; 

[A. armeria (L.) Fourr. - 

pagrindinis pavadinimas] 

daržẽlinė naktìžiedė -

sinonimas 

 

Silene banksia (Meerb.) D.J. 

Mabberley. - sinonimas; 

[sinensis (Lour.) H. Ohashi 

& H. Nakai - pagrindinis 

pavadinimas] 

raugìnė naktìžiedė  

 chalcedonica (L.) E. H. L. 

Krause 
 naktìžiedė  

 chlorantha (Willd.) Ehrh. žalioji naktìžiedė  

 cognata (Maxim.) H. 

Ohashi & H. Nakai 
 naktìžiedė  

 coronaria (L.) Clairv.  naktìžiedė  

 dioica (L.) Clairv. raudonžiẽdė naktìžiedė  

 exscapa All.  naktìžiedė  

Silene - sinonimas; 

[Atocion - pagrindinis 

pavadinimas] 

S. lituanica Zapal. - 

sinonimas; [A. armeria var. 

lituanicum (Zapal.) Niketic 

& Stevan. pagrindinis 

pavadinimas] 

lietuvinė naktìžiedė -

sinonimas 

 

Silene miqueliana (Rohrb.) 

H.Ohashi & H.Nakai 
 naktìžiedė  

 nutans L. nusvirusioji naktìžiedė  

 pendula L. svyruõklinė naktìžiedė  

 pratensis (Rafn) Godron. - 

sinonimas; [latifolia subsp. 

alba (Miller) Greuter & 

Burdet - pagrindinis 

pavadinimas] 

 naktìžiedė  

 schafta Gmel. ex Hohen.  naktìžiedė  

 suecica (Loddiges) Greuter 

& Burdet 
 naktìžiedė  

 supina M.Bieb.  naktìžiedė  

 tatarica (L.) Pers.  naktìžiedė  

 uniflora Roth pajū́rinė naktìžiedė  

 vulgaris (Moench) Garcke paprastóji naktìžiedė  
     

Silphium asteriscus  legės̃tas Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 laciniatum L. plunksnalãpis legės̃tas  

 perfoliatum L. geltonžiẽdis legės̃tas  

 terebinthinaceum Jacq.  legės̃tas  

 trifoliatum L. - sinonimas; 

[asteriscus var. trifoliatum 

(L.) J. A. Clevinger - 

pagrindinis pavadinimas] 

 legės̃tas  

     

Sinacalia tangutica (Maxim.) B.Nord.   Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 
     

Sinapis arvensis L. dirṽinis garstùkas Brassicaceae - 

Bastutiniai 

(Kryžmažiedžiai) 
     

Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern dailióji sinìngija Gesneriaceae - 



Gesnerijiniai 

 leucotricha (Hoehne) H.E. 

Moore 
 sinìngija  

     

Sinocrassula yunnanensis (Franch.) 

A.Berger 
  Crassulaceae - 

Storlapiniai 
     

Sisymbrium officinale (L.) Scop. váistinė pikùlė Brassicaceae - 

Bastutiniai 

(Kryžmažiedžiai) 

 strictissimum L. stačioji pikùlė  
     

Sisyrinchium angustifolium Mill.  vikšruõlė Iridaceae - 

Vilkdalginiai 

 bellum S.Watson  vikšruõlė  

 idahoense E.P.Bicknell  vikšruõlė  

 micranthum Cav. smulkiažiẽdė vikšruõlė  

 patagonicum Phil. ex Baker  vikšruõlė  

 septentrionale E.P.Bicknell  vikšruõlė  

 striatum Sm.  vikšruõlė  
     

Smilacina - 

sinonimas; 

[Maianthemum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. racemosa (L.) Desf. - 

sinonimas; [M. racemosum 

(L.) Link - pagrindinis 

pavadinimas] 

kẽkinė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

medùtė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Asparagaceae - 

Smidriniai 

     

Smilax aristolochiifolia Mill. kartuõlinis sarsaparìlis Smilacaceae -  

 aspera L.  sarsaparìlis  

 china L. kìninis sarsaparìlis  

 corbularia Kunth smulkiavaĩsis sarsaparìlis  

 excelsa L.  sarsaparìlis  

 febrifuga Kunth. - 

sinonimas; [purhampuy 

Ruiz - pagrindinis 

pavadinimas] 

ekvadòrinis sarsaparìlis  

 glabra Roxb. plikàsis sarsaparìlis  

 glauca Walter melsvàsis sarsaparìlis  

 japicanga Griseb. brazìlinis sarsaparìlis  

 ornata Lem. Règelio sarsaparìlis  

 wightii A.DC. ìndinis sarsaparìlis  
     

Solanum burbanki Bitter. - 

sinonimas; [retroflexum 

Dun. - pagrindinis 

pavadinimas] 

lenktažiẽdė kiaũliauogė Solanaceae - 

Bulviniai 

 luteum Mill. - yra 

sinonimas; [villosum subsp. 

villosum - pagrindinis - 

pavadinimas] 

gaurúotoji kiaũliauogė  

 tuberosum L.  kiaũliauogė  

 uporo Dun.  kiaũliauogė  
     

Soldanella alpina L. alpinė^ soldanèlė Primulaceae - 

Raktažoliniai 

 carpatica Vierh.  soldanèlė  

 montana Willd. kalnìnė soldanèlė  
     

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy gulsčióji soleiròlija Urticaceae - 

Dilgėliniai 



     

Solidago caesia L.  rykštẽnė Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 canadensis L. kanãdinė  rykštẽnė  

 canadensis var. scabra 

(Muhl. ex Willd.) Torr. & 

A.Gray. - sinonimas; 

[altissima subsp. altissima - 

pagrindinis pavadinimas] 

kanãdinės 

aukštàsis 

varietètas 

rykštẽnė  

 gigantea Ait. didžióji rykštẽnė  

 missouriensis Nutt. misū̃rinė rykštẽnė  

 mollis Bartl. švelnióji rykštẽnė  

 multiradiata Ait. uolìnė rykštẽnė  

 odora Ait. kvapióji rykštẽnė  

 rigida L.  rykštẽnė  

 rugosa Mill.  rykštẽnė  

 serotinoides A. & D. Löve. - 

sinonimas; [gigantea Ait. - 

pagrindinis pavadinimas] 

vėlyvóji – 

sinonimas; 

didžióji – 

pagrindinis 

pavadinimas 

rykštẽnė  

 spectabilis (D. C. Eat.) A. 

Gray 
puošnióji rykštẽnė  

 sphacelata Rafin.  rykštẽnė  

 virgaurea L. paprastóji rykštẽnė  
     

X Solidaster*** luteus M.L.Green ex 

Dress*** 
  Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 
     

Sorghastrum avenaceum (Michx.) Nash. - 

sinonimas; [nutans (L.) 

Nash - pagrindinis 

pavadinimas] 

 sorgẽnis Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 nutans (L.) Nash paprastàsis sorgẽnis  
     

Sorghum bicolor (L.) Moench dvispalṽis sòrgas Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 nigricans (Ruiz & Pav.) 

Snowden. - sinonimas; 

[bicolor (L.) Moench - 
pagrindinis pavadinimas] 

 sòrgas  

     

Sparaxis tricolor (Schneev.) Ker 

Gawl. 
  Iridaceae - 

Vilkdalginiai 
     

Spartina - sinonimas; 

[Sporobolus - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. patens (Aiton) Muhl. - 

sinonimas; [S. pumilus 

(Roth) P.M.Peterson & 

Saarela - pagrindinis 

pavadinimas] 

laibóji spartinà Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 S. pectinata Bosc ex Link. - 

sinonimas; [S. michauxianus 

(Hitchc.) P.M.Peterson & 

Saarela - pagrindinis 

pavadinimas] 

šùkinė spartinà  

     



Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. daugiašãknė maurė ̃ Lemnaceae - 

Plūdeniniai 
     

Spodiopogon sibiricus Trin.   Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 
     

Sporobolus airoides (Torr.) Torr. smilgẽninis drėbū̃nas Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 compositus (Poir.) Merr. šiurkštùsis drėbū̃nas  

 contractus Hitchc. paprastàsis drėbū̃nas  

 cryptandrus (Torr.) A.Gray prerijìnis drėbū̃nas  

 heterolepis (A.Gray) 

A.Gray 
 drėbū̃nas  

 virginicus (L.) Kunth virgìninis drėbū̃nas  

 wrightii Scribn. aukštàsis drėbū̃nas  
     

Sprekelia formosissima (L.) Herb. grakščioji^ gašioklė^ Amaryllidaceae 

(seniau - Alliaceae) 

- Amariliniai 
     

Stachys byzantina K.Koch vilnótoji notrà Lamiaceae - 

Notreliniai 

(Lūpažiedžiai) 

 citrina Boiss. & Heldr. ex 

Benth. 
 notrà  

Stachys - sinonimas; 

[Betonica - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. macrantha (K.Koch) 

Stearn. - sinonimas; [B. 

macrantha K.Koch - 

pagrindinis pavadinimas] 

didžiažiẽdė notrà  

 S. monieri (Gouan) 

P.W.Ball. - sinonimas; [B. 

officinalis subsp. officinalis 

- pagrindinis pavadinimas] 

 notrà  

 S. officinalis (L.) Trevis. - 

sinonimas; [B. officinalis L. 

- pagrindinis pavadinimas] 

váistinė notrà - 

sinonimas 

 

     

Stapelia - sinonimas; 

[Ceropegia - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. grandiflora Masson. - 

sinonimas; [C. grandiflora 

(Masson) Bruyns - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ceropègija - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Apocynaceae - 

Stepukiniai 

 S. revoluta Masson. - 

sinonimas; [C. revoluta 

(Masson) Bruyns - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ceropègija - 

pagrindinis 

pavadinimas 

 

     

Stapelianthus - 

sinonimas; [Ceropegia 

- pagrindinis 

pavadinimas] 

S. decaryi Choux. - 

sinonimas; [C.decaryana 

Bruyns - pagrindinis 

pavadinimas] 

 ceropègija - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Apocynaceae - 

Stepukiniai 

     

Stenocereus fricii Sánchez-Mej. paprastàsis kuolẽnis Cactaceae - 

Kaktusiniai 

 griseus (Haw.) Buxb. pilkšvàsis kuolẽnis  

 gummosus (Engelm.) A.C. 

Gibson & K.E. Horak 
nuodìngasis kuolẽnis  

Stenocereus - S. marginatus (DC.) A. kraštuotasis kuolẽnis  



sinonimas; 

[Pachycereus - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

Berger & Buxb. - 

sinonimas; [P. marginatus 

(DC.) Britton & Rose - 

pagrindinis pavadinimas] 

Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) 

Buxb. 
 kuolẽnis  

 queretaroensis (F.A.C. 

Weber) Buxb.  
puikùsis kuolẽnis  

 stellatus (Pfeiff.) Riccob.  žvaigždė́tasis kuolẽnis  

 thurberi (Engelm.) Buxb. saldžiavaĩsis kuolẽnis  
     

Stenotaphrum secundatum (Walter) 

Kuntze 
standžialãpė uñgzdė Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 
     

Stephania japonica (Thunb.) Miers japòninė stefãnija Menispermaceae - 

Mėnuliasėkliniai 

 sinica Diels kìninė stefãnija  

 tetrandra S. Moore paprastóji stefãnija  
     

Stephanotis  floribunda Brongn. gausiažiẽdis stefanòtis Apocynaceae - 

Stepukiniai 
     

Sternbergia candida B.Mathew & 

T.Baytop 
baltóji narcizuõlė Amaryllidaceae 

(seniau - Alliaceae) 

- Amariliniai 

 clusiana (Ker Gawl.) Ker 

Gawl. ex Spreng. 
skaisčióji narcizuõlė  

 colchiciflora Waldst. & Kit. vėlỹvinė narcizuõlė  

 greuteriana Kamari & 

R.Artelari. - sinonimas; 

[lutea (L.) Ker Gawl. ex 

Spreng. - pagrindinis 

pavadinimas] 

gelsvóji - 

sinonimas; 

geltonóji - 

pagrindinis 

pavadinimas 

narcizuõlė  

 lutea (L.) Ker Gawl. ex 

Spreng. 
geltonóji narcizuõlė  

 pulchella Boiss. & Blanche dailióji narcizuõlė  

 schubertii Schenk turk̃inė narcizuõlė  

 sicula Tineo ex Guss. - 

sinonimas; [lutea (L.) Ker 

Gawl. ex Spreng. - 

pagrindinis pavadinimas] 

smailiažiẽdė - 

sinonimas; 

geltonóji - 

pagrindinis 

pavadinimas 

narcizuõlė  

 vernalis (Mill.) Gorer & 

J.H.Harvey 
pavasarìnė narcizuõlė  

     

Stevia rebaudiana Bertoni saldžioji stevija Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 
     

Stipa barbata Desf. barzdotoji ašuõtė Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 borysthenica Klokov ex 

Prokudin. - sinonimas; 

[pennata subsp. sabulosa 

(Pacz.) Tzvelev - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ašuõtė  

Stipa - sinonimas; S. brandisii Mez. -  ašuõtė  



[Achnatherum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

sinonimas; [A. brandisii 

(Mez) Z.L.Wu (pagrindinis 

pavadinimas] 

 S. bromoides (L.) Dörfl. - 

sinonimas; [A. bromoides 

(L.) P.Beauv. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 ašuõtė  

 S. calamagrostis (L.) 

Wahlenb. - sinonimas; [A. 

calamagrostis (L.) P.Beauv. 

- pagrindinis pavadinimas] 

 ašuõtė  

Stipa capillata L. ašuõtė drìskė ašuõtė  

 gigantea Link  ašuõtė  

 hohenackeriana Trin. & 

Rupr. 
 ašuõtė  

 joannis Celak. - sinonimas; 

[pennata subsp. pennata - 

pagrindinis pavadinimas] 

paprastóji ašuõtė  

 lessingiana Trin. & Rupr. Lesingo ašuõtė  

 offneri Breistr.  ašuõtė  

Stipa - sinonimas; 

[Nassella - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. oreophila Speg. - 

sinonimas; [N. tenuissima 

(Trin.) Barkworth - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ašuõtė  

Stipa pennata L. plùnksninė ašuõtė  

 pennata subsp. pennata   ašuõtė  

 pulcherrima K.Koch dailióji ašuõtė  

 robusta (Vasey) Scribn.  ašuõtė  

 sareptana Beck  ašuõtė  

Stipa - sinonimas; 

[Achnatherum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. sibirica (L.) Lam. - 

sinonimas; [A. sibiricum 

(L.) Keng ex Tzvelev - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ašuõtė  

Stipa tenacissima L.  ašuõtė  

Stipa - sinonimas; 

[Nassella - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

S. tenuissima Trin. - 

sinonimas; [N. tenuissima 

(Trin.) Barkworth - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ašuõtė  

Stipa tirsa Steven  ašuõtė  

 ucrainica P.A.Smirn. - 

sinonimas; [rubens 

P.A.Smirn. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 ašuõtė  

 zalesskii Wilensky ex 

Roshev., nom. superfl. - 

sinonimas; [rubens 

P.A.Smirn. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 ašuõtė  

     

Stomatium agninum (Haw.) Schwant.   Aizoaceae - 

Pluoštagėliniai 
     

Strelitzia alba (L.f.) Skeels baltóji strelìcija Strelitziaceae - 

Strelicijiniai 

 nicolai Regel & Körn. didžióji strelìcija  

 reginae Banks puošnióji strelìcija  
     



Streptocarpus hybridus Voss mišrùsis streptokárpas Gesneriaceae - 

Gesnerijiniai 

 parviflorus Hook. f. smulkiažiẽdis streptokárpas  

 polyanthus Hook. gausiažiẽdis streptokárpas  

 pusillus Harvey ex C.B. 

Clarke 
žemàsis streptokárpas  

 rexii (Hook.) Lindley karãliškasis streptokárpas  

 saxorum Engler  streptokárpas  
     

Stylomecon heterophylla (Benth.) G. 

Taylor 
įvairialãpė guõnė Papaveraceae - 

Aguoniniai 
     

Sutherlandia frutescens (L.)R.Br.   Fabaceae - 

Pupiniai 

(Ankštiniai) 

 montana E.Phillips & 

R.A.Dyer 
   

     

Symphyotrichum ascendens (Lindl.) G.L. 

Nesom 
ilgalãpis astrū̃nas Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 cordifolium (L.) G.L. 

Nesom 
širdžialãpis astrū̃nas  

 dumosum (L.) G.L. Nesom krū́minis astrū̃nas  

 ericoides (L.) G.L. Nesom smulkialãpis astrū̃nas  

 falcatum (Lindl.) G.L. 

Nesom 
lenktalãpis astrū̃nas  

 laeve (L.) A. Löve & D. 

Löve 
plikàsis   

 lateriflorum (L.) A. Löve & 

D. Löve 
 astrū̃nas  

 novae-angliae (L.) G.L. 

Nesom 
šiurkščialãpis astrū̃nas  

 novi-belgii (L.) G.L. Nesom virgìninis astrū̃nas  

 oolentangiense (Riddell) 

G.L. Nesom 
 astrū̃nas  

 pilosum (Willd.) G.L. 

Nesom 
pūkúotasis astrū̃nas  

 porteri (A. Gray) G.L. 

Nesom 
 astrū̃nas  

 praealtum (Poir.) G.L. 

Nesom 
aukštàsis astrū̃nas  

 puniceum (L.) A. Löve & D. 

Löve 
 astrū̃nas  

 spathulatum (Lindl.) G.L. 

Nesom 
kalnìnis astrū̃nas  

 vahlii (Gaud.) G.L. Nesom  astrū̃nas  

 versicolor (Willd.) G.L. 

Nesom 
spalvìngasis astrū̃nas  

     

Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. ex 

W.P.C.Barton 
dvokùsis lìpšnis Araceae - 

Aroniniai 

 renifolius Schott ex Tzvelev  lìpšnis  
     

Syngonium angustatum Schott siauralãpis singònis Araceae - 

Aroniniai 

 podophyllum Schott paprastàsis singònis  
     

 


