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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 
     

X     

Xeranthemum annuum L. vienmẽtis sausiùkas Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 
Y     

Yucca aloifolia L. alavìjinė jukà Asparagaceae - 

Smidriniai 

 baccata Torr. úoginė jukà  

 brevifolia Engelm trumpalãpė jukà  

 elata (Engelm.) Engelm. aukštóji jukà  

 elephantipes Regel ex Trel., 

nom. illeg. - sinonimas; 

[gigantea Lem. - pagrindinis 

pavadinimas] 

dramblinė^ jukà  

 filamentosa L. plúoštinė jukà  

 flaccida Haw. gležnóji jukà  

 glauca Nutt. melsvóji jukà  

 gloriosa L. puošnióji  jukà  

 guatemalensis Baker. - 

sinonimas; [gigantea Lem. - 

pagrindinis pavadinimas] 

gvatemãlinė jukà  

 queretaroensis Piña Luján tankialãpė jukà  

 schidigera Roezl ex Ortgies šeriúotoji jukà  

Yucca - sinonimas; 

[Hesperoyucca - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

Y. whipplei Torr. - 

sinonimas; [H. whipplei 

(Torr.) Trel. - pagrindinis 

pavadinimas] 

nuostabióji jukà  

     

Z     

Zaluzianskya capensis (L.) Walp. baltoji „++“ nikterinija 

„++“ 

Scrophulariaceae - 

Bervidiniai 
     

Zamia acuminata Oerst. ex Dyer akuotúotoji  zãmija Zamiaceae - 

Zamijiniai 

 amazonum D.W.Stev. amazòninė zãmija  

 amblyphyllidia D.W.Stev. - 

sinonimas; [erosa O.F.Cook 

& G.N.Collins - pagrindinis 

pavadinimas] 

bukalãpė zãmija  

 amplifolia W.Bull ex Mast. kolùmbinė zãmija  

 angustifolia Jacq. siauralãpė zãmija  

 boliviana (Brongn.) A.DC. bolìvinė zãmija  

 chigua Seem. šeriúotoji zãmija  

 cremnophila Vovides, 

Schutzman & Dehgan 
uolìnė zãmija  

 cunaria Dressler & snapúotoji zãmija  



D.W.Stev. 

 disodon D.W.Stev. & 

Sabato 
plačialãpė zãmija  

 dressleri D.W.Stev. vagótoji zãmija  

 encephalartoides D.W.Stev. stambióji zãmija  

 fairchildiana L.D.Gómez kostarìkinė zãmija  

 fischeri Miq. mažóji zãmija  

 furfuracea L.f. rudaplaũkė zãmija  

 gentryi Dodson ekvadòrinė zãmija  

 herrerae S.Calderón & 

Standl. 
salvadòrinė zãmija  

 hymenophyllidia D.W.Stev. gležnalãpė zãmija  

 inermis Vovides, J.D.Rees 

& Vázq.Torres 
švelnióji zãmija  

 integrifolia L.f. miškìnė zãmija  

 ipetiensis D.W.Stev molýninė zãmija  

 lacandona Schutzman & 

Vovides 
grakščióji zãmija  

 lecointei Ducke juosvóji zãmija  

 loddigesii Miq. meksikìnė zãmija  

 manicata Linden ex Regel randúotoji zãmija  

 melanorrhachis D.W.Stev. tamsialãpė zãmija  

 montana A.Braun kalnìnė zãmija  

 monticola Chamb. šlaĩtinė zãmija  

 muricata Willd. dygióji zãmija  

 neurophyllidia D.W.Stev. gyslótoji zãmija  

 obliqua A.Braun (laikinas 

pagrindinis pavadinimas) 
laibóji zãmija  

 paucijuga Wieland briaunótoji zãmija  

 picta Dyer. - sinonimas; 

[variegata Warsz. - 

pagrindinis pavadinimas] 

margóji  zãmija  

 poeppigiana Mart. & 

Eichler 
vakarìnė zãmija  

 polymorpha D.W.Stev., 

A.Moretti & Vázq.Torres. - 

sinonimas; [prasina W.Bull 

- pagrindinis pavadinimas] 

kaičióji zãmija  

 portoricensis Urb. puertorìkinė zãmija  

 prasina W.Bull  žalsvóji zãmija  

 pseudomonticola 

L.D.Gómez ex D.W.Stev. & 

Sabato 

smailialãpė zãmija  

 pseudoparasitica J.Yates ilgalãpė zãmija  

 pumila L. žemóji zãmija  

 purpurea Vovides, J.D.Rees 

& Vázq.Torres 
raudonóji zãmija  

 pygmaea Sims smulkióji zãmija  

 roezlii Linden aukštóji zãmija  

 skinneri Warsz. ex A.Dietr stambialãpė zãmija  

 soconuscensis Schutzman, 

Vovides & Dehgan 
lenktalãpė zãmija  

 spartea A.DC. žvirgždýninė zãmija  

 standleyi Schutzman hondū̃rinė zãmija  

 tuerckheimii Donn.Sm. melsvóji zãmija  



 ulei Dammer bestiẽbė zãmija  

 urep B.Walln. perùvinė zãmija  

 variegata Warsz. margalãpė zãmija  

 vazquezii D.W.Stev., Sabato 

& De Luca 
kū́ginė zãmija  

 verschaffeltii Miq. blizgióji zãmija  

 wallisii A.Braun raukšlėtalãpė zãmija  
     

Zamioculcas zamiifolia (G.Lodd.) Engl. zamijalapis ^ , 

„~“ 

zamiokulkas ^ 

, „~“ 

Araceae - 

Aroniniai 
     

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. etiòpinė  kãlija Araceae - 

Aroniniai 

 albomaculata (Hook.) Baill. dėmė́toji kãlija  

 elliottiana (W.Watson) 

Engl. 
geltonóji kãlija  

 odorata P.L.Perry  kãlija  

 rehmannii Engl. rausvóji kãlija  
     

Zea mays L. paprastàsis kukurū̃zas Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 
     

Zephyranthes atamasco (L.) Herb. nuodìngasis zefyrántas Amaryllidaceae 

(seniau - Alliaceae) 

- Amariliniai 

 candida (Lindl.) Herb. baltàsis zefyrántas  

 citrina Baker geltonàsis zefyrántas  

 grandiflora Lindl., nom. 

illeg. - sinonimas; [minuta 

(Kunth) D.Dietr. - 

pagrindinis pavadinimas] 

didžiažiẽdis zefyrántas  

Zephyranthes - 

sinonimas; 

[Habranthus - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

Z. robusta (Herb.) Baker. - 

sinonimas; [H robustus 

Herb. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 zefyrántas  

Zephyranthes rosea Lindl. rausvàsis zefyrántas  
     

Zinnia angustifolia Kunth siauralãpė gvaizdū̃nė Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 elegans Jacq. puikioji ^ gvaizdū̃nė  

 haageana Regel paprastóji gvaizdū̃nė  

 multiflora L.    

 peruviana (L.) L.    

 violacea Cav. puikióji gvaizdū̃nė  
     

Zizania aquatica L. vandeninė zizãnija Poaceae - 

Migliniai 

(Varpiniai) 

 latifolia (Griseb.) Turcz. ex 

Stapf 
plačialãpė zizãnija  

 palustris L. pélkinė zizãnija  

     

Zygophyllum fabago  keimerūnas 
„+++“ 

Zygophyllaceae - 

Keimerūniniai 
     

 


