
BIJŪNŲ (PAEONIA L.) KOLEKCIJA



KULTŪRINIŲ AUGALŲ GENOFONDO 

IŠSAUGOJIMO KOLEKCIJA

Kultūrinių augalų genofondo išsaugojimo kolekcijos skirtos Lietuvos kultūrinių

augalų išsaugojimui ex situ (lauke, bet ne natūralioje buveinėje) sąlygomis. Jose

švietimo tikslais eksponuojamos rūšys ir užsieninės kilmės veislės.

Paeonia officinalis L. Paeonia hybrida 'Pink Hawaiian Coral'



KOLEKCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas:  Surinkti bijūnų, tinkamų auginti Lietuvos klimato sąlygomis, įvairovės 

kolekciją.

Uždaviniai: 

1. Surinkti bijūnų pavyzdžius, reprezentuojančius dekoratyvinių požymių 

įvairovę;

2. Surinkti taksonominę bijūnų genties augalų įvairovę.

3. Surinkti lietuviškas veisles ir reprezentatyvią užsienio šalių selekcijos 

veislių, pasižyminčių dekoratyviausiomis savybėmis ir tinkamiausių auginti 

vietinėmis sąlygomis, įvairovę.



BIJŪNAS (PAEONIA L.)

Tai lapus metantys krūmai ir daugiametės žolės. Aukštis 50–200 cm. Lapai

dukart ar triskart trilapiai. Žiedai dideli, balti, rožiniai, kreminiai, raudoni,

žali. Būna tuščiavidurių, pusiau pilnavidurių ir pilnavidurių. Žydi gegužės–

liepos mėn. Dauginami ūgliais, kerų dalijimu (sumedėję bijūnai – skiepijimu,

atžalomis, atlankomis). Auginamos įvairios dekoratyvinės puikiojo bijūno

(Paeonia lactiflora), siauralapio bijūno (Paeonia tenuifolia), krūminio bijūno

(Paeonia x suffruticosa) veislės. Vaistinio bijūno (Paeonia officinalis)
vainiklapiai, sibirinio bijūno (Paeonia anomala) gumbai vartojami gydymui.

Lietuvoje dažniausiai auginami puikusis bijūnas bei europinis bijūnas ir jų

veislės.



BIJŪNAS (PAEONIA L.)

Krūminių bijūnų išvaizdos formos. A) krūmas – stačias, šiek tiek išsišakojantis, B) krūmas – platus, gausiai išsišakojantis, C) krūmas – tankus su plintančiais į

šalis šakniastiebiais. (Sekerka P., et al., 2019 m. http://www.ibotky.cz/en/clanky/historical-documents/316-descriptttor-list-of-irises-peonies-and-

daylilies.html)

http://www.ibotky.cz/en/clanky/historical-documents/316-descriptttor-list-of-irises-peonies-and-daylilies.html


BIJŪNAS (PAEONIA L.)

Bijūno šaknų formos.  A) daugybė suapvalėjusių šakniagumbių vienoje eilėje, B) susiaurėję šakniagumbiai, C) žoliniai su sustorėjusiomis šaknimis, 

nukreiptomis vertikaliai ir į šonus, D) žoliniai su vertikalia šaknimi, burokėlio tipo. (Sekerka P., et al.,  2019 m. http://www.ibotky.cz/en/clanky/historical-

documents/316-descriptttor-list-of-irises-peonies-and-daylilies.html)

http://www.ibotky.cz/en/clanky/historical-documents/316-descriptttor-list-of-irises-peonies-and-daylilies.html


PAPLITIMAS

Botaninių bijūnų rūšių paplitimo arealas. (https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description)

https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description


TAKSONOMIJA

Bijūnų filogenetinis medis. (https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description)

https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description


BIJŪNŲ SKIRSTYMAS

Bijūnų genties skirstymas į grupes. (https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description)

https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description


BIJŪNŲ GRUPIŲ PASISKIRSTYMAS

Geografinis bijūnų grupių pasiskirstymas.  (Yang, et al., 2020 (https://www.nature.com/articles/s41438-020-0332-2))

https://www.nature.com/articles/s41438-020-0332-2


ŽOLINIŲ BIJŪNŲ PAPLITIMAS

Žolinių bijūnų paplitimo žemėlapis. (https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description)

https://www.wikiwand.com/en/Peony#/Description


ISTORIJA (I)

◼ Genties pavadinimas Paeonia kildinamas iš graikų mitologijoje žinomo

gydytojų globėjo ir sveikatos dievo Peono vardo.

◼ Pirmieji bijūnus kultivuoti prieš mūsų erą pradėjo kinai, o XV a. Kinijoje

jau buvo žinoma 30 veislių puikiojo bijūno (Paeonia lactiflora Pall.). I a.

pr. Plinijus Vyresnysis aprašė bijūną savo „Gamtos istorijoje“. 1753 m.

moksliškai vaistinį bijūną (Paeonia officinalis L.) aprašė Karlas Linėjus.

Puikusis bijūnas iš Pietryčių Azijos į Europą buvo įvežtas 1784 m., ir nuo

tada bijūnai pradėti visuotinai auginti, itin išplito XIX a.

◼ Lietuvoje pirmiausia paminėtas vaistinis bijūnas (P. officinalis L.), bet jie

painioti su puikiuoju bijūnu (P. lactiflora Pall.) todėl nurodyti kada, kur ir

kokia rūšis buvo auginama, sudėtinga.



ISTORIJA (II)

◼ VU Botanikos sode Sereikiškėse 1840 m. minimas augintas bijūnas P.
mountan Sm. (sinonimas Paeonia suffruticosa Andrews).

◼ 1978 m. Vingio sk. registruota pirma bijūno veislė Paeonia lactiflora
'Perrette', bet pati kolekcija pradėta kaupti tik 1992 m.



BIJŪNŲ SELEKCIJA

16 a.

1784 m1753 m
18 a.

19 a.
18 a.

Modifikuotas bijūnų selekcijos žemėlapis. (https://www.istockphoto.com/vector/world-map-grey-gm621246966-108446601)  

https://www.istockphoto.com/vector/world-map-grey-gm621246966-108446601


BIJŪNŲ SELEKCIJA LIETUVOJE

◼ Mokslininkė dr. O. Skeivienė (1912–1988) žolinių bijūnų selekcijai, puikiojo

bijūno veislių hibridų kūrimui ir bijūnų kolekcionavimui skyrė visą

gyvenimą. Sukūrė 19 puikiojo bijūno veislių.

◼ Nuo 1970 metų žolinių bijūnų selekciją vykdė Lietuvos gėlių selekcininkų

draugijos selekcininkai – kolekcininkai Emilija Tarvidienė ir Jonas Evaldas

Tarvidas. Sukūrė 25 puikiojo bijūno veisles.

◼ Krūminių bijūnų (P. x suffroticosa Andrews) selekcija nuo 1961 m. užsiėmė

Semionas Eicher-Lorka (1913–1977). Sukūrė 4 krūminio bijūno veisles.

◼ Agronomas selekcininkas P. Puidokas sukryžmino dvi lietuviškas bijūnų

veisles 'Garbė Motinai' ir 'Maironis'. Gauti 4 hibridiniai sėjinukai. 2020–

2021 m registruoti tarptautiniame bijūnų registre (APS).

◼ Kęstutis Vyšniauskas yra išvedęs tarprūšinių bijūnų hibridų: 'Rožinė

Simfonija', 'Caucasian Sunrise', 'Rožinis Pavasaris', 'Bitė Maja', hibridas Nr. 6

ir kiti sėjinukai.



BIJŪNŲ SELEKCIJOS KRYPTYS IR SUKURTOS 

BIJŪNŲ VEISLIŲ GRUPĖS

Botaninių rūšių ir Paeonia veislių giminingumas.

Botanines rūšis ir veisles skiria skirtinga fono

spalva. Aukščiau nurodomos laukinės rūšys, žemiau

veislių grupės. Tėvai vaizduojami virš rodyklių, o

palikuonys po rodyklėmis. Laikikliai jungia veislių

grupes. (Yang, et al., 2020

(https://www.nature.com/articles/s41438-020-

0332-2)

https://www.nature.com/articles/s41438-020-0332-2


KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Amerikos bijūnų draugijos (APS) bijūnų žiedo formų skirstymas. (https://americanpeonysociety.org/learn/herbaceous-peonies/flower-types-anatomy/)

https://americanpeonysociety.org/learn/herbaceous-peonies/flower-types-anatomy/


KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Bijūnų žiedų spalvos ir formos. 1–3, tuščiaviduriai; 4–18, pusiau pilnaviduriai; 19–22, japoniniai; 23–26, pilnaviduriai pusiau rutuliniai; 27–30, pilnaviduriai dvigubi. 

(Yang, et al., 2020 (https://www.nature.com/articles/s41438-020-0332-2)

https://www.nature.com/articles/s41438-020-0332-2


KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Bijūnų žiedų skirstymas pagal Sekerka P., et al.,  2019 m. (http://www.ibotky.cz/en/clanky/historical-documents/316-descriptttor-list-of-irises-peonies-and-

daylilies.html)

http://www.ibotky.cz/en/clanky/historical-documents/316-descriptttor-list-of-irises-peonies-and-daylilies.html


KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Bijūnų žiedų skirstymas pagal Dapkūnienę S., 2013 m.

(http://www.amvmt.lt/images/veikla/MGI/Leidiniai/agb/zoliniu%20bijunu%20apibudinimo%20aprasas/bijunu%20apibudinimo%20aprasas.pdf)

http://www.amvmt.lt/images/veikla/MGI/Leidiniai/agb/zoliniu bijunu apibudinimo aprasas/bijunu apibudinimo aprasas.pdf


KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Bijūnų žiedų spalvinė gama. 

(http://www.amvmt.lt/images/veikla/MGI/Leidiniai/agb/zoliniu%20bijunu%20apibudinimo%20aprasas/bijunu%20apibudinimo%20aprasas.pdf)

http://www.amvmt.lt/images/veikla/MGI/Leidiniai/agb/zoliniu bijunu apibudinimo aprasas/bijunu apibudinimo aprasas.pdf


KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Spalva
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KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Įvairūs dariniai vainiklapiuose

„Švarūs“ žiedai 

be darinių

Taškeliai Štrichai Dėmės

Žydė-

jimo

dinamika

„Chameleonai“ Dvispal

-viai

Smulkūs ir 

dideli 

žiedai

Raudon-

lapiai
Gelton-

lapiai
Išblukę 

vaini-

klapių

galai

Išskirtys



KOLEKCIJOS FORMAVIMO PRINCIPAI

Bijūnų morfologiniai požymiai, parenkant veisles kolekcijos plėtrai. 

(https://www.researchgate.net/figure/Bud-sprouting-stem-and-leaf-

growth-and-fruiting-of-partial-cultivars-a-c-purple-

red_fig1_336708081)

https://www.researchgate.net/figure/Bud-sprouting-stem-and-leaf-growth-and-fruiting-of-partial-cultivars-a-c-purple-red_fig1_336708081


BIJŪNŲ ORGANIZACIJOS

◼ American Peony Society https://americanpeonysociety.org/

◼ Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia http://www.paeo.de/

◼ Canadian Peony Society https://peony.ca/

◼ Dansk Paeon Selskab http://www.danskpaeonselskab.dk/

◼ German Peony Group http://www.paeonia.de/

◼ Heartland Peony Society http://www.peonies.org/index.shtml

◼ Mid-Atlantic Peony Society http://midatlanticpeony.org/about.html

◼ Minnesota Peony Society https://mnpeony.org/

◼ New Zealand Paeony Society http://www.nzpaeonies.co.nz/

◼ Pacific Northwest Peony Society https://www.pnwpeony.org/

◼ Prairie Peony Society https://www.icangarden.com/clubs/Regina%20PS/

◼ Suomen Pionistit (Swedish) https://www.suomenpionistit.fi/

◼ Wisconsin Peony Society, Ltd http://www.wipeonysociety.org/

https://americanpeonysociety.org/
http://www.paeo.de/
https://peony.ca/
http://www.danskpaeonselskab.dk/
http://www.paeonia.de/
http://www.peonies.org/index.shtml
http://midatlanticpeony.org/about.html
https://mnpeony.org/
http://www.nzpaeonies.co.nz/
https://www.pnwpeony.org/
https://www.icangarden.com/clubs/Regina PS/
https://www.suomenpionistit.fi/
http://www.wipeonysociety.org/


PANAŠIŲ KOLEKCIJŲ ANALIZĖ:

LIETUVA, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

BOTANIKOS SODAS

Dabartinė ekspozicija pradėta kurti apie 1980 m. Šiuo metu 19 arų plote

auginama 11 rūšių ir vidurrūšinių taksonų, 48 lietuviškos veislės ir 199 kitose

šalyse išvestos veislės. Lietuviškos veislės pasodintos atskirai, atsižvelgiant į

veislės autorių. Užsienietiškos veislės susodintos atsižvelgiant į žydėjimo

laiką ir žiedų spalvą.

Bijūnų ekspozicija Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sode. 

(https://botanika.vdu.lt/aktualijos/atnaujintose-ekspozicijose-

isskirtines-ir-retos-bijunu-veisles)

https://botanika.vdu.lt/aktualijos/atnaujintose-ekspozicijose-isskirtines-ir-retos-bijunu-veisles


PANAŠIŲ KOLEKCIJŲ ANALIZĖ:

PRANCŪZIJA, LIONO BOTANIKOS SODAS

Nacionalinė botaninė bijūnų kolekcija 76 pavyzdžiai

Nacionalinė bijūnų veislių kolekcija 266 pavyzdžiai



PANAŠIŲ KOLEKCIJŲ ANALIZĖ:

ČEKIJA, PRAHOS IR TROJOS BOTANIKOS SODAI



M. M. GRYSHKO NACIONALINIS BOTANIKOS SODAS, 

UKRAINA

Ukrainos M. M. Gryshko nacionaliniame

botanikos sode bijūnų kolekciją šiuo metu

sudaro 10 rūšių ir 650 veislių. Kolekcijoje

yra senųjų bijūnų veislių XIX a. ir XX a.

(82 veislės). Senųjų bijūnų veislių kolekcija

atspindi selekcijos pradžią bei

eksperimentus su bijūnais visame

pasaulyje. Senosioms bijūnų veislėms

būdingas gausus žydėjimas, plati spalvų

gama – nuo švarios baltos iki tamsiai

raudonos, malonus aromatas, ilgas

žydėjimo laikotarpis bei didesnis

atsparumas ligoms ir kenkėjams.

https://maps-kiev.com/kiev-garden-map

https://maps-kiev.com/kiev-garden-map


MIČIGANO UNIVERSITETO NICHOLSO 

ARBORETUMAS, JAV

Nuo 1929 m. arboretumas buvo

suskirstytas pagal žydėjimo laiką:

ankstyvo, vidutinio ir vėlyvo žydėjimo

lysves. Augalai išdėstyti 27 lysvėse,

kurių dizainas išlaikytas iki šiandien. Iš

senųjų 318 veislių yra išsaugota 196.

Šis arboretumas yra tarsi senųjų

bijūnų veislių saugykla.

https://mbgna.umich.edu/nichols-arboretum/

https://mbgna.umich.edu/nichols-arboretum/


KINIJOS BIJŪNŲ SODAI

Kinijos bijūnų sodų sąrašo fragmentas. (http://www.paeon.de/region/china/coll.html)

http://www.paeon.de/region/china/coll.html


BIJŪNŲ SODAS MOUNT WANHUA, SHAANXI, KINIJA

Plotas 127 ha

Auginama 12 to regiono vietinių 

veislių, tai sudaro  30 000 bijūnų 

sodmenų.  

Suskirstyta į penkias spalvines 

grupes: geltoną, violetinę, 

raudoną, rausvą ir baltą.

https://uk.trip.com/travel-

guide/yan-an/wanhua-

mountain-80254/

https://uk.trip.com/travel-guide/yan-an/wanhua-mountain-80254/


CAOZHOU HUNDRED-FLOWER SODAS, 

SHANDONGE, KINIJA

Sodas įkurtas 1958 m. 

Plotas 6,7 ha

Auginama 400 veislių, tai sudaro  

60 000 bijūnų sodmenų.  



VIETA VUBS 

KAIRĖNUOSE

Verta apsilankyti gegužės 

antroje pusėje – birželio 

pab.



VUBS KOLEKCIJOS SIEKINIAI

Uždavinių įgyvendinimui iškeltos 207 konkrečios pozicijos, apimančios 472

taksonus, šiuo metu VUBS kolekcijose yra 295 taksonai.

1. ir 3 uždavinio (antrai daliai) įgyvendinimui iškeltos 127

konkrečios pozicijos (pašalinus neįmanomus derinius), apimančios

393 taksonus.

2. uždavinio įgyvendinimui išanalizuotas bijūnų paplitimo arealas ir pasirinkta

2 uždavinį plėsti iki maksimumo – 28 taksonų; turima 19 taksonų.

3. uždavinio (pirma dalis) surinkti lietuviškas veisles: surinkta 45 veislės iš 51.



Sandra Gataveckienė

Vilniaus universiteto botanikos sodas

Kairėnų 43, LT-10239 Vilnius

+370 5 219 3133

sandra.gataveckiene@bs.vu.lt


