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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 
     

Kadsura japonica (L. fil.) Dun.   Schisandraceae - 

Citrinvytiniai 
     

Kalanchoe beauverdii R.-Hamet  kalánkė Crassulaceae - 

Storlapiniai 

 beharensis Drake  kalánkė  

 blossfeldiana raudonžiẽdė kalánkė  

 ceratophylla Haw. ragalãpė kalánkė  

 citrina Schweinf.  kalánkė  

 crenata (Andrews) Haw. rinčiúotoji kalánkė  

 daigremontiana R.-Hamet 

& Perrier 
 kalánkė  

 delagoensis Eckl. & Zeyh.  kalánkė  

 fedtschenkoi R.-Hamet & 

Perrier 
 kalánkė  

 gastonis-bonnieri R.-Hamet 

& Perrier 
 kalánkė  

 globulifera H. Perrier rutulìnė kalánkė  

 humilis Britten  kalánkė  

 laciniata (L.) DC.  kalánkė  

 laetivirens Descoings  kalánkė  

 lanceolata (Forsk.) Persoon  kalánkė  

 lateritia Engl.  kalánkė  

 luciae  kalánkė  

 manginii R.-Hamet & 

Perrier 
 kalánkė  

 marnieriana Jacobsen  kalánkė  

 nadyae R.-Hamet. - 

sinonimas; [bracteata S. 

Elliot - pagrindinis 

pavadinimas] 

 kalánkė  

 nyikae Engl.  kalánkė  

 paniculata Harv. šluotẽlinė kalánkė  

 pinnata (Lam.) Pers.  kalánkė  

 pumila Baker  kalánkė  

 rhombopilosa Mannoni & 

Boiteau 
 kalánkė  

 rotundifolia (Haw.) Haw. apskritalãpė kalánkė  

 spathulata DC. geltonžiẽdė kalánkė  

 serrata Mannoni & Boiteau  kalánkė  

 teretifolia Deflers. - 

sinonimas; [bentii C. H. 

Wright ex Hook fil. - 

pagrindinis pavadinimas] 

 kalánkė  



 thyrsiflora Harv. púokštinė kalánkė  

 tomentosa Baker pūkuotoji kalánkė  
     

Kedrostis africana (L.) Cogn.   Cucurbitaceae - 

Moliūginiai 
     

Kirengeshoma palmata Yatabe gelsvàsis pósainis Hydrangeaceae - 

Hortenzijiniai 
     

Kleinia - sinonimas; 

[Curio - pagrindinis 

pavadinimas] 

K. aizoidea St. Lag. - 

sinonimas; [C. talinoides 

var. aizoides (DC.) P. V. 

Heath - pagrindinis 

pavadinimas] 

  Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

Kleinia cephalophora Compton    

Kleinia - sinonimas; 

[Curio - pagrindinis 

pavadinimas] 

K. ficoides (L.) Haw. - 

sinonimas; [C. ficoides (L.) 

P. V. Heath - pagrindinis 

pavadinimas] 

   

Kleinia petraea (R.E. Fr.) C. Jeffrey    

Kleinia - sinonimas; 

[Curio - pagrindinis 

pavadinimas] 

K. repens (L.) Haw. - 

sinonimas; [C. repens (L.) P. 

V. Heath - pagrindinis 

pavadinimas] 

   

Kleinia stapeliiformis (Phill.) Stapf    
     

Kissenia arabica R. Br. ex Chiov.   Loasaceae -  
     

Knautia macedonica Griseb. makedoninė^ buožaĩnė Caprifoliaceae - 

Sausmediniai 
     

Kniphofia caulescens Baker  knipòfija Asphodelaceae – 

Plėnūniniai 
(seniau – Aloaceae- 

Alavijiniai) 

 citrina Baker  knipòfija  

 ensifolia Baker  knipòfija  

 foliosa Hochst.  knipòfija  

 galpinii Baker  knipòfija  

 hirsuta Codd  knipòfija  

 laxiflora Kunth  knipòfija  

 northiae Baker  knipòfija  

 modesta Baker. - sinonimas; 

[parviflora Kunth - 

pagrindinis pavadinimas] 

 knipòfija  

 pumila (Aiton) Kunth mažoji knipòfija  

 rufa Baker***  knipòfija  

 triangularis subsp. 

triangularis 
 knipòfija  

 tuckii Baker. - sinonimas; 

[ensifolia subsp. ensifolia – 

[pagrindinis pavadinimas] 

 knipòfija  

 typhoides Codd  knipòfija  

 uvaria (L.) Oken úoginė knipòfija  
     

Kochia - sinonimas; - 

[Bassia pagrindinis 

pavadinimas] 

K.scoparia (L.) Schrad. - 

sinonimas; [B. scoparia 

subsp. scoparia - 

pagrindinis pavadinimas] 

šluotẽlinė kòchija Amaranthaceae - 

Burnotiniai 



 


