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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 
     

Ochna atropurpurea DC.   Ochnaceae -  
     

Ocimum americanum L. amerikìnis bazìlikas Lamiaceae - 

Notreliniai 

(Lūpažiedžiai) 

 basilicum L. kvapùsis bazìlikas  

 citrodorum Blanco. - 

sinonimas; [basilicum L. - 

pagrindinis pavadinimas] 

kvapùsis bazìlikas  

 gratissimum L. krū́minis bazìlikas  

 kilimandscharicum Gürke kilimandžãrinis bazìlikas  

 minimum L. smulkùsis bazìlikas  

 tenuiflorum L. siauralãpis bazìlikas  
     

Oenothera affinis Camb. ilgažiẽdė nakvišà Onagraceae - 

Nakvišiniai 

 biennis L. dvimẽtė nakvišà  

 drummondii Hook. „-„ krantìnė nakvišà  

 fruticosa krū́minė nakvišà  

 fruticosa subsp. glauca 

(Michx.) Straley 
krū́minės 

porūšis 

nakvišà  

 glazioviana M. Micheli stambiažiẽdė nakvišà  

 lindheimeri (Engelm. & 

A.Gray) W.L.Wagner & 

Hoch 

 nakvišà  

 macrocarpa stambiavaĩsė nakvišà  

 missouriensis Sims. - 

sinonimas; [macrocarpa 

subsp. macrocarpa - 

pagrindinis pavadinimas] 

misūrinė „~“ nakvišà  

 pubescens Willdenow ex 

Spreng. 
gaurúotoji nakvišà  

 rosea Aiton rausvóji nakvišà  

 speciosa Nutt. baltóji nakvišà  
     

Olea capensis L. afrikìnis alỹvmedis Oleaceae - 

Alyvmediniai 

 europaea L. euròpinis alỹvmedis  

 tsoongii (Merr.) P.S.Green kìninis alỹvmedis  
     

Olsynium douglasii (A.Dietr.) 

E.P.Bicknell 
  Iridaceae - 

Vilkdalginiai 
     

Omphalodes cappadocica (Willd.) DC. dvispalṽis póraitis Boraginaceae - 

Agurkliniai 

 verna Moench pavasarìnis póraitis  
     

Onoclea sensibilis L.   Onocleaceae -  



     

Ononis fruticosa L. krū́minis dirvẽnis Fabaceae - 

Pupiniai 

(Ankštiniai) 

 spinosa L. dygliúotasis dirvẽnis  
     

Onopordum acanthium L. dygliúotoji kardãžolė Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 illyricum  kardãžolė  

 illyricum subsp. illyricum  kardãžolė  

 tauricum Willd. krýminė kardãžolė  
     

Ophiopogon jaburan (Siebold) G.Lodd. ilgalãpė gyvãtbarzdė Asparagaceae - 

Smidriniai 

 japonicus (Thunb.) Ker 

Gawl. 
japòninė gyvãtbarzdė  

 planiscapus Nakai plokščiastiẽbė gyvãtbarzdė  
     

Opuntia aciculata Griffiths laibadỹglė  opùncija Cactaceae - 

Kaktusiniai 

 albicans Salm-Dyck „-„ balzganóji  opùncija  

 anacantha Speg. bedỹglė opùncija  

 aurantiaca Lindl. grasióji opùncija  

 azurea Rose. - sinonimas; 

[phaeacantha Engelm. - 

pagrindinis pavadinimas] 

melsvóji opùncija  

 basilaris Engelm. & J.M. 

Bigelow 
išdrikóji opùncija  

 borinquensis Britton & 

Rose 
ritinìnė opùncija  

 cardiosperma K. Schum. - 

sinonimas; [elata Salm-

Dyck - pagrindinis 

pavadinimas] 

širdžiasėk̃lė 

sinonimas; 

aukštóji - 

pagrindinis 

pavadinimas 

opùncija  

 chlorotica Engelm. & J.M. 

Bigelow 
blyškióji opùncija  

 cochenillifera (L.) Salm-

Dyck 
glotnióji opùncija  

 crassa Haw. „-„ storóji opùncija  

 curassavica (L.) Mill. salýninė opùncija  

 decumbens Salm-Dyck gulsčióji opùncija  

 delaetiana (F.A.C. Weber) 

Vaupel 
argentìninė opùncija  

 dillenii (Ker Gawl.) Haw. - 

sinonimas; [stricta (Haw.) 

Haw. - pagrindinis 

pavadinimas] 

Dilènijaus opùncija  

 echios J.T. Howell. - 

sinonimas; [galapageia 

Hensl. - pagrindinis 

pavadinimas] 

ežìnė opùncija  

 elata Salm-Dyck aukštóji opùncija  

 elatior Mill. išlakióji opùncija  

 engelmannii Salm-Dyck ex 

Engelm. 
stambiavaĩsė opùncija  



 engelmannii Salm-Dyck ex 

Engelm. var. lindheimeri 

(Engelm.) B. D. Parfitt et 

Pinkava 

stambiavaĩsės 

var. teksasinis 

opùncija  

 engelmannii Salm-Dyck ex 

Engelm. var. linguiformis 

(Griffiths) B. D. Parfitt et 

Pinkava  

stambiavaĩsės 

var. liežuvinis 

opùncija  

 ficus-indica (L.) Mill. figavaĩsė opùncija  

 fragilis (Nutt.) Haw. trapióji opùncija  

 gosseliniana F.A.C. Weber šeriúotoji opùncija  

 humifusa (Raf.) Raf. šliaũžiančioji opùncija  

 hyptiacantha F.A.C. Weber plikóji opùncija  

Opuntia - sinonimas; 

[Corynopuntia - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

O. invicta Brandegee. - 

sinonimas; [C. invicta 

(Brandegee) F.M. Knuth - 

pagrindinis pavadinimas] 

 opùncija  

Opuntia lanceolata (Haw.) Haw. „-„ siauróji opùncija  

 larreyi F.A.C. Weber ex 

J.M. Coult. - sinonimas; 

[robusta H.L. Wendl. ex 

Pfeiff. - pagrindinis 

pavadinimas] 

putlióji - 

sinonimas; 

stambióji - 

pagrindinis 

pavadinimas 

opùncija  

 leucotricha DC. baltašẽrė opùncija  

 macrocentra Engelm. juodadỹglė opùncija  

 macrorhiza Engelm. storašãknė opùncija  

 megacantha Salm-Dyck. - 

sinonimas; [ficus-indica (L.) 

Mill. - pagrindinis 

pavadinimas] 

stambiadỹglė - 

sinonimas; 

figavaĩsė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

opùncija  

 megasperma J.T. Howell. - 

sinonimas; [galapageia 

Hensl. - pagrindinis 

pavadinimas] 

stambiasėk̃lė opùncija  

 microdasys (Lehm.) Pfeiff. trumpašẽrė opùncija  

 microdasys (Lehm.) Pfeiff. 

var. albispina Fobe & 

Backeb. „-„ 

trumpašẽrės 

var. 

opùncija  

 mieckleyi K. Schum. - 

sinonimas; [elata Salm-

Dyck - pagrindinis 

pavadinimas] 

paragvãjinė 

sinonimas; 

aukštóji - 

pagrindinis 

pavadinimas 

opùncija  

 monacantha (Willd.) Haw. šakótoji opùncija  

 phaeacantha Engelm. kalnìnė opùncija  

 phaeacantha var. 

camanchica (Engelm. & 

J.M. Bigelow) L.D. Benson 

kalnìnės var. opùncija  

 pilifera F.A.C. Weber plaukúotoji opùncija  

 polyacantha Haw. uolìnė opùncija  

 pottsii Salm-Dyck ilgažiẽdė opùncija  

 puberula Pfeiff. karpótoji opùncija  

 rafinesquei Engelm. - 

sinonimas; humifusa var. 
šliaũžiančioji - 

pagrindinis 

opùncija  



humifusa - pagrindinis 

pavadinimas] 

pavadinimas 

 rastrera F.A.C. Weber. - 

sinonimas; [engelmannii 

Salm-Dyck ex Engelm. - 

pagrindinis pavadinimas] 

stambiažiẽdė - 

sinonimas; 

stambiavaĩsė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

opùncija  

 repens Bello rėplióji opùncija  

 robusta H.L. Wendl. ex 

Pfeiff. 
stambióji opùncija  

Opuntia - sinonimas; 

[Consolea - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

O. rubescens Salm-Dyck ex 

DC. - sinonimas; [C. 

rubescens (Salm-Dyck ex 

DC.) Lem. - pagrindinis 

pavadinimas 

 opùncija  

Opuntia salmiana J. Parm. ex Pfeiff. lazdẽlinė opùncija  

 scheeri F.A.C. Weber žvaigždė́toji opùncija  

 schickendantzii F.A.C. 

Weber 
persikìnė opùncija  

 schumannii F.A.C. Weber 

ex A. Berger 
juosvavaĩsė opùncija  

 spinulifera Salm-Dyck „-„ žvakìdinė opùncija  

 stenopetala Engelm. raudonžiẽdė opùncija  

 streptacantha Lem. suktadỹglė opùncija  

 stricta (Haw.) Haw. stačióji opùncija  

 sulphurea G. Don ex 

Loudon 
gelsvóji opùncija  

 tomentosa Salm-Dyck trumpaplaũkė opùncija  

 triacantha (Willd.) Sweet tridỹglė opùncija  

 tuna (L.) Mill. vỹšninė opùncija  

 undulata Griffiths. - 

sinonimas; [ficus-indica (L.) 

Mill.- pagrindinis 

pavadinimas] 

bangúotoji opùncija  

 vaseyi (J.M. Coult.) Britton 

& Rose (pro sp.) 
dribióji opùncija  

 velutina F.A.C. Weber švelnióji opùncija  

 vulgaris Mill. - sinonimas; 

[humifusa var. humifusa - 

pagrindinis pavadinimas] 

 opùncija  

     

Oreocereus celsianus (Salm-Dyck) A. 

Berger ex Riccob. 
  Cactaceae - 

Kaktusiniai 
     

Origanum majorana L. kvapùsis mairū̃nas Lamiaceae - 

Notreliniai 

(Lūpažiedžiai) 

 rotundifolium Boiss.  raudonėl̃is  

 scabrum Boiss. & Heldr.  raudonėl̃is  

 vulgare L. paprastàsis raudonėl̃is  
     

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. didžiažiedė ^ orlaja ^ Apiaceae - 

Salieriniai 
     

Ornithogalum arabicum L. arãbinė paũkštpienė Asparagaceae - 

Smidriniai 

 balansae Boiss. mažoji ^ paũkštpienė  



 conicum Jacq. kū́ginė paũkštpienė  

 flexuosum (Thunb.) 

U.Müll.-Doblies & D.Müll.-

Doblies 

lanksčióji paũkštpienė  

 magnum Krasch. & 

Schischk. 
 paũkštpienė  

 nutans L. svirióji paũkštpienė  

 pyramidale L.  paũkštpienė  

 pyrenaicum L.  paũkštpienė  

 saundersiae Baker didžióji paũkštpienė  

 thyrsoides Jacq. šluotẽlinė paũkštpienė  

 umbellatum L. skėt̃inė paũkštpienė  
     

Oscularia caulescens (Mill.) Schwant.   Aizoaceae - 

Pluoštagėliniai 

 deltoides (L.) Schwant.    
     

Osmunda - 

sinonimas; 

[Osmundastrum - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

O. cinnamomea L. - 

sinonimas; [O 

cinnamomeum subsp. 

cinnamomeum - pagrindinis 

pavadinimas] 

cinamòninė osmùnda Osmundaceae - 

Osmundiniai 

Osmunda - 

sinonimas; 

[Claytosmunda - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

O.claytoniana L. - 

sinonimas; [C. claytoniana 

subsp. claytoniana - 

pagrindinis pavadinimas] 

aukštóji osmùnda  

 japonica Thunb. japòninė osmùnda  

 regalis L. karãliškoji osmùnda  
     

Osteospermum ecklonis (DC.) Norlindh paprastàsis kaulãsėklis Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 hyoseroides (DC.) T. Norl.  kaulãsėklis  
     

Othonna - sinonimas; 

[Crassothonna - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

O capensis L.H. Bailey. - 

sinonimas; [C. capensis 

(L.H.Bailey) B.Nord. - 

[pagrindinis pavadinimas] 

  Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

     

Orthophytum gurkenii Hutchison   Bromeliaceae - 

Bromelijiniai 
     

Orthopterum waltoniae L. Bol.   Aizoaceae - 

Pluoštagėliniai 
     

Oxalis acetosella L. paprastàsis kìškiakopūstis Oxalidaceae - 

Kiškiakopūstiniai 

 articulata nariúotasis kìškiakopūstis  

 corniculata L. dirṽinis kìškiakopūstis  

 dentata Eckl. & Zeyh. - 

sinonimas; [pes-caprae L. - 

pagrindinis pavadinimas] 

ožìnis kìškiakopūstis  

 deppei Schltdl. ex Hemsl. - 

sinonimas; [tetraphylla Cav. 

- pagrindinis pavadinimas] 

valgomasis kìškiakopūstis  

 lasiandra Graham. - 

sinonimas; [articulata 

subsp. articulata - 

nariúotojo 

porūšis 

kìškiakopūstis  



pagrindinis pavadinimas] 

 latifolia plačialãpis kìškiakopūstis  

 pes-caprae L. ožìnis kìškiakopūstis  

 stricta L. - sinonimas; 

[corniculata L. - pagrindinis 

pavadinimas] 

statùsis – 

sinonimas; 

dirṽinis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

kìškiakopūstis  

 tetraphylla Cav. valgomasis ^ kìškiakopūstis  

 triangularis  kìškiakopūstis  

 tuberosa Molina gumbìnis kìškiakopūstis  

 valdiviensis Barn.  kìškiakopūstis  
     

Oxybaphus - 

sinonimas; [Mirabilis 

- pagrindinis 

pavadinimas] 

O. nyctagineus (Michx.) 

Sw. - sinonimas; [ M. 

nyctaginea (Michx.) 

MacMill. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 dyvinùtė Nyctaginaceae - 

Dyvinutiniai 

     

Oxyria digyna (L.) Hill kalnìnis rū́gštmis Polygonaceae – 

Rūgtiniai 
     

Oxytropis besseyi (Rydb.)Blank. rausvàsis drugìšius Fabaceae - 

Pupiniai 

(Ankštiniai) 

 lambertii Pursh ilgalãpis drugìšius  

 megalantha H.Boissieu  drugìšius  

 riparia Litv. paupìnis drugìšius  

 sericea Torr. & A.Gray vilnótasis drugìšius  

     

 


