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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 
     

     

Ramonda myconi (L.) Reichenb. pirė́ninė ramònda Gesneriaceae - 

Gesnerijiniai 

 nathaliae Pancic & Petrovic balkãninė ramònda  
     

Ranunculus abortivus L. smulkialãpis vėdrýnas Ranunculaceae - 

Vėdryniniai 

 amphitrichus Colenso upẽlinis vėdrýnas  

 anemonifolius DC.  vėdrýnas  

 asiaticus L. azijìnis vėdrýnas  

 cantoniensis DC. plėtrùsis vėdrýnas  

 chinensis Bunge kìninis vėdrýnas  

 illyricus L. ilỹrinis vėdrýnas  

 japonicus Thunb. japòninis vėdrýnas  

 lingua L. pélkinis vėdrýnas  

 multifidus Forsk. daugiaskilt̃is vėdrýnas  

 parviflorus L. smulkiažiẽdis vėdrýnas  

 platanifolius L.  vėdrýnas  

 thora L.  vėdrýnas  
     

Rebutia krainziana Kesselr. - 

sinonimas; [minuscula K. 

Schum. - pagrindinis 

pavadinimas] 

mažóji rebùcija Cactaceae - 

Kaktusiniai 

 minuscula K.Schum. mažóji rebùcija  

 neocumingii (Backeb.) D.R. 

Hunt 
geltonžiẽdė rebùcija  

 senilis Backeb.   rebùcija  

 violaciflora Backeb. T- 

sinonimas; [minuscula K. 

Schum.] 

mažóji – 

pagrindinis 

pavadinimas 

rebùcija  

 wessneriana Bewer. - 

sinonimas; [minuscula K. 

Schum. - pagrindinis 

pavadinimas] 

mažóji – 

pagrindinis 

pavadinimas 

rebùcija  

 xanthocarpa Backeb. - 

sinonimas; [minuscula K. 

Schum. - pagrindinis 

pavadinimas] 

mažóji – 

pagrindinis 

pavadinimas 

rebùcija  

     

Reineckea carnea (Andrews) Kunth   Asparagaceae - 

Smidriniai 
     

Reseda alba  razetà Resedaceae - 

Razetiniai 

 complicata Bory  razetà  



 lutea. geltonžiedė razetà  

 luteola L. dažìnė  razetà  

 odorata L.  kvapióji razetà  

 phyteuma L.  razetà  

 virgata Boiss. & Reuter  razetà  
     

Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry aukštóji rapìpalmė Arecaceae - 

Arekiniai 

(Palminiai) 

 humilis Blume žemóji rapìpalmė  
     

Rhaponticum carthamoides paprastasis ^ rapòntikas Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 repens (L.) Hidalgo kartùsis rapòntikas  
     

Rheum acuminatum Hook. fil. & 

Thoms. 
himalãjinis rabárbaras Polygonaceae - 

Rūgtiniai 

 australe D. Don pietìnis rabárbaras  

 officinale Baill. daržóvinis rabárbaras  

 palmatum L. plaštakìnis rabárbaras  

 rhabarbarum L. mišrùsis rabárbaras  

 rhaponticum L. pòntinis rabárbaras  

 tanguticum Maxim. ex Balf. tangùtinis rabárbaras  

 webbianum Royle  rabárbaras  
     

Rhipsalidopsis - 

sinonimas; [Hatiora - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

R. rosea (Lagerh.) Britton & 

Rose. - sinonimas; [H. rosea 

(Lagerh.) Barthlott - 

pagrindinis pavadinimas] 

 hatiorà - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Cactaceae - 

Kaktusiniai 

     

Rhipsalis baccifera (Sol. ex J.M. 

Mill.) Stearn 
úoginis ripsãlis Cactaceae - 

Kaktusiniai 

 clavata F.A.C. Weber kúokinis ripsãlis  

 cruciformis A.Cast. „-„  ripsãlis  

 elliptica G. Lindb. ex K. 

Schum. 
platùsis ripsãlis  

 ewaldiana Barthlott & N.P. 

Taylor 
 ripsãlis  

 grandiflora Haw. stambiažiẽdis ripsãlis  

Rhipsalis - sinonimas; 

[Lepismium - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

R. houlletiana Lem. - 

sinonimas; [L. houlletianum 

(Lem.) Barthlott - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ripsãlis  

Rhipsalis madagascariensis 

F.A.C.WeberR. *** 
 ripsãlis  

 mesembryanthemoides Haw. sultìngasis ripsãlis  

 paradoxa (Salm-Dyck ex 

Pfeiff.) Salm-Dyck 
 ripsãlis  

 pentaptera A. Dietr. penkiabriaũnis ripsãlis  

 pilocarpa Loefgr.  ripsãlis  

Rhipsalis - sinonimas; 

[Pseudorhipsalis - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

R. purpusii Weing. - 

sinonimas; [P. ramulosa 

(Salm-Dyck) Barthlott - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ripsãlis  

Rhipsalis sulcata F.A.C. Weber  ripsãlis  

 teres Steud. ritinìnis ripsãlis  

 triangularis Werderm***  ripsãlis  



     

Rhodiola crenulata (Hook. fil. & 

Thoms.) H. Ohba 
rinčiúotoji rodiòlė Crassulaceae - 

Storlapiniai 

 heterodonta (Hook. fil. & 

Thoms.) A. Boriss. 
 rodiòlė  

 ishidae (Miyabe & Kudo) 

Hara 
 rodiòlė  

 kirilowii (Regel) Maxim. raudonóji rodiòlė  

 pachyclada (Aitch. & 

Hemsl.) H. Ohba 
 rodiòlė  

 rosea L. rausvóji rodiòlė  

 semenovii (Regel & Herd.) 

Boriss. 
 rodiòlė  

 tangutica (Maxim.) S.H. Fu  rodiòlė  
     

Rhoicissus rhomboidea (E. Mey. ex 

Harv.) Planch. 
  Vitaceae - 

Vynmediniai 
     

Rhynchospora alba (L.) Vahl baltoji^ saidra^ Cyperaceae - 

Viksvuoliniai 
     

Ricinus communis L. paprastàsis ricìnmedis Euphorbiaceae - 

Karpažoliniai 
     

Rochea - sinonimas; 

[Crassula - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

R. odoratissima (Andr.) DC. 

- sinonimas; [C. fascicularis 

Lam. - pagrindinis 

pavadinimas] 

 storlãpis - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Crassulaceae - 

Storlapiniai 

     

Rodgersia aesculifolia Batalin kaštonlapė rodžersija^ Saxifragaceae - 

Uolaskėliniai 

 henrici Franch.  rodžersija^  

 pinnata Franch. plunksnalapė rodžersija^  

 podophylla A.Gray  korėjinė rodžersija^  

 sambucifolia Hemsl. šeivamedinė rodžersija^  
     

Rorippa indica (L.) Hiern ìndinis čėriùkas Brassicaceae - 

Bastutiniai 

(Kryžmažiedžiai) 

 palustris (L.) Besser pelkinis  čėriùkas  

 sylvestris (L.) Besser miškinis čėriùkas  
     

Roscoea alpina Royle   Zingiberaceae - 

Imbieriniai 
     

Rosularia serrata (L.) A. Berger   Crassulaceae – 

Storlapiniai 
     

Rudbeckia bicolor Nutt. - sinonimas; 

[hirta var. pulcherrima 

Farw. - pagrindinis 

pavadinimas] 

dvispalṽė - 

sinonimas; 

plaukuotosios 

var. - 

pagrindinis 

pavadinimas 

rudbèkija Asteraceae - 

Astriniai 

(Graižažiedžiai) 

 fulgida Ait. žėr̃inčioji rudbèkija  

 hirta L. plaukúotoji rudbèkija  

 laciniata L. plunksnalãpė rudbèkija  

 nitida Nutt.  rudbèkija  

 occidentalis Nutt. vakarìnė rudbèkija  

Rudbeckia - 

sinonimas; 

R. purpurea L. - sinonimas; 

[E. purpurea (L.) Moench - 
rausvažiẽdė rudbèkija – 

sinonimas; 

 



[Echinacea - 

pagrindinis 

pavadinimas] 

pagrindinis pavadinimas] ežiuõlė - 

pagrindinis 

pavadinimas 

Rudbeckia subtomentosa Pursh  rudbèkija  

 triloba L.  rudbèkija  
     

Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra trumpalãpė ruèlija Acanthaceae - 

Akantiniai 

 portellae Hook. fil.  ruèlija  

 squarrosa (Fenzl) Cufod. - 

sinonimas; [longepetiolata 

(Oerst.) Hemsl. - 

pagrindinis pavadinimas] 

 ruèlija  

     

Rumex acetosa válgomoji rūgštỹnė Polygonaceae - 

Rūgtiniai 

 acetosella smulkióji rūgštỹnė  

 acetosella subsp. pyrenaica 

(Pourret ex Lapeyr.) J.R. 

Akeroyd. - sinonimas; 

[pyrenaicus Pourr. ex 

Lapeyr. - pagrindinis 

pavadinimas] 

smulkiõsios 

pirė́ninis 

pórūšis – 

sinonimas;  

rūgštỹnė  

 alpinus L. álpinė rūgštỹnė  

 aquaticus L. vandenìnė rūgštỹnė  

 brownii Schlecht. - 

sinonimas; [pulcher subsp. 

pulcher - pagrindinis 

pavadinimas] 

šakótoji - 

sinonimas 

rūgštỹnė  

 crispus rauktalãpė rūgštỹnė  

 hydrolapathum (Scop.) 

Hudson 
gùdinė rūgštỹnė  

 hymenosepalus Torr. plėvė́toji rūgštỹnė  

 obtusifolius bukalãpė rūgštỹnė  

 patientia špinãtinė rūgštỹnė  

 sanguineus L.  rūgštỹnė  

 scutatus skydalãpė rūgštỹnė  

 vesicarius L. pūslė́toji rūgštỹnė  
     

Ruscus aculeatus L. dygióji pélžiedė Asparagaceae - 

Smidriniai 

 hypoglossum L. liežuvėl̃inė pélžiedė  

 hypophyllum L.  pélžiedė  
     

Ruta halepensis siauralãpė rūtà Rutaceae - 

Rūtiniai 

 corsica DC.  rūtà  

 graveolens L. žalióji rūtà  

 macrophylla Moris. - 

sinonimas; [chalepensis 

subsp. chalepensis - 

pagrindinis pavadinimas] 

 rūtà  

     

 


