
Calamagrostis acutiflora Karl Foerster
Smailiažiedis lendrūnas

Aukštis iki 180cm

Žiedynai statūs, iki 1,8 m aukščio, 
lapai žali. Geriausiai auga 
saulėtoje vietoj, atžalom neplinta. 
Dekoratyvus visą sezoną. 
Geriausiai auga saulėtoje vietoje, 
dirvai nereiklus. Plačiausiai 
želdynuose naudojama 
dekoratyvinė žolė. 

Carex oshivensis Evergold 
Viksva

Aukštis iki 25cm

Visžalė daugiametė viksva 25 cm. 
aukščio ir 30 cm. pločio. Kieti žali 
lapai su ryškiai geltonai 
kreminėmis juostelėmis per vidurį. 
Nuo liepos mėn. iki rudens žydi 
dekoratyviomis varpomis. 
Geriausiai auga saulėtoje ar 
pusiau pavėsio vietoje, 
derlingame, pralaidžiame grunte.

Deschampsia cespitosa Goldschleier 
Kupstinė šluotsmilgė

Aukštis iki 100 cm

Lapai sudaro gražius, apvalius 
kupstus. Žiedai žalsvai geltoni, 
smulkūs, dideliuose, puriuose 
žiedynuose. Aukštis apie 1 m. Žydi 
VI – VII mėn. Geriausiai auga 
saulėtoje vietoje ar pusiau 
pavėsyje, ne per sausoje dirvoje. 

Festuca glauca Intense Blue 
Melsvasis eraičinas

Aukštis iki 20 cm

Dailūs, siaurų, melsvai pilkų lapų 
kereliai. Kuostelių aukštis apie 20 
cm. Populiariausia ir plačiausiai 
auginama melsvojo eraičino 
veislė. Geriausiai auga saulėtoje 
vietoje, vidutinio lengvumo 
dirvoje. Kas kelis metus atnaujinti 
(išskaidyt ir atsodint), jauni 
augalai būna dailesni

Hakonechloa macra Aureola 
Japonijos miško žolė

Aukštis 30-35cm

Japonijos miškų žolė mėgstama 
dėl ilgų, siaurų svyrančių lapų 
grakštumo. Žiedai 
smulkūs,neryškūs ir 
nedekoratyvūs. Auga gana lėtai, 
todėl nėra būtinybės dažnai 
persodinti. Mėgsta pavėsį ir 
drėgną humusingą dirvožemį. 
Puikiai atrodo tiek pavieniui, tiek 
masyvuose

Hakonechloa macra Beni-Kaze 
Japonijos miško žolė

Aukštis 40-50cm

Jos nereikalauja ypatingos 
priežiūros. Šie augalai išlieka 
dekoratyvūs rudens ir žiemos 
sezono metu, gražiai atrodo ir 
džiovinti dekoratyvinių augalų 
stiebai su žiedynais.Mėgsta 
saulę. Gerai žiemoja.

Imperata cylindrica Red Baron 
Imperta rytinė

Aukštis 30-40cm

Lapai pavasarį dygsta žali, vėliau, 
nuo birželio pradžios, pasidaro 
ryškiai raudoni. Pats 
raudoniausias Lietuvoje 
žiemojantis varpinis augalas

Miscanthus chinensis Graccillimus
Kininis miskantas

Aukštis 150-200cm

Lapai žali, siauri, lengvai 
svyrantys. Aukštis: krūmas 150 
cm/ žiedynas 200 cm
 Plotis: apie 150 cm

Žydėjimo laikas 08-09 mėn.
Žiedų spalva: purpurinė

Miscanthus chinensis 
Grosse Fontaine  
Kininis miskantas

Aukštis 170-240cm

Labai graži žiedų spalva-rožinė. 
Žiemoja. 

Miscanthus sinensis Ferner Osten 
Kininis miskantas

Aukštis 150-160cm

Žiedynai tankūs, ryškiai raudoni, 
vėliau – rausvai sidabriniai. 
Ankstyvas, pradeda žydėt jau 
rugpjūčio pradžioje. Rudenį lapai 
nusidažo rausvais atspalviais. 
Vienas populiariausių, plačiai 
naudojamas želdynuose.Žiemoja.

Miscanthus sinensis Graziella
Kininis miskantas

Aukštis 125-150cm

Graži veislė šviesiais, sidabriškais 
žiedynais, kurie vėliau pasidaro 
itin purūs. Žiemnoja.

Miscanthus Morning Light 
Kininis miskantas

Aukštis 150-170cm

Lapai siauri, žali su baltu apvadu 
arba plačia linija per vidurį, rudenį 
- auksiškai rudi, viršūnės gražiai 
išlinkusios, stiebai statūs. 
Žiemoja.



Miscanthus chinensis Vanilla Sky  
Kininis miskantas

Aukštis 150-200cm

 Gruntas: lengvas priesmėlis, 
laidus priemolis. Žiemoja

Žiedų spalva: kreminiai
 Lapija: tamsi žalia, vėliau 
raudonai oranžiniai
Žydėjimo laikas: rugpj.- lapkrič. 
mėn.
 Augimo vieta: saulėta, pusiau 
saulėta

Miscanthus sinensis Navajo
Kininis miskantas

Aukštis 150-200cm

Vasarą šio miskanto lapija  žalios 
spalvos, o rudenį išryškėja 
raudoni lyg ugnis lapai.
Idealiai  tinka saulėta vieta arba 
dalinis pavėsis bei laidi dirva; 
geras drenažas. Žiemoja.

Miscanthus sinenis Strictus 
Kininis miskantas

Aukštis 130-150cm

Lapai statūs, žali su skersiniais 
geltonais dryžiais. Aukštis apie 1,8 
m. Ko gero geriausias ir 
atspariausias, tokio margumo 
miskantas.

Molinia arundinacea Karl Foerster 
Nendrinė melvenė
Aukštis 190-200cm

Viena seniausių ir iki šiol ko gero 
populiariausių, nendrinės 
melvenės veislių. Augalas labai 
grakštus, lengvais svyrančiais 
žiedynais. Aukštis apie 2 m. 
Rudenį nusidažo auksiniais 
atspalviais. 

Muhlenbergia capillaris
Miglonė

Aukštis 50-60cm

Tai vienas iš gražiausių ir 
įspudingiausių varpinių augalų. 
Rausvos spalvos žolė suteikia 
įspūdingą ekraną kai žydi rudenį. 
Iš tolo ji atrodo kaip rausvas 
dėbesėlis, tai sukuria 
paslaptingumo jausmą

Obhiopogon planiscapus Niger 
Gyvatbarzdė

Aukštis 20-30cm

Visžalis augalas, gražiais 
purpuriniais,  beveik juodais 
lapais labai gerai dengia žemę. 
Žydi žiedais panašiais į 
pakalnutes. Gerai žiemoja. 

Pennisetum alopecuroides Hameln
Plaukuotoji soruolė
Aukštis 80-100cm

Tankūs svyrančių žalių lapų 
kupstai rudenį išleidžia pailgas 
puošnias šluoteles. Auginamas 
saulėtoje vietoje, būtinai laidžioje, 
neužmirkstančioje dirvoje. 
Žiemoja nedengtas

Pennisetum setaceum Fireworks 
Soruolė

Aukštis 30-50cm

Gražus augalas, išleidžia rožines 
šluoteles, įspūdingai atrodo 
gėlynuose. Nežiemoja.

Pennisetum messiacum 
Red Bunny Tail's 

Soruolė
Aukštis 50-80cm

Labai graži žiedų spalva: rudai-
raudona, gerai atrodo su žaliais 
laipais. Gruntas: lengvas 
priesmėlis, laidus priemolis. 
Nežiemoja

Carex comans Amazon Mist
Viksva

Aukštis 10-30cm

Puikiai tinka kompozicijose su 
kitomis žolėmis ir augalais 
konteineriuose ir loveluose. 
Geriausiai auga saulėtoje vie-
toje. 

Pennisetum advena Rubrum
Soruolė

Aukštis 50-90cm

Gražiai atrodo ne tik žemėje, 
bet ir loeveliuose, taip pat di-
deliuose vazonuose. Mėgsta 
saulėtą vieta. Neatlaiko šaltų 
žiemų.

Pennisetum advena Chelsea
Soruolė

Aukštis 50-90cm

Nuostabiai atrodo dideliuose 
vazonuose ir gėlynuose. Dir-
vai nereikli, geriausiai auga 
saulėtoje vietoje. Neatlaiko 
šaltų žiemų.



Uncinia rubra 
Uncinija

Aukštis 25-30cm

Lapai tamsiai bordo spalvos. 
Patinka saulėta vieta ar dalinis 
pavėsis. Nereiklus dirvai. 
Nežiemoja

Carex morrowii 
Ice Dance

Žvilgioji viksva

Kiliminė viksva, po truputį driekiasi
pažeme, sudarydama 25 – 30 cm 
aukščio kilimus, lapai tamsiai žali 
su baltu pakraščiu. Tinkamiausia 
vieta pusiau pavėsis, tačiau ne-
blogai jaučiasi ir saulėtoje vietoje. 
Dirvai nereikli.

Carex remota
Viksva

Aukštis 35-45cm

Ilgaamže patvari viksva, tinkanti 
ir saulėtoje ir pusiau pavėsyje. 

Carex grayi
Grėjaus viksva

Aukštis 25-30cm

Keras status, lapų galai svyrantys. 
Įdomiai atrodo, apvalios, dygliuotos
sėkladėžės. Aukštis apie 60 cm. 
Gali augti tiek šlapiai tiek ir įpra-
stoje, daržo dirvoje.

Miscanthus sinenis Flamingo
Kininis miskantas

Aukštis 1,6m

Žiedynai raudoni, svyrančiuose 
žiedynuose. Žydėti pradeda 
vasaros antroje pusėje. Rudenį 
lapai įgauna bronzinius atspalvius. 

Miscanthus sinenis Zebrinus
Kininis miskantas

Aukštis 180cm

Efektingai atrodo ne tik pasodintas 
didelis plotas, bet ir pavieniai au-
galai. Lapai dekoratyvūs visą 
vasarą.

Panicum virgatum Squaw
Rykštėtoji sora
Aukštis 100cm

Lapai vienoje pusėje yra žali, o 
apačioje - šiek tiek melsvi, ar-
tėjant rudeniui tampa giliai 
bordo spalvos, todėl susidaro 
įvairiaspalvis žalumynų mišinys.

Panicum virgatum Warrior
Rykštėtoji sora
Aukštis 100cm

Žiedų spalva: rausva. Lapai žali 
su raudonais, rudeniop oranžiniai. 
Žydėjimo laikas: liepos - spalio 
mėn. Augimo vieta: saulėta, 
pusiau saulėta. Gruntas: lengvas 
priesmėlis, laidus priemolis


