Paprastoji
vinkšna

Ulmus laevis – guobinių šeimos, guobų (Ulmus) genties medis.
Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Apyretė vietinių Lietuvos medžių rūšis. Auga upių šlaituose,
pavienių medžių pasitaiko lapuočių miškuose derlingame drėgname
dirvožemyje.

Matmenys

Iki 40–50 metų amžiaus medžiai auga labai greitai, vėliau jų augimo
tempai sulėtėja. Medis užauga iki 35 m aukščio, kamienas – iki 2 m
skersmens.

Amžius

Gyvena iki 500 metų.

Paprastosios vinkšnos paplitimo žemėlapis

Giovanni Caudullo. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulmus_laevis_range.svg

Kalninė
guoba

Ulmus glabra – guobinių šeimos, guobų (Ulmus) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Tai vietinė, savaime auganti Lietuvos medžių rūšis. XIX a. 6
dešimtmetyje Lietuvoje guobynus apnaikino grybinė liga – guobų
maras. Jos auga pavieniui paupiuose, pamiškėse, prie sodybų ir
lapuočių miškuose. Ten kur auga visos trys guobų genties medžių
rūšys (kalninė guoba, paprastoji vinkšna, paprastasis skirpstas),
dažnai pasitaiko tarp jų hibridų.

Matmenys

Tai greitai augantis, vidutinio aukščio medis. Užauga iki 40 m aukščio,
kamienas – iki 2 m skersmens.

Amžius

Gyvena 200–300 metų, tačiau Europoje yra pavienių medžių
sulaukusių apie 400 metų amžiaus.

Žiedynai su jaunesniais žiedais
Stefan.lefnaer. . CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ulmus_glabra_sl8.jpg

Sena guoba Štirijoje, Austrijoje
Kalninės guobos požymiai

Carl Axel Magnus Lindman - http://runeberg.org/nordflor/366.html

Christian Pirkl . (CC BY-SA4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:ID_1481_Bergulme_001.jpg

Kalninės guobos paplitimo
žemėlapis

Giovanni Caudullo. Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ulmus_glabra_range.svg

Kanadinė
tuopa

Populus × canadensis – gluosninių šeimos, tuopų (populus) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Savaime Lietuvoje neauga, daugelis tuopų yra sodintos žmonių.
Gimtinėje Šiaurės Amerikoje jos auga paupiuose, paežerėse. Mėgsta
drėgną, derlingą dirvožemį, tačiau kenčia nuo jo sutankinimo.

Matmenys

Tai labai greitai augantis medis. Užauga iki 40 m aukščio, kamienas –
iki 2,5 m skersmens.

Amžius

Gyvena apie 100 metų.

Žiedynas

Rasbak. Attribution 3.0 International (CC BY-SA 3.0). https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Euramerikaanse_populier_bloeiwijze_Populus_canadensis_Inflorescence.jpg

Sidabrinis
klevas

Acer saccharinum – klevinių šeimos, klevų (Aceraceae) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Lietuvoje dažnas. Stambiausiais medis auga Taujėnų parke
(Ukmergės rajone). Aptinkamas Kauno apylinkėse, Užtrakio parke,
Druskininkuose, Klaipėdos krašte. Mėgsta purius priesmėlio arba
priemolio dirvožemius, nepakenčia sunkių ir šlapių priemolio
dirvožemių.

Matmenys

Tai greitai augantis medis. Įprastai užauga iki 25 m aukščio,
kamienas – iki 1,5 m skersmens.

Amžius

Gyvena 100–180 metų.

Sidabrinio klevo lapas

Than217. Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silver_maple_leaf.jpg

Sidabrinio klevo žiedai

Sten Porse. (CC BY-SA 3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer-saccharinum-flowers.JPG

Trapusis
gluosnis

Salix fragilis – gluosninių šeimos, gluosnių (Salix) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Vietinė labai dažna medžių rūšis. Įprastai auga paupiuose, prie ežerų,
tvenkinių, pakriaušėse, griovose, taip pat pakelėse, pamiškėse.
Šviesamėgis medis, mėgsta gana įvairius dirvožemio tipus. Pakenčia
pavasarinį polaidį.

Matmenys

Auga labai greitai, bet dažniausiai išauga kaip neaukštas medis.
Aukštis 15-20 m, rečiau pasitaiko iki 29 m aukščio. Kamieno skersmuo
iki 1 m.

Amžius

Gyvena apie 80 metų.

Trapusis gluosnis

Kymi. (CC BY 3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salix_fragilis_%27Bullata%27.jpg

Blindė

Salix caprea – gluosninių šeimos, gluosnių (Salix) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Tai vietinė Lietuvos augalų rūšis. Labai dažna miškuose, kirtimuose,
jaunuolynuose, paupiuose, drėgnose pievose. Kartais auginama prie
sodybų. Dėl išskiriamo nektaro gausos blindės labai patinka bitėms.
Šaknų sistema tvirta, todėl tinka šlaitų sutvirtinimui. Iš daug taninų
turinčios žievės gamindavo juodus dažus.
Šviesamėgė. Atspari šalčiui ir sausrai.

Matmenys

Tai greitai augantis medis. Dažniausiai 6–10 , tačiau užauga ir iki 15 m
aukščio, kamienas – iki 0,75 m skersmens.

Amžius

Gyvena apie 60 metų.

Blindė. Marburgas, Vokietija

Willow. (CC-BY 2.5)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salix_caprea_032.jpg

Blindės paplitimo žemėlapis

Giovanni Caudullo. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salix_caprea_range.svg

Baltažiedė
robinija

Robinia pseudoacacia, dažnai klaidingai įvardijama kaip akacija – pupinių
šeimos, robinijų (Robinia) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Kilusi iš pietryčių JAV, tačiau plačiai įveista Azijoje, Europoje, taip
pat ir Lietuvoje. Lietuvoje baltažiedės robinijos gausiai auga Kuršių
nerijoje, Kauno, Švėkšnos, Druskininkų parkuose.
Dėl smarkaus plitimo atžalomis Lietuvoje paskelbta invaziniu augalu.

Matmenys

Dažniausiai 12-20 m aukščio ir 0,8 m skersmens medis, tačiau žinomi
ir 52 m aukščio, 1,6 m kamieno skersmens egzemplioriai.

Amžius

1601 metais Paryžiaus karališkajame sode pasodinta robinija 2011
metais buvo įvardinta seniausiu miesto medžiu.

Baltažiedė robinija

AnRo0002. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130528Robinie_Hockenheim4.jpg

Robinijos spygliai

Kenraiz. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robinia_spines_kz.jpg

Raudonasis
ąžuolas

Quercus rubra – bukinių (Fagaceae) šeimos, ąžuolų (Quercus) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Savaime paplitęs Šiaurės Amerikos vidutinių platumų juostoje. XVIII
a. introdukuotas Europoje. Kaip dekoratyviniai medžiai auginami
Vakarų ir Vidurio Europos dalyse, taip pat ir Lietuvoje.

Matmenys

Tai greitai augantys medžiai, esant geroms augimo sąlygoms 10-ies
metų ąžuoliukas gali užaugti iki 5–6 metrų. Užaugusių aukštis 20–30
metrų, kartais iki 35 m. Kamieno skersmuo 50–100 cm, kartais iki 2
metrų

Amžius

Gyvena 200 metų, bet prie gerų augimo sąlygų gali išgyventi iki
400–500 metų amžiaus.

Europinis
maumedis

Larix decidua – pušinių šeimos, maumedžių (Larix) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Lietuvos pietinė dalis kartais laikoma europinio maumedžio
savaiminio paplitimo zona. Europinio maumedžio šiaurinė arealo
riba, remiantis 1911 metų žemėlapiais, XIV a. ėjo iš vakarų į rytus
palei Nemuną iki Kauno. Dėl naudojimo statyboms, kurui, iki šiol
savaiminės kilmės populiacijos maumedžių medynai Lietuvoje buvo
išnykę.

Matmenys

Tipiškas ukštis 20-40 m, užauga iki 54 m aukščio. Kamieno skersmuo
gali siekti iki 2,71 m.

Amžius

Gyvena 500–600 metų, tačiau yra pavienių medžių sulaukusių 986
metų amžiaus.

Erozijos kontrolei ant šlaito Naujojoje Zelandijoje pasodintas europinis maumedis

Paprastasis
uosis

Fraxinus excelsior – vienintelis Lietuvoje natūraliai augantis alyvmedinių
šeimos, uosių (Fraxinus) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Gausiausiai auga Vidurio lygumoje, tai yra Panevėžio, Pasvalio,
Radviliškio, Kėdainių, Joniškio, Pakruojo savivaldybėse.
Gryni uosynai reti, XXI a. pirmame dešimtmetyje uosynai Lietuvoje
sudarė 2,5 proc. bendro Lietuvos miškų ploto.
Šviesiamėgis, mėgsta derlingą kalkinę dirvą. Geriausiai auga
drėgname, vandeniui pralaidžiame dirvožemyje.

Matmenys

Tai labai greitai augantis 20–35 m aukščio medis, kartais užauga
iki 48 m. Kamieno skersmuo iki 2 m, kartais pasitaiko iki 3,5 m
skersmens.

Amžius

Gyvena 200–250 metų.

Suaugę uosiai

Robinijos spygliai

Giovanni Caudullo. (CC BY 4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fraxinus_excelsior_range.svg

Paprastasis uosis
senųjų skandinavų
mitologijoje
vaizduojamas
pasaulio medžiu

Uosialapis
klevas
Acer negundo – klevinių šeimos, klevų (Acer) genties medis.

Paplitimas ir augavietės Lietuvoje

Augalas introdukuotas, augintas kaip dekoratyvinis miestų
želdiniuose, pakelių juostoms formuoti, taip pat sodinamas
smėlynams apželdinti. Auga greitai, gajus. Nesunkiai nukonkuruoja
gluosnius ir stumia juos iš natūralių augaviečių, todėl Aplinkos
ministerijos paskelbtas kaip naikintinas invazinis augalas.

Matmenys

Aukštis 10–25 m, dažnai užauga keli kamienai, kurių skersmuo
30–50 cm, labai retai iki 1 m.

Amžius

Gyvena apie 60 metų.

Maždaug 25-30 metų amžiaus uosialapis klevas

Elrond1 2eleven. Attribution Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Экземпляр клёна ясенелистного.jpg

