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3 ERDVĖ 
Esama situacija







SIŪLYMAI 1 erdvės sutvarkymui 

5 Gyslotosios alyvos 

'RED WINE'
Syringa

prestoniae

C5 

60-100

2
Vidutinio augimo krūmas, aukštis 2 -2,5 m. plotis 1,25- 1,5 

m. Lapai tamsiai žali, rudenį tampa bordo arba bronzinės 

spalvos. Žydi pavasario pabaigoje, žiedai rausvi, kvapnūs, 

galima skinti.

Puikiai auga gerai nusausintame arba vidutinio sausumo 

humosingame dirvožemyje, saulėtoje vietoje. Tinka sodinti 

gyvatvorėms, parkui, miestui, pavieniam sodinimui.

http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1351-

alyvos-gyslotosios-red-wine-syringa-prestoniae

http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1351-alyvos-gyslotosios-red-wine-syringa-prestoniae


SIŪLYMAI 1 erdvės sutvarkymui 

Augalo pavadinimas, 
rūšis lotyniškai,
Augalo dydis,
planuojama 2vnt. 

Paprastosios alyvos
'KATERINA HAWENERYR‚
Syringa vulgaris
C5 60-100

planuojama 2vnt

Didelis platus krūmas arba mažas medis. Auga greitai, užauga iki 6 metrų aukščio. Lapai žali, blizgūs, širdelės formos. Žiedai rausvų lavandų spalvos, stipriai kvepia.
Žiedeliai tankiai susiglaudę. Žiedynai plataus kūgio formos. Žydi gegužės mėnesį, labai gausiai. Gerai auga derlingoje, drėgnoje, laidžioje dirvoje. Sodinama parkuose, 

soduose, užuovėjoms ir užutvaroms sudaryti. http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/848-alyvos-paprastosios-katerina-haweneryr-syringa-vulgaris-pa-80

Paprastosios alyvos
'MICHAEL BUCHNER‚
Syringa vulgaris,
C5 60-100

planuojama 2vnt

Krūmas 2 - 4 m aukščio ir 2 - 3 m. pločio, suaugęs būna tankus, sudaro daugialypį krūmą. Lapai žali, širdiški. Žiedai violetiniai, žydi gegužės pradžioje 3-4 savaites. 
Žiedai labai kvapnūs.Augalas lengvai auginamas, šviesomėgis, bet auga ir pusiau pavėsyje. Dirvožemis vidutinio derlingumo ir derlingas, normalaus drėgnumo, 
priesmėlio ar priemolio. Tinka sodinti pavieniui ir grupėmis. http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1357-alyvos-paprastosios-michael-buchner-syringa-
vulgaris

Paprastosios alyvos
'MASSENA‚
Syringa vulgaris
C5 60-100

planuojama 2vnt

Užauga iki 3,5-4,0 m. aukščio. Žydi gegužę, žiedai ypač kvapnūs, tamsiai purpurinės spalvos.
Šviesomėgė, bet auga ir pusiau pavėsyje. Dirvožemis vidutinio derlingumo ir derlingas, normalaus drėgnumo, priesmėlio ar priemolio. Tinka sodinti pavieniui ir 
grupėmis.http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/606-alyva-paprastoji-massena-syringa-vulgaris

Paprastosios alyvos
'CHARLES JOLY‚
Syringa vulgaris
C5 60-100

planuojama 2vnt.

Užauga iki 4,0 m aukščio krūmas ar medelis, auga greitai. Ypač dekoratyviai atrodo žydėjimo metu. Žiedai dideli, violetiniai, pilnaviduriai, kvapnūs. Žydi birželio mėn.
Viena vėliausiai žydinčių alyvų veislė.
Šviesomėgė, sodinti atvirose saulėtose vietose. Sodinama pavieniui ar grupėmis. Dirvožemis vidutinio derlingumo ir derlingas, normalaus drėgnumo priesmėlio ar
priemolio.http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/74-alyvos-paprastosios-charles-joly-syringa-vulgaris-pa-60-65

http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/848-alyvos-paprastosios-katerina-haweneryr-syringa-vulgaris-pa-80
http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1357-alyvos-paprastosios-michael-buchner-syringa-vulgaris
http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/606-alyva-paprastoji-massena-syringa-vulgaris
http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/74-alyvos-paprastosios-charles-joly-syringa-vulgaris-pa-60-65


6

Lanksčiosios alyvos 

'ROYALTY

6 Lanksčiosi

os alyvos 

'ROYALTY'

Syringa x 

josiflexa

C5 

60-100

2 Krūmas, užaugantis iki 2,5 - 3 m aukščio ir 

panašaus pločio. Žydi rožiniais kvapniais 

žiedais birželio - liepos mėn. Lapai ovalūs, 

pailgi, tamsiai žali.

Auga derlingoje, drėgnoje, gerai 

nusausintoje dirvoje. Nemėgsta rūgštaus 

dirvožemio. Tinkamiausia saulėta vieta. 

Sodinama pavieniui kaip soliteras arba 

komponuojama su kitais augalais.

http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/it

em/1451-alyvos-lanksciosios-royalty-

syringa-x-josiflexa

http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1451-alyvos-lanksciosios-royalty-syringa-x-josiflexa


7 Jazminas 

'MANTEAU 

D'HERMINE'

Philadelphu

s x lemoinei

C5 

60-100

2
Krūmas, užaugantis iki 1,5 m aukščio ir tokio pat pločio. 

Žydi pilnaviduriais, baltais, kvapniais žiedais birželio -

liepos mėnesiais.

Tinkamiausia saulėta vieta, tačiau gerai auga ir daliniame 

pavėsyje. Dirvai nereiklus, pakenčia neilgas sausras. 

Atsparus užterštam miestų orui. Siekiant išlaikyti tankesnį 

krūmą, rekomenduojama po žydėjimo išgenėti senas 

šakas. Sodinamas pavieniui kaip akcentinis augalas arba 

puikiai dera su kitais augalais.

https://www.gardenersworld.com/plants/philadelphus-

manteau-dhermine/

https://www.gardenersworld.com/plants/philadelphus-manteau-dhermine/


8

Jazminas 
'MINNESOTA 
SNOWFLAKES' 

C5 

60-100

2 Gražus krūmas, užaugantis iki 2-2,5 m aukščio. Žydi baltais, 

kvepiančiais, daugiasluoksniais žiedais. Žydi vėlai pavasarį 

gegužės - birželio mėnesį, apie 10-15 dienų priklausomai nuo 

vyraujančios temperatūros.

Auga drėgname dirvožemyje, saulėkaitoje, nemėgsta užmirkimo. 

Mėgsta karpymą, todėl iškart po žydėjimo galima formuoti. 

Kadangi gausiau žydi jaunos šakos, po keleto metų reikia išgenėti 

senas šakas. Sodinamas pavieniui arba komponuojamas su 

kitomis augalų kompozicijomis.

https://www.gardenersworld.com/plants/philadelphus-

minnesota-snowflake/

https://www.gardenersworld.com/plants/philadelphus-minnesota-snowflake/


Parko pasididžiavimas 
septynkamienis klevas...
liko penkiakamienis
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Niūriaspalvis auksavabalis Osmoderma barnabita Motschulsky, 

1845



Marmurinis auksavabalis Protaetia lugubris Herbst, 1786



Baltų vienybės - rudens lygiadienio dienos šventė prie Saulės laikrodžio







Žalioji pakrantė virto 

statybų aikštele



Dėkoju!


