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Sėkla

Sėkla – sėklinių augalų dauginimosi organas, kuris padeda jiems daugintis, 
išlikti nepalankiomis sąlygomis, plisti. Sėkla sudaryta iš gemalo su sėklaskiltėmis, 
maisto medžiagų sandėlio (endospermo arba perispermo) ir sėklos luobelės. Kai 
kurių augalų sėklos, pavyzdžiui, daugelio pusiau parazitinių ar parazitinių augalų 
sėklos luobelės neturi. Gaubtasėklių augalų sėklos yra dviskiltės arba vienaskiltės, 
plikasėklių augalų – gali būti daugiaskiltės. Ant sėklos paviršiaus matoma vieta, 
kuria ji buvo prisitvirtinusi prie sėklasaičio – saitavietė. Jos dydis, forma, padėtis 
įvairių augalų rūšių būna skirtinga ir turi didelę reikšmę identifikuojant sėklas. 

Gemalas sudarytas iš gemalinės šaknelės ir pumpurėlio. Gemalo dydis, jo padėtis 
sėkloje irgi yra svarbūs požymiai sėklų klasifikacijoje. Pagal tai, kokios atsarginės 
medžiagos yra sukaupiamos sėklose, jos gali būti krakmolingos, baltymingos, 
riebalingos ir kt. Gaubtasėklių augalų sėkla paprastai yra apsaugota vaisiaus. 

Vaisiai dažnai yra klasifikuojami pagal išorinius morfologinius požymius ir 
skirstomi į paprastus, sutelktinius ir sudėtinius. Paprastieji vaisiai, pagal apyvaisio 
sandarą, skirstomi į sausus ir sultingus.

Sėklų plitimas

Sėklų išsivystymas evoliucijos eigoje buvo vienas reikšmingiausių sausumos 
augalų raidos įvykių, nulėmusių jų didelį paplitimą. Nors ir yra nejudrūs, augalai 
turi įvairių priemonių vaisiams ir sėkloms platinti. Vienas augalas išaugina daugybę 
sėklų (pvz., dirvinė čiužutė gali subrandinti iki keliasdešimt tūkstančių sėklų). 
Sėklų plitimo būdai įvairūs. Sėkloms plisti padeda vanduo (vandens lelijos), 
vėjas (lengvos, su skristukais arnikos, rykštenės sėklos), apvali sėklos forma 
(skristuko pagalba nunešti, liepų riešutėliai genami vėjo gali nuriedėti nemažus 
atstumus), įvairios vaisių ar sėklų išaugos – dygliukai, kabliukai (varnalėšos, 
dirvuolės, lakišiai), kurių pagalba vaisius ar sėkla prikimba prie gyvūno kailio ar 
žmogaus drabužių, lipnūs paviršiai (gyslotis), kurių dėka sėklos gali prilipti prie 
gyvūnų letenų, žmogaus batų, transporto priemonių ir gali būti pernešami didelius 
atstumus nuo savo augimo vietos. Skanūs, ryškių spalvų vaisiai (šermukšnių, 
bruknių ir kt.) privilioja gyvūnus. Praėjusios virškinimo traktą, nesuvirškintos 
sėklos patenka gana toli nuo vietos, kurioje auga augalas. Pavyzdžiui, Kuršių 
Nerijoje, raukšlėtalapis erškėtis, kuris įtrauktas į invazinių rūšių sąrašą, plinta 
ne tik vegetatyviškai – jo vaisius, kartu su sėklomis taip pat platina paukščiai, 
šernai ir žmonės. Kai kurių augalų sėklas platina skruzdėlės (ugniažolės sėklas 
išnešioja skruzdėlės, nes jos ėda mėsingą sėklagūbrį).
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Sėklų išsaugojimas

Visame pasaulyje stengiamasi išsaugoti augalų įvairovę. Augalų augavietėms 
neigiamą poveikį daro intensyvėjantis žemės ūkis, vis didėjanti urbanizacija, 
dirvožemio erozija ir klimato pokyčiai. Vienas iš išsaugojimo būdų – sėklų bankai, 
kuriuose laikomos kultūrinių ir laukinių augalų sėklos. Pagrindinis principas – 
sėklos yra išdžiovinamos ir saugomos žemoje temperatūroje. Yra tikrinamas sėklų 
daigumas ir, esant reikalui, sėklų pavyzdys yra atnaujinamas. Vadovaujant žymiam 
rusų mokslininkui N. Vavilovui, XX a. pradžioje Peterburge buvo surinkta viena 
stambiausių kultūrinių augalų sėklų kolekcijų. Šiuo metu viena didžiausių pasaulio 
augalų sėklų kolekcijų yra Tūkstantmečio sėklų banke Kew Botanikos sode,  
Anglijoje – joje stengiamasi surinkti ir išsaugoti visų Žemėje augančių augalų 
sėklas. Svalbardo salyne, Norvegijoje, amžino įšalo zonoje įrengta pasaulio maisto 
kultūrų sėklų saugykla, kurioje saugomos sėklos, ištikus kritiniam atvejui, padėtų 
atkurti išnykusią augalų įvairovę. Kultūrinių augalų genetinė įvairovė nyksta dėl 
intensyvios žemdirbystės – senąsias veisles išstumia naujosios. Šiuo metu visame 
pasaulyje atsigręžta į laukinius kultūrinių augalų gentainius – juose užkoduoti 
genai, kurie gali būti naudingi sparčiai besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis. 
Belieka tik tikėtis, kad masiškai pasinaudoti minėtos saugyklos paslaugomis neteks. 

Lietuvoje mes taip pat turime Augalų genų banką. Lietuvos Augalų genų  
banko saugykloje saugomos žemės ūkio, sodo ir daržo, miško medžių,  
dekoratyvinių augalų bei vaistinių ir aromatinių augalų sėklos. Prieš padedant į 
saugyklą, sėklų pavyzdžiai yra išdžiovinami iki 3–6 % (priklausomai nuo rūšies) 
drėgnumo, sėklos hermetiškai supakuojamos į laminuotus aliuminio maišelius. 
Paruoštos sėklos yra saugomos šaldikliuose -18 °C temperatūroje. Tokiomis laikymo 
sąlygomis sėklos išlieka gyvybingos ilgus dešimtmečius. Genetinės medžiagos 
saugojimo saugykloje tikslas – evoliucijos etape suformuotos genetinės sudėties 
„užšaldymas“.

Vaistiniai augalai

Vaistinius augalus savo reikmėms žmonės naudoja nuo neatmenamų laikų. 
Galima tik įsivaizduoti, kaip mūsų tolimieji protėviai atsirinko, kas yra vaistas, 
kas maistas, o kas – nuodas. 

Vaistiniai augalai – tai biologiškai veiklias medžiagas kaupiantys ir gydomosiomis 
savybėmis pasižymintys augalai. Dažnai jie yra medingi, dekoratyvūs, jų 
eteriniai aliejai vartojami parfumerijos, kosmetikos, konditerijos, farmacijos 
pramonėje. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje gydymo 
tikslais naudojami apie 35 000 rūšių vaistiniai augalai, bet iš viso gali būti 
naudojami 75 000 rūšių augalai. Europos farmacijos pramonėje naudojama 
beveik 1 200 rūšių vaistinių augalų žaliava. Augalų gydomosios savybės 
priklauso nuo to, kiek ir kokių veikliųjų medžiagų jie sukaupia. Svarbiausios 
veikliosios medžiagos yra alkaloidai, glikozidai, flavonoidai, raugai, eteriniai  
aliejai, vitaminai, pektinai, organinės rūgštys ir mineralinės medžiagos. Jos  
susikaupia arba visame augale, arba tik kai kuriose jo dalyse: šaknyse, lapuose, 
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žievėje, žieduose, vaisiuose, sėklose. Veikliųjų medžiagų kiekis ir kokybė  
priklauso nuo augalo rūšies, augimvietės, rinkimo laiko, džiovinimo būdų ir  
laikymo sąlygų.

Atliekant vaistinių augalų tyrimus, atrandama vis naujų savybių, aptinkama 
junginių, kurie ateityje gali būti naudojami vaistams gaminti. Atsigręžiama 
ir į tradicinę mediciną. Pavyzdžiui, Kinijos mokslininkė T. Youyou, neseniai 
gavusi Nobelio premiją Fiziologijos ir Medicinos srityje, iš augalo, kuris buvo 
vartojamas tradicinėje medicinoje, išskyrė efektyvų junginį, naikinantį maliariją  
sukeliančius pirmuonis.

Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje pastebima grįžimo prie gydymosi 
augaliniais vaistais tendencija. Žmonės vis daugiau dėmesio skiria maisto kokybei 
ir savo sveikatai, kai kuriuos sveikatos sutrikimus, jeigu įmanoma, stengiamasi 
gydyti augaliniais vaistais. Manoma, kad augalinės kilmės vaistai yra pranašesni 
už  sintetinius, jų veikimas lėtesnis ir silpnesnis, tačiau jie gali būti vartojami 
profilaktiškai, turi mažesnį šalutinį poveikį.

Lietuvoje yra inventorizuota 1796 sporinių induočių ir aukštesniųjų augalų, 
savaiminę florą sudaro 1334 rūšių aukštesnieji augalai. Šiuolaikinėje ir liaudies 
medicinoje naudojami daugiau kaip 460 rūšių savaiminiai ir introdukuoti augalai. 
Nepaisant didelių farmacijos pramonės pasiekimų, tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje 
didelė dalis augalinės žaliavos vis dar renkama natūraliose augavietėse. 

Vaistiniai augalai yra saugomi, tiriami ir nuolat papildomi atsakingų institucijų: 
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo, Aleksandro Stulginskio 
universiteto ir Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto lauko kolekcijose.  
Natūraliose augavietėse yra išskiriami sėkliniai sklypai – ribotos teritorijos, kuriose 
yra augalų populiacijos, skirtos sėkloms, kaip genetinei medžiagai, naudoti.

Leidinyje skaitytoją norime supažindinti su Lietuvoje savaime augančių ir 
auginamų vaistinių augalų sėklų įvairove. 
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Obuolio (1), paprastojo kmyno (2), paprastosios vingiorykštės (3), smiltyninio gysločio (4), paprastosios 
sukatžolės (5), pavasarinės raktažolės (6), keturbriaunės jonažolės (7), paprastojo raudonėlio (8), vaistinės 

ramunės (9), smėlyninio šlamučio (10) sėklos.
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Vaistinė dirvuolė – Agrimonia eupatoria L.

Vaistinės dirvuolės vaisius

Riešutėliai su prie jų likusiu žiedsosčiu sudaro taurės pavidalo dygliuotą vaisių, 
kurio vidiniai dygliai statūs, išoriniai – išsiskėtę į šalis, trumpesni už vidinius. 

Dyglių viršūnė kabliškai užlenkta. Vaisius 
viršutinėje dalyje, beveik iki vidurio išilgai 
vagotas giliomis vagelėmis, matinis, rudas 
ar žaliai rudas, apaugęs retais, balsvais  
plaukeliais, su dygliais 4,0–10,0 mm ilgio,  
3,0–8,0 mm pločio ir storio. Tokiuose  
vaisiuose yra 1–2 kiaušiniški, geltonai rudi, 
blizgantys, 2,5–3,0 mm ilgio, 2 mm pločio 
ir storio riešutėliai. Vienas augalas užaugina 
apie 200 sėklų.

Daugiametis 30–120 cm augalas, žydi  
liepos–rugpjūčio mėn. Vaistams vartojama 
dirvuolių žolė. Žolės užpilu gydoma skrandžio, 
kepenų ligos, stomatitas; skalaujama burna, 
nosies ertmė, esant gleivinės uždegimui.  
Išoriškai kompresai dedami ant sunkiai gyjančių 
žaizdų. Liaudies medicinoje vaistinės dirvuolės 
žolės užpilas vartojamas kaip organizmo 
tonizuojamoji, stiprinamoji, kraujavimus 
stabdanti priemonė, gydomos šlapimtakių, 
peršalimo ligos. 
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Vaistinė šventagaršvė – Angelica archangelica L.

Skeltavaisis elipsiškas, suskylantis į du vaisiukus merikarpius. Merikarpiai 
iš šonų suploti, su 5 skiauterėlėmis. Dvi šoninės skiauterėlės plačios, vidurinės 
– siūliškos. Karpoforas su merikarpiais 
nesuaugęs, šakojasi nuo pat pagrindo. 
Merikarpiai 5,0–8,0 mm ilgio, 3,0–5,0 mm 
pločio ir storio. 1000 merikarpių sveria 
1,85–8,01 g. Žydi antraisiais vegetacijos 
metais, birželio mėn., vaisiai subręsta 
rugpjūčio mėn. Viename skėtyje užauga 
iki 4000 vaisių. Laikomos sėklos greitai 
netenka daigumo. 

Tai stambus dvimetis arba daugiametis 
100–250 cm aukščio žolinis augalas. 
Vaistams vartojami šakniastiebiai ir šaknys.  
Preparatais gydomi virškinimo trakto 
sutrikimai, šventagaršvės karčiosios 
medžiagos stimuliuoja skrandžio sekreciją, 
gerina apetitą. Liaudies medicinoje šaknų 
nuovaras vartojamas kaip raminamoji, 
atsikosėjimą lengvinanti priemonė. 
Šventagaršvės šaknys naudojamos likerio 
pramonėje, eterinis aliejus – parfumerijoje.
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Paprastasis sinavadas – Aquilegia vulgaris L.

Sėklos atvirkščiai kiaušiniškos, pagrindo link siaurėjančios, su įdubimu, 
kuriame matyti balta saitavietė, 
neryškiai raukšlėtos, pilvelio pusėje su 
aukšta, sparnuota skiauterėle, juodos,  
blizgančios, 1,0–2,4 mm ilgio, 1,0–
1,2 mm pločio, 0,9–1,0 mm storio. 
Sėklos nuodingos, turi ciano rūgšties ir  
alkaloidų.

Paprastasis sinavadas tai daugiametis, 
30–80 cm, augalas. Per Pietų ir Pietryčių 
Lietuvą eina šiaurinė savaiminio paplitimo 
riba. Kitose šalies dalyse auga, bet auginti 
darželiuose ir sulaukėję. Žolės užpilas ir 
šaknų nuoviras buvo naudojami liaudies 
medicinoje kvėpavimo ligoms, pilvo 
skausmams gydyti. Išoriškai paprastojo 
sinavado šaknų šutekliais buvo gydomos 
odos ligos. Nuoviru naikindavo galvos 
utėles ir glindas. 
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Kalninė arnika – Arnica montana L.

Lukštavaisiai cilindriški, prie pagrindo siaurėjantys, apaugę į viršų nukreiptais, 
dantytais, baltais plaukeliais, rudai juodi, 4,8–6,9 mm ilgio, 0,6–0,8 mm pločio, 
0,3–0,9 mm storio. 1000 arnikos lukštavaisių sveria 1,3–1,4 g. Žydi birželio–liepos 

mėn., vaisiai subręsta liepos–rugpjūčio mėn. 
Sėklos dygsta gerai – tik ką subrendusių 
sėklų daigumas laboratorijoje siekia 
84–89 %. Po 5 metų jos praranda daigumą. 

Daugiametis, žolinis, 20–60 cm aukščio 
augalas. Vaistinei žaliavai naudojami 
arnikos graižai, šakniastiebiai, šaknys ir 
lapai. Žiedų nuovirą liaudies medicinoje 
vartoja išorinėms žaizdoms ir sumušimams 
gydyti, taip pat nuo širdies ligų. Medicinoje 
arnikos preparatai vartojami kraujavimui 
stabdyti ir širdies ligoms gydyti, išoriškai 
– nuo sumušimų, sausgyslių patempimo 
ir ginekologijoje.

Auga pušynuose ir mišriuose miškuose, 
taip pat pievose. Paplitusi tik pietiniuose 
ir rytiniuose rajonuose. Įrašyta į Lietuvos 
Raudonąją knygą, jos gamtoje rinkti 
negalima. Kartais auginama darželiuose. 
Vaistams gali būti naudojama auginamų 
arnikų žaliava. 
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Triskiautis lakišius – Bidens tripartita L.

Lukštavaisiai pleištiški, iš šonų labai suploti, tribriauniai. Plačiosios briaunelės 
viduriu eina gysla, viršuje užsibaigianti dygliu, siaurosios briaunelės viršūnėje 
pereinanti į 2, retai 3–4, ilgus, 3–4 mm ilgio, dyglius. Dygliai ir lukštavaisių šonai 
apaugę žemyn nulinkusiais šereliais. Prie lukštavaisio pagrindo yra įdubimas, o 
jame saitavietė. Lukštavaisiai nelygūs, išilgai truputį raukšlėti, matiniai, žalsvai 
rudi (dygliai, skiauterėlės, saitavietė – šviesesni), su dygliais 10 mm, be dyglių 
5,0–8,0 mm ilgio, 1,5–3,5 mm pločio, 
0,5–0,8 mm storio. 1000 lukštavaisių  
sveria 3–4 gramus. Žydi liepos–rugpjūčio 
mėn., vaisiai subręsta rugpjūčio–rugsėjo 
mėn. Vienas augalas užaugina 250 
lukštavaisių, kuriuos išnešioja žmonės, 
gyvuliai. Šviežios sėklos dygsta blogai. 
Peržiemojusios dirvoje ar jos paviršiuje 
dygsta geriau, tačiau ir tada ramybės  
būvyje yra apie 50–60 % sėklų. 

Tai vienametis, 30–80 cm aukščio 
augalas. Vaistams naudojama lakišiaus 
žolė. Preparatai skatina šlapimo, prakaito 
išsiskyrimą, kaip žaizdas gydantys vaistai 
bei virškinimą gerinanti priemonė.  
Liaudies medicinoje gydomos odos ligos. 
Nuoviru su kandikais galima dažyti  
audinius gelsva, ruda spalva. 
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Paprastoji gyvatžolė – Bistorta major Gray

Riešutėliai, apsupti apyžiedžio, sudaryto iš 5 apačioje suaugusių, rausvų, 
rečiau baltų lapelių, kiaušiniški, tribriauniai (visos trys briaunelės beveik vienodo 
dydžio), laipsniškai siaurėjantys pagrindo ir viršūnės link. Viršuje yra plonas 

snapelis. Riešutėliai bukomis skiauterėlėmis,  
ilgesni už apyžiedį, kieti, lygūs, blizgantys, 
rudi, 3,1–4,4 mm ilgio, 1,8–2,8 mm pločio 
ir storio. Vienas augalas užaugina apie 50 
sėklų. Sėklos subręsta rugpjūčio viduryje. 

Tai daugiametis 30–100 cm aukščio 
augalas. Žydi gegužės–liepos mėn. Vaistinė 
žaliava – šakniastiebiai, kuriuose kaupiasi 
rauginės medžiagos. Preparatai vartojami 
nuo ūminių ir lėtinių viduriavimų, žarnyno 
uždegimų. Didina organizmo atsparumą 
ligai, mažina skausmus, stabdo kraujavimus. 
Veikia sutraukiamai ir baktericidiškai. 
Išoriškai – skalavimams ir dantenoms tepti 
gydant stomatitą, kitus burnos uždegimus. 
Vaisiai liaudies medicinoje vartojami nuo 
viduriavimų bei nudegintoms vietoms 
gydyti. Augalas dažinis. 
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 Vaistinė medetka – Calendula officinalis L.

Lukštaviaisiai lenkti, heterokarpiniai, išorinėje graižo dalyje stambūs, pjautuviški, 
nugarėlės pusėje su išilginėmis eilėmis išsidėsčiusios dygliukais, o viršūnėje – ilgu 
snapeliu. Viduriniai graižo vaisiai smulkesni ir platesni, nugarėlėje su išilgine 
skiauterėle, o šonuose – sparniškomis, 
4–5 mm pločio išaugomis. Vidiniai, 
pačiame graižo centre esantys vaisiai 
kabliški, dygliuoti ar kauburiuoti, pliki. 
Lukštavaisiai 7,0–32,0 (vidutiniškai 23,5) 
mm ilgio, 1,0–4,0 mm pločio, 2,5–3,0 
mm storio. 1000 sėklų sveria 8–10 g. 
Sėklos išlieka daigios apie 5 metus.

Tai vienametis, 30–50 cm aukščio 
augalas. Žydi nuo birželio iki vėlyvo 
rudens. Savaime Lietuvoje neauga, 
seniai auginamas daržuose, darželiuose,  
gėlynuose – tradicinis darželių augalas. 
Vaistams vartojami graižai. Medetkos 
preparatais gydomos odos žaizdos, 
nudegimai, išbėrimai, gerklų ligos,  
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
opaligė, kepenų ligos. Preparatai veikia 
baktericidiškai.
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Paprastasis kmynas – Carum carvi L.

Skeltavaisis pailgas, elipsiškas, iš šonų suplotas, suskylantis į du merikarpius. 
Merikarpiai cilindriški, truputį siaurėjantys viršūnės ir pagrindo link, išgaubta 
nugarėle, plokščiu pilveliu, su 5 ryškiomis gyslomis – skiauterėlėmis. Skiauterėlės 
šviesesnės, geltonos. Tarp skiauterėlių paviršius nelygus, raukšlėtas. Merikarpiai 

pilkai rudi, 2,9–5,5 mm ilgio, 0,7–2,5 
mm pločio, 0,7–1,4 mm storio. 1000 
merikarpių sveria 1,5–2,8 gramo.

Tai dvimetis, 30–60 cm aukščio augalas. 
Žydi gegužės–birželio mėn. Vaisiai 
pribręsta birželio–liepos mėn. Kmynai 
dažni visoje Lietuvoje, bet sumažėjus 
natūralių pievų, sumažėjo ir jų ištekliai. 
Vaistams vartojami kmynų vaisiai. Vaisių 
arbata vartojama skrandžio atonijos atveju 
ir nuo skausmų,  ji sustiprina virškinamojo 
trakto sekrecinę funkciją ir pertistaltiką. 
Nuo senų laikų plačiai vartojami kaip 
prieskonis –  mėsos, varškės, daržovių 
patiekalams. Jais aromatizuojami ir 
gardinami sūriai, duona, dedami raugiant 
kopūstus, gaminant girą. Kmynų vaisių 
eterinis aliejus vartojamas maisto ir 
gėrimų pramonėje, taip pat vaistiniams 
preparatams aromatizuoti. 
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Skėtinė širdažolė – Centaurium erythraea Rafn.

Vaisius – cilindriška iki 1 cm dėžutė. Sėklų daug, smulkios, rusvos. 1000 
sėklų sveria 0,02 g. Žydi liepos–rugsėjo mėn. Sėklos subręsta rugpjūčio mėn. 

Skėtinė širdažolė – dvimetis arba 
vienmetis 10–40 cm augalas. Auga pievose, 
dirvonuose, krūmuose, lapuočių ir mišrių 
miškų aikštelėse. Paplitusi visoje Lietuvos 
teritorijoje, tačiau labai negausiai ir yra 
saugoma. Žaliavoje yra glikozidų, vitamino 
C. Vaistams vartojama visa antžeminė 
dalis, kuri pjaunama žydėjimo pradžioje. 
Širdažolės preparatai žadina apetitą,  
skatina skrandžio sekreciją, gerina 
virškinimą. Širdažolės žolė yra apetitą 
žadinančių mišinių sudedamoji dalis.  
Liaudis širdažolę vartoja nuo širdies ligų, 
blogo virškinimo, mažakraujystės ir tulžies 
išsiskyrimui skatinti. Per didelės dozės 
gali sudirginti virškinimo traką, sukelti 
viduriavimą bei vėmimą. 
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Paprastoji trūkažolė – Cichorium intybus L.

Lukštavaisiai pleištiški, su 4–6 išilginėmis skiauterėlėmis, dažniausiai  
sulenkti, iš šonų suploti, prie pagrindo siaurėjantys, viršūnėje su tamsesniu  
apvadėliu, neryškia, rombiška, šviesesne saitaviete, nelygūs, su išilginėmis 
raukšlelėmis, matiniai, kartais truputį blizga, pilkai geltoni, su išilginėmis  

tamsiomis dėmėmis. 2,0–3,0 mm ilgio, 
1,2–1,5 m pločio, 0,6–0,8 mm storio. 1000 
lukštavaisių sveria maždaug 1,0 g. Vienas 
augalas užaugina apie 25 000 sėklų.

Tai daugiametis 30–100 cm aukščio 
žolinis augalas. Žydi liepą–rugsėjį. Vaistinė 
žaliava – šaknys ir žiedai. Šaknyse kaupiasi 
inulinas. Trūkažolių preparatai pasižymi 
priešmikrobinėmis, raminamosiomis 
savybėmis. Žiedų užpilas veikia raminamai, 
stiprina širdies susitraukimus. Išoriškai  
šaknų nuoviru gydomi odos išbėrimai, 
spuogai. Liaudies medicinoje šaknys 
vartojamos kaip šlapimo, tulžies išsiskyrimą 
skatinanti, uždegimus slopinanti, prakaitavimą 
mažinanti ir apetitą gerinanti priemonė. 
Jauni ūgliai ir lapai vartojami salotoms. 
Iš skrudintų ir maltų šaknų gaminamas 
kavos pakaitalas – cikorijų kava. 
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Didžioji ugniažolė – Chelidonium majus L.

Vaisius dviskyrė dėžutė, panaši į kryžmažiedžių ankštarą, 30–50 mm ilgio, 
daugiasėklė, atsidaranti dvejomis sąvaromis skildama iš apačios į viršų. Sėklos 
atvirkščiai kiaušiniškos, skerspjūvyje apskritos, su saitaviete siaurajame gale, 
nelygiu, tinkliškai duobėtu paviršiumi, su stambiu, skiauterišku, pesišviečiančiu, 
saitavietę pridengiančiu, šviesiai geltonu 
mėsingu sėklagūbriu,  esančiu tarp  
dviejų briaunelių. Sėklos blizgančios, 
tamsiai rudos ar net juodos, 1,2–1,7 mm 
ilgio, 0,8–1,2 mm pločio, 0,5–0,8 mm 
storio. 1000 sėklų sveria 0,7–1,0 gramą. 
Vienas augalas užaugina apie 7000-35 000 
lengvai išbyrančių sėklų. Sėklagūbrius  
ėda skruzdėlės, kurios ir platina  
ugniažolės sėklas. 

Daugiametis, 30–100 cm aukščio 
žolinis augalas, turintis alkaloidų (pvz.,  
chelidoninas, kuris atpalaiduoja spazmus). 
Visos augalo dalys nuodingos. Pažeistos 
ugniažolės dalys išskiria geltonos spalvos  
sultis, kurios dirgina gleivinę. Vaistams  
vartojama žolė. Preparatai pasižymi 
antibakteriniu aktyvumu, veikia  
nuskausminamai ir raminamai, skatina 
tulžies išsiskyrimą, vartojami uždegiminiams 
procesams slopinti, gydant bronchitą. 
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Paprastoji pakalnutė – Convallaria majalis L.

Uoga rutuliška, oranžiškai raudona, su 
2–6 sėklomis. Sėklos elipsiškos, iš vieno 
šono plokščios, gelsvos arba melsvos, 
matinės arba truputį blizga, 2,3–3,6 mm 
ilgio, 1,8–3,2 mm pločio, 1,8–2,4 mm 
storio. 1000 sėklų sveria 19–21 g. Sėklų 
ramybės periodas ilgas, subrendusios  
sėklos pradeda dygti po 7–10 mėn. 

Paprastoji pakalnutė – daugiametis 
žolinis augalas. Žydi gegužės–birželio 
mėn. Vaistams vartojami žiedai, žolė 
ir lapai. Visose augalo dalyse yra 
širdį veikiančių glikozidų. Preparatais 
gydomas širdies nepakankamumas,  
neurozės, kardiosklerozė. Augalas  
nuodingas. Žiedai naudojami parfumerijos 
pramonėje. Dažnai auginamas kaip 
dekoratyvinis augalas.
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Dvispalvis raženis – Coronilla varia L.

Ankštys linijiškos, stačios, tiesios, kartais truputį lenktos, iš šonų suplotos, 
su 4–5 briaunelėmis, viršūnėje su ilgu, plonu snapeliu, 15–55 mm ilgio, 2–3 mm 

pločio. Jos susideda iš 3–6, o kartais net 
ir 10 lengvai atsiskiriančių, cilindriškų, 
truputį suplotų, galuose kiek siaurėjančių 
narelių, kurių galai tiesūs, išskyrus patį 
viršūninį, besibaigiantį liemenėlio liekana 
ir apatinį, turintį vaiskočio liekaną. Nareliai 
šviesiai geltoni, rusvi ar rudi, su rausvu 
atspalviu, išilginėmis vagelėmis išraizgytu 
neblizgančiu paviršiumi, 2,8–8,0 mm 
ilgio, 1,8–2,7 mm pločio, 1,2–2,2 mm 
storio. 1000 narelių sveria 5-10 gramų. 
Sėklos cilindriškos, pailgos, iš šonų 
truputį suplotos, lygios, matinės, rudos, 
rausvai rudos, 2,0–4,5 mm ilgio, 1,0–1,8 
mm pločio, 1,0–1,4 mm storio. Sėklose 
yra nuodingo gliukozido koronilino.  
Daugiametis, apie 80 cm aukščio augalas. 
Žydi birželio–rugpjūčio mėn. Naudojamas 
kaip šlapimą varanti ir širdį stimuliuojanti 
priemonė. Augalas nuodingas.
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Pelkinė vingiorykštė – Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Vaisius sutelktinis, sudarytas iš daugelio nesuaugusių, neatsidarančių,  
vienasėklių riešutėlių. Riešutėliai susukti, dažniausiai glaudžiai susispaudę, bet 
nesuaugę, inkstiški, truputį išlenkti, išgaubta nugarėle, su skiauterėle, pilvelio 
pusėje tiesūs ar įgaubti, suploti, pliku, nelygiu, šiukščiu, gyslotu, raukšlėtu, 
dažniausiai matiniu paviršiumi, rečiau truputį blizgantys, pilkai ar gelsvai rusvi, 
kartais su žaliu atspalviu, 1,5–2,1 mm ilgio, 
0,9–1,2 mm pločio, 0,3–0,6 mm storio. 
1000 riešutėlių sveria 0,4–0,6 g. Vienas 
augalas užaugina 300–500 sėklų. Sėklas 
platina vėjas, vanduo.

Tai daugiametis, 60–150 cm žolinis  
augalas. Žydi birželį–liepą. Vaistinė 
žaliava – žiedai ir visa antžeminė 
dalis. Vingiorykštės preparatai stiprina  
organizmą, skatina šlapimo ir tulžies 
išsiskyrimą, sergant šlapimo pūslės, 
inkstų ir širdies ligomis, ramina  
skausmus. Liaudies medicinoje vartojami 
karščiuojant, sergant sloga, bronchitu. 
Nuoviru gydomos virškinamojo trakto, 
plaučių ligos, jį geria nuo galvos skausmo. 
Nuoviras duodamas įkandus gyvatei. 
Žolės nuoviru plaunamos žaizdos, votys, 
gydomos odos ligos. Švieži jauni lapai 
vartojami salotoms. Žolės nuoviras dažo 
juodai, šaknų – geltonai.
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Smėlyninis šlamutis – Helichrysum arenarium L. (Moench.)

Lukštavaisiai elipsiški, viršūnėje 
su skristuku, sudarytu iš maždaug 30 
viena eile išdėstytų, dantytų, beveik 
baltų arba geltonų plaukelių, lygūs, 
rudi, 1,8–3,0 mm ilgio, 1,0 mm pločio 
ir storio.  1000 sėklų sveria 0,05–0,07 g.

Smėlyninis šlamutis  – daugiametis, 
15–30 cm aukščio žolinis augalas. Žydi 
liepos–rugsėjo mėn. Auga sausose 
smėlėtose vietose. Žiedynuose yra 
flavonoidų, eterinio aliejaus. Vaistams 
renkami tik pražydę šlamučio graižai. 
Preparatai skatina tulžies išsiskyrimą, 
liaudies medicinoje naudojami tulžies 
pūslės ir kepenų ligoms gydyti. Žole 
geltonai dažomi audiniai.
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Paprastoji jonažolė – Hypericum perforatum L.

Sėklos cilindriškos, smulkiai akytos, duobėtos (duobelės išsidėsčiusios eilėmis 
išilgai sėklos), truputį blizga, rudos, žalsvai pilkos, 1,0–1,2 mm ilgio, 0,4–0,5 mm 
pločio, 0,3–0,4 mm storio. 1000 sėklų 
sveria 0,1 g. Žydi birželio–rugpjūčio 
mėn., vaisiai subręsta rugpjūčio–rugsėjo 
mėn. Vienas augalas užaugina iki 16 000 
sėklų. Sėklos geriausiai dygsta esant 20 
°C. Dirvoje jos gerai peržiemoja ir išlieka 
daigios. 

Daugiametis 30–100 cm aukščio žolinis 
augalas. Vaistinei žaliavai pjaunama 
žolė. Jonažolės nuoviras vartojamas 
nuo virškinimo trakto, gerklės, nosies 
gleivinės uždegimo, kepenų ligų. Kompresai 
dedami ant nudegimų, žaizdų ir kitų 
pažeistų vietų. Jonažolės preparatai veikia 
baktericidiškai, spazmolitiškai. Vartojami 
sergant neurozėmis, skrandžio ir žarnyno 
ligomis, gerina savijautą, ramina. Žiedų 
ir lapų nuoviras dažo geltonai, pridėjus 
rūgščių – raudonai. Jonažolė – dekoratyvus 
ir medingas augalas. 
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Paprastoji sukatžolė – Leonurus cardiaca L.

Riešutėliai atvirkščiai kiaušiniški, tribriauniai. Jų nugarėlė trikampiška, truputį 
išgaubta. Vidinėje pusėje briaunelės plokščios, kampu sueinančios ir sudarančios 

skiauterėlę. Riešutėlių viršūnėje yra 
trikampė, apaugusi baltais, lengvai 
nusitrinančiais plaukeliais plokštuma. 
Riešutėlių paviršius nelygus, grublėtas, 
matinis arba truputį blizgantis, rudas, 
2,0–2,5 mm ilgio, 1,0–1,3 mm pločio, 
0,7–0,9 mm storio. 

Sukatžolė – daugiametis, 40–100 cm  
aukščio žolinis augalas. Žydi birželio– 
rugsėjo mėn., sėklos subręsta liepą–rugpjūtį. 
Vaistams vartojama žolė. Sukatžolių 
preparatais gydomos širdies neurozės,  
isterija, neuralgijos. Raminamasis 
sukatžolių veikimas stipresnis negu 
valerijonų. Liaudies medicinoje vartojamas 
kaip raminamasis vaistas, ypač tinka 
pagyvenusiems žmonėms. Nuoviru 
gydoma bronchinė astma, kosulys.  
Augalai medingi ir dažomieji – sukatžolių 
žolės nuoviras audinius dažo tamsiai  
žaliai ar rusvai žaliai. 
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Paprastasis raudonėlis – Origanum vulgare L.

Riešutėliai kiaušiniški, išgaubta nugarėlė, pilvelio pusėje apačioje neryškiai 
dvibriauniai, matiniai, nelygūs, nuberti 
smulkiais taškeliais, geltonai rudi arba 
pilki, 0,6–1,0 mm ilgio, 0,4–0,5 mm 
pločio, 0,4–0,5 mm storio. Vaisiai subręsta 
rugpjūčio –rugsėjo mėn. 1000 sėklų sveria 
apie 0,1 g. Po 4 metų sėklų daigumas 
sparčiai sumažėja. 

Tai daugiametis, 30–60 cm aukščio 
žolinis augalas. Žydi liepos–rugpjūčio mėn.  
Vaistams vartojama žolė. Žolės nuoviras 
žadina apetitą, pagerina virškinimą, 
palengvina kosulį. Raudonėlio žolė įeina 
į prakaito išsiskyrimą skatinančių arbatų 
sudėtį. Preparatai pasižymi antimikrobiniu, 
priešuždegiminiu, raminamuoju ir skausmą 
mažinančiu poveikiu. Naudojami kaip 
prieskonis sriuboms, dešroms, mėsos ir 
žuvies patiekalams paskaninti, eterinis 
aliejus naudojamas parfumerijoje, kremų 
gamyboje. Augalas medingas, juo dažoma 
ruda arba rausva spalva.



27

Plačialapis gyslotis – Plantago major L.

Dėžutė kiaušiniška, atsidaranti skersai plyšdama. Dėžutėje būna nuo 6–30, o 
kartais ir daugiau įvairios formos ir dydžio sėklų. Sėklos daugiabriaunės, kampuotos, 
iš šonų suspaustos, plokščia nugarėle, išpūstu pilveliu. Saitavietė pilvelio viduryje 
ovališka, padengta apnašu, apsupta siauro, žiedinio apvadėlio. Nuo saitavietės 
į šonus eina smulkios, banguotos vagelės. Sėklos dažniausiai matinės, rečiau 
– kiek blizgančios, rudos, pro luobelę truputį persišviečiančiu gemalu, 0,8–1,8 
mm ilgio, 0,6–1,0 mm pločio, 0,3–0,6 mm storio. 1000 sėklų sveria 0,2–0,3 g. 

Vienas augalas užaugina nuo 30 000 iki 
60 000 sėklų. Sėklos išlieka daigios 9, 
dirvoje – 11 metų. Daug jų lieka daigių 
ir praėjusių gyvulių virškinamąjį traktą. 
Sudrėkęs sėklų paviršius sugleivėja, sėklos 
prikimba prie įrankių, gyvulių, žmogaus 
ir taip išplatinamos. 

Plačialapis gyslotis – daugiametis 10–30 
cm žolinis augalas. Žydi birželį–spalį, 
sėklos sunoksta liepą–rugpjūtį. Vaistinė 
žaliava – gysločių lapai. Preparatai slopina 
uždegimą, veikia antimikrobiškai, skatina 
žaizdų gijimą, lengvina atsikosėjimą, 
stabdo kraujavimus. Skiriami bronchitams, 
kvėpavimo takų uždegimams, užkimimams 
gydyti. Lapų sultimis gydomi gastritai, 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. 
Liaudies medicinoje plačiai vartojamas 
augalas – švieži lapai dedami ant nudegimų,  
pūlinių. 
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Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.

Sėklos raukšlėtos, rudos, juodos, truputį bizgančios, 1,8–3,5 mm ilgio, 0,5–1,2 
mm pločio ir storio. Žydi birželio–liepos mėn., sėklos subręsta rugpjūčio–rugsėjo 
mėn.

Tai 60–120 cm aukščio daugiametis, 
kerus sudarantis augalas. Įrašytas į 
Lietuvos raudonąją knygą, todėl gamtoje 
vaistams rinkti jų žaliavą draudžiama. 
Mėlynųjų palemonų šalyje sumažėjo ir 
jie toliau nyksta dėl jų natūralių buveinių 
nykimo. Gydymui naudojama žolė, 
šakniastiebiai ir šaknys. Visose augalo 
dalyse kaupiasi triterpeniniai saponinai. 
Požeminėse dalyse taip pat yra dervų, 
krakmolo, organinių rūgščių ir eterinio 
aliejaus. Mėlynųjų palemonų žolė turi 
sutraukiamųjų ir prakaitavimą skatinančių 
savybių. Šaknų ir šakniastiebių preparatai 
veikia raminamai, skatina atsikosėjimą,  
gydo bronchitą. Mėlynieji palemonai 
auginami gėlynuose kaip dekoratyviniai 
augalai. Esant reikalui, gydymui galima 
naudoti kultūrinius mėlynuosius palemonus.
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Pavasarinė raktažolė – Primula veris L.

Dėžutė kiaušiniška, atsidaranti penkiomis sąvaromis. Sėklos rutuliškos, 
daugiabriaunės, nelygios, nusėtos 
smulkiomis karpelėmis, matinės, tamsiai 
rudos, beveik juodos, 1,2–1,7 mm, 0,8 
–1,4 mm pločio, 0,7–1,2 mm storio. 1000 
sėklų sveria 0,83 g.

Pavasarinė raktažolė – daugiametis, 
15–30 cm aukščio žolinis augalas. Žydi 
gegužės–birželio mėn., sėklos subręsta 
liepos mėn. Vaistinė žaliava – raktažolių 
žiedai ir šaknys. Raktažolių preparatai 
lengvina atsikosėjimą, vartojami 
sergant bronchitu, plaučių uždegimu.  
Lapų salotos ar jų vandeninis užpilas  
vartojami nuo hipovitaminozės ir  
avitaminozės, ypač anksti pavasarį.  
Lapuose kaupiasi vitaminas C, žieduose 
karotinoidai. Augalas apyretis, įtrauktas 
į „Apribotų ar draudžiamų rinkti bei  
prekiauti laukinių augalų sąrašą“.  
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Žalioji rūta – Ruta graveolens L.

Dėžutė rutuliška, su 4, rečiau 5 lizdais, atsidaro plyšdama iš vidinės pusės, 
nelygiu, grublėtu paviršiumi, šviesiai ruda, 5–8 mm skersmens. Sėklos sulenktos, 
inkstiškos formos, tribriaunės. Viena nugarėlės 
briaunelė išgaubta, kitos dvi – plokščios 
ar įgaubtos, sueinančios smailiu kampu. 
Sėklos nelygios, grublėtos, juodos, rudai 
juodos, 2,5 mm ilgio, 1,5 mm pločio, 
1,1 mm storio.

Daugiametis, 20–80 cm aukščio augalas. 
Lietuvoje savaime neauga, auginamas,  
nuo seno apdainuotas dainose, ornamentais 
puošiami audiniai, juostos, kraičio skrynios. 
Žydi birželio–rugpjūčio mėn. Vaistams 
vartojama antžeminė augalo dalis, kurioje 
kaupiasi eterinis aliejus. Rūtos preparatai 
skatina tulžies ir šlapimo išsiskyrimą, 
didesnės dozės veikia abortyviai. Rūtos 
eterinis aliejus vartojamas įtrynimams 
nuo sąnarių reumato. Rūtos lapai labai 
mažais kiekiais vartojami kaip prieskonis, 
aromatizuojami likeriai, actas.
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Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.

Riešutėliai ovališki, tribriauniai, kiek 
suploti, viršūnėje apvalūs, pagrindo link 
siaurėja. Matiniai, rudi, rudai juodi, su 
neryškiomis tamsesnėmis juostelėmis. 
1,8–2,2 mm ilgio, 1,2–1,8 mm pločio, 
1,0–1,02 mm storio. 1000 riešutėlių sveria 
1,5–2,0 g, subręsta liepos–rugpjūčio 
mėnesiais. 

Tai daugiamečiai, 30–80 cm aukščio  
augalai. Žydi nuo gegužės pabaigos 
iki liepos pradžios. Reti, nyksta dėl 
labai sumažėjusių natūralių pievų. 
Įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.  
Gamtoje rinkti pievinius šalavijus  
draudžiama. Liaudies medicinoje  
pievinių šalavijų žolės antpilą seniau  
vartodavo kvėpavimo takų ligoms 
gydyti. Žiedai išskiria daug nektaro. 
Sudžiovintuose augaluose yra apie 
1 % eterinių aliejų, tinkamų naudoti  
parfumerijos pramonėje.
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Vaistinė kraujalakė – Sanguisorba officinalis L.

Vaisiai su žiedsosčiu, netaisyklingai 
elipsiški, keturkampiai, su žemomis, kartais 
sparnuotomis skiauterėlėmis, nelygūs, 
raukšlėti, žaliai rudi, matiniai, 3,0–4,5 
mm ilgio, 1,8–3,5 mm pločio, 1,5–3,0 
mm storio. 

Tai daugiametis 20–100 cm aukščio 
žolinis augalas. Žydi birželį–rugpjūtį, 
sėklos subręsta rugpjūtį–spalį. Vaistams 
naudojamos kraujalakių šaknys su 
šakniastiebiais, juose kaupiasi rauginės 
medžiagos. Vaistai veikia sutraukiamai, 
stabdo kraujavimus, vartojami sergant 
skrandžio ir žarnyno ligomis. Nuoviras 
naudojamas nuo uždegimų, sergant burnos 
ertmės ligomis; išoriškai – kompresams, 
pavilgams, gydant žaizdas.
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Vaistinis putoklis – Saponaria officinalis L.

Dėžutė pailga, kiaušiniška, daugiasėklė, atsidaranti 4 danteliais, apie 15 mm 
ilgio, 6 mm pločio. Sėklos inkstiškos, labai suplotos, prie saitavietės (ji įdubusi) 
siauresnės. Sėklų paviršius nusėtas nedidelėmis, lygiagrečiai išoriniam sėklų 
kraštui eilėmis išsidėsčiusiomis karpelėmis. Prie saitavietės karpelės išsidėsčiusios 
netaisyklingai, smulkesnės. Sėklos blizgančios, juodos ar rudos, raudono atspalvio, 

1,5–2,2 mm ilgio, 1,3–1,8 mm pločio, 
0,5–0,8 mm storio. 1000 sėklų sveria 
apie 1,3–1,9 gramo.

Daugiametis, 30–80 cm aukščio 
žolinis augalas. Žydi birželio–rugsėjo 
mėn. Auginamas senuose darželiuose, 
auga ir sulaukėjęs. Vaistams vartojami 
šakniastiebiai su šaknimis. Jų nuovirai 
vartojami atsikosėjimui palengvinti, 
išoriškai – kompresams. Liaudies 
medicinoje šaknų nuoviras vartojamas 
nuo reumato, odos ligoms gydyti. Vaistiniai 
putokliai buvo naudojami prausimuisi 
ir skalbimui – visose jų dalyse, ypač 
šaknyse, daug saponinų, sudrėkintos ir 
patrintos jos putoja. Drabužiams skalbti 
buvo naudojamas šaknų nuoviras, kartais 
šviežia žolė užpilama šiltu vandeniu,  
truputį palaikoma ir užpile skalbiami 
drabužiai. Iki šiol vaistinių putoklių 
nuovirą naudoja audinių restauratoriai.
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Tikrasis margainis – Silybum marianum (L.) Gaertn.

Lukštavaisiai atvirkščiai kiaušiniški, iš šonų suploti, viršūnėje su nedideliu, 
geltonu apvadėliu, stora, geltonos spalvos 
liemenėlio liekana ir baltu ar gelsvu 
skristuku, sudarytu iš dvejopų plaukelių: 
išorinių plonų, šeriškų, ilgų, vidinių – 
platesnių, plėvinių. Plaukeliai, esantys 
ant skristuko žiedelio, labai trumpi, ploni. 
Saitavietė plyšio pavidalo, tamsiai ruda. 
Lukštavaisiai išilgai ir skersai neryškiai 
raukšlėti, truputį blizgantys, labai įvairių 
spalvų (nuo baltos iki rudos su tamsesnėmis 
išilginėmis juostelėmis), 5,0–7,5 mm ilgio, 
2,5–3,2 mm pločio, 1,8–2,8 mm storio. 
1000 lukštavaisių sveria 12–18 g.

Vienametis ar dvimetis augalas 60–
150 cm aukščio augalas, auginamas  
darželiuose, sodybų gėlynuose. Kartais 
sulaukėja. Žydi liepą –rugpjūtį. Vaistinė 
žaliava – sėklos. Margainio preparatai 
vartojami sutrikus kepenų funkcijai. 
Margainiai veikia spazmolitiškai ir tulžį 
varančiai.
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Paprastoji rykštenė – Solidago virgaurea L.

Lukštavaisis cilindriškas, iš šonų suplotas, skiauterėtas, su 18–12 netaisyklingų 
skiauterėlių, prie pagrindo siaurėja. Viršūnėje jis su skristuku, sudarytu iš vienos 

eilės 4 mm ilgio dantytų, baltų, lengvai 
nulūžtančių plaukelių. Lukštavaisis 
plaukuotas, neblizga, geltonas, tamsiai 
pilkas (plaukeliai ir skristukas balti), 2,3– 
3,8 mm ilgio, 0,5–0,8 mm pločio, 0,4–0,6 
mm storio. 1000 lukštavaisių sveria 0,5– 
2,0 g. Vienas augalas užaugina 11 000 
sėklų.

Tai daugiametis, 60–100 cm aukščio 
žolinis augalas. Žydi liepos–rugsėjo mėn. 
Vaistams vartojamos augalo žydinčios 
viršūnės. Rykštenės preparatai skatina 
šlapimo išsiskyrimą, vartojami nuo 
inkstų uždegimo ir akmenligės, reumato.  
Liaudies medicinoje – nuo tulžies pūslės 
akmenligės, viduriavimo, skorbuto.  
Šviežiais lapais gydomos sunkiai gyjančios 
žaizdos. Rykštenės žolės nuoviras audinius 
dažo rudai žalia, oranžine ir ruda spalva, 
lapų ir graižų nuoviras – geltonai.
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Paprastasis šermukšnis – Sorbus aucuparia L.

Obuoliukai beveik rutuliški, sultingi, kartoki, trilizdžiai, su 1–2, kartais 
2–7 sėklomis. Vaisiai apaugę trumpais, retokais plaukeliais, raudoni, raudonai  
oranžiški, 7–13 mm ilgio, 7–11 mm pločio ir storio. 1000 vaisių sveria 360 g. 
Sėklos atvirkščiai kiaušiniškos, išgaubta 
nugarėle, suspaustu pagrindu, vienu galu 
siauresniu, kitu – platesniu paviršiumi, 
raudonai rudos, 2,0–5,0 mm ilgio, 1,3–
2,9 mm pločio, 0,6–1,1 mm storio. 1000 
sėklų vidutiniškai sveria 3,4 g. Sėklos 
sudaro apie 3 % visos vaisių masės. Žydi 
gegužės–birželio mėn., vaisiai subręsta 
rugsėjo mėn. ir kabo ant šakučių iki pat 
šalnų.

Tai 4–20 m aukščio medis arba krūmas. 
Vaistams vartojami vaisiai. Jų preparatai 
skiriami nuo avitaminozės (ypač vitamino 
C trūkumo), virškinimo trakto sutrikimo. 
Šermukšnio vaisių nuoviras skatina  
šlapimo išsiskyrimą, stabdo kraujavimą, 
juo taip pat gydoma inkstų, šlapimtakių, 
kepenų, tulžies pūslės uždegimas. Vaisiai 
vartojami gėrimų, konditerijos pramonėje.  
Dekoratyvus, medingas augalas.
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Vaistinis valerijonas – Valeriana officinalis L.

Sėklos plikos ar truputį plaukuotos, 
geltonai rudos, 2,5–4,2 mm ilgio, 1,2–1,7 
mm pločio, 1,2–1,5 mm storio. Pilvelio 
pusėje yra trys išilginės skiauterėlės, 
nugarėlės pusėje – viena. 1000 sėklų 
sveria 0,5–0,8 g. Žydi birželio–liepos mėn., 
vaisiai subręsta liepos pabaigoje. Sėklos  
per 2 metus netenka daigumo. 

Daugiametis, iki 2 m aukščio žolinis 
augalas. Vaistams vartojami vėlai rudenį 
kasami šakniastiebiai su šaknimis. 
Valerijono preparatai vartojami, padidėjus 
centrinės nervų sistemos jaudrumui, nuo 
nemigos, isterijos, širdies kraujagyslių 
sistemos neurozės, lygiųjų raumenų  
spazmų. Liaudies medicinoje vartojami 
virškinimui gerinti, plaučių uždegimui 
gydyt, širdies skausmų, nemigos.
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Didžiažiedė tūbė – Verbascum densiflorum Bertol. 

Dėžutė kiaušiniška, apaugusi plaukeliais 
ir atsidaranti dviem vožtuvėliais, 5–8 mm 
ilgio. Sėklos kūgiškos, matinės, duobėtos. 
Duobelės gilios, išsidėsčiusios išilginėmis 
eilėmis. Sėklos rudos, pilkai rudos, 0,7–1,0 
mm ilgio, 0,5–0,6 mm pločio ir storio. 
Prinoksta rugpjūčio mėn. 

Dvimetis, 30–200 cm aukščio augalas. 
Žydi liepos–rugpjūčio mėn. Vaistams 
vartojami tūbių žiedų vainiklapiai su 
kuokeliais (be taurelių). Žieduose yra daug 
polisacharidų, gleivių. Tūbių preparatai 
skatina atsikosėjimą, sergant viršutinių 
kvėpavimo takų gleivinės uždegimu, 
persišaldžius, užkimus. Išoriškai vartojama 
nudegimams, skalauti sergant gerklės 
uždegimams, angina. Dekoratyvus ir 
medingas augalas.
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