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Dendrologija

Rūšinės pušys –  
kokios jos  
Lietuvoje?

Gražiausios pušų veislės yra skiepytos, 
dekoratyvinės. Kokias iš jų galima ir verta 
auginti Lietuvoje, pataria Stučkų medely-
no (Prienų r.) šeimininkai Ilona ir Darius 
Stučkai.

Pabaiga. Pradžia Nr. 8

Menas skiepyti
Visi dekoratyviniai žemaūgiai augalai pagal 

kilmę skirstomi į dvi kategorijas – savaime 
augančias rūšis ir įvairias jų mutacijas ar dirb-
tinai išvestas žemaūges morfologines formas. 

Savaiminis naujų formų susidarymas 
būdingas rūšims, kurių natūralaus išplitimo 
arealas labai skiriasi klimato ir ekologinėmis 
sąlygomis. Šių savaime atsiradusių formų yra 
ne tiek jau daug. 

Dauguma dekoratyvinių pušų veislių 
kilusios medelynuose, botanikos soduose, 
augalų tyrimo centruose ir yra kryptingo 
selekcinio darbo rezultatas. Daug naujų 
pušų veislių kilusios iš raganų šluotų, t. y. 
genetinių mutacijų. 

Skiepijimas – augalų vegetatyvinis daugini-
mo būdas ūglio dalimi pavasarį arba akiavimo 
būdu antroje vasaros pusėje. Dauginimo 
sėklomis atsisakoma todėl, kad dauguma 
dekoratyvinių pušų iš viso neužmezga sėklų, 
be to, iš sėklų išauginti sėjinukai dažniausiai 
neišsaugo formai ar veislei būdingų požymių. 

Stučkų medelyno veiklos pagrindas – 
pavasarinis skiepijimas ūglio dalimi. Kasmet 
ūkyje paskiepijama apie 20 000 spygliuočių 
sodinukų. Šiai veiklai plėsti pasodinome 
motininių, labai gražių ir retų pušų veislių 
kolekciją, nes skiepydami naudojame tik 
savo įskiepius, kurie yra patikrinti natūralių 
lietuviškų meteorologinių sąlygų. 

Šiai veiklai tobulinti dažnai lankome 
kolegas Lenkijoje, Olandijoje. Daugelis jų 
skiepija ne vieną dešimtmetį, nuoširdžiai 
dalijasi patirtimi. Mūsų išvada viena – kol 
kas mes juos vejamės, bet jie toli nepabėgs, 
lietuviai juk darbštūs žmonės.

Miniatiūrinių  
formų pušys 

Kalninė pušis ‘Nerost’ (Pinus mugo ‘Ne-
rost’) – miniatiūrinė, suploto rutulio formos, 
labai lėtai auganti pušis. Per 10 metų užauga 
apie 0,2 m aukščio ir 0,5 m pločio. Metiniai 
ūgliai – 4–5 cm, augantys horizontaliai. Spygliai 
pluošteliuose po du, 4–5 cm ilgio, tamsiai žali, 
trumpi, tankūs.

 Veislė atspari šalčiui, mėgsta saulėtas 
vietas, nereikli gruntui. Labai graži įskiepyta 
į kotelį. Auginama alpinariumuose, gražiai 
dera vazoninėse kompozicijose. 

Pirėninė pušis ‘Heideperle’ (Pinus un-
cinata ‘Heideperle’) – miniatiūrinė veislė, 
labai lėtai auganti, su tankia, rutuliška laja. 
Spygliai trumpučiai, sodriai žalios spal-
vos. Jauni ūgliai per metus paauga apie  

3–4 cm. Po 10 metų paauga iki 0,5 m aukščio 
ir 0,6 m pločio. 

Dirvai ši pušis nereikli. Sodinama alpinari-
umuose, lauko vazonuose, mažose erdvėse. 
Labai gražiai atrodo skiepyta į kotelį. 

Pirėninė pušis ‘Paradekissen’ (Pinus 
uncinata ‘Paradekissen’) – labai graži, 
miniatiūrinė veislė. Metiniai ūgliai 2–3 cm. 
Spygliai labai trumpi, tamsiai žali. Per 10 
metų kalninės pušys užauga apie 20 cm 
aukščio ir 50 cm pločio, šiek tiek suploto 
rutulio formos. Dirvai nereikli, mėgsta sau-
lėtas vietas. Sodinama šlaituose, mažose 
erdvėse, kompozicijose su kitais augalais 
lauko vazonuose, alpinariumuose.

Pirėninė pušis ‘Ježek’ (Pinus uncinata 
‘Ježek’) – viena iš populiariausių, miniatiūrinė, 
labai lėtai auganti pirėninės pušies veislė. 
Auga taisyklinga rutulio forma. Per 20 metų 
užauga iki 0,4 m skersmens. Spygliai trumpi, 

PUŠYS – PAGAL FORMAS
Apžvelgiame Stučkų medelyno pušis pagal formas.

Kalninė pušis ‘Nerost’ Pirėninė pušis ‘Paradekissen’
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• plikasėklių (spygliuočių) 
spygliakričio, šakelių džiūvimo

• nekrozių – 
audinių ar 
augalo dalių 
žuvimo, 
pajuodavimo

• chlorozių – 
lapų, ūglių, 
stiebų 
spalvos 
pakitimų

• valkčių – 
baltų ir pilkų 
apnašų 

• rudų apnašų, 
rudavimo

• dėmių

PAVASARINIS PURŠKIMAS
Spygliuočiams, dekoratyviniams auga-
lams, vaismedžiams ir vaiskrūmiams nuo:
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smulkūs, iki 2 cm ilgio, tamsiai žali. 
Geriausiai auga lengvesniuose, laidžiuose 

dirvožemiuose, saulėtose vietose ar daliniame 
pavėsyje, ištverminga sausrai. Gražiai atrodo 
paskiepyta į kotelį, tinka auginti vazonuose. 

Pirėninė pušis ‘Ježek’ labai populiari tarp 
pušų kolekcininkų, želdinių specialistų, tinka 
japoniškiems sodams.

Piramidės  
formos pušys

Kalninė pušis ‘Ofenpass’ (Pinus mugo 
‘Ofenpass’, sin. Pinus uncinata ‘Ofenpass’) – 
 lėtai auganti piramidės formos pušis, labai 
tanki, spygliai tamsiai žali. 10 metų augalas – 
 0,7 m aukščio, 0,5 m pločio. 

Pušis nereikli dirvožemiui, geriausiai 
auga pusiau rūgščiame arba neutraliame 
dirvožemyje, taip pat atspari žemoms tempe-
ratūroms. Mėgsta saulėtą arba pusiau saulėtą 
vietovę. Tinka sodinti prie namų esančiuose 
mažuose ir vidutiniuose alpinariumuose, 
šlaituose, auginti vazonuose.

Bankso pušis ‘Banská Štiavnica’ (Pinus 
banksiana ‘Banska Štiavnica’) – lėtai au-
ganti pušis, netvarkingos, kiek piramidiškos 
formos. Šakų išsidėstymas primena bangas. 
Spygliai 2–3 cm ilgio, ryškiai žali, platesni nei 
kitų pušų rūšių. Metinis ūglis – apie 5 cm. 

Šios veislės pušys gerai auga įvairiame 
grunte, visiškai atsparios šalčiui ir sausroms, 
pakenčia dalinį pavėsį, mėgsta saulėtą vietą. 
Dėl savo netipinės išvaizdos papuoš mažo 
ir vidutinio dydžio alpinariumus, taip pat 
gražiai atrodytų pasodinta kaip akcentas po 
vieną ar grupėmis.

Juodoji pušis ‘Oregon Green’ (Pinus ni-
gra ‘Oregon Green’) – labai graži, taisyklinga, 

tvirtomis lenktomis šakomis juodosios pušies 
veislė. Spygliai tamsiai žali, pluošteliuose po 
du, ilgi, iki 15 cm, glaustai išsidėstę prie šakelės. 
Tai charakteringiausias šios veislės bruožas. 

Pušies ‘Oregon Green’ labai dekoratyvūs 
balti pumpurai, panašūs į žvakes. Laja – pla-
čiai kūgiška. Per 10 metų užauga 3 m aukščio 
ir 2 m pločio. Dirvai ir drėgmei nereikli. 

Atspari žemai temperatūrai, mėgsta sau-
lėtas vietas. Jauna auga vidutiniškai greitai. 
Želdynuose dažnai sodinama pavieniui ir 
grupėmis, tinka šlaitams apželdinti. 

Žefrėjo pušis ‘Joppi’ (Pinus jeffreyi 
‘Joppi’) – palyginti lėtai auganti, viena puoš-
niausių pušų veislių. Po 10 metų užauga 3 m 
aukščio, 2 m pločio, išsiskiria labai gražiais, 
žaliais, itin ilgais, taisyklingais, spinduliškai 
išsidėsčiusiais spygliais ir didžiuliais, iki  
30 cm ilgio kankorėžiais. 

Kaip ir visos pušys, geriausiai auga len-
gvesniame grunte, mėgsta saulėtą vietą. 
Tinka sodinti kaip akcentą pavieniui, kad 
išryškėtų labai taisyklinga piramidės forma.

Kolonos formos pušys
Juodoji pušis ‘Zimmer’ (Pinus nigra ‘Zi-

mmer’) – tanki, glaustašakė, kolonos formos 
pušies veislė. 10 metų ši pušis siekia 1,5 m 
aukštį ir 0,5 m plotį. Šakos tankios, stambios, 
metiniai ūgliai – apie 15 cm. Spygliai ilgi, 
12–14 cm ilgio, tamsiai žali, blizgūs, tankūs. 

Dirvai nereikli, mėgsta saulėtas vietas. 
Labai atspari užterštam orui ir šalčiams. 
Sodinama alpinariumuose, grupėmis ar 
pavieniui. Labai puošni iš ‘Zimmer’ veislės 
pušų pasodinta gyvatvorė. 

Juodoji pušis ‘Green Tower’ (Pinus 
nigra ‘Green Tower’) – tanki, glaustašakė, 
kolonos formos pušies veislė. 10 metų pušis 

siekia 1,45 m aukštį ir 0,45 m plotį. Šakos 
tankios, stambios, viršūnėse su dideliu ryš-
kiu pumpuru. Spygliai ilgi, 10–12 cm ilgio, 
tamsiai žali, blizgūs, tankūs. 

Dirvai nereikli, mėgsta saulėtas vietas. 
Labai atspari užterštam orui ir šalčiams. 
Sodinama alpinariumuose, grupėmis ar 
pavieniui. Labai puošniai atrodo iš ‘Green 
Tower’ veislės pušų pasodinta gyvatvorė.

Juodoji pušis ‘Green Rocket’(Pinus 
nigra ‘Green Rocket’) – tanki, glaustašakė, 
kolonos formos pušies veislė. 10 metų pušis 
siekia 2–2,5 m aukštį ir 1 m plotį. Šakos 
tankios, stambios, viršūnėse su dideliu ryškiu 
pumpuru. Spygliai ilgi, 15 cm ilgio, tamsiai 
žali, blizgūs, tankūs. 

Dirvai ši pušis nereikli, mėgsta saulėtas 
vietas. Labai atspari užterštam orui ir šalčiams. 
Sodinama alpinariumuose, grupėmis ar 
pavieniui. Labai puošniai atrodo iš ‘Green 
Rocket’ veislės pušų pasodinta gyvatvorė, 
kuri auga vidutiniškai. 

Pirėninė pušis ‘Ježek’

Bankso pušis ‘Banska Štiavnica’

Juodoji pušis ‘Oregon Green’

Žefrėjo pušis ‘Joppi’ Juodoji pušis ‘Zimmer’

‘Green Tower’

Juodoji pušis ‘Green Rocket’
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Besidriekiančių  
formų pušys

Kalninė pušis ‘Krauskopf’ (Pinus mugo 
‘Krauskopf’) – tanki, žeme besidriekianti 
forma. Šakos trumpos, prigludusios prie 
žemės. Spygliai tamsiai žali. Po 10 metų bus 
0,2 m aukščio ir išsiplės 0,5–0,7 m. 

Geriausiai auga saulėtoje vietoje. Dirvai 
ir drėgmei nereikli. Tinka sodinti mažose 
erdvėse, takelių apvadams, alpinariumuose, 
grupėmis ar deriniuose su kitokių formų 
dekoratyviniais augalais, terasos induose.

Paprastoji pušis ‘Albyns’ (Pinus sylvestris 
‘Albyns’) – labai graži, besidriekianti, lėtai 
auganti paprastosios pušies veislė. Spygliai 
mėlyni, ilgi, kaip ir visos paprastosios pušys –  
dvispyglė. Jau būdama jauno amžiaus užaugi-
na daugybę (iki 8 cm ilgio) labai dekoratyvių 
kankorėžių. 10 metų pušaitė būna apie 0,3 m  
aukščio ir apie 1,5 m pločio. 

Mėgsta derlingesnę, lengvą dirvą, saulėtą 
vietą. Gražiai atrodo svyranti nuo šlaitų ir 
dekoratyvinių sienelių, terasos vazonų. Dažnai 
sodinama alpinariumuose.

Paprastoji pušis ‘Hillside Creeper’ (Pi-
nus sylvestris ‘Hillside Creeper’) – viena 
iš gražiausių besidriekiančios pušies veislių. 
Metiniai ūgliai – apie 15–20 cm. Vasarą 
spygliai melsvai žali, žiemą – gelsvai žali. Per 
10 metų pušaitė užauga apie 0,3 m aukščio 
ir 1,5–2 m pločio. 

Gerai auga saulėtoje vietoje, vidutiniškai 
derlingoje, priesmėlio, lengvai rūgščioje, 
laidžioje dirvoje. Sodinama šlaituose, mažose 
erdvėse, kompozicijose su kitais augalais, 

alpinariumuose. Tai puiki alternatyva šliau-
žiantiesiems kadagiams.

Veimutinė pušis ‘Pendula’ (Pinus stro-
bus ‘Pendula’) – nepaprastai originali pušis 
svyrančiomis, besidriekiančiomis liaunomis 
šakomis. Auga gana greitai, metiniai ūgliai –  
30–50 cm. 

Šioms pušims prie pat kamieno įkalamas 
kuolelis, prie kurio kartą per metus pririšamas 
centrinis ūglis. Jo netvirtinant pušis auga žema 
ir plati. Šias pušis sodinant tankiau, galima 
formuoti sienelę. Kaip ir visų veimutinių pušų, 
‘Pendula’ pušies spygliai gražūs, metališkai 
melsvos spalvos, užaugantys iki 12 cm ilgio. 

Tinka sodinti saulėtose vietose, geriausiai 
auga lengvame grunte, nemėgsta sunkios 
molingos dirvos, jautroka sausrai. Dėl savo 
puošnumo tinka sodinti kaip alpinariumo 
akcentą, papuoštų reprezentacinę erdvę. 
Gražiai atrodo svyranti ant akmenų ir de-
koratyvinių sienelių. 

Rutulio formos pušys
Kalninė pušis ‘Benjamin’ (Pinus mugo 

‘Benjamin’) – lėtai auganti pusrutulio formos 
pušis, labai tanki, spygliai žali. Gražiai atrodo 
paskiepyta aukščiau. Tada atsiskleidžia tai-
syklinga pusrutulio forma. 10 metų augalas 
užauga apie 0,3 m aukščio, 0,5 m pločio. 
Po daugelio metų pasiekia 0,8 m aukštį ir 
1 m plotį. 

Pušis ‘Benjamin’ labai atspari ligoms, 
nereikli dirvožemiui, geriausiai auga pusiau 
rūgščiame arba neutraliame dirvožemyje, taip 
pat atspari žemoms temperatūroms. Mėgsta 
saulėtą arba pusiau saulėtą vietovę. Tinka 

sodinti prie namų esančiuose alpinariumuose, 
šlaituose, auginti vazonuose.

Kalninė pušis ‘Varella’ (Pinus mugo 
‘Varella’) – lėtai auganti, labai įdomi kalninės 
pušies veislė. Auga tankia, taisyklinga rutulio 
formos laja. Spyglių kuokštai užauga du kartus 
per šiltąjį sezoną.

Charakteringa tai, kad pavasarį išaugantys 
spygliai yra ilgi, apie 10 cm ilgio, tamsiai žali, 
o vasarą išauga nauji dekoratyvūs, trumpesni 
spygliai. Spygliai auga kuokšteliais, todėl ši 
pušis neturi kitoms pušims būdingos, daug 
kam negražios augimo fazės, kai kelis mėne-
sius matomi nauji ūgliai be spyglių. 

Po 10 metų užauga 0,6 m taisyklingas 
rutulys. Po daugelio metų pasiekia 1,2–1,5 m  
aukštį. Auga įvairioje žemėje, geriausiai – pu-
siau rūgščiame arba neutraliame dirvožemyje, 
visiškai atspari šalčiui. 

Mėgsta saulėtas ar iš dalies saulėtas augimo 
vietas. Tinka auginti alpinariumuose, šlaituose, 
gražiai dera vazoninėse kompozicijose. Labai 
gražiai atrodo paskiepyta į kotelį.

Kalninė pušis ‘Mops Midget’ (Pinus 
mugo ‘Mops Midget’) – lėtai auganti rutulio 
formos pušis, labai tanki, spygliai sodriai žali. 
Gražiai atrodo paskiepyta į aukštesnį kotelį. 10 
metų augalas – 0,3 m aukščio, 0,4 m pločio. 

Pušis ‘Mops Midget’ atspari ligoms, ne-
reikli dirvožemiui, geriausiai auga pusiau 
rūgščiame arba neutraliame dirvožemyje, 
taip pat atspari žemoms temperatūroms. 
Mėgsta saulėtą arba pusiau saulėtą vietovę. 
Tinka sodinti prie namų esančiuose mažuose 
ir vidutiniuose alpinariumuose, šlaituose, 
auginti vazonuose.

Pirėninė pušis ‘Titus’ (Pinus uncinata 

Dendrologija
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‘Titus’) – lėtai auganti rutulio formos pušis, 
labai tanki, spygliai žali, suaugę po du. Gražiai 
atrodo paskiepyta į aukštesnį kotelį. 10 metų 
augalas – 0,4 m aukščio, 0,5 m pločio. 

Pušis ‘Titus’ nereikli dirvožemiui, geriausiai 
auga pusiau rūgščiame arba neutraliame 
dirvožemyje, taip pat atspari žemoms tem-
peratūroms. 

Mėgsta saulėtą arba pusiau saulėtą vie-
tovę. Tinka sodinti prie namų esančiuose 
mažuose ir vidutiniuose alpinariumuose, 
šlaituose, auginti vazonuose.

Kalninė pušis ‘Minikin’ (Pinus mugo 
‘Minikin’) – lėtai auganti, šiek tiek suploto 
rutulio formos. Metiniai ūgliai – 4–6 cm, 
auga tankiai. Spygliai sodriai žali, trumpi, 
3 cm ilgio. Per 10 metų užauga iki 0,5 m 
aukščio, 0,7 m pločio. 

Geriausiai auga saulėtoje vietoje. Veislė 
atspari šalčiui, nereikli gruntui. Labai graži 
įskiepyta į kotelį. Auginama alpinariumuose, 
gražiai dera vazoninėse kompozicijose.

Kalninė pušis ‘Carsten’s Wintergold’ 
(Pinus mugo ‘Carsten’s Wintergold’, sin. 
Pinus mugo ‘Carsten’) – žemaūgė, šiek 
tiek suploto rutulio formos, metiniai ūgliai –  
5–7 cm, trumpi, šviesiai žali, o po rudens 
šalnų iki vegetacijos pradžios jie būna inten-
syvios geltonos spalvos. Per 10 metų užauga 
apie 50–70 cm aukščio ir pločio. Sodinama 
šlaituose, mažose erdvėse, kompozicijose su 
kitais augalais, alpinariumuose, apvadams 
prie takų ar įvažiuojamųjų kelių.

Pirėninė pušis ‘Hnizdo’ (Pinus uncinata 
‘Hnizdo’) – lėtai auganti, rutuliškos formos. 
Tanki laja, šakutės trumpos. Spygliai tamsiai 
žali, trumpi, apie 4 cm. 20 metų pušis ‘Hnizdo’ 

užauga iki 1 m aukščio ir pločio. Per metus 
ūgliai paauga po 4–5 cm.

Pušis ‘Hnizdo’ nereikalauja išskirtinių 
sąlygų, atspari šalčiui, gerai auga saulėtoje 
vietoje. Sodinama mažuose sodybų sklypuo-
se, nedideliuose ir vidutiniuose alpinariu-
muose, japoniško stiliaus sodeliuose. Geriau 
auga lengvoje žemėje, lengvai rūgščioje ar 
neutralioje terpėje.

Kalninė pušis ‘Golden Glow’ (Pinus 
mugo ‘Golden Glow’) – įdomi veislė, auganti 
rutuliška forma, kurios metinis prieūgis yra 
vidutinis, apie 10 cm per metus. Po 10 metų 
pasiekia 1 m aukštį ir plotį. Charakteringiausia, 
kad žiemą spygliai pakeičia spalvą iš žalių į 
auksinio atspalvio geltonus, kurie pavasarį 
vėl tampa ryškiai žali. 

Pušis ‘Golden Glow’ gerai auga įvairiame 
grunte, visiškai atspari šalčiui, pakenčia dalinį 
pavėsį, mėgsta saulėtą vietą. Tinka sodinti 
prie namų, vidutinio ir didelio dydžio alpi-
nariumuose po vieną ar grupėmis, galima 
sodinti gyvatvorėms.

Kalninė pušis ‘Little Goldstar’ (Pinus 
mugo ‘Little Gold Star’, syn. Pinus mugo 
‘Laarheide’) – lėtai auganti pusrutulio formos 
kalninė pušis. Būdinga, kad spygliai pakeičia 
spalvą į auksinę ne žiemą, bet vėlyvą rudenį, 
o pažaliuoja pavasarį. Per 10 metų užauga 
0,4 m aukščio ir 0,7 m pločio. 

Pušis ‘Little Goldstar’ gerai auga įvairia-
me grunte, visiškai atspari šalčiui, pakenčia 
dalinį pavėsį, mėgsta saulėtą vietą. Tinka 
sodinti prie namų, mažo ir vidutinio dydžio 
alpinariumuose po vieną ar grupėmis, taip 
pat suteikia papildomos spalvos ir ryškumo 
alpinariumo kompozicijose.

Hondinė pušis ‘Jane Kluis’ (Pinus den-
siflora ‘Jane Kluis’) – lėtai auganti, tanki, 
suploto pusrutulio formos pušis. Po 10 metų 
pušis užauga apie 0,8 m pločio 0,5 m aukščio. 
Spyglių kuokštai stori, nukreipti į paviršių. 
Spygliai apie 10–12 cm ilgio, stori, gražaus 
smaragdinio atspalvio. 

Geriausiai auga lengvesniuose, gerai 
išdrenuotuose dirvožemiuose, taip pat auga 
ir saulėtose vietose ar daliniame pavėsyje, 
ištverminga sausrai. Gražiai atrodo paskiepyta 
į kotelį, tinka auginti vazonuose (tik žiemą 
reikėtų vazoną apsaugoti nuo šalčio), taip pat 
mažuose ir vidutinio dydžio alpinariumuose.

Juodoji pušis ‘Brepo’ (Pinus nigra ‘Pier-
rick Bregeon’) – viena iš populiariausių, lėtai 
auganti, labai graži veislė. Ypač dekoratyvi 
įskiepyta į kotelį. Laja tanki, pusrutulio formos. 
Spygliai ilgi, apie 10 cm, tamsiai žalios spalvos. 
Per 10 metų užauga apie 0,5 m aukščio, 
0,6 m pločio. Mėgsta saulėtas vietas, dirvai 
ir drėgmei nereiklios. Dažnai auginamos 
lauko vazonuose. 

Juodoji pušis ‘Marie Bregon’ (Pinus 
nigra ‘Marie Bregon’) – viena iš pačių 
gražiausių veislių. Labai tankia, taisyklingos 
rutuliškos formos laja. Spygliai šviesiai žali, 
smaragdo atspalvio, ilgi, tiesūs. Per 10 metų 
užauga apie 0,5 m aukščio. 

Pušis ‘Marie Bregon’ labai dekoratyvi 
įskiepyta į 0,6–0,8 m aukščio kamieną. 

Mėgsta saulėtas vietas, dirvai ir drėgmei 
nereikli. Šios pušys dažnai auginamos lauko 
vazonuose. Sodinamos šlaituose, mažose 
erdvėse, kompozicijose su kitais augalais, 
alpinariumuose. 
Ilonos, Urtės ir Dariaus Stučkų nuotraukos
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