Kretingos muziejuje prazydo vienas
blogiausiij invazinilj augalij pasaulyje
Ar zinote, kad blogis gali... kvepeti? Uzsukite \ muziejaus Ziemos sodq
siomis dienomis ir tuo isitikinsite patysl Cia prazydo vienas blogiausii} invaziniy augaly pasaulyje, kuris ne tik kvepia, bet ir atrodo Ispudingail
Nors sis tropinis augalas laikomas
vienu didziaushj blogieciij tarp invaziniij, skleidzia nuostabij aromat^. Kretingos muziejus kvieciame
apsilankyti ir pasimegauti nuostabiu kvapu. Tiesa, augalas stipresnj
aromata^ skleidzia rytais, bet ir diena^
2iemos sode maloniai dvelkia.
Kas gi tas augalas? Nuotrauk^
matote, taciau tai - retesnis augalas
ir nelabai tiketina, kad kas nors jj
pazinotumete.
Taigi, susipazinkime. Tai imbieriniij seimos augalas - Gednerio
gedihiumas (Hedychium gardnerianum). Pavadinimas tikrai negirdetas
ir sudetingas, tikriausiai del to jis turi
daug Ikudiskij, paprastesniq vardij:
drugiij imbieras, Kahilio imbieras,
dekoratyvinis imbieras, javieciij
imbieras, imbiero lelija, girliandos
gele. Taciau dazniausiai vadinama
Gardnerio drugeliu ir dekoratyviniu
imbieru", - augal^ pristato Gamtos
skyriaus vedeja Jurgita Terteliene.
Sis zolinis daugiametis augalas yra
kil^s is Himalajq Indijoje, Nepale ir
Butane. Uzauga iki 1,5-2,4 m aukscio, vasaros pabaigqje pasipuosia stipnj aromat^ skleidzianciais, geltonai
raudonais, 20 cm ilgio ziedynais. Kai
augalo uglis zydi, jis nustoja augtL

Nuotraukoje ziedus galite tik pamatyti, bet butina uzsukti \ sodq
ir ikvepti aromato! Jurgitos Tertelienes nuotr.
Tai ilgaamzis daugiametis augalas,
kuris is stipriij saknij formuoja naujus antzeminius uglius. Sis nuostabiai kvepiantis augalas yra itrauktas
j ,,100 blogiausiij invaziniq svetimij
rusii} pasaulyje".
Naujojoje Zelandijoje, Havajuose
ir Azorij salose sis augalas zinomas
kaip ,,laukinis kahili imbieras" yra
jtrauktas j naikintini} invazinilj rusiij saras§ ir yra naikinanias kaip
piktzole.

Naturalioje gamtoje Pietryciij Azijos atograzij miskuose gidihiumij
yra daugiau nei 50 rusiij, jie labai
panasus vienas j kita^ skiriasi tik ziedynij strukturos ir spalvos. Karnbariuose gali buti auginamos tik dvi
rusys. Taciau labiau dekoratyvus ir
maziau kaprizingas, o del to ir daznesnis - Gednerio gedihiumas.
Parengta pagal Kretingos muziejaus Gamtos skyriaus inf.

