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 Rundāles pils rožu dārza veidošana uzsākta 2004. gadā ar vēsturisko rožu

apzināšanu un koncepcijas veidošanu. Tika izveidoti seši vēsturisko un sugu rožu

laukumi, sadalīti pa laika posmiem, kas saistīti ar pils īpašniekiem.

 1.lauks – rozes , kādas bija pazīstamas Kurzemes hercogistes pastāvēšanas laikā 

līdz 1795.gadam.

 2.lauks - rozes, kas atbilst nākošo pils īpašnieku grāfa Valeriana Zubova laikam 

līdz kņaza Platona Zubova nāvei 1822.gadā .

 3. lauks  - sugu rozes un to hibrīdi, kas biežāk izmantoti selekcijā. 

GALLICANAE. CINNAMOMAE , CANINAE un CAROLINAE sekcijas

 36. lauks – rozes, kas bija modē grāfu Šuvalovu laikā no 1823.- 1859. gadam

 37.lauks – rozes, kas varēja augt grāfa Šuvalova Rundāles dārzā līdz 1. pasaules 

karam. Aptver  laika posmu no 1860.-1914.gadam.

 38.lauks – sugu rozes un to hibrīdi. PIMPINELLIFOLIAE, SYNSTILAE, 

INDICAE  sekcijas
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1.lauka - Hercogu rožu dārza shēma



 Šajā laukumā aug vēsturisko rožu kolekcijas senākā daļa, kas raksturo 
iespējamos Kurzemes hercoga dārzā augušo rožu veidus. No arhīvu 
dookumentiem zināms, ka hercogam Pēterim piegādāti 160 rožu stādi, no 
tiem 50 simtlapu rozes Rosa x centifolia, 30 franču rozes Rosa gallica, 30 
Damaskas rozes Rosa x damascena un 30 raibas angļu rozes Rose 
d`Angleterre – Rose York and Lancaster. Augu atlase veikta, ievērojot 
laika periodu no vissenākajiem laikiem līdz hercogistes pastāvēšanas 
beigām 1795. gadā. Lielākais vairums ir sugu rožu formas, kurām 
vēsturiski piešķirti nosaukumi, kas ne vienmēr nozīmē atsevišķu šķirni. 
Stādījumi grupēti, ievērojot rožu sugu dalījumu: Gallijas roze (franču 
roze)- Rosa gallica, baltā roze – Rosa  x alba, Damaskas roze – Rosa  x 
damascena, Ķīnas roze – Rosa  chinensis, simtlapu roze – Rosa  x 
centifolia, simtlapu sūnu roze – Rosa  x centifolia muscosa. Senās rozes 
atšķiras no mūsdienu rozēm ar sarkanās krāsas vēso vīna toni, ziedu 
formu un bieži ar ļoti spēcīgu smaržu.







‘La Belle Sultane’, 1795



‘Tuscany’, 1596



‘Charles de Mills’,   1746 



‘Soleil Brillant’,  1790



‘Lustre d`Eglise’, pirms 1790 



‘Rosa Mundi’,  1583



‘White Rose of York’, 1629



‘Maidens Blush’  1797



‘Red  Damask’, 1789



‘Celsiana’, 1732



‘York and Lancaster’, 1551 ‘Blush Damask’, 1759



‘Rose des Peintres’,  1598 



‘Communis’,  1696



‘Old Blush’, 1789 ‘Slaters Crimson China’, 1792 





 Laukumā tiek parādīta vēsturisko rožu kolekcija no 1800. līdz 1822. gadam, 
nosacīti atspoguļojot grāfa Valeriana Zubova un kņaza Platona Zubova  laiku 
Rundāles pilī. Šī kolekcijas daļa ir precīzāk anotējama, jo ir saglabājušies daudzi 
vēsturiski rožu attēlojumi, apraksti un konkrētu rožu audzētāju vārdi, kas saistīti 
ar imperatores Žozefīnes slaveno dārzu Malmezonā pie Parīzes.

 Rožu izvietojums sadalīts pēc rožu sugu dalījuma principa: rozes, kas veidotas no 
vecākajām grupām – R. gallica, R. x damascena, R. x alba un R. chinensis. 
Portlandes roze R. x portandica izveidota, krustojot ‘Slater`s Crimson China’ ar 
rudens Damaskas rozi R. x damascena semperflorens. No jauna radusies 
Burbonas rožu grupa R. x bourbonica, kuras dabas veidotu hibrīdu 1817. gadā 
atrada Burbonas (Reunionas) salā un izveidoja Antuāns Žaks (Jacques), un 
nuazetroze R. Noisettiana, kuras aizsākumi meklējami ap 1819. gadu. Tā radusies 
no ‘Champney`s Pink Cluster’ sēklām, kuras Luijam Nuazetam (Noisette) uz 
Franciju atsūtīja no Dienvidkarolīnas.

 Nozīmīgākie šā laika rožu audzētāji ir bijuši Žaks Luijs Desemē (Descemet), 
Žans Pjērs Vibērs (Vibert), Luijs Klods Nuazets (Noisette). Žiljēns Aleksandrs 
Ardī (Hardy) un  Žans Lafē (Laffay)



 Daudzas šā laukuma rozes savulaik ziedējušas imperatores Žozefīnes dārzā 

Malmezonā. Pateicoties  viņas aizrautībai, dārzā bija savākti ne tikai dažādi 

eksotiski augi, bet arī tobrīd visas pazīstamās rozes. Laikā no 1804.-1810. gadam 

dārzā auga vairāk kā 200 rožu  veidi. Neskatoties uz karu ar Angliju un blokādi, 

angļu firma Kennedy & Lee” Žozefīnei piegādāja Ķīnas rozes. 

 Rozes tika audzētas podos siltumnīcā un iznestas dārzā ziedēšanas laikā. 

Žozefīne radīja Francijā interesi par rožu selekciju. 



‘Gloire des Jardins’ 1814. Jacques Louis Descemet



‘Daphne’  1819. Jean Pierre Vibert



‘Belle sans flatterie’, 1806



‘Pompon Spong’,  1808



‘Caroline de Berry’  1810. Jacques Louis Descemet



Rosa x centifolia ‘Bullata’,  1811. André Dupont



‘Le rire niais ‘, pirms 1810. André Dupont



‘Jeanne d`Arc’,  1818.  Jean PierreVibert



‘Armide’, 1818.  Jean PierreVibert



‘Rose du Roi’,1815,  1812.  Comte Lelieur



‘Rose du Roi à fleurs pourpres’,   1810



‘Duchesse de Portland’;  1812



‘Bernard’;  1818



‘Blush noisette’; 1814.  Philippe Noisette



‘Pompon de Paris’, 1820



 Rožu sugu kolekcija veidota, ievērojot rožu dalījumu sekcijās. Šajā rozārija pusē 
ir vecākās rožu sekcijas: 2. GALLICANAE ar R. gallica, R. x damascena un 
R. x alba, kuras ieveda un sāka kultivēt Eiropā Krusta karu laikā 13. gadsimtā, un 
R. x centifolia, kas izveidota Holandē laikā no 1580. līdz 1710. gadam, 
3. CANINAE, 4. CAROLINAE un 5. CINNAMOMEAE, kā arī to formas un 
hibrīdi, kuri biežāk izmantoti rožu selekcijā. 

 Latvijā augošās sugas ir suņu roze – R . canina, smaržlapu roze – R . Rubiginosa
– R.eglanteria , pačemuru roze – R . corymbifera, ādlapu roze – R . cariifolia,
ābolu roze – R . Pomifera – villosa , tūbainā roze – R . tomentosa no 3. sekcijas, 
rudā jeb maija roze – R . majalis no 5. sekcijas. Dzeloņainā roze – R. 
pimpinellifolia, R.spinosissima, rievainā  vai krokainā roze – Rosa  rugosa, kuras 
dzimtene ir Japāna, Eiropā ievesta 1796. gadā; kļuvusi par Latvijas savvaļas rozi 
19. gadsimtā. Savas krāšņuma un salcietības dēļ tā izmantota arī Latvijas rožu 
selekcijā.

 Kopš 14. gadsimta sākuma līdz 18. gadsimtam Provēnā (Provins) Parīzes tuvumā 
no R. gallica, kuru sauca arī par aptiekas rozi, ieguva rožu eļļu. Laukumā 
apskatāma roze R. x damascena trigintipetala (Kazanlik), kura kopš 16. gadsimta 
beigām tiek speciāli audzēta Bulgārijā rožu eļļas iegūšanai.

 4. sekcijā galvenokārt ir rozes, kas nākušas no Ziemeļamerikas. 5. sekcijas rožu 
vairums savvaļā aug Austrumāzijā.



Rosa gallica afficinalis



Rosa alba semiplena



Rosa blanda, 1789



Rosa moyesii,  1906



Rosa  Macounii



Rosa canina var. Blondaeana, 1861



Rosa Mollis,  1818
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 Rundāles pilī visu 19. gadsimtu līdz pat 1914. gadam darbojušies 
dārznieki, un pils dārzs ir ticis rūpīgi kopts. Šis vēsturisko rožu dārzs 
vienlaicīgi atspoguļo pils īpašnieku grāfu Šuvālovu dzīves laika pirmo 
posmu no 1823. līdz 1859. gadam un rāda lielu rožu daudzveidību, kas 
raksturo intensīvo rožu selekcijas darbu Eiropā un galvenās modes 
tendences. 1852. gada Rundāles inventāra sarakstā minētas simtlapu, 
daudzziedu, nuazetu un atkārtoti ziedošās rozes.

 Rozes ir grupētas, ievērojot rožu sugu sekcijas. Šajā daļā bez 
tradicionālajām grupām apskatāmas arī kopš 1842. gada izdalītā 
remontanto hibrīdu grupa. Žans Lafē (Laffay) izveidoja izturīgu rozi 
remontanto hibrīdu ‘La Reine’, kas kļuva par mātes augu turpmākajām 
atkārtoti ziedošajām rozēm. Pazīstamākie selekcionāri ir Luijs Parmantjē 
(Parmentier), kas strādājis ar gallu (franču) rozēm, Žans Pjērs Vibērs 
(Vibert), kas bija pārņēmis Desemē rožu dārzu un strādāja ar dažādu rožu 
selekciju, un M. Robērs (Robert), kas galvenokārt veidojis sūnainās 
simtlapu rozes.





‘Alain Blanchard’, 1839. JeanPierre Vibert



‘Duchesse de Montebello,’ 1824. Jean Laffay



‘Agar’, 1836. Jean Pierre Vibert



‘Assemblage de Beautés’. 1819. Gentilhomme



‘Château de Namur’, 1842  



‘Louis Philippe’, 1834. Modeste Guérin



‘Tricolore de Flandre’,  1844. Louis Joseph Parmentier



‘Ombrée parfaite’, 1823. Jean Pierre Vibert



‘Prolifera de Redouté’. 1824



‘Blanche fleur’, 1835. Jean Pierre Vibert



‘Josephine de Beauharnais’, 1823. Jean Pierre Vibert



‘Princesse de Lamballe’, 1830. Auguste Miellez



‘Botzaris’, 1856. M.Robert



‘Ispahan’, 1832 



‘Pink Leda’, 1844 



‘Madame Boll’, 1843.  Daniel Boll



‘Blanche fleur ‘, 1835. Jean Pierre Vibert



‘Reine de Centefeuilles’, 1824



‘Robert  le Diable’, 1850



‘Jeanne de Montfort’,  1853. M.Robert



‘Chapeau de Napoléon’, 1826. Kirche



‘Honorine de Brabant’, 1840. 



‘Bourbon Queen’,  1834. Mauget



‘Mlle Blanche Laffitte’, 1851. Henri & Giraud Pradel



‘Louise Odier’, 1851. Jacques Julien Margottin père



‘Gloire des Rosomanes’,  1825.  Plantier



‘Duchesse de Gramont’, 1836. Jean Laffay



‘La Reine ‘, 1842. J. Laffay



‘Anna de Diesbach’, 1858. Francois Lacharme



‘Sidonie’, 1847. Jean Pierre Vibert





 Rundāles pilī visu 19. gadsimtu līdz pat 1914. gadam darbojušies dārznieki un 
pils dārzs ir ticis rūpīgi kopts. Šis vēsturisko rožu dārzs vienlaicīgi atspoguļo pils 
īpašnieku grāfu Šuvālovu dzīves laika otro posmu no 1860. līdz 1920. gadam un 
rāda lielu rožu daudzveidību, kas raksturo intensīvo rožu selekcijas darbu Eiropā 
un galvenās modes tendences.

 Rozes ir grupētas, ievērojot rožu sugu sekcijas. Šajā daļā bez tradicionālajām 
grupām apskatāma arī remontanto hibrīdu grupa, tējas rozes, kas bija populāras 
no 1882. līdz 1910. gadam, agrīnie tējas rožu hibrīdi, daudzziedu rozes un 
vīteņrozes.

 Pazīstamākie šā laika Francijas selekcionāri bija Luijs Levēks (Levêque), Žilbērs 
Nabonāns (Nabonnand), kurš strādāja ar tējas rozēm, Pjērs Ožē (Oger), kas 
veidoja remontantos hibrīdus, Fransuā Lašarms (Lacharme), kas veidoja atkārtoti 
ziedošās rozes un Burbonas rožu hibrīdus, Eižens Verdjē (Verdier), kas veidojis 
sūnainās simtlapu rozes. Savukārt Žozefa Pernē-Dišē (Pernet-Ducher) nopelns ir 
dzelteno rožu radīšana, – viņš izveidoja jaunu Pernē jeb kapucīņu rožu grupu 
R. pernetiana. Strādājot ar 1838. gadā ievesto ‘Persian Yellow’, 1900. gadā viņš 
izveidoja dzeltenīgu tējhibrīdu ‘Soleil d`Or’. 

 Žans Batists Gijo (Guillot) jaunākais 1867. gadā radīja La France’ – pirmo  
tējhibrīdu ‘, kas tiek uzskatīts par moderno rožu ēras sākumu.

 Viljams Pols (Paul) Anglijā veidoja Ķīnas un Burbonas rozes hibrīdus, Rūdolfs 
Gešvinds (Geschwind) veidoja daudzziedu rozes R. multifora hibrīdus un 
tējhibrīdus. 20. gadsimta sākumā ar muskusa rožu R. moschata hibrīdu radīšanu 
nodarbojās Džozefs Pembertons un Pēteris Lamberts Vācijā. 





‘James Mitchell ‘, 1861 Eugène  Verdier  fils 



‘Eugenie Guinoisseau’, 1864. Bertrand Guinoisseau-Flon



‘Goethe’, 1911. Peter Lambert



‘La plus belle des Ponctuées’, 1926.



‘Coralie’,  1828. Auguste Miellez



‘Duc de Cambridge‘, 1840.  Jean Laffay



‘Omar Khayyám’, 1893



‘Comte de Chambord’, 1860. Robert & Moreau



‘Enfant de France’, 1860.Clémens Lartay



‘Duke of Edinburgh’, 1868. George Paul



‘Princess of Wales’, 1871. Philip & Thomas Laxton



‘Reine des Violettes’, 1860. Mille-Mallet



‘Duchesse de Dino’, 1889. Louis Levêque



‘Mademoiselle Franziska  Krüger’, 1873. Gilbert Nabonnand



‘La France’. 1867 Jean -Baptiste André Guillot fils



‘Kaiserin Auguste Victoria’, 1891. Peter Lambert



‘Mme Edmond Rostand’, 1912. Joseph Pernet-Ducher



‘Grossherzog Friedrich von Baden’, 1908. Peter Lambert



‘Paul Kadolozigue’, 1912. 

Peter Lambert



‘Rambling Rector’, 1912 



‘Asta von Parpat’, 1909. Rudolf Geschwind





 Rožu sugu kolekcija veidota pēc rožu sekciju principa. Šajā rožu dārza pusē ir pārstāvētas 

1. PIMPINELLIFOLIAE, 6. SYNSTYLAE, 7. INDICAE rožu sekciju rozes, kā arī to formas un hibrīdi, 

kuri biežāk izmantoti rožu selekcijā. Latvijas klimats neļauj parādīt 8. sekcijas BANKSIAE un 9. sekcijas 

LAEVIGATAE dienvidu zemju savvaļas sugu un hibrīdu veidus, jo tiem ir ļoti zema salcietība. No 

10. BRACTEATAE sekcijas un PLATYRHODON, HULTHEMIA un HESPERHODUS apakšgrupām 

pārstāvētas tikai dažas rozes.

 No 1. PIMPINELLIFOLIAE sekcijas svarīga loma ir bijusi lapsu vai dzeltenajai rozei – R.foetida, kas 

bijusi pamatā moderno dzelteno rožu radīšanā. Kolekcijā ir arī koši oranža roze – R. Foetida bicolor.

Latvijā populāra ir dzeloņainā roze – R. Pimpinellifolia, saukta par maijrozīti, tās pildītā baltā forma. 

Kolekcijā ir vairākas angļu šķirnes ar vīna sarkanu krāsu. Anglijā lieto apzīmējumu Scotch Rose, arī

R.spinosissima. Apskatāma arī vienīgā atkārtoti ziedošā dzeloņainā  roze ‘Stanwel Perpetual’, kas radīta 

1838.gadā Anglijā.

 No 6. SYNSTYLAE sekcijas rozēm, kas jau sen augušas Dienvideiropā, mūžzaļās stīgotājrozes

R. sempervirens un tīrumu roze R. arvensis, izveidotas daudzas iecienītās vīteņrozes, R. wichuraiana ar 

lielām ziedkopām, kuru no Japānas Eiropā ieveda botāniķis Vihura, uzlaboja vīteņrožu kvalitāti, tās sāka 

krustot ar tējrozēm. Daudzziedu rozei R. multiflora bija svarīga loma ne tikai stīgotājrožu, bet arī 

poliantrožu un floribunda rožu veidošanā. 

 No 7. INDICAE sekcijas rozēm svarīga loma atkārtoti ziedošo rožu izveidē bija Ķīnas rozei R. chinensis. 

No tās veidota nuazetroze R. noisettiana, Portlandes roze R. x portlandica un Burbonas roze 

R. x burboniana. Tējas roze R. thea, radusies no ‘Park`s Yellow Tea China’ un R. giganthea.

 Arī poliantrozes R. polyantha ir veidojušās no Ķīnas rozes un daudzziedu rozes krustošanas, kuru 

1875. gadā veica Anrī Gijo (Guillot), radot pirmo šķirni ‘Pâquerette’.

 Šajā laukumā ir iestādīta arī daļa no vēsturiskajam vīteņrozēm , pirmās poliantrozes , Nuazetu, Burbonas

un Ķīnas rozes, kas izveidotas laikā no 1860. līdz 1920. gadam. 



Rosa Xanthina spontanea ‘Canary Bird’



Rosa pimpinellifolia, 1753



‘Juhanusmorsian’   



‘Glory of Edzell’, 1900.



‘Single Red’



‘Queen Mary’ 



‘Double white’,  pirms 1808.  



‘Stanwell Perpetual’, 1838. Lee



‘Double Yellow’, 1820. John Williams



Rosa foetida, 1551.



Rosa foetida bicolor, 1590.



‘Soleil d`Or’, 1900. Joseph Pernet-Ducher



‘Persian Yellow’



Rosa arvensis



Rosa helenae



“American Pillar”, 1902. 



‘Gerbe Rose’, 1904. Laurent Fauque &Fils  



‘Paul Transon’,  1900. Barbier Frères



‘Dr. van Fleet’, 1899. Dr.Walther van Fleet



Adélaide d`Orléans,  1830 



Rosa moschata



‘Dupontii’ , 1817. André Dupont



“Aglaia”, 1896.  Peter Lambert



“Trier”, 1904.  Peter Lambert



‘Danaë’,  1913. Joseph Hardwick Pemberton



‘Heinrich Conrad Söth’,  1919. Peter Lambert



‘Ghislaine Féligonde’, 1916. Eugène Turbat



Rosa chinensis Viridiflora



Rosa chinensis Mutabilis



‘Perle d`Or’, 1884.



‘Sanguinea’, 1887. 



‘Pâquerette’, 1872. Jean Baptiste André Guillot 



‘La Marne’,  1915. 



‘Nathalie Nypels Mevrow’, 1919. Matthias Leenders



‘Prince Napoléon’, 1864. 



‘Variegata di Bologna’, 1909. 





Rosa rugosa – Krokotā roze 



‘Souvenir de Philémon Cochet ‘, pirms 1899. Philémon Cochet



‘Thusnelda’, 1886. Franz Hermann Müller



‘Rose  à Parfum de l`Hay’,1901. Jules Gravereaux



Nikolauss Hartviss (* 1793-1860) - dārznieks no Rīgas, kurš vadīja Ņikitas

botānisko dārzu Jaltā kopš 1827.gada, nodarbojās ar jaunu rožu veidošanu.

1834.gada Ņikitas botāniskā dārza katalogā bija Hartvisa veidotās rozes ar

nosaukumiem, kas saistīti ar Latviju – ‘Blanche de Riga’, ‘Belle de Livonie’,

‘Incomparable de Livonie’ ,’Ombre de Riga’, ‘Foncée-brillante de Livonia’

Tie ir R.alba un R.gallica rožu hibrīdi.

1798.gadā Rīgā tika dibināta dārznieka 

Johana Hermaņa Cigras dārzniecība, kura 

1808. gadā jau varēja piedāvāt 89 rožu 

šķirnes. Rozes Rīgā pasūtīja arī kaimiņi no 

Somijas.

‘Belle de Nikita’ 



Rozes audzēja 1836. gadā dibinātajā Kristiana Vilhelma Šoha dārzniecībā, kas 

1898.gadā pārcēlās uz Salaspili. Tā pastāvēja vēl līdz Otram pasaules karam, kaut 
gan īpašnieks jau bija mainījies. Uz šīs dārzniecības pamata 1956. gada izveidots 
Zinātņu akadēmijas botāniskais dārzs. 

Rundāles pils pēdējais dārznieks Augusts                       

Bērziņš bija liels rožu mīļotājs. Pēc 

aizbraukšanas 1915.gadā no Latvijas uz 

Pēterburgu, viņš veidojis rožu aleju Olgas 

muižā (Ольгино ).  

Ar viņu saistīta  leģenda par Rundāles zilo rozi



Rundāles pils dārzā  aug 606 vēsturiskās un sugu rozes, kā arī 20 vēsturisko krokoto rožu 

hibrīdi. 2015.gadā uzsākta  sala jūtīgo tējas un seno tējhibrīdu rožu audzēšana kastēs, lai 

būtu iespējams tās ienest pārziemot telpās. 

‘Etoile de Lyon’, 1876. J.B.A.Guillot fils ‘Souvenir de  J.B.Guillot’, 1897. Pierre Guillot 



Vēsturiskās un sugu rozes iegādātas no: 

Vācijas rožu audzētāju firmām „Rosen Jensen” (Lützow), „Rosenhof

Schultheis”, „Karl Otto Schütt”, „Ruf Bioland Rosenschule”, „Rosenschule

Martin Weingart”, „Karl Zundel Baum und Rosenschule”,

Lielbritānijas firmas „David Austin Roses”, 

Francijas firmām „Les Rosiers du Berry” , „Les Roses Anciennes André Eve”

Itālijas firmas „La Campanella”, 

Beļģijas firmas „Daniel Schmitz Roses”, 

Dānijas firmas „Knud Pedersen Planteskole”,

Zviedrijas firmas „Flora Linnea”,

Somijas firmām „Oulujoen Taimisto” un „Hongiston Taimisto”.


