
Oranžērijas
Eiropā 

Izstādes materiāli 
2013. gads

papildināti 2021.gadā  

L.Lancmane 

1608



Oranžērijas ir bijušas baroka dārzu neatņemamas sastāvdaļas. Rundāles
pilī vienlaicīgi ar pils celtniecību un dārza veidošanu hercogs lika
projektēt arī oranžēriju un sagādāt nepieciešamos oranžērijas augus.

Prezentācijas uzdevums parādīt oranžēriju veidošanas priekšvēsturi,
siltumnīcu veidošanos un eksotiskos augus, kuri tika audzēti oranžērijās.

Parādīti vairāki pirmo saliekamo oranžēriju paraugi Eiropā, kā arī
oranžērijas slavenu arhitektu izpildījumā, kuras kalpoja ne tikai
citrusaugu pārziemošanai, bet vasarā kļuva par izpriecu vietām
koncertiem, teātra izrādēm un viesībām.

Siltumnīcas radās vēlāk līdz ar nepieciešamību modē nākušajiem
tropiskajiem augiem nodrošināt atbilstošu klimatu visu gadu.
Saglabājušies dažādi paraugi un apraksti racionālu apkures sistēmu
izbūvei. Tika izveidots ēkas tips ar liektu knābjveida nojumi siltuma
akumulēšanai. Šāds oranžērijas risinājums bijis arī Alūksnes parka
oranžērijai 18. gadsimta beigās.

Attēlos parādītie augi minēti lielākajā daļā Eiropas oranžēriju
aprakstos, tāpat kā minēti arī Kurzemes hercoga piļu oranžērijās
konfiscēto augu sarakstos, kas liecina, ka tika izmantotas populārās
dārzkopības rokasgrāmatas, kas informāciju sniedza plašā Eiropas daļā no
Skandināvijas līdz pat Alpiem. Dienvideiropas zemēs augu pārziemošanai
speciālas ēkas nebija nepieciešamas.

Mazāk zināma ir citrusaugu tēma, prezentācijā minētas to pamatsugas
un mūsdienās pazīstamie augļi, jau kā attiecīgo sugu hibrīdi.



Citrons, cedrāts, pomerancs, apelsīns 

Johans Zigismunds Elsholcs (Elsholtz), 1690 



Oranžērija
• 17.gadsimta vidū citrusaugi bija kļuvuši sava skaistuma un dažādā

pielietojuma dēļ par svarīgākajiem augiem. Vispirms valdnieku galmos, bet
arī turīgu pilsoņu dārzos veidojās citrusu kolekcijas. Pievilcīgi bija vienmēr
zaļie augi, vienlaicīgi ziedošie un augļiem pilnie kociņi, to labās ārstnieciskās
īpašības. Bet galvenais bija to simboliskā nozīme.

• Apelsīnkoki un citrusaugi tika pielīdzināti zelta ābolam no mītiskā
Hesperīdu dārza, kur Herkuless pievārējis pūķi, kurš kokus sargāja, zelta
ābolu nonesa uz zemes kā mūžīgās dzīves simbolu, kā balvu par drosmi.

• Džovanni Batista Ferari 1646. gadā Romā iznākušajā grāmatā Herkulesa mītu
turpina atšķirīgi. Titāna Atlanta meitas Aretusa, Egle un Espertusa pameta
Hesperīdu dārzu un katra no tām izvēlējās kādu Itālijas reģionu, kur iestādīja
pa citruskociņam. Grāmatā ir apraksti, klasifikācija un izmantošana.

• Eiropas valdnieki citrusaugus uztvēra kā sava tikuma metaforu.
Valdnieks bija ne tikai kā Herkuless, kas tos atnesis no Hesperidu dārza, bet
arī panācis to izdzīvošanu nepiemērotos apstākļos. Citronu uztvēra arī kā
mūžīgās dzīvības simbolu.

• Citrusi kļuva par baroka laika modes augu. Sākotnēji kociņus stādīja
dārzā dekoratīvā izkārtojumā kvadrātiskos laukumos vai pusapļos. Ziemā
tos vajadzēja nosegt, ceļot virs šiem laukumiem speciālas būves, vai arī
izrakt un pārvietot telpās, ko varēja izdarīt tikai ar nelieliem stādiem.



Hesperīdu dārzs 



Izstādes “No oranžērijas līdz palmu mājai” stends



Štutgartes pomeranču dārzs. 1616

Mateuss Merians



Salomon de Caus  «Hortus Palatinus»  Heidelbergā. 1619
Izjaucama oranžērija



Salomon de Caus. 1624
Daļēji izjaucama mūrēta oranžērija.



Džovanni Batista Ferari  «Hesperides sive de malorum 

aureorum cultura et use». 1646
• 17.gadsimta vidū citrusaugi bija kļuvuši  sava skaistuma un dažādā 

pielietojuma dēļ par svarīgākiem augiem. Vispirms jau valdnieku galmos, bet 
arī turīgu pilsoņu dārzos veidojās citrusu kolekcijas. Pievilcīgi  bija vienmēr 
zaļie augi, vienlaicīgi ziedošie un augļiem pilnie kociņi, to labās ārstnieciskās 
īpašības. Bet galvenais bija to simboliskā nozīme.

• Apelsīnkoki un citrusaugi tika pielīdzināti zelta ābolam no mītiskā Hesperīdu 
dārza, kur Herkuless pievārējis pūķi, kurš kokus sargāja, zelta ābolu nonesa uz 
zemes kā mūžīgās dzīves simbolu, kā balvu par drosmi. (11. no 12 uzdevumiem 
Herkulesam).    

• Džovanni Batista Ferari 1646.gadā Romā iznākušajā grāmatā Herkulesa mītu 
turpina atšķirīgi. Titāna Atlanta  meitas Aretusa, Agle un Espertusa  pameta 
Hesperīdu dārzu un katra no tām izvēlējās kādu Itālijas reģionu, kur iestādīja pa 
citruskociņam. Grāmatā ir apraksti, klasifikācija un izmantošana.

• Eiropas valdnieki citrusaugus  uztvēra kā sava tikuma metaforu. Valdnieks 
bija ne tikai tos kā Herakls atnesis no Hesperidu dārza, bet arī panācis to 
izdzīvošanu nepiemērotos apstākļos. Citronu uztvēra arī kā mūžīgās dzīvības 
simbolu.

• Citrusi kļuva par baroka laika modes augu. Sākotnēji kociņus stādīja dārzā 
dekoratīvā izkārtojumā kvadrātiskos laukumos vai pusapļos. Ziemā tos 
vajadzēja  nosegt, ceļot virs šiem laukumiem speciālas būves, vai arī izrakt un 
pārvietot telpās, ko varēja izdarīt tikai ar nelieliem stādiem. 



Džovanni Batista Ferari «Hesperides...». 1646



Džovanni Batista Ferari «Hesperides...». 1646



Džovanni Batista Ferari «Hesperides...». 1646



Jans van der Grūns (Groen) 
«Der Nederlandsten Hovenier». 1672



Jans van der Grūns «Der Nederlandsten Hovenier». 1672



Jans Commeleins (Commelin) 
«Nederlandtze Hesperides». 1676



Jans Commeleins «Nederlandtze Hesperides».1676



Jans Commeleins «Nederlandtze Hesperides».1676



Jans Commeleins «Nederlandtze Hesperides».1676

1680 Jan Commelin 



Hendrik Cause / Jan Commelin
«De koninglycke Hovenier ...». 1676 



Johann Jacob Agricola / Petrus Nylandt
«L`Agriculture parfaite; ou Nouvelle découverte touchant la 

culture & la  multiplication des arbres, des arbustes et des 
fleurs». 1676    



Johans Jakobs Agrikola/ Petruss Neilands
«Schauplatz des allgemeinen  Haushalten». 1676



Sterbeeck, Franz ««Citricultura oft Regeringhe der uythemsche 
boomen te weten oranien, citroenen, limoenen, granaten, 

laurieren en andere». 1682



Francis Sterbēks «Citricultura ...». 1682



Nasavas –Zīgenes firsta Johana Morica  pils oranžērija 
Klēvē. 1685

Romeyn de Hooghe 



Wolf Helmhardt von Hoheberg  «Georgica curiosa».  1701 



Volfs Helmhards fon Hohebergs «Georgica curiosa».  1701



Johann Christoph Volkamer 
«Nürnbergische Hesperides oder Gründliche Beschreibung der 

Edlen Citronat, Citronen, und Pomerantzen-Früchte». 1708 



Saliekama oranžērija pie Gardas ezera 

Johans Kristofs Folkamers  «Nürnbergische Hesperides...».1708



Grāfa Alegri oranžērija  Kučiano
J.K.Folkamers «Nürnbergische Hesperides ...». 1708



J.K.Folkamers «Nürnbergische Hesperides ...». 1708



J.K.Folkamers «Nürnbergische Hesperides ...». 1708



J.K.Folkamers «Nürnbergische Hesperides ...». 1708
Gostenhofa Nirnbergā



J.K.Folkamers «Nürnbergische Hesperides ...». 1708



Johann Christoph Volkamer
«Continuation der Nürnbergischen Hesperidum». 1714



Oranžērijas parters 
Oranžērijas ar noņemamu jumtu

• Dārzu plānos tika projektēti speciāli parteri ar ornamentālu citruskociņu 
izvietojumu. Zalcdālumas pils oranžēriju veido citrusu kociņu galerijas un 
ar kociņiem piepildīti laukumi pils priekšā. 

• Prinča Eižena pomeranču mājas priekšējā siena tika pavasaros nojaukta.

• Ludvigsburgas pils  1709-14. gadā tika celta Virtembergas hercogam 
Eberhardam Ludvigam. Būvmeistars Donato Džuzepe Frizoni pili 
paplašināja ar jaunu Corps de Logis no divām galerijām, kuru centrālajā daļā 
izbūvēja  kolonādi, kurai ziemā uzlika jumtu, augi tika stādīti podos. 

• Veikersheimas oranžēriju cēlis 1719-23 Johans Kristofs Litihs. Līdz 
1751.gadam vidējai kolonādei noņēma jumtu, ziemā apkurināja ar zaļi 
glazētām krāsnīm gala paviljonos. 1708. dārznieks Kaspars Pihs  grāfam 
Karlam Ludvigam Hoenloe-Veikersheimam vāca eksotiskus augus. 1745. 
gada inventārijā minēti 400 citrusaugi, kā arī citi eksotiskie podaugi – lauri, 
granātābeles, vīģes, cipreses, agaves, dateļpalmas. 



Zalcdāluma (Salzdahlum) pils oranžērijas laukums 

Būvmeistars Johans Baltazars Lauterbahs (Lauterbach), 1688.



Zalcdālumas pils oranžērija kā citrusu galerija.  1688 - 1715



Savojas prinča Eižena pomeranču māja Vīnē. 1737



Savojas prinča Eižena pomeranču māja Vīnē. 1737



Ludvigsburgas pils oranžērija

Donato Džuzepe Frizoni (Frisoni), 1727.



Veikersheimas pils oranžērija

Johans Kristofs Litihs (Lüttich), 1719-1723



Veikersheimas pils dārzs



Oranžērijas kā arhitektūra

• Baroka dārzu tālāka attīstība prasīja izmaiņas. Nojaucamās pomeranču
mājas tomēr līdzinājās šķūņiem. Kociņi bija iestādīti zemē un nebija
pārvietojami dārza dekorēšanai. Logi bija par maziem, lai nodrošinātu
pietiekošu apgaismojumu augiem. Arī apkures nodrošināšana bija
sarežģītāka. Tā radās doma par mūrētām ēkām, kurās ziemā novieto
podaugus, ko vasarā izvieto pēc vajadzības.

• Daudzas oranžērijas ir celtas pusloka veidā, ko noteica funkcionāli
apsvērumi, bet galvenokārt tās bija dekoratīvas prasības. Oranžēriju veidi
varēja būt ļoti dažādi. Tās varēja atrasties pils goda pagalmā, priekšējā
pagalmā, varēja kalpot kā partera ierāmējums, būt par dārza ass
nobeigumu vai veidot patstāvīgu kvartālu. Tās cēla uz terasēm, bet
galvenais - tās veidoja kā izpriecu pilis, kā svētku zāles.

• Berlines Lustgartenā 1685. gadā Johans Arnolds Nērings divu iepriekšējo
koka oranžēriju vietā izbūvēja trešo, kas bija no mūra. 1713. gadā dārzu
pārveidoja, kociņus pārvietoja uz Šarlotenburgu, bet oranžēriju izmantoja
citiem mērķiem.



Francijas paraugs baroka laika oranžērijām

Andrē Lenotrs (1613-1700) Žans Batists de la Kvintinī (1624-1688)



Versaļas pils un oranžērija. 1684-1686



Versaļas oranžērija



Versaļas oranžērijas parters



Medonas (Meudon) Vecā un Jaunā pils.

Oranžērija

. 



Medonas pils un Lielā oranžērija



Medonas pils Lielā oranžērija. Luijs Levo (Le Vau)



Šantijī pils oranžērija

Andrē Lenotrs (Lenôtre), 1670-1688



So (Sceaux) pils oranžērija

Žils Arduēns Mansārs (Hardouin-Mansart), 1685



So pils oranžērija



Klaņjī (Clagny) pils oranžērija. Žils Arduēns Mansārs, 1674-1680.



Berlīnes Lustgartens. 

Johans Arnolds Nērings (Nering), 1685

Petrus Schenck, 1700



Gaibahas pils oranžērija. 

Johans Leonhards Dīncenhofers (Dientzenhofer), 1699

1728



Erlangenes pils oranžērija

Gotfrīds fon Gedelers (Gedeler), 1704-1706

1721



Erlangene (Erlangen). 1721



Erlangenes pils oranžērija



Kaspara Bozes dārzs Leipcigā.  1700 

Leonhards Kristofs Šturms (Sturm), 1685.



Bozes  dārzs pie Grimmisches Tor  Leipcigā. 1691 



Cvingers Drēzdenē. 

Mateuss Daniels Pepelmans (Pöppelmann), 1711



Zorgflītas (Sorghvliet) oranžērija (Holande). 1690



Veisenšteinas pils oranžērija 1728. 

Maksimilians fon der Velšs (Welsch), 1719.



Gunteršteinas pils oranžērija.  1680-96



Richard Bradley 
«New Improvements of Planting and Gardening». 1719



Paul Decker
«Fürstliches Baumeister, oder Architectura Civilis». 1706



Wanstead House oranžērija . 1735



Cerbstas pils oranžērija. 

Johans Kristofs Šice (Schütze), 1736.



Meizelvicas oranžērija (Meuselwitz).
Davids Šacs (Schatz), 1724



Pēterhofas Lielā oranžērija. 

Johans Frīdrihs Braunšteins (Braunstein)

un  Mihails Zemcovs, 1722-24.



Švecingenes pils oranžērija

Alesandro Galli Bibjena (Bibiena), 1748-50. 



Firsta Švarcenberga pils oranžērija Vīnē



Šarlotenburga

Eosandrs fon Gēte (Göthe), 1709-1720.



Šarlotenburgas pils oranžērija



Kasele 1789. gadā.  

Būvmeistars  Johans Konrāds Gīslers  (Giesler), 1702



Oranžērija Kaselē
garums 140 m



Šēnbrunnas pils oranžērija. 1755
Garums 189 m



Viesības Šēnbrunnas pils oranžērijā. 1786



Herrenhauzenes pils oranžērijas projekts



Favorites pils oranžērija Maincā

Maksimilians fon Velšs (Welsch), 1717

Salomons Kleiners, 1726



Nimfenburga 

Jozefs Efners (Effner); Dominiks Žirārs (Girard), 1726



Sansusī pils oranžērija 

Georgs Venceslavs fon Knobelsdorfs (Knobelsdorff), 1747



Švecingenes Jaunā oranžērija

Nikolā de Pigāžs (Pigage), 1761–1763 



Frīdenšteinas pils Gotā, oranžērija

Gotfrīds Heinrihs Krone (Krohne), 1747-74



Frīdenšteinas pils oranžērija  Gotā 



Kensingtonas pils oranžērija. 1704-1705



Vasaras dārza oranžērija Pēterburgā.

1710-1716



Zalcburgas oranžērija. Matiass Dīzels 

Matthias Diesel «Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten 

und Lustgebäude». 1717 



Mirabelles pils Zalcburgā. 1735



Breitena  dārzs Leipcigā pie Grimmas vārtiem 



Filipsrūes dārzs  Hānavā. 

Oranžērija. 1723

1776.



Kenvudhauzas (Kenwood House) pils ar  oranžēriju

Roberts Adams (Adam), 1764-1779



Kjū (Kew) dārza oranžērija

Viljams Čemberss (Chambers), 1761



Kuskovo pils oranžērija  

Fjodors Argunovs, 1761-1763. 



Svētes pils oranžērija 

Severīns Jensens, 1774-1775

Arhitekta  Ilmāra Dirveika rekonstrukcijas zīmējums 



Lustes pils oranžērija. 

Severīns Jensens, 1775



Nurmižu muižas oranžērija. 18.gs.beigas



Elejas pils oranžērija. 

Johans Georgs Ādams Berlics, 1806



Siltumnīcas

• Oranžēriju uzdevums bija galvenokārt nodrošināt citrusaugu, arī dažādu
eksotisko dekoratīvo augu pārziemošanu. 18. gadsimtā intensīvi sāka audzēt arī
dažādus augļus, kuri bija nākuši modē, tostarp arī ananāsus.

• Eiropā ananāsu audzēšanas pionieris līdz ar Vestindijas kompānijas
izveidošanu 1621. gadā bija Holande . Amsterdamas botāniskajā dārzā sāka
audzēt ananāsus 1688. gadā. Hemptonkortā no Kaspara Fagela iegūts stāds auga
1692. gadā. Augļi tika vesti arī agrāk - 1675. gadā karalis Čarlzs II attēlots kopā
ar dārznieku Džonu Rozu, kurš pasniedz ananasu. Ričmondā izaudzēts ananāss
1714./16.gadā. Ananāsu audzēšanai sākumā izmantoja oranžērijas, bet bija
nepieciešams radīt īpašus apstākļus ne tikai ziemā, bet visu gadu. Tāpēc tika
veidota īpaša apkures sistēma speciāli ananāsiem.

• Oranžērijas ar vienu vai divām stiklotām sienām nespēja sniegt augiem
pietiekoši daudz gaismas. Visiem eksotiskajiem tropu augiem bija nepieciešams
vairāk gaismas un vienmērīgs siltums. Dārza rokasgrāmatas 17. gadsimta beigās
un 18. gadsimtā ieteica dažāda veida apkures sistēmas un lielākas stiklotas
virsmas. Parasti tika izmantota viena mūra siena, kurai pārējās plaknes izbūvēja
stiklotas.

• Visvairāk paraugu ir no 19. gadsimta siltumnīcām un Palmu mājām, jo bija
attīstījušās apkures sistēmas, stikla ražošana un metāla konstrukciju
pielietošana.



Ananāsi Eiropā. 1621



Karaļa Čarlza II dārznieks Džons Rouzs (Rose) ar ananasu. 1675



Johans Kristofs Folkamers 
Johann Christoph Volckamer «Continuation der 

Nürnbergischen Hesperidum». 1714

Ananasu siltumnīca.



Johans Kristofs Folkamers, 1714



Johans Jakobs Agrikola 
Johann Jacob Agricola «Schauplatz des Allgemeinen 

Haußhalten».1676



Johans Jakobs Agrikola. 
Johann Jacob Agricola «Schauplatz des Allgemeinen 

Haußhalten».1676



Wanstead House siltumnīca . 1735



Wanstead House Lielā siltumnīca . 1735



Filips Millers  
Philip Miller «The gardeners Dictionary». 1764 



Johans Davids Filks  
Johann David Fülck «Orangerien und Gewächs Häuser»

1720 



Pīters de la Kurts van der Vorts 

Pieter de La Court van der Voort «Byzondere Aenmerkingen 

over het aenleggen van Pragtige en Gemeene landhuizen». 1737



Johans Hermans Knops  

Johann Herman Knoop «Beschouwende en werkdadige hovenier 
konst of  inleiding tot de waareoffening der planten». 1753



Denisa Didro (Diderot) enciklopēdija. 1751



Antuāns Nikolā Dezaljē Daržanvils 
Antoine Nicolas Desallier d`Argenville. 

«Dictionnaire du jardinage:  
rélatif à la  théorie  & à la pratique de cet art;…». 1777



«Traité des Jardins ou le Nouveau de la Quintinye». 1789



«Traité des Jardins ou le Nouveau de la Quintinye». 1789



Dunmore Ananasu māja.  1761



Ananasu māja. 1808.



Johans Vilhelms Meils

Johann Wilhelm Meil «Spectaculum Naturae & Artium». 1761



Zēligenštates (Seligenstadt) abatijas siltumnīca. 1757



Bronbahas (Bronnbach)  klostera siltumnīca. 1773-1775



Bendelebenas (Bendeleben) oranžērija.    1770



Alūksnes siltumnīca - oranžērija



Augi Kurzemes hercoga Ernsta Johana oranžērijās. 1738 -1740

Pampelmuss Pomerancs



Augi Kurzemes hercoga oranžērijās. 1738 -1740

Granātkoks Vīģes koks



Augi Kurzemes hercoga oranžērijās. 1738 -1740

Zīdkoks Olīve



Augi Kurzemes hercoga oranžērijās. 1738 -1740

Zemeņu koks Laurs



Augi Kurzemes hercoga oranžērijās. 1738 -1740

Rosa gallica Rosa centifolia



Augi Kurzemes hercoga oranžērijās. 1738 -1740

Rosa damascena variegata Rosa damascena



Augi Kurzemes hercoga oranžērijās. 1738 -1740

Amerikas agave Juka 



Augi Kurzemes hercoga oranžērijās. 1738 -1740

Arābijas jasmīns Katalonijas jasmīns



Ziedošs apelsīnu kociņš. 1740

Žans Batists Udrī (Oudry) 



Rundāles pils hercoga siltumnīcas apkures kanāla paliekas



Rundāles pils 19.gadsimta siltumnīcas gaisa apkures  kanāli



Rundāles pils siltumnīcas  augi 1852.gada 20.jūlijā



Rundāles pils muzeja siltumnīca –
oranžērija ar 1852.gada grāfu Šuvalovu augu kolekciju



Citronkociņš Rundāles pils Baltās zāles panno


