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Kokaugu kolekcijas veidošanas principi.

18. gadsimta populārākie koki un krūmi Eiropā 
attēlos.

Par pamatu augu atlasei tika izmantota Anrī Luija Diamela di Monso grāmata –
traktāts par kokiem un krūmiem, kurus audzē Francijā brīvā dabā. (Duhamel du
Monceau “Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine terre”
Paris, 1755 )

Grāmata veidota kā rokasgrāmata ar ieteikumiem, kā ierīkot dārzus, kā aizpildīt
bosketus, lai tie būtu interesanti visa gada garumā. Pa sezonām norādīti koki, krūmi
un ziemciešu puķes, kuri zied vai veido augļus. Aprakstītas atsevišķo augu īpašības,
to dažādās tajā laikā pazīstamās formas un to pielietošanas, kā arī pavairošanas
iespējas.

Grāmata var kalpot kā pieturas punkts arī Rundāles dārza augu izvēlei, jo
raksturo 18. gadsimta vidus bosketu pildījumu principus, kas varētu būt pielietoti
arī Kurzemes hercoga dārzos. Arhīva materiālos atrodamās ziņas par hercoga
dārziem liecina, ka Eiropas mode augu izvēlē Kurzemē ir ievērota, neskatoties uz
klimatiskajām atšķirībām, attiecīgi nodrošinot eksotisko augu segšanu ziemā.

Grāmata papildināta ar grafiskiem attēliem, kuri labi ilustrē augu atšķirības,
ļaujot vieglāk atpazīt augus, kuru nosaukumi atšķiras no mūsdienās lietotajiem.



Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) 

Anrī-Luijs Diamels di Monso (1700-1782) bija franču
botāniķis un inženieris. Viņš tiek uzskatīts par mežu
botānikas, meža izmantošanas un koksnes bioloģijas
pētniecības dibinātāju. 1738. gadā kļuvis par Karaliskās
Zinātņu akadēmijas locekli, nodarbojies ar koksnes pētīšanu,
koku kaitēkļiem. Viņš bija inspektors franču jūrniecībā un
nodarbojās ar kuģubūves problēmām, galvenokārt ar koka
konservāciju.

Diamels di Monso sarakstījis daudzas grāmatas, no tām
1768. gadā sarakstītā grāmata „Traite des arbres fruitiers”
varēs kalpot par rokasgrāmatu hercoga augļu dārza
veidošanā. Savā traktātā par kokiem un krūmiem Francijā
viņš balstījās uz Žozefa Pitona Turnfora kokaugu klasifikāciju,
bet Diamelam di Monso pašam bija arī praktiskas zināšanas,
jo viņš bija nodarbojies ar koku audzēšanu un pavairošanu
kopā ar brāli Aleksandru, viņu īpašumā bija 692 dažādi koki
un krūmi.



Duhamel du Monceau, Henri-Louis. Traité des arbres et 
arbustes qui se cultivent en France en  pleine terre Paris, 

1755



Ieteikumi koku un krūmu izvēlei bosketu pildījumos 

• Pavasara bosketu augi

Martā ieteiktie ziedošie augi ir kizils, zalktenes un mandeļkoki.

Aprīlī ieteikti akmens ķirši, lielie un mazie persiki, bumbieres un kapmirtes.

Maijā ir vislielākais ziedošo augu skaits. Tās ir ievas, dažādi ķirši, karaganas, ceriņi,
korintes, mespili, pirakantas, irbenes, spirejas, slotzari, Jūdasa koki, vainadzītes,
asinszāles, butnerijas, klinšrozītes, zirgkastaņas, sarkanās zirgkastaņas, oši,
robīnijas, stafilejas, filadelfi, kolutejas, tamariksi, djervilas, ligustri, stiraksi.

Jūnijā - grimoņi, eleagni, granāti, plūškoki, rozes, kāperi, sausserži, mežvīteņi,
rododendri, sniegpārslu koki, irbulenes, rozmarīni, salvijas, asinszāles, lavandas,
izopi, mārsili, savvaļas ķirši, vīteņsausserži.

Vasaras un rudens bosketu augi

Jūlijā, augustā, septembrī ieteiktie augi ir gan ziedoši, gan ar augļiem vai skaistām
lapām. Ieteiktas ir platānas, tulpju koki, zīdkoki, Kanādas kļavas, Virdžīnijas
papeles, anonas, gledīčijas, parūkkoki, krūkļi, Ķīnas dateles, ptelejas, karkasi,
ambras koki, etiķkoki, purvmirtes, arālijas, kampši, katalpas, kāperi, mežvīteņi,
kletras, burvju lazdas, hortenzijas, ketmijas, kazenes, ligustri, segliņi.



Ziemas bosketu augi
Diamela di Monso ieteiktie skujukoki ir Libānas ciedrs, priedes, egles, cipreses,

īves, ciedri, tūjas, īleksi, tamariksi, kadiķi, sabīniešu kadiķi un mūžzaļie augi: lauri,
Krētas kļavas, filirejas, korķa ozoli, ķiršlauri, olīves, bukši, zemeņu koki, terminālijas,
grēvijas u.c.

Zemie augi bosketos
Diamels di Monso iesaka, ka bosketos zem lielajiem kokiem un krūmiem

nepieciešams stādīt arī nelielus krūmus un ziemciešu augus. Šim nolūkam viņš
iesaka ligustrus, purvmirtes, rozmarīnu, sparģeļus, rododendrus, kalmijas, salvijas,
rūtas, vērmeles, lavandas, eiforbijas, asinszāles, zalktenes, kapmirtes, mārsilus u.c

Alejās un koku blokiem piemērotie koki
Atsevišķi nosaukti piemērotie koki alejām un cirptiem koku blokiem tā sauktajās

Quinconces: gobas, platānas, ozoli, zirgkastaņas, riekstkoki, kastaņas, zīdkoki,
dižskābarži, liepas, kļavas, papeles, bērzi, robīnijas, Libānas ciedri, priedes un egles.

Prezentācijā augi  izvietoti  pēc latīņu nosaukumiem alfabēta cecībā . 

Attēli piemeklēti atbilstoša laika - līdz 1800.gadam izdotiem botānikas izdevumiem .  
Gadaskaitlis zem attēla norāda  izdevuma gadu. 
Sarakstu skatīt prezentācijas beigās!



Acer – kļava – Maple – Ahorn – Erable -
клен

Di Monso apskata 11 kļavu veidus. Kļavas savu ziedu un skaisto lapu
dēļ ir ātri ienākušas modē, lai veidotu ceļmalas rindas un „zāles”
parkā, pat nelielus mežiņus. Lauka un Montpeljē kļavas lapas
mazākas tāpēc derīgas arī cirptajiem dzīvžogiem un der vietās, kur
skābarži nīkuļo, Krētas kļava derīga gan rudens, gan ziemas bosketiem.
Virdžīnijas kļavas lapas kļūst rudenī skaisti sarkanas, derīgas rudens
bosketiem.

Acer platanoides - parastā kļava ir Latvijas vietējā suga. Latvijā senākās
pazīstamās kļavas 19. gadsimta sākumā ir Cigras 1805. un 1817.gadā
aprakstītās Tatārijas, sudraba, sarkanā, kalnu, Pensivānijas, ošlapu,
Monpeljē, klinškalnu un lauku kļava.

Rundāles kolekcijā ir sekojošas kļavas, Acer saccharinum ‘Piramidalis – sudraba  kļava, Acer sacharum – cukura 
kļava, Acer pseudoplatanus - kalnu kļava ‘Leopoldii’,  Acer campestre - lauku kļavas šķirne ‘Nana’, Acer negundo
- ošlapu kļavas ‘Flamingo’; Acer platanoides – parastā  kļavas šķirnes ‘Paldiskii’, ‘Columnaris’, ‘Tharandt  
‘Fassen`s Black’, Acer x freemanii – Frēmana kļava , Acer palmatum – vēdekļa kļava.



Acer – kļava

1755 1755

Attēlotas kļavu dažādās  lapu 
formas.
1.– kalnu baltā kļava 2. – variegatis
ar raibām lapām, 3. – platanoides,
4. – platanoides  variegata, 
5.- virginiana ar sudrabainu lapu 
apakšpusi, rudenī kļūst sarkanas, 
6. – rubrus Kanādas kļava ar 
sarkaniem ziediem, 7.- campestre -
lauku kļava, 8. – trifolia Montpeljē  
kļava ar trīsdalītām lapām, 
9.- cretica, kas saglabā lapas gandrīz 
visu ziemu, 10. – virginiana ar trīs-
vai piecdalītām lapām, 11. –
canadiensis ar zobotām lapām ar 
trim smailēm. 



1553

Acer  - Acer pseudoplatanus 

1583



Acer major  - Acer platanoides 

1614 1696



Acer campestre

1776 1789



Acer platanoides 

1768 1795



Acer pseudoplatanus

17891737



Acer rubrum

1750 1796



Acer tataricum * Acer monspesulanum

17961794



Acer creticum * Acer saccharinum



Aesculus hippocastanum – zirgkastaņa –
Horse chestnut – Rosskastanie –
Marronnier – конский каштан

Rundāles pils dārzā kastaņas minētas 1736. gada 
augustā, kad dārznieks Veilands pieprasīja 1000 kastaņas 
aleju apstādīšanai. 1737. gada beigās pusē no dārza  bija 
iestādītas 200 kastaņas, bet 300 pieprasītas nākošajam 
gadam. 1738. g. atzīme par 500 gabaliem  septiņas līdz 
astoņas  pēdas augstiem kastaņkokiem, kas saņemti no 
“viņa ķeizariskās majestātes dārza” , no tiem 200 nosūtīti 
uz Rundāli. Sarakstā minēti 1000 gabali sešas līdz 
septiņas  pēdas garie un 2000 gabali  trīs, četras un 
piecas pēdas gari. Līdz 1739. gadam alejās bija iestādīti  
500 kastaņi, dārzā 370 dažādu šķirņu.

Zirgkastaņas  Sv.Romas impērijas sūtnis Ožjē Gislēns Busbeks pieminējis 
Konstantinopolē 1557. gadā, bet 1576. gadā  tos uzdāvināja Karlam Klūsijam, kas 
bija galma botāniķis Vīnes galmā un no turienes šie kastaņi izplatījās visā Eiropā. 
Parīzē tās ievestas no Libānas 1615. gadā, bet Anglijā 1629. gadā. 18. gadsimtā 
zirgkastaņas tika uzskatītas par alejām piemērotiem kokiem skaisto lapu un ziedu 
dēļ.



Aesculus hippocastanum – parastā zirgkastaņa 

Latvijā 19. gadsimta sākumā  
aprakstīta Aesculus hippocastanum –
parastā zirgkastaņa ar lielu izplatību  
un retāk Aesculus flava – palsā 
zirgkastaņa un Aesculus parviflora –
sīkziedu zirgkastaņa.

Rundāles pils teritorijā zirgkastaņas 
veido aleju uz pili, aug kanāla malās, 
centrālajā alejā meža parkā. Liliju 
bosketā iestādīta palsā zirgkastaņa. Meža 
parka centrālā alejā iestādītas  Aesculus x 
carnea – sārtās zirgkastaņas.  

1440



Aesculus hippocastanum - parastā zirgkastaņa 

1581

1601 



Aesculus hippocastanum - parastā zirgkastaņa 

1649 



Aesculus hippocastanum - parastā zirgkastaņa 

1744 1745



Aesculus hippocastanum - parastā zirgkastaņa 
*** Aesculus pavia -sārtā zirgkastaņa 

1786 1786 



Aesculus lutea, Aesculus flava  – dzeltenā 
zirgkastaņa  

1768 1786



Aesculus hippocastanum - parastā zirgkastaņa
*** Aesculus pavia - sārtā zirgkastaņa

1786 1786



Aesculus hippocastanum - parastā zirgkastaņa 

1796 1798



Alnus – alksnis – aune – Alder – Erle -
ольха

Alkšņus var izmantot parkos tālajiem skatu 
punktiem mitrās vietās.Audzēt kā atsevišķus 
kokus, kā dzīvžogu vai arī veidojot biezokni. 
Par alkšņa īpašībām vairāk minēta koksnes 
izmantošana galdniecībā un virtuves trauku 
izgatavošanai, īpašu krāšņu kurināšanai, zaru 
izmantošana vicām, viegliem režģiem, mizas 
izmantošana krāsošanai un ārstniecībā 
vēdera slimību ārstēšanai. 
Dimonso min vairākus alkšņu veidus. Alnus 
glutinosa - melnalksni ar apaļām lapām, 
alksni ar ovālām lapām, Alnus incana –
baltalksni , alksni robotām lapām un trīs 
Alnus montana – kalnu  alkšņu veidus.
Latvijā ātraudzīgs koks, aizņem visas 
nekoptās teritorijas.
Liliju bosketā iestādīta Alnus glutinosa –
melnalkšņa šķirne ‘Aurea ‘ un labirinta 
bosketā  Frangula alnus parastā krūkļa šķrne 
‘Asplenifolia’



Alnus  - alksnis

1440 1520



Alnus – alksnis 

1615 1733



Alnus – alksnis 

1774



Betula – bērzs – Birch – Birke –
Bouleau – береза

Di Monso min Kanādas bērzu kā 
skaistāku par Francijas bērziem un iesaka 
lietot bērzus mitrās vietās, kur citi koki 
negrib augt, kā arī vietās, kuras 
nepieciešams piesegt.

Rundāles pils dārzā Piemiņas un Labirinta 
bosketos  aug Betula pendula – āra bērzs 
‘Purpurea’, ‘Youngii’, ‘Dalecarlica’,

Betula pendula verrucosa – āra , 
kārpainais, nokarenais bērzs, Betula 
pubescens – purva   jeb pūkainais  bērzs, 
‘Aurea’, Betula utilis var. jacquemontii –
baltmizas, Himalaju bērzs, Betula 
alleghaniensis – dzeltenais  bērzs, Betula 
humilis ‘Schrank’ – zemais  bērzs un  
Betula  nana – pundurbērzs.     



Betula – bērzs 

1503 - 1508 1520



Betula alba 

1581 1615



Betula nana – pundurbērzs

1728 1749



Betula pubescens – alba

1737 1776



Betula ovalifolia *** Betula pumila

1747 1770



Betula davurica  - Daurijas bērzs 

1784 



Betula nigra *** Betula alba 

1786 1786



Carpinus betulus – parastais skābardis
Hornbeam – Hainbuche – Charme – Граб 

обыкновенный

Di Monso min piecus skābaržu veidus starp tiem parasto, 
raibo, Kanādas, Libānas, Virdžīnijas skābardi. Viņš ieteic
ņemt atvases mežā un audzēt piecus gadu stādaudzētavā, 
līdz var veidot dzīvžogus piecu, sešu pēdu augstumā. 

Saudzējot saknes jāstāda grāvīšos un jāiestiprina starp
divām vieglu latu joslām, lai nesagāž vējš. Malējos zarus
jāielaiž vienu otrā. Attālums starp skābaržiem viena vai
pusotra pēda. Ja stāds ir veselīgs galotni nevajag nogriezt, 
jo tā ļauj ātrāk iegūt lielāku augstumu kā sānu zari. Franču
apzīmējums dzīvžogiem tiek lietots Charmille, kā
atvasinājums no skābarža nosaukuma Charme. Skābaržus
var stādīt arī vasaras bosketos un mežā.

Senajā Romā izmantoti skābarži dabīgos nocietinājumos.  Trīsdesmit gadu karā 17. 
gadsimtā nocietinājumi veidoti kā necaurejami biezokņi, noliecot galotnes.
Skābarži izmantoti daudzu Eiropas baroka dārzu bosketu dzīvžogu un lapeņu
veidošanai, jo labi pakļaujas cirpšanai. Bieži tiek lietots piramidālais skābardis –
Carpinus betulus fastigiata.



Carpinus betulus – parastais skābardis

1561 1583



Carpinus betulus – parastais skābardis

1745 1761



Carpinus betulus – parastais skābardis 

1783 1767



Catalpa – Katalpa – Catalpa –
Trompetenbaum – Catalpa – Катальпа

Di Monso apraksta četras  Amerikas bignonijas ar oša lapām, 
vienu sauktu par Virdžīnijas jasmīnu, vienu Amerikas bignoniju 
ar īsām pākstīm un bignoniju - Amerikas katalpu ar ceriņu 
lapām un baltiem purpura ziediem. Pirmās bignonijas ir 
vīteņaugi un der mūru nosegšanai.  Katalpa, kura varēja izturēt 
1754. gada lielo salu, pierādīja, ka nav īpaši jūtīga pret 
aukstumu. Šis kociņš neizaug īpaši liels, tāpēc ir derīgs vasaras 
bosketiem. Sēklas Karaļa dārzam atsūtīja no Luiziānas, bet var 
būt arī katalpas no Japānas.
Parasto katalpu Eiropā ieveda angļu dabas pētnieks Marks 
Ketsbijs 1726. gadā. Latvijā introducētas divas sugas Catalpa 
ovata – olveida katalpa, Catalpa bignonioides - bignoniju 
katalpa ar ceriņlapām un Catalpa x erubescens – sarkstošā  
katalpa. 

Rundāles pils dārzā Piknika laukumā un Ziedošo koku 
bosketā aug Catalpa bignonioides -bignoniju katalpas



Catalpa bignonioides – bignoniju katalpa

1754 1786



Crataegus – Vilkābele – Thornapple -
Weiẞdorn - Aubépine – боярышник

Di Monso min sešas  vilkābeļu sugas  ar lapu atšķirībām. Tā kā 
vilkābeles ir nelieli koki, tās neder ceļmalu alejām, bet var derēt 
mazām parka alejām un meža biezoknim, lai pievilinātu putnus. 
Skaisto ziedu dēļ var stādīt pavasara bosketos, bet neder rudens 
bosketiem, jo daudzām sugām ātri paliek neglītas lapas.
Latvijā ir sastopamas 20 vilkābeļu sugas. Crataegus laevigata -
divirbuļu vilkābele - ir vietējā Latvijas suga. 19. gadsimta 
sākumā minēta Crataegus rhipidophylla, 19. gadsimta otrā pusē 
ieviesta C.macracantha – dižērkšķu  vilkābele , C.monogyna –
vienirbuļa  vilkābele , C.nigra – melnā vilkābele, C.pinnatifida –
plūksnlapu  vilkābele , C.punctata – punktainā  vilkābele , 
C.russanovi – Rusanova  vilkābele, C.sanguinea – asinssarkanā  
vilkābele , C.submollis – pamīkstā  vilkābele .

Rundāles pils dārza bosketos  iestādītas Crataegus laevigata ‘Rubra Plena’, Crataegus x 
mordenensis ‘Toba”, Crataegus monogyna ‘Pteridifolia’– vienirbuļa vilkābele Rundāles 
pils teriroriju ierobežo vilkābeļu žogi no Crataegus douglasii - Duglasa vilkābeles un 
Crataegus submollis – pamīkstās  vilkābeles. Stādaudzētavā aug Crataegus laevigata 
šķirne ‘Rosea’ un ‘Paul`s Scarlet’.



Crataegus – Vilkābele

1503 - 1508 1503 - 1508



Crataegus oxyacantha – divirbuļu vilkābele   
Crataegus azarolus – mespila vilkābele 

1581 1583



Crataegus – Vilkābele

1614 1696



Crataegus oxyacantha – divirbuļu vilkābele 
Crataegus monogyna – vienirbuļa vilkābele  

1737 1761



Crataegus azarolus

1776 1797



Crataegus cordata
Crataegus Crus-galli –Gaiļpieša vilkābele

1786
1755



Crataegu sanguinea – asinssarkanā vilkābele 
Crataegus tomentosa  

1786



Crataegus orientalis – austrumu vilkābele

1797



Fagus – dižskābardis – Beech – Buche 
– Hêtre – Бук

Di Monso apraksta dižskābardi kā vienu no 
lielākiem kokiem Francijas mežos, kuru koka 
skaistās formas, spožo veselīgo lapu dēļ, kuras 
nebojā kaitēkļi, var stādīt ceļu alejās un dārzu   
bosketos , bet var veidot augsto dzīvžogu  tāpat kā 
skābardi cērpot ar sirpi vai šķērēm. Vairāk tiek 
stāstīts par koksnes izmantošanu.
Latvijā kultivē trīs sugas : Fagus sylvatica – Eiropas  

dižskābardi, Fagus grandifolia – Amerikas  
dižskābardi un Fagus orientalis – Austrumu  
dižskābardi. 

Rundāles pils dārzā Liliju un Labirinta bosketos 
iestādītas Eiropas dižskābaržu šķirnes ‘Cockleshell’, 
‘Purple Fountain’  ‘Interrupta’‘Dawyck Gold’, 



Fagus - dižskābardis

1469



Fagus - dižskābardis

1546 1590



Fagus silvatica – Eiropas dižskābardis 

1733 1796



Fraxinus - osis – Ash - Esche – Frêne –
ясень

Rundāles pils dārzā  līdz 1737. gada beigām bija iestādīti 120 oši, 
nepieciešami vēl 50 dārza otrā pusē. Līdz 1739. gadam mežā 
iestādīti 2338 koki,  oši  kopā ar liepām un pīlādžiem. 
Di Monso apraksta divas ošu sugas exelsior un osi ar apaļām 
lapām, Monpeljē osi ar mazām lapiņām, osi ar ziediem ķekaros, 
Kanādas vai Karolīnas osi ar lazdu lapām un ošus no Amerikas 
Ziemeļaustrumiem Jaunanglijas ar smailām lapām. Oši ir ieteikti 
alejā ceļu malās. Var izmantot vasaras un rudens  bosketiem, jo 
saglabā veselīgas lapas laikā, kad citu koku lapas ir apgrauzuši 
insekti. Oši ar lieliem ziedu ķekariem ir skaisti arī vēlu pavasara 
bosketos un var tikt izmantoti arī mežā.
Latvijā aug viena suga Fraxinus excelsior - parastais osis. 

Rundāles pils dārzā aug atsevišķi veci oši kanāla malās un alejas malās. Liliju 
bosketā iestādīti Fraxinus pennsylvanica - Pensilvānijas osis un Fraxinus ornus –
mannas osis.  Mežā 2013. gadā izcirsti visi oši,  kurus bija skārusi infekcijas slimība 
“Chalara fraxinea” 



Fraxinus excelsior – parastais osis 
Fraxinus ornus – mannas osis

1615 1615



Fraxinus excelsior – parastais osis 

1614 1729



Fraxinus excelsior – parastais osis 

1750 1786



Fraxinus excelsior – parastais osis
Fraxinus ornus – mannas osis

1774 1774



Fraxinus ornus – mannas osis

1790 1796



Fraxinus americana – Amerikas osis

1786



Juglans - valrieksts – Walnut –
Walnuß – Noyer – орех

Vircavā 1729. gadā minēti četri podi ar valriekstu kokiem.
Svētes pils oranžērijas 1798. gada inventāra saraksta beigās 
minēti dārzā 20 valriekstu koki.
Di Monso min 11 dažādus valriekstu veidus parasto –
juglans regia, valriekstus ar  maziem un lieliem riekstiem, 
mīkstiem un cietiem riekstiem, riekstiem ķekaros, ar 
zobainām lapām, tādus, kuri ražo divreiz gadā, baltos 
Kanādas,  Luiziānas pekanriekstus un divus Juglans 
virginiana riekstus ar melniem augļiem. Valrieksti galīgi 
neder bosketiem, bet ļoti labi kalpo ceļu malu alejām. 
Lielākā daļa valriekstu sugu nāk no Ziemeļamerikas, 
Viduseiropā izplatīts ir īstais valrieksts juglans regia.
Latvijā kultivēti jau kopš 18.gadsimta.

Rundāles pils dārzā iestādīti Liliju un Labirinta bosketā Juglans nigra - melnais valrieksts, 
Juglans cinerea – pelēkais valrieksts, kuru Latvijā kultivē kopš 18. gadsimta beigām, un 
Juglans mandschurica – Mandžūrijas valrieksts, kuru Latvijā kultivē tikai no 19. gadsimta 
beigām.



Juglans - valrieksts

15.gs. 15.gs.



Juglans - valrieksts

1543 1581



Juglans - valrieksts

1614 1616



Juglans regia   - karaliskais valrieksts

1726 1727



Juglans regia – karaliskais, grieķu valrieksts
Juglans nigra – melnais valrieksts

1737 1754



Juglans cinerea –pelēkais valrieksts
Juglans nigra – melnais valrieksts 

1786 1786



Juglans cinerea –pelēkais valrieksts
Juglans nigra – melnais valrieksts 

1786
1786



Liriodendron – Tulpju koks – Tulip Tree –
Tulpenbaum – Tulipier - лириодендрон

Di Monso piemin divas sugas: vienu Virdžīnijas 
tulpju koku ar kļavu lapām  un otru ar magnoliju 
ziediem. Atzīst, ka koks ir skaists ar lieliem ziediem, 
kuru var lieliski lietot ceļu alejās un koku grupās. 
Karaļa  dārzā koki vēl ir nelieli, lai varētu spriest par 
viņu koksni, bet tā droši vien ir laba, ja Kanādā  to 
lieto kanoe laivu gatavošanai.
Savvaļā aug viena suga Ķīnā Liriodendron chinence 
un viena suga Liriodendron tulpifera Amerikā.

Rundāles pils dārzā Ziedošo koku bosketā aug viens  
Amerikas tulpju koks.

1755



Liriodendron tulipifera virginiana  
– Amerikas tulpju koks

1670



Liriodendron – Tulpju koks

1737 1737



Liriodendron tulipifera – Tulpju koks

17861754



Liriodendron tulipifera – Tulpju koks

1792 1794 



Magnolia – Magnolija – Magnolia –
Магнолия

Di Monso apraksta tikai divas magnolijas, vienu ar ļoti 
lieliem ziediem un lapām, Francijā sauktu par tulpju lauru 
un Virdžīnijas magnoliju ar ķiršlaura lapām, kuru apakšpuse
ir balta. Viņš  nenosauc tās  daudzās magnolijas, kuras ir 

pārāk maigas, lai stādītu ārā un tās, kuras vēl nav iepazītas. 
Bet viņš iesaka, ka šis koks ir viens no visskaistākajiem 
kokiem, kuru var tomēr kultivēt, nebaidoties no aukstuma.

Magnolijas ir viens no senākiem zemeslodes augiem. 
Tā izplatīta Tālajos austrumos - Ķīnā, Japānā un Himalajos, 
kā arī Ziemeļu un Vidusamerikā. 1703. gadā Šarls Plimjē 
aprakstīja Martinikas augus  un  magnoliju nosauca 
franču botāniķa, ārsta un Monpeljē botāniskā dārza 
direktora Pjēra Magnola vārdā.     

Latvijā Sulanža magnolija ieviestas tikai 19. gadsimta beigās. 
Latvijā mūsdienās  kultivē  septiņas sugas. 

Rundāles dārzā ir iestādītas vairākas Magnolia kobus  - Kobus magnolijas un 
Magnolia acuminata – gurķu magnolija.



Magnolia virginiana – Virdžīnijas magnolija  

1732 1750



Magnolia  grandiflora – lielziedu magnolija 

1743 1754



Magnolia tripetala – lietussarga magnolija 
Magnolia  altissima – Lielziedu magnolija  

1754 1755 



Magnolia acuminata – gurķu magnolija  *** 
Magnolia virginiana 

1754



Magnolia fraseri  - Frāzera, kalnu magnolija 

1797
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