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Morus – zīdkoks – Mulberry –
Maulbeerbaum – Mûrier –

шелковица
Vircavas oranžērijā 1709. gadā minēti pieci mazi zīdkociņi.

Kociņu vidū, kas 1713. gadā no Vircavas nosūtīti uz 
Sanktpēterburgu, minēti no dārznieka Joahima Ernsta Štauva 
saņemtie trīs zīdkoki. Kurzemes hercoga oranžērijā Jelgavā zīdkoki
minēti dārznieka Heinriha Kīla ziņojumā, 1739. gada 6. 

novembrī. «Esošajiem 100 podiem ar apelsīniem, olīvēm, 
granātiem, vīģēm un zīdkokiem, katram nepieciešamas  divas 
kvadrātpēdas laukumu – kopā 200 kvadrātpēdas» Jelgavas pils 
oranžērijas augu sarakstā 1740. gada 27. novembrī minēti četri 
zīdkoki. Svētes oranžērijā 1798. gada inventarizācijā minēts viens 
zīdkoks kastē.
Rundāles pils apkārtnē 1980. gados zemnieku māju dārzā  atrasti 
veci zīdkoki, kas iespējams ieviesti hercogistes laikā.

Morus alba – baltais  zīdkoks nāk no Ķīnas un ticis audzēts zīda ieguvei. Augļi ir garšīgi, 
lietojami kulinārijā. Morus nigra – melnais  zīdkoks nāk no Dienvidrietumāzijas, Irānas, 
Afganistānas. Ap 1500. gadu sākts  audzēt Eiropas dienvidu daļā. Morus rubra – sarkanā  
zīdkoka dzimtene ir Ziemeļamerika.
Rundāles pils dārzā aug Morus alba – baltais zīdkoks un Morus nigra – melnais zīdkoks . 



Morus – zīdkoks

155315.gs.



Morus – zīdkoks
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Morus – zīdkoks
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Morus candida
Morus nigra – melnais zīdkoks

1581



Morus nigra

1614 1698 



Morus alba  - baltais zīdkoks 
Morus nigra – melnais zīdkoks

1737



Morus nigra 
Morus tatarica – Tatārijas zīdkoks  

1774 1784



Morus alba *** Morus nigra 
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Morus nigra 

1790 1796



Padus – Ieva – Bird Cherry –
Traubenkirsche – Merisier à grappes –

Черемуха

Di Monso aprakstā ievas ir aprakstītas ķiršu 
cerasus sadaļā. Derīgas pavasara un rudens 
bosketos. 

Ievas aug ziemeļu puslodes mežu zonā. 
Latvijā savvaļā aug viena suga Padus avium –
parastā  ieva. 19. gadsimta sākumā minēta 
Padus serotina – vēlā  ieva un Padus 
virginiana – Virdžīnijas  ieva.

Rundāles pils dārzā Ziedošo koku bosketos 
aug parastās ievas šķirnes ‘Colorata’ un 
‘Novosibirsk’ , Virdžīnijas ieva  ‘Schubert’ un 
Padus maakii - Māka ieva. 

1581



Prunus padus – Ieva
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Prunus padus – Ieva

1786 1786



Prunus padus – Ieva

1796 1761



Populus – apse/ papele  – Espe/Papel 
– Aspen – Peuplier – осина / тополь 

Zem sugas apzīmējuma Populus izšķirami 
divi koku veidi  - apses un papeles. 
Papeles un apses  aug Eirāzijā, 
Ziemeļamerikā un Ziemeļāfrikā . Latvijā 
pazīstama ir Populus tremula – parastā 
apse, Populus alba – baltā  apse. Muižu 
parkos bieži ir stādīta Populus 
balsamifera – balzāma papele, kas aug 
savvaļā Ziemeļamerikā. Pazīstamas 
papeļu sugas  ir P. deltoides, P.laurifolia, 
P.tristis un P.trichcarpa  kas arī aug 
Ziemeļamerikā.  P. koreana, P.suaveolens, 
kas aug Sibīrijā, bet  papeles  P.simonii, 
P.lasiocarpaP.vilsonii aug Ķīnā. 

Apses aug Rundāles meža parkā. 



Populus alba - baltā apse  - Silber Papel -Poplar –
Peuplier blanc - тополь 
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Populus alba – Baltā apse  
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Populus nigra – Melnā papele 
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Populus nigra - melnā papele  
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Populus balsamifera – balzama papele 
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Quercus – Ozols - Oak – Eiche –
Chêne – дуб

Līdz 1739. gadam Rundāles parka aleju veidošanai iestādīti 
188 ozoli.
Di Monso aprakstījis 23 ozolu sugas. Tur ir minēti četri 

Virdžīnijas  ozoli, Spānijas ar  izteikti robotām lapām, Libānas 
ar kastaņu lapām, Kanādas baltais ozols, Āfrikas ar garām 
zīlēm, pundurozols, ozols ar pūkainām lapām, Burgundijas 
ozols. Tas ir viens no lielajiem kokiem Francijas mežos, bet ir 
pielietojams quinconces – piecnieka stādījumos un ceļu 
alejās. Tie var labi derēt arī  dzīvžogos vai špalerās.
Quercus robur parastais ozols izplatīts visā Eiropā. Quercus 
rubra – sarkanā ozola dzimtene ir Ziemeļamerika, ievests 
Eiropā 18.gadsimtā, minēts 1691. un  1724. gadā. Sarkanais 
ozols izmantots dārzos un aleju veidošanā interesantās lapu 
formas un rudeņos lapotnes sarkanās krāsas dēļ. Quercus 
palustris – purva ozols nāk no Ziemeļamerikas. Pirmo reizi 
minēts 1770. gadā.  Quercus acytissima - Japāņu kastaņu 
ozols aprakstīts 1862. gadā Anglijā .



Quercus robur- parastais ozols 

Latvijā savvaļā aug viena ozolu suga 
Quercus robur – parastais ozols.

Rundāles meža parkā aiz kanāla 
spoguļdīķa saglabājusies ozolu aleja. 
Atsevišķi ozoli sastopami arī medību 
parkā. 

Liliju bosketā, Ziedošo koku bosketā 
labirinta bosketā un Zaļajā teātrī iestādīti 
Quercus robur – parastais  ozols un tā 
šķirnes ‘Fastigiata ’, ‘Cristata’, Quercus 
rubra - sarkanais ozols, Quercus frainetto
– ungāru ozols. 

15.gs.



Quercus – Ozols
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Quercus cerris * Quercus  coccifera 
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Quercus – Ozols

1737 1737



Quercus alba 
Quercus cerris – Austrijas ozols  
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Quercus robur – Quercus robur fastigiata 
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Rhamnus alaternus – Vidusjūras pabērzs 
– Immergrüner Kreuzdorn – Italian 

Buckthorn – neprun alaterne -жостер 
вечнозеленый -

• Rhamnus – pabērzu lielākā daļa  aug 
galvenokārt tropu un subtropu zonā. 
Latvijā savvaļā aug viena suga un 
vairākas introducētas Rhamnus 
catharica – parastais pabērzs , 
Rhamnus fallax – mānīgais pabērzs  
Rhamnus Frangula - trauslais krūklis. 

1755



Rhamnus alaternus – Vidusjūras pabērzs
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Rhamnus catharica – parastais pabērzs - Purgier 
Kreuzdorn – Buchthorn – Neprun – крушина  

слабительная 

1615



Rhamnus catharica – parastais pabērzs

1774 1784 



Rhamnus frangula – trauslais krūklis  - Faulbaum 
– Alder buckthorn – burdaine – крушина ломкая

1755



Rhamnus frangula – trauslais krūklis

1615
1732 



Rhamnus ziziphus – jujuba – Chinesiche Jujube –
Chinese date – зизифус настоящий 

1755 1774 



Rhamnus paliurus – Paliurus spina christi –
Christusdorn - Jerusalem thorn – держидерево 

1755
1784



Rhus – sumaks, etiķkoks – Sumac –
Essigbaum – Sumac – Сумах

Di Monso apraksta 7 sumaka sugas ar gobas lapām, Virdžīnijas,
Kanādas etķkoku, divus Karolīnas sumakus , kuriem ir oranži 

un melni augļi. Sumakus var audzēt dažādās parka vietās, 
tie var ieņemt vietu vasaras un rudens bosketos, der arī medību 
nožogojumos. Trianona dārzā  audzē Karolinas sumakus.

Etiķkoku viena suga aug savvaļā Eiropas dienvidu daļā. 
Latvijā kopš 19. gadsimta sākuma  kultivē Amerikas 
etiķkoku – Rhus typhina.

Rundāles pils dārzā Piknika bosketā aug etiķkoka  - Rhus 
typhina šķirne ‘Dissekta’.  



Rhus typhina – etiķkoks , sumaks
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Rhus – sumaks 

1497 1570 



Rhus – sumaks * Rhus glabra - gludais sumaks

1696 1732 



Toxicodendron - indīgais etiķkoks
(atsevišķa grupa, senāk Rhus) 

1755 1780



Rhus coriaria – Sicīlijas sumahs 

1794 1800



Robinia - Robīnija – Locust – Robinie 
– Robinier – робиния

Di Monso min piecas robīniju sugas, parasto pseidoakāciju 
sauktu par dārznieka akāciju, pseidoakāciju ar gludām 
pākstīm un trīs Sibīrijas pseidoakācijas ar dzeltenu mizu 
un atšķirīgām lapām. Dimonso par  Sibīrijas pseidoakācijām 
nosaucis  karagānu un divas asfalatus, kas zied ar  dzelteniem 
ziediem. 
Abas  pseidoakācijas var izmantot pavasara bosketos, jo tās 
zied lieliem ziedu ķekariem un patīkami smaržo.
Robīnijas dzimtene ir Ziemeļamerika. Izplatījusies visā Eiropā 
arī citu kontinentu mērenajās joslās. Robīnija nosaukta franču 
aptiekāra un botāniķa Žana Robēna vārdā, kurš to ievedis 
Eiropā 1601.gadā. Robēns bija galma dārznieks Anrī III, 
Anrī IV un Luija XII laikā. 1636.gadā ievesta Lielbritānijā, 
1670.gadā Vācijā. Robīniju pseidoakāciju Latvijā aprakstījis 
Cigra 1805.gadā. Latvijā kultivē vairākas robīniju sugas.

Rundāles pils dārzā restaurācijas darbu sākumā pie pils austrumu vārtiem auga liela 
robīnija ar dzeltenīgi baltiem ziediem. Rundāles apkārtnē aug vairākas akācijas ar bāli 
rozā un koši rozā ziediem.



Robinia - Robīnija
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Robinia - Robīnija
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Salix – vītols, kārkls

Par  vītoliem sauc kokveida augus, par kārkliem 
krūmveida kokaugus. 

Latvijā aug 18 sugas un divas no introducētām sugām. 

Pazīstami ir  Salix caprea – pūpolvītols, Salix alba –
baltais vītols, Salix pendulina  – burvīgais vītols, Salix 
rubens – sarkstošais vītols, Salix acutifolia – smaillapu 
vītols.  

Lielākā daļa kārklu tiek izmantota pinumiem, kā Salix 
purpurea - purpura kārkls, Salix triandra – vicu kārkls, 
Salix viminalis – klūdziņu kārkls, vai augsnes 
nostiprināšanai. Dekoratīvos stādījumos izmanto tikai 
dažas sugas,  kā  Salix integra  - gludmalu kārklu vai 
Salix magnifica – lielisko kārklu. 

Salix pentandra ir blīgzna jeb šķetra 

Rundāles pils dārza Liliju bosketā  aug Salix integra - gludmalu kārkla šķirne 
‘Hakuro Nishiki’. Teritorijā aug vairākas vītolu sugas. 



Salix 
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Salix alba
Salix rosmarinifolia – vilku kārkls

1615
1615



Salix alba – baltais vītols

1543 1796



Salix caprea – pūpolvītols
Salix pentandra  - Šķetra

1783 1794 



Salix aurita  - Ausainais kārkls 
Salix fragilis – trauslais vītols 

1796 1796 



Sorbus - pīlādzis,  Whitebeam, 
Eberesche, Sorbier,  рябина

Rundāles pils dārzā  līdz 1737. gada beigām  mežā bija 
iestādīti 2338 koki – kopā ar pīlādžiem, liepas un oši.
Di Monso ir aprakstījis 10 dažādus pīlādžus, kuriem 

augļi ir sarkani bumbiera formas, no vienas puses 
sarkani, bāli sarkani, ar ovāliem, maziem sarkaniem, 
pavisam maziem sarkaniem augļiem, sarkaniem augļiem 
pušķos un pīlādži ar dzelteni raibām lapām. Pīlādžus var 
lietot pavasara bosketos un mazās alejās. Rudenī ir 
skaisti augļi. Latvijā savvaļā aug viena suga. Sorbus 
aucuparia – parastais pīlādzis

Rundāles dārza Piemiņas un Rotaļu  bosketos pīlādžu kolekcijā aug dažādu veidu 
pīlādži: Sorbus arranensis - Aranas pīlādzis, Sorbus decora - daiļais pīlādzis no 
Ziemeļamerikas,    Sorbus koehneana - Kēnes pīlādzis no Ķīnas, Sorbus aria - miltu 
pīlādzis ‘Lutescens’, Sorbus aucuparia - Parastais pīlādzis’, ‘Alaja krupnaja’ 
‘Krasnaja krupnaja’. ‘Granatnaja’, ’Burka’, ‘ ‘Pendula’, Sorbus incana ‘Piramidalis’,’ 
Sorbus x arnoldiana ‘Golden Wonder’, Pink Veil’, Red Tip’, Sorbus x thuringaca 
‘Fastigiata’, Sorbus discolor – vienkrāsas pīlādzis.



Sorbus - pīlādzis
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Sorbus aucuparia – parastais pīlādzis 

1615 1737



Sorbus aria – miltu pīlādzis 



Sorbus intermedia – zviedru pīlādzis 
Sorbus americana – Amerikas pīlādzis 



Sorbus domestica – mājas pīlādzis 



Tilia – Liepa – Lime - Tilleul – Linde –
Липа

Rundāles pils dārza veidošanā no 1736 -1739. gadam alejās un 
dzīvžogos bija iestādītas 32 818 liepas un vēl papildus arī 
medību parkā. 1766. gadā minētas 100 liepas jaunajam dārzam 
9 pēdas garas un rokas resnuma stumbriem, domājams, aleju 
papildināšanai. 
Dimonso min piecus liepu veidus, starp tiem ar mazām, lielām, 
arī raibām lapām, lapām ar smailiem galiem un nedaudz 
pūkainām lapām, sarkaniem jaunajiem kātiem.
Autors iesaka, ka tā vietā, lai sētu un gaidītu, kamēr būs 
pietiekoši liels stāds, labāk nozāģēt lielu liepu zemes līmenī, tā 
dos daudz atvašu, kuras apber ar zemi, lai būtu, kur veidoties 
saknēm. Liepas panes labi apgriešanu ar sirpi un šķērēm; tās ir 
tagad kļuvušas Francijā par modes augu. 

Kopš ir apnikuši zirgkastaņi, visos dārzos stāda tikai liepas. Liepa veido skaistu stumbru, 
labi tura zarus un galotnei ir skaista forma. To var bez bailēm griezt ar šķērēm, no tām 
var veidot portikus un bumbas kā apelsīnu kociņiem. Kanādas un Luiziānas liepām ir 
lielākas lapas kā Holandes liepām. Lai veidotu dārzā „zāles” izmanto Holandes liepas un 
liepas ar pūkainajām lapām. Raibās lieto interesanto lapu dēļ.



Tilia – liepa

• Mūsdienās regulārā parka alejās ir 550 liepas. Alejas Holandes 
liepas – Tilia x europaea jeb tilia vulgaris, tilia communis ieaudzētas 
no sākotnējo liepu atvasēm. 

• Liepu alejas ir izveidotas pie  pils austrumu fasādes ar 54 Holandes 
liepās un  52 platlapu liepām pie rietumu fasādes. 2010. gadā sākta 
veidot liepu špalera pils rietumu pusē, norobežojot stādaudzētavu 
un sargājot regulāro daļu no valdošajiem vējiem, tajā iestādīti 125 
koki. Dzīvžogi  Kariešu pagalmā un Ovālā paviljona bosketā izveidoti 
no platlapu t.s.vasaras liepas – tilia platyphyllos, iestādīta  331 liepa. 
209  ziemas liepas – Tilia cordata aug pils teritorijā gar kanālu un 
dīķi,   iepretī kanāla tiltiņam un  joslā austrumu augļu dārzā no 19. 
gadsimta 2.puses. 

• Kā kolekcijas augi Labirinta bosketā aug Tilia americana –
Amerikas  liepu šķirnes  ‘Nova’, Macrophylla’, Tilia tomentosa –
sudraba    liepa, Tilia platyphyllos - platlapu liepas šķirnes  ‘Aurea’. 
‘Vitifolia’, Tilia x vulgaris – Holandes  liepas šķirne ‘Wratislaviensis’



Tilia – liepa
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Tilia x europaea  - Holandes liepa 
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Tilia x europaea

1615 1615



Tilia x europaea
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Tilia  x europaea – Tilia x vulgaris –
Holandes liepa
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Tilia  x europaea
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Tilia x europaea
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Tilia cordata - Parastā (ziemas) liepa 
Tilia Platyphyllos  - platlapu liepa 

1796 1796



Ulmus – goba, vīksna  – Elm – Ulme –
Orme – Вяз 

Di Monso aprakstījis 10 gobu sugas, parastās ar lielām, mazām, 
gludām, raupjām lapām, trīs veidus ar raibām lapām, gobu ar 
lapām, kuras aug uz augšu un Holandes gobu ar mazām raibām 
lapām. No gobām ar lielām lapām viņš ieteic  veidot labas ceļu 
alejas, sīklapu der mežu malām, bet galvenokārt tās lieto 
dzīvžogiem, tās var audzēt ar apaļiem vainagiem kā apelsīnu 
kociņus, tās var lietot zemiem dzīvžogiem trīs pēdu augstumā 
zem špalerām, vai mežos. 
Ulmus glabra – parastā  goba - Latvijā aug savvaļā. Kopš 19. 

gadsimta otras puses Latvijā pazīstamas arī citas sugas kā Ulmus 
x hollandica – Holandes  goba, kuras lapu virspuse ir gluda, 
Ulmus campestris – stepju  goba, kas savvaļā aug Dienvideiropā 
un Mazāzijā  un Ulmus procera – Anglijas  goba.
Ulmus laevis – vīksna Latvijā aug savvaļā.

Rundāles pils dārza kolekcijā aug Ulmus glabra – parastā   goba un tās  šķirnes 
‘Camperdown’, ‘Exoniensis’, Ulmus x hollandica – Holandes goba, Ulmus minor –
stepju gobas šķirne ‘Jacquelin Hillier’
Meža parkā aug parastā vīksna.



Ulmus campestris 
Ulmus montana – parastā goba
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Ulmus glabra – parastā goba  
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Ulmus campestris – stepju goba  

1786 1776



Ulmus pumila – zemā goba  

1784 1786



Ulmus parvifolia – Ķīnas goba 

1798



Ulmus laevis – parastā vīksna 

1784 1784 
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