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Kokaugi Rundāles pils dārzā
KRŪMI 

I daļa  



Amelanchier – korinte – Felsenbirnen –
Shadbush - ирга

Savvaļā korintes aug galvenokārt 
Ziemeļamerikā, pa vienai sugai arī 
Dienvideiropā, Mazāzijā un Austrumāzijā. 
Eiropā izplatīts kopš 16. gadsimta kā augļu 
krūms.  Sākumā to kultivēja Anglijā, vēlāk 
Holandē. Eiropā pazīstamas dažādas formas  -
Amelanchier spicata – vārpainā korinte,
Amelanchier lamarckii –lamarka korinte,
Amelanchier laevis – gludā korinte, Amelanchier 
ovalis – Eiropas korinte, Amelanchier florida –
krāšņā korinte,  Amelanchier canadensis –
Kanādas korinte, Amelanchier sanguinea –
asinssarkanā korinte.

Rundāles pils dārzā Piemiņas bosketā aug divas 
korintes  Amelanchier stolonifera – atvasainā 
sīkziedu korinte un korintes šķirne ‘Ballerina’

1793



Amelanchier – korinte

18021796



Aralia – arālija – Spikenard – Aralie -
Аралия

1755

Arālijas dzimtene ir Tālie Austrumi un 
Ziemeļamerika. Francijā Aralia nudicaulis
ievedis no Kvebekas Luija XIV ārsts Gijs-
Kresāns Fagons. Izšķir 71 arāliju veidu. 
1753. gadā to aprakstījis Karls Linnejs 
«Species Plantarum». Pazīstama ir Aralia 
elata – augstā arālija un Aralia chinensis 
– Ķīnas arālija.

Rundāles pils dārzā Piknika laukumā aug 
Aralia elata – augstā arālija. 



Aralia capitata & Aralia nudicaulis – arālija 

1794 1798



Aronia – aronijas – Apfelbeeren - Aronia –
Chokeberries - Арония

1696

Aronijas savvaļā aug Ziemeļamerikā. 

Pazīstama ir Aronia arbutifolia – sarkanā 
aronija, Aronia prunifolia – plūmjlapu 
aronija un Aronia melanocarpa –
melnaugļu aronija. Augļi tiek pielietotikā 
ārstniecības līdzeklis.

Rundāles pils dārzā Rotaļu bosketā aug 
melnaugļu aronija un plūmjlapu aronijas 
šķirne ‘Floribunda’. plūmjlapu aronija 
iestādīta arī Piemiņas bosketā.



Aronia arbutifolia  - sarkanā aronija 

1755-1760



Berberis – bārbele – Barberry – Berberitze 
– Épine-vinette - Барбарис

Dimonso minējis sešus bārbeles veidus: Krētas ar bukšu 
lapām, Libānas ar melniem augļiem, Kanādas ar lielām 
lapām, žogu bārbeles ar baltām ogām un bārbeles bez 
sēkliņām. Viņš iesaka bārbeles vienkāršiem dzīvžogiem 
fazānu medību laukos, jo ogas pievilina  putnus. 
Bārbeles ir piemērotas galvenokārt vasaras bosketiem, 
bet arī pavasara bosketiem, jo zied skaistiem ziedu 
ķekariem.

Bārbeles lietotas jau Senajā Romā pēc Plīnija apraksta 
kā ārstniecības līdzeklis. 18. gadsimtā atklāja bārbeles 
slikto īpašību labības rūsas izplatīšanā un tā kļuva par 
strīdus objektu starp zemniekiem un konditoriem, 
kuri gatavoja no bārbelēm ievārījumus. 

1755

1755

Rundāles pils dārza Piknika laukumā aug  Berberis thunberghii – Tunberga bārbeles 
sešas šķirnes un viena Berberis x media – vidējās bārbeles šķirne. Bārbeles izmantotas 
arī Hortenziju bosketa ornamentālā laukuma veidošanai.  



1503 1511

Berberis - bārbele



1553 3

Berberis  vulgaris  - parastā bārbele

1550 1543



1628 1806

Berberis  cretica - bārbele

1629



1760

Berberis  vulgaris  - parastā bārbele 



1737 1777. 

Berberis  vulgaris - parastā bārbele



Buxus sempervirens – mūžzaļais buksis
– Bokswood – Buchsbaum – Buis toujours vert –

самшит вечно зеленый
Vircavas dārza oranžērijā 1729. gada marta inventarizācijā 
minētas četras piramīdas no bukša kokiem. 
Kurzemes hercoga Ernsta Johana dārzam 1739. gada 
specifikācijā Jelgavā minēta nepieciešamo puķu iegāde uz 
1000 olektīm bukšu krūmiņu.
Bukšus labāk audzēt noēnotā vietā,, labāk ziemeļu pusē, 
nevis saules svelmē. Bordes un parterus labāk veidot no 
pundurbukšiem Buis d`Artois ar mazām apaļām lapiņām. 
Lielos bukšus, īpaši raibos ieteicams lietot ziemas 
bosketos. Minētas vairākas šķirnes ar zelta dzeltenām, 
baltām un sudraba lapu maliņām. 

Bukši ir bijuši pazīstami Senajā Grieķijā un Romā. Romiešu dārzos tos izmantoja 
puķu dobju ierobežošanai, kas konstatēts arī romiešu iekarotajās zemēs 
Ziemeļeiropā. Vācijā 13. gadsimtā bukšus pieminējis Rēgensburgas bīskaps Alberts 
Lielais. 1485. gadā bukšus kā dārza augus minējis itāļu arhitekts Leons Batista 
Alberti. Franču 17. gadsimta dārznieks Klods Molē, kas darbojās Luija XIII un Luija 
XIV galmā, ieveda bukšu modi kā neatņemamu sastāvdaļu renesanses un vēlāk arī 
baroka dārzos. 



Buxus – buksis  

~1520 1550



Buxus sempervirens - mūžzaļais buksis

1543 1612



Buxus sempervirens – mūžzaļais buksis

1780

Rundāles pils dārzā Buxus sempervirens -
bukši veido partera ornamentālos 
laukumus. Atsevišķus stūra elementus 
veido Buxus sempervirens ‘sufruticosa’.

Ar bukšu joslu ietvertas atsevišķas puķu 
dobes, un norobežota zilo rožu pusloka 
mala pie dārznieka mājas .



Capparis – kāpers – Kapernstrauch – Câprier  -
Caper bush - Каперсы

• Kāperi aug Ziemeļāfrikā un 
Dienvideiropā . Audzēti jau senajā 
Grieķijā. Pirmoreiz minēti 2700. gadā 
p.m.ē. Kulinārijā lieto gan ziedu 
pumpurus, bet galvenokārt sēklotnes.

• Pazīstams ir Capparis spinosa –
ērkšķu kāpers



Capparis – kāpers

1615



Capparis – kāpers

1772 1774



Capparis – kāpers

1781 1794



Caragana – karagāna – Erbsensträucher –
Caragana - карагана

Eiropā savvaļā aug trīs karagānas sugas, 
bet lielākā daļa sugu aug Āzijā. 

Caragana arborescens – kokveida 
karagāna aug Sibīrijā. Mongolijā, tur aug 
arī Caragana frutex  - krūma karagāna. 
Caragana aurantiaca – zeltainā karagāna 
aug savvaļā Mandžūrijā, Tjanšana kalnos. 
Caragana pygmaea – pundurkaragāna 
savvaļā aug Altajā. Bet Caragana spinosa 
– ērkšķu karagāna Austrumsibīrijā. Visas 
karagānas sugas labi ieaugušās Latvijā. 

Rundāles pils dārzā karagāna aug Ziedošo 
koku bosketā  un kokveida karagāna 
‘Lorbergii’ aug Hortenziju bosketā    

Caragana pygmaea 1739



Caragana arborescens– kokveida karagāna

1784 1789



Caragana spinosa  – ērkšķu karagāna

1771 1796



Caragana microphylla & Caragana frutex – karagāna 

1784 1794



Cephalanthus – Cefalants – Buttonbush –
Knopfbusch – Bois-button –

цветоголовник

Di Monso min cefalantu kā interesantu augu ar bumbveida 
ziediem, bet iesaka to likt oranžērijā, jo tas ir ļoti jūtīgs pret 
salu, ja to stāda ārā, tan nepieciešams piesegt. Cefalants nevar 
daudz dot dārza dekorācijai, kā vienīgi vietās, kur to var audzēt 
brīvā dabā.
Augs aug Āfrikā, Āzijā un Amerikā. Pazīstami ir cephalanthus 
occidentalis – Rietumu cefalants, Cephalanthus pubescens –
plūksnainais cefalants, Cephalanthus californicus - Kalifornijas 
cefalants.

Rietumu cefalanta krūms ir iestādīts Rundāles pils dārza Liliju 
bosketā.



Cephalanthus – Cefalants

1775



Cephalanthus – Cefalants

1786 1802



Cercis siliquastrum - Jūdasa koks -–
Gewönliche Judasbaum - Arbre de Judas –

Judas-tree

• Savvaļā aug  sešas sugas, no tām 
viena aug Dienvideiropā, bet pārējās 
piecas Ziemeļamerikā. Klasificējis 
1753. gadā Karls Linnejs.

• Latvijā kultivē tikai vienu sugu Cercis 
canadensis – kanādas Jūdasa koku. 

1581



Cercis siliquastrum – Jūdasa  koks 

1615 1615



Cercis siliquastrum – Jūdasa  koks 

1620 1649



Cytisus – slotzaris - Geißklee – Cytisus -
Brooms   - Ракитник 

1755

• Slotzari savvaļā aug Viduseiropā , 
Dienvideiropā pie Vidusjūras ap 15 
sugas.

• Latvijā kultivē vienu sugu Cytisus 
scoparius – parasto slotzari 



Cytisus scoparius– parastais slotzaris

1543 1503 - 1508



Cytisus scoparius– parastais slotzaris

1581 1581



Cytisus sylvestris & Cytisus hirsutus– slotzaris

1615 1615 1613



Cytisus – slotzaris

1615 1615



Cytisus scoparius– parastais slotzaris

1737 1781



Cotinus coggygria – parūkkoks, skumpija  –
Perückenstrauch – Cotinus  – Smoketree  -

Скумпия 

Savvaļā aug divas sugas viena Eirāzijā, 
otra Ziemeļamerikā. Tuvajos 
Austrumos izmantots kā ādu 
miecviela. 

Latvijā cultivē vienu sugu Cotinus 
coggygria – parasto parūkkoku.

Rundāles pils dārzā Piemiņas bosketā 
aug Cotinus coggygria  - parastā 
parūkkoka šķirne ‘Royal Purple’

1755



Cotinus coggygria – parūkkoks

1581 1620



Cotinus coggygria – parūkkoks

1714 1755-1760



Cotinus coggygria – parūkkoks

1775 1788



Chionanthus – sniegpārslu koks – White 
Fringetree – Schneeflockenbaum   –

L`arbre à neige – снежноцвет

Di Monso šo augu apraksta kā augu, kas nāk no Amerikas 
un Francijā vēl reti sastopams, bet iztur vietējo salu. 
Ziedēšanas laikā jūnija sākumā izskatās kā nobiris ar sniegu, 
tāpēc ļoti var greznot vasaras bosketus.

Viena sniegpārslu koka suga aug savvaļā Ziemeļamerikā, 
bet otra Austrumāzijā. Latvijā kolekcijās kultivē vienu sugu
Virdžīnijas sniegpārslu koku.

Rundāles pils dārzā Liliju un Ziedošo koku bosketā aug 
Chionanthus virginicus – Virdžīnijas  sniegpārslu koks.

1755



Chionanthus – sniegpārslu koks

1678



Chionanthus – sniegpārslu koks

1712 1754



Chionanthus – sniegpārslu koks

1786 1790



Colutea – pūšļu  koks koluteja  –
Blasensträucher – Baguenaudier  - Bladder 

senna - пузырник

• Savvaļā Viduseiropa aug trīs koluteju 
sugas.  Pārējās sugas izplatītas Āzijas 
daļā līdz Ķīnai. Latvijā kultivē Colutea 
arborescens – kokveida koluteju, 
Colutea x media – Vidējo koluteju un 
Colutea orientalis – austrumu 
koluteju. 



Colutea – pūšļu  koks

1549  1570



Colutea – pūšļu  koks

1615 1615



Colutea – pūšļu  koks

1780 1789



Colutea – pūšļu  koks

1796



Cornus mas – kizils – Cornel -
Kornelkirsche – Cornouiller – Кизил

Di Monso apraksta 12 sugas, starp tām meža 
kizilu, četrus dārza kizilus ar dzelteniem, baltiem 
un tumši sarkaniem augļiem, četrus grimoņus , 
kurus viņš apzīmē kā Sanguin ar raibām lapām, 
Sibīrijas ar baltiem augļiem, Amerikas ar baltām 
lapām, kizilu ar apelsīnu koku lapām un mazo 
Kanādas pundurkizilu. No kizila var audzēt nelielus 
dzīvžogus, tie labi griežami ar sirpi. Mazais kizils 
varētu būt piemērots zemām apmalēm. Grimoņus, 
kas pavasarī skaisti zied , varētu labi stādīt 
pavasara bosketos un medību norobežojumos 
putnus  piesaista grimoņu auglīši.

Savvaļā kizili aug Dienvideiropā, Japānā, Dienvidķīnā, Ziemeļamrikā. Latvijā 
kultivē divas sugas Cornus mas – parasto kizilu un Cornus officinalis - Japānas 
kizilu. 
Rundāles pils dārzā kizils aug Piemiņas bosketā 



Cornus mas – kizils

1440



Cornus mas – kizils

1581 1583 



Cornus mas – kizils

1737 1786



Cornus mas – kizils

1796



Cornus (Swida)– grimonis  – Hartriegel –
Cornouiler – Dogwoods  - Дёрен

Latvijā savvaļā  ir viena grimoņu suga:  
Cornus sanguinea - asinssarkanais 
grimonis –. 19. gadsimta sākumā ievests 
Cornus alba - baltais grimonis Cornus 
amomum, Cornus sericea - atvašu 
grimonis , Cornus Florida, Cornus 
racemosa.

Rundāles pils dārzā Piknika laukumā un 
Labirinta bosketā aug Cornus alba - baltie 
grimoņi ‘Argenteovariegata` un ‘Aurea`
Cornus sericea ‘Flaviramea’- atvašu 
grimonis un  Cornus sanguinea –
asinssarkanais grimonis  ‘Compressa’    

1755



Cornus alba – grimonis

1739 1755 -1760



Cornus alba– grimonis

17931784



Cornus sanguinea – grimonis

17961615  



Cornus coerulea & Cornus sericea – grimonis

1798 1798



Corylus – lazda – Hazel – Hasel –
Noisettier – Лещина

• Lazdas aug visos ziemeļu puslodes 
mežos. Ģintī ir 15 sugas. Latvijā aug 
vienas sugas dažādas šķirnes un 
introducētas  piecas sugas. 
Pazīstamas ir Corylus avellana -
parastā lazda, Corylus maxima –
dižaugļu lazda, Corylus colurna –
kokveida lazda, Corylus cornuta –
snuķaugļu lazda, Corylus americana –
Amerikas lazda, Corylus hetherophylla
– dažādlapu lazda.

• Rundāles pils dārza Labirinta bosketā 
aug parastās lazdas šķirnes `Red 
Majestic`, `Aurea`, dažādlapu lazda, 
dižaugļu lazda un  kokveida lazda. 

1755



Corylus – lazda

15. gs.  1615



Corylus – lazda

1634 1760



Corylus – lazda

1774 1783 



Daphne – zalktene – Seidelbast  – Daphne -
Волчеягодник

• Savvaļā Eiropā aug 17 zalktenes 
sugas. Latvijā savvaļā aug viena suga

• Daphne mezereum – parastā 
zalktene. Visas auga daļas ir indīgas. 

• Kultivētas tiek dažādas zalkteņu 
sugas. Daphne cneorum – rozmarīna 
zalktene, Daphne kamtschatica –
Kamčatkas zalktene, Daphne alpina –
Alpu zalktene, Daphne caucasica, 
kaukāza zalktene, Daphne laureola –
Lauru zalktene un Daphne pontica –
Pontijas zalktene.     

1755



Daphne – zalktene

1755 1755



Daphne mezereum– zalktene

1543 1649 - 1659



Daphne laureola  & daphne  mezereum– zalktene

1614



Daphne laureola – zalktene

1750 1774



Daphne cneorum – zalktene

1778

1782



Elaeagnus – eleagns - Őlweiden – Chalef –
Silverberry – Лох 

• Savvaļā izplatīti Ziemeļamerikā, 
Dienvideiropā un daļā Āzijas. 

• Latvijā kultivē trīs sugas  Eleagnus 
commutata – sudraba eleagnu, 
Eleagnus angustifolia – šaurlapu 
eleagnu un Eleagnus umbellata –
čemuraino eleagnu, kas veido 
ēdamus auglīšus.

• Rundāles pils dārzā Labirinta bosketā 
un piknika laukumā aug sudraba 
eleagns. 

1755



Elaeagnus angustifolia & elaeagnus rhamnoides - eleagns

15831581



Elaeagnus angustifolia  –Elaeagnus latifolia  eleagns

1714 1737



Euonymus – segliņš – Spindle –
Spindelstrauch – Fusain – Бересклет

Di Monso min piecas segliņu sugas  parasto ar sarkanām 
sēklām, ar melnām sēklām, ar lielām lapām un sarkanām sēklām 
un divus Virdžīnijas segliņus, no kuriem viens ir mūžzaļš un ir 
izmantojams ziemas bosketos. Parastais segliņš aug mežā, bet 
segliņus var lietot arī rudens bosketos sarkano un melno augļu 
dēļ. Labi noder segliņi arī putnu medību nožogojumos.
Segliņi pasaulē aug visos kontinentos. 
Latvijā savvaļā aug divas sugas: Euonymus europaeus - Eiropas 
segliņš - un Euonymus verrucosus - kārpainais segliņš, bet daudz 
ir introducēto sugu. 19. gadsimta sākumā Latvijā ieviesa 
Euonymus latifolius - platlapu segliņu , bet gadsimta otrā pusē 
Euonymus nanus - pundursegliņu . 

Rundāles pils dārzā piemiņas bosketā aug spārnotais segliņš – Euonymus alatus un tā 
šķirne ‘Compactus’, Eiropas segliņi. Piknika laukumā aug Euonymus fortunei - Fortina 
segliņa šķirnes  ‘Emerld`n Gold’, ‘Emerald Gaiety`,  ‘Silver Queen’, `Sunspot`. Mežā 
aug Euonymus europaeus 

1755



Euonymus – segliņš

1615 1615



Euonymus – segliņš

1615 1777



Euonymus – segliņš

1780 1789



Euonymus europaeus  *** Euonymus latifolius 

1796 1796



Fothergilla – Fotergila - Federbuschsträucher –
Fothergilla – Witch alder 

• Savvaļā Ziemeļamerikā aug divas 
sugas. 

• Fothergilla major – lielo fotergilu un  
Fothergilla gardenii – Gārdena mazo 
fotergilu audzē arī Latvijā. 

• Rundāles pils dārzā fotergila  aug 
Ziedošo koku bosketā. 

1781



Fothergilla – fotergila 

1791



Gleditsia – gledīčija – Lederhülsenbaum –
Gleditsia – Honey locust - Гледичия

• Gledīčijas savvaļā aug Centrālajā 
Āzijā, Ziemeļamerikā un Āfrikas tropu 
daļā. Latvijā kultivē vienu sugu 
Gleditsia triacanthos – trīsērkšķu 
gledīčiju.

• Rundāles dārzā trīsērkšķu gledīčija  
aug Liliju bosketā 

1754



Gleditsia - gledīcija 

1755 - 1760 1792



Gleditsia triacanthos - gleditsia canadensis

1792 1796



Halimodendron halodendron – Halimodendrs -
Salzstrauch - Salt tree - чингиль

• Halimodndri savvaļā aug Aizkaukāzā 
un Centrālāzijā. Vasaras zaļš krūms 
līdzīgs karagānai, bet zied ar rozā 
ziediem un veido uzpūstas pākstis. 
Latvijā kultivē Halimodendron 
haodendron – sudraba 
halimodendru. 

• Rundāles dārzā sudraba 
halimodendrs aug Piemiņas bosketā 

1784



Halimodendron halodendron – sudraba halimodendrs

1788 1796



Hamamelis – burvjulazda – Zaubernuss  –
Hamamelis – Wich-hasel – Гамамелис

• Burvju lazdas savvaļā aug 
Ziemeļamerikā, Japānā un Ķīnā. 
Pazīstamas ir Hamamelis virginiana –
Virdžīnijas burvjulazda, Hamamelis 
japonica – Japānas burvjulazda 
Hamamelis mollis – mīkstā 
burvjulazda un Hamamelis x 
intermedia – vidējā burvjulazda.  
Augs ir interesants, jo zied rudenī. 
Hamamelis vernalis – pavasara 
burvjulazda, kas zied vēlu pavasarī.

• Rundāles dārzā labirinta bosketā aug 
Virdžinijas un vidējā burvju lazda 
‘Jelena’. 

1755



Hamamelis virginiana – burvjulazda

1731 1754



Hamamelis – burvjulazda 

1770 1794



Hydrangea – hortenzija – Hydrangea -
Hortensie – Hortensia – Гортензия

Di Monso apraksts ir neliels, viņš apraksta vienu sugu,
kuras ziedi atgādina lietussargu un zied jūlija beigās. 

Hortenziju var likt vasaras bosketā, ne tāpēc, ka ziedi 
būtu īpaši, bet tāpēc, ka nav tik daudz augu, kas šajā 
laikā ziedētu.  
Hortenzijas aug savvaļā Austrumāzijā un Ziemeļamerikā. 
Latvijā kokveida lielziedu hortenzija bija piedāvāta 
1805. gadā, skarainā tikai 19. gadsimta beigās, 
Japānas hortenziju Eiropā introducēja no Japānas 
Zībolds 1843. gadā.

Rundāles pils dārzā Hortenziju bosketā aug  Hydrangea arborescens - kokveida 
hortenzijas šķirnes ‘Hayes Starburst’ ‘Invinibelle Spirit’,, Hydrangea paniculata -
skarainās hortenzijas 18 šķirnes ‘Floribunda’, ‘Kyushu’, ‘Limelight’, ‘Tardiva’, ‘Vanille 
Fraise’ u.c. Hydrangea macrophylla - liellapu hortenzija un Hydrangea quercifolia –
ozollapu hortenzija. Vairākas hortenziju šķirnes aug arī Ceriņu bosketā



Hydrangea – hortenzija

1799 1799



Ilex – Īlekss – akmensozols  - Stechpalme  –
Houx –Holly – Падуб остролистый 

• Īleksi aug mērenajā subtropu un 
tropu joslā. Eiropā aug trīs sugas. 
Latvijā kultivē dažas ziemcietīgās 
sugas.

• Pazīstami ir Ilex aquifolium –
akvifoliju īleks, Ilex verticillata –
mieturu īleks, kas aug Ziemeļamerikā, 
Īlex crenata – robotais īleks un Ilex
rugosa,  kuri aug Japānā

• un Ilex x meserveae – Meservas īleks, 
kas aug Eiropā. 

1755



Ilex aquifolium – īlekss

1503 - 1508 1563 1581



Ilex aquifolium – īlekss

1583 1614



Ilex aquifolium – īlekss

1635 1646



Ilex aquifolium – Īlekss

1696 1737



Ilex verticillata & Ilex cassine  – īlekss

1696 1754



Laburnum – zeltlietus – Goldregen –
Laburnum – Golden  shain – бобовник 

1583

• Zeltlietus aug Dienvideiropā, 
Viduseiropā un Tuvajos Austrumos. 
Latvijā kultivē Laburnum alpina –
Alpu zeltlietu un Laburnum 
anagyroides – parasto zeltlietu. Retāk 
sastopams Laburnum  x watereri  -
Woterera zeltlietus ar lielākiem ziedu 
ķekariem.

• Rundāles pils dārzā zeltlietus aug 
Liliju bosketā 



Laburnum anagyroides (Cytisus laburnum)– zeltlietus

1615 1615



Laburnum anagyroides – parastais zeltlietus

1620



Laburnum anagyroides – parastais zeltlietus

17761737



Laburnum anagyroides – zeltlietus

1786 1796


