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Ligustrum – ligustrs – Privet - Liguster –
Troène - бирючина

Dimonso min 3 ligustru formas, no tām viena raiba ar
dzeltenām, otra ar baltām lapu maliņām. Viņš iesaka tos
izmantot rudens bosketos, bet tie ir skaisti arī vasaras
bosketā, jo bagātīgi zied jūnija sākumā. Dekoratīvi
novērtējami ir arī raibie ligustri. Augs ir samērā pacietīgs un 
to var lietot arī putnu pievilināšanai medību laukumu
iežogojumos.
Ligustra ogas 15. gadsimtā Vācijā izmantotas kā krāsviela. 
Lapu un ziedu novārījumi lietoti arī medicīnā.Vairākas 
ligustru formas nāk no  Ķīnas un Japānas kā Ligustrum 
ovalifolium, kas ir sala neizturīga.

Rundāles pils dārzā partera malējo laukumu dzīvžogi veidoti no Ligustrum vulgare -
parastiem ligustriem . Rožu laukumu dzīvžogos iestādīti 6772 ligustri, 2007. gadā tie
tika papildināti ar 1017 ligustriem.  Peoniju laukuma ierobežošanai izmantoti 40 
parastie un 69 Ligustrum vulgare “Piramidale” - piramidālie ligustri , kas ir ar
mazākām lapiņām un veido precīzāku formu.



Ligustrum - ligustrs

1570



Ligustrum vulgare – parastais ligustrs

1615

1612 



Ligustrum vulgare – parastais ligustrs

1774 1776



Ligustrum vulgare – parastais ligustrs

1780 1796



Liquidambar – likvidambrs,vīrakkoks –
Amberbaum – Liquidambar – Sweetgum -

ликвидамбар

• Savvaļā likvidambri aug 
Ziemeļamerikā un Centrālamerikā, pa 
vienai sugai Tuvajos Austrumos un 
Dienvidaustrumu Azijā. Latvijā sākta 
kultivēt tikai 21. gadsimtā viena suga

• Liquidambar styraciflua  - sveķu 
likvidambrs. Eiropā lieto kā 
apstādījumu koku, nevis sveķu 
iegūšanai. 

1755



Liquidambar – vīrakkoks

1628 1697



Liquidambar – vīrakkoks

1739 1745



Liquidambar – vīrakkoks

1754 1767



Lonicera – Sausserdis – Honeysuckle –
Heckenkirsche – Chèvrefeuille –

Жимолость
Di Monso apraksta sešas vīteņsausseržu sugas divas Vācijas, divas 

Itālijas un sausserdi ar raibām lapām un ozola lapām. Viņš iesaka 
šos augus lapeņu ejām, mūru apaudzēšanai, arī audzēt  uz citiem 
kokiem. jo ziedi ir ne tikai skaisti, bet arī saldi smaržo. Viens no 
minētajiem sausseržiem lapas saglabā arī ziemā.  Eiropā aug 16 
sausseržu sugas, Latvijā tikai divas sugas Lonicera xylosteum -
parastais sausserdis un Lonicera caerulea pallasii – Pallasa  
sausserdis. 19. gadsimta sākumā ieveda arī Lonicera periclymenum 
– Vācijas  vīteņsausseržus, Lonicera caprifolium – parasto  
vīteņsausserdi un Lonicera tatarica –Tatārijas  krūma sausserdi , 
bet 19. gadsimta otrā pusē Japāņu , Ledebūra, melno, Ruprehta un 
Morova  krūmu sausseržus un Lonicera prolifera - atvašu 
vīteņsausserdi, Lonicera dioica - zilganzaļo vītņsausserdi un 
lonicera etrusca - Toskānas vīteņsausserdi.
Vīteņsausserži vēsturiski tika izmantoti Eiropas dārzos pergolu 
apaudzēšanai.

Rundāles pils dārzā Liliju bosketā aug Lonicera sachalinensis – Sahalīnas sausserdis. 



Lonicera – Sausserdis

1615



Lonicera - sausserdis

1615



Lonicera caprifolium – Parastais vīteņsausserdis –
“Saldā mīla”

1648 1686



Lonicera caprifolium germanicum ***Lonicera alpigena 

1775



Lonicera coerulea *** Lonicera caprifolia  

1750 1777



Lonicera altaica *** Lonicera davurica 
*** Lonicera tatarica 

1784



Myricaria – mirikārija – Rispelstrauch –
Myricaria - мирикария

1581

Mirikārijas ir tamariksu dzimtas augs. 
Eiropā aug viena suga Myricaria 
germanica, 10 sugas  aug Ķīnā. 
Pazīstamas ir Miricaria germanica –
Vācijas mirikārija, Miricaria alopecuroides
– lapsastes mirikārija un Miricaria 
davurica – Daurijas mirikārija, kas aug 
Mongolijā un Tibetā.

Rundāles pils dārzā aug Miricaria 
germanica – Vācijas mirikārija.



Myricaria germanica – mirikārija 

1796 17961755 - 1760



Philadelphus – filadelfs – Mock-orange –
Pfeifenstrauch – Seringa – Чубушник

Di Monso apraksta piecas filadelfu sugas ar baltiem 
vienkāršiem, baltiem pildītiem ziediem, ar raibām lapām, 
pudurfiladelfu bez ziediem un Karolinas  filadelfu ar 
ziediem bez smaržas. Šie skaistie un smaržīgie krūmi ir 
derīgi pavasara bosketiem.

Tikai trīs sugas ir sastopamas Dienvideiropas kalnos, bet 
lielākā daļa Ziemeļamerikā un Austrumāzijā. Sākot no 19. 
gadsimta vidus Eiropā radītas daudz šķirnes. Parastais 
vainagu filadelfs Latvijā kultivēts visvairāk. 1817. gadā 
Cigra piedāvājis  Philadelphus inodorus - nesmaržīgo 
filadelfu , bet 19. gadsimta vidū izplatīti arī čemurveida, 
krāšņais, lielziedu, sniega, pūkainais, Ceijera un kārpainais 
filadelfs, bet 1899. gadā Philadelphus x lemoniei –
Lemuāna  filadelfs.

Rundāles pils dārzā aug Philadelphus  coronarius - parastais filadelfs un tā šķirne 
‘Aureus’, Philadelphus inodorus grandiflorus – lielziedu  filadelfa šķirne ‘Bouquet 
Blanc’, Philadelphus x virginalis – jaunavīgā  filadelfa šķirnes ‘Albátre’,, ‘Virginal’, 
Philadelphus x limoniei – Lemuāna  filadelfa šķirne ‘Erectus’.



Philadelphus – filadelfs

1581 1620



Philadelphus – filadelfs

1767 1786



Philadelphus – filadelfs

1787 1801



Physocarpus – irbeņspireja –
Schneeballblättrige Blasenspiere – Physocarpe -

Ninebark  - пузыреплодник

Fizokarpi aug Ziemeļamerikā, divas to 
sugas aug Austrumāzijā. Latvijā kultivē 
Physocarpus opulifolius – parasto 
irbeņspireju, Physocarpus amurensis –
Amūras irbeņspireju, Physocarpus 
capitatus – galviņu irbeņspireju un 
Physocarpus malvaceus – malvu 
irbeņspireju. 

Rundāles pils dārza bosketā zem zelta 
vāzes aug Physocarpus opulifolius 
parastās irbeņspirejas šķirnes `Luteus` 
`Diable D’or` `Diabolo` 

1697



Physocarpus – irbeņspireja 

1682 1796



Pyracantha – pirakanta – Feuerdorn –
Buisson ardent – Firethorn - пираканта

Savvaļā aug septiņas sugas no Eiropas 
dienvidaustrumiem līdz Himalajiem.

Eiropā sastopama viena suga. Latvijā 
kultivē Pyracantha coccinea – sarkano 
piakantu un tās šķirnes. 

Rundāles pils Liliju bosketā aug 
Pyracantha coccinea – sarkanā 
irbeņspireja. 

1581



Pyracantha – pirakanta  

1620 1714



Pyracantha – pirakanta 

1767 1784



Ptelea trifoliata - trīslapu ptēleja -– Kleeulme –
Orme de Samarie- Hoptree - вязовик

Savvaļā 10 sugas aug Ziemeļamerikā no 
mežu zonas līdz tropu zonai. Latvijā 
introducēta viena suga Ptelea trifoliata –
trīslapu ptēleja.

Rundāles pils dārza ziedošo koku bosketā 
aug trīslapu ptēleja. 



Ptelea trifoliata - trīslapu ptēleja 

1732 1754



Ptelea trifoliata - trīslapu ptēleja 

1755 - 1760 1787



Ptelea trifoliata - trīslapu ptēleja 

1788



Sambucus – plūškoks – Elder – Holunder –
Sureau – бузина

Di Monso apraksta septiņas plūškoku sugas: plūškokus ar 
melnām ogām un zaļām ogām čemuros, ar šķeltām lapām 
un raibām lapām, ar baltiem augļiem un sarkaniem 
augļiem ķekaros. Plūškoki ir skaisti gan ziedēšanas laikā, 
gan ar augļu ķekariem, tāpēc tie ieteicami pavasara un 
vasaras bosketos. Derīgi stādīt arī medību norobežojumos 
putnu pievilināšanai. Bieži izmanto arī lai norobežotu lopu 
ganības pret meža zvēriem. Plūškoku dzīvžogi labi saglabā  
izskatu, jo lopiem šīs  lapas negaršo..

Eiropā savvaļā aug trīs sugas. Latvijā labi aklimatizējušās divas sugas, kas vietām jau 
pārgājušas savvaļā. Latvijā 1805 .gadā Cigra piedāvājis  Kanādas plūškoku, melno un 
sarkano plūškoku.

Rundāles pils dārzā restaurācijas sākumā auga daudz plūškoki kanāla malās un skolas 
dārziņā. Kokaugu kolekcijā bosketos pašlaik aug Sambucus racemosa – sarkanais   
plūškoks un melnā plūškoka šķirnes Black Lace’, ‘Eva’, ‘Variegata’, ‘Guincho Purple’. 



Sambucus nigra – Melnais plūškoks

7.gs.
1440



Sambucus nigra – Melnais plūškoks

1543 1581



Sambucus nigra – Melnais plūškoks

1581 1581



Sambucus nigra – Melnais plūškoks

1737 1750



Sambucus nigra – Melnais plūškoks

1767 1777



Sambucus – plūškoki

1745



Sambucus racemosa – Sarkanais plūškoks 

1581 1761



Sambucus racemosa – Sarkanais plūškoks 

1781 1786



Sambucus ebulus – pundura plūškoks

1737 1774



Sambucus ebulus – pundura plūškoks

1775



Spiraea – Spireja – Meadowsweet -
Spierstrauch – Spirée – спирея

Dimonso min sešus spireju veidus: Amerikas ar sarkaniem 
ziediem, Spānijas ar asinszāles lapām, Virdžīnijas ar 
zobotām, apakšpusē  baltām lapām, vītollapu spireju un 
spireju ar irbenes lapām. Spirejas derīgas gan pavasara, gan 
vasaras bosketiem, dažas minētās zied agri pavasarī, bet 
citas vasarā.
Eiropā savvaļā aug 8 sugas. 19. gadsimta sākumā Latvijā 
ieviestas Spiraea corymbosa – vairoga , robotās, Spiraea 
hypericifolia – asinszāļu, Spiraea salicifolia - vītollapu,  
Spiraea chamaedryfolia –goblapu , Spiraea trilobata –
trīsdaivu  spirejas, bet 19. gadsimta beigās Spiraea  x 
billiardii - Bijāra, Spiraea x cinerea – sirmā , Spiraea x 
Fontenaysii – Fontenē , Spiraea japonica – japāņu , Spiraea 
x sanssouciana - Sansusī, Spiraea x vanhoutei – Vanhuta  
spirejas. 

Augu kolekcijā Rundāles pils dārza bosketos  aug Spiraea japonica – Japānas 
spirejas šķirnes ‘Goldflame’, ‘Macrophylla ‘



Spiraea – Spireja

1696 1706



Spiraea salicifolia  

1739 1729



Spiraea salicifolia *** Spiraea alba 

1747 1755



Spiraea chamaedryfolia *** Spiraea ulmifolia 

1770 1771



Spiraea ulmaria 

1774 1775



Spiraea ulmaria *** Spiraea altaica 

1778 1784



Spiraea betulifolia *** Spiraea alpina 

1784 1784 



Spiraea chamaedryfolia – Goblapu spireja  

1784 1786



Spiraea salicifolia – vītollapu spireja  

1784 1786



Spiraea crenata *** Spiraea  kamtschatica

1784 1784



Spiraea trilobata  - trīsdaivu 
*** Spiraea sorbifolia 

1784 1784



Spiraea palmata 
*** Spiraea tomentosa – tūbainā spireja 

1784 1786



Symphoricarpos  - sniegoga – Schneebeeren -
Symphorine – Snowberry - снежник

Savvaļā aug 18 sugas Ziemeļamerikā un 
Ķīnā. Latvijā kultivē vienu sugu 
Symphoricarpos rivularis – strautu, baltā 
sniegoga. Audzē arī Symphoricarpos x 
chenaultii – Šeno  sniegogas un  
Symphoricarpos x doorenbosii –
Dorenbosa sniegogu hibrīdu šķirnes.

Rundāles pils dārza Piemiņas bosketā aug 
divas Dorenbosa sniegogas šķirnes, Šeno 
sniegogas šķirne ‘Hancock’ un 
Symphonicarpos orbiculatus – apaļīgās 
sniegogas šķirne ‘Variegatus’



Symphoricarpos  - sniegoga

1732 1794



Symphoricarpos  - sniegoga

1787 1787



Syringa – ceriņš – Lilac – Flieder – Lilas –
сирень

Rundāles dārza oranžērijā 1852. gadā minēti četri podi Ķīnas 
ceriņu.  Dimonso min astoņus ceriņu veidus: Persijas ceriņus, 
baltus, purpura un zilus , ar raibām lapām. Ceriņus var griezt 
kā dzīvžogus un apaļus kā lodes. Ceriņus var stādīt pavasara 
bosketos, jo tie maijā skaisti zied un patīkami smaržo. Persijas 
ceriņi veido skaistākus krūmiņus.
Pirmos ceriņus no Konstantinopoles atvedis uz Vīni Ožjē 
Gislēns Bisbeks 1560. gadā. 16. gadsimtā audzēti Francijā, 
vēlāk arī plaši izplatījušies Vācijā. Selekcija aktīva kopš 19. gs. 
vidus. 

Rundāles pils dārzā  Ceriņu bosketos aug Syringa  amurensis - Amūras ceriņš, Syringa
reflexa - liektais ceriņš, Syringa xchinensis – Ķīnas ceriņš ‘Saugeana’, Syringa josikaea –
Ungārijas ceriņš, Syringa meyerii – Meijera ceriņš ‘Palibin’, Syringa x swegiflexa -
ceriņhibrīds, Syringa wolfii – Volfa ceriņš, Syringa vulgaris – parastā ceriņa Latvijas 
selekcionāru šķirnes   ‘Daudzpusīgais Zemzaris’, ‘Esības Prieks’, ‘Jaunkalsnavas sapnis’, 
Gaiziņkalns’, ‘Kristīne Baltpurviņa’, ‘Liega’, ‘Maija viešņa’, ‘Mazais princis’, ‘Māte Ede 
Upītis’, ‘Pārsteigums’, ‘Pērle’, ‘Pērļu zvejnieks’, ‘Vita’ un 16  dažādu valstu selekcionāru 
ceriņu šķirnes.  



Syringa vulgaris – ceriņš

1581 1614



Syringa – ceriņš 

1615 1620



Syringa 

1640



Syringa persica 

1696 1679



Syringa coerulea *** Syringa persica 
*** Syringa  flore candida

1737 1737



Syringa persica ***  Syringa vulgaris 

1755 1755



Syringa persica 

1786 1786



Syringa vulgaris  *** Syringa flore purpureo

1767 1775



Syringa vulgaris 

1776 1776



Syringa vulgaris

1786 1792



Tamarix – Tamarikss – Tamarisk –
Tamaris – гребеншчик

Di Monso min divus tamariksus Vācijas 
un Francijas. Tamariksi, kas citādi ir lieli 
ne pārāk izskatīgi krūmi, skaisti uzzied 
pavasarī  un ir derīgi  pavasara bosketos,  
bet var likt  arī ziemas bosketos.

Savvaļā tamariksi aug Eirāzijas un Āfrikas 
tuksnešos, pustuksnešos un stepēs. 

Latvijā kultivē divas sugas  Tamarix gallica 
- Gallijas tamariksu, kas savvaļā  aug 
Vidusjūras piekrastē un  Tamarix 
ramosissima - sazaroto tamariksu, kas 
aug savvaļā  Balkānu pussalā un 
Centrālāzijā. 

Rundāles dārza Labirinta bosketā  aug 
Tamarix tetrandra – tetrandra  tamarikss.

1543



Tamarix gallica – Gallijas tamarikss

1563



Tamarix gallica – Gallijas tamarikss

1614 1737



Tamarix gallica – Gallijas tamarikss

1745 1755



Tamarix germanica *** Tamarix  chinensis 

1767 1784



Viburnum - Irbene – Viburnum –
Schneeball – Viorne – Калина

Di Monso min septiņas irbeņu sugas, no tām parasto, 
parasto ar raibām lapām, divas Kanādas irbenes, 
Amerikas irbeni ar filirejas lapām, irbenes ar ovālām 
zobotām un taisnām lapām. Parastās irbenes aug savvaļā 
mežā un žogos. Amerikas irbenes var audzēt špalerās, bet 
tās ir jāpiesedz ziemā. Krūmiem ir skaisti ziedu čemuri, 
tāpēc tās ieteicams stādīt pavasara bosketos. Ogas 
savukārt pievilina putnus, tāpēc tās var stādīt medību 
lauku norobežojumos. Eiropā savvaļā aug trīs sugas, no 
tām viena arī Latvijā Viburnum opulus - parastā irbene –.
1805. gadā Cigra piedāvājis Viburnum lantana – vilnaino  
irbeni - , vēlāk ieviesta arī Viburnum lentago – Kanādas  
irbene -

Rundāles pils dārzā aug  Viburnum opulus – parastā irbene un tās šķirnes ‚Roseum‘ ‚ 
‘Fastigiata‘, ‘Park Harvest’un ‘Tajoznye Rubiny’, Viburnum sargentii – Sārdženta  
irbene, Viburnum lentago – Kanādas ibene un Viburnum lantana – vilnainās irbenes 
šķirne ‚Aureum’



Viburnum opulus - Parastā irbene 

1503 -1508 1583 



Viburnum opulus - Parastā irbene 

1589 1620



Viburnum opulus - Parastā irbene 

1640 1697



Viburnum opulus - Parastā irbene 

1761 1777



Viburnum opulus - Parastā irbene

1786 1796



Viburnum lantana – vilnainā irbene  

1581 1745



Viburnum lantana – vilnainā irbene 

1773 1774



Viburnum lantana – vilnainā irbene 

1776 1786



Viburnum tinus – laurlapu irbene 

1581 1581



Viburnum tinus – laurlapu irbene 

1601 1615



Viburnum tinus – laurlapu irbene 

1730 1775



Viburnum tinus – laurlapu irbene 

1777 1788


