
BOTĀNISKAIS 
DĀRZS

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Botāniskais 
dārzs ir dibināts 1922. gadā. Tas atrodas 
bijušās Volfšmita muižas teritorijā. Līdz 
mūsdienām saglabājušās četras muižas 
ēkas, kas ir valsts nozīmes koka arhitektūras 
pieminekļi. No Dzirciema ielas puses līdz 
Palmu mājai dārzu šķērso majestātiska liepu 
aleja, kas kādreiz veda uz kungu māju.

Dārza 15 hektāru lielajā teritorijā ir 
siltumnīcas un āra kolekcijas ar aptuveni 
6000 dažādu augu: no Baltijas jūras kāpām 
līdz Austrālijas mežiem, no Amazones 
džungļiem līdz Kaukāza kalniem, no 
Meksikas tuksnešiem līdz Tālajiem 
Austrumiem, pārstāvot dažādus pasaules 
reģionus. Līdzās savvaļas sugām ir arī 
dažādu krāšņumaugu šķirņu kolekcijas ar 
ziemcietēm, lilijām, dālijām, kokiem un 
krūmiem. 

Palmu mājas vestibilā apskatāmas 
tematiskās izstādes par augiem, to 
izmantošanu, izplatību un aizsardzību. 

Ieejas biļetes
pieaugušajiem  Ls 1,50
studentiem, pensionāriem Ls 1,00
pensionāriem pirmdienās Ls 0,50
skolēniem Ls 0,50
ģimenes biļete (2 pieaugušie +  
1–2 skolas vecuma bērni) Ls 3

Ieeja bez maksas
pirmsskolas vecuma bērniem
diviem skolotājiem, kuri pavada klasi
grupas vadītājam, ja grupā ir vismaz  
10 cilvēku

 uzrādot apliecību:
LU studentiem un darbiniekiem
I, II grupas invalīdiem
bērniem bāreņiem
daudzbērnu ģimenēm
politiski represētajām personām

Ekskursija 
(gida pavadībā, iepriekš piesakot  
pa tālruni 67450852)
latviešu valodā Ls 10,00
 krievu, angļu valodā Ls 15,00

Abonementi  Ls 7–42

Dāvanu kartes no Ls 5

Pārdošana 
Telpaugi: visu gadu
Stādi: maijs–septembris

No Rīgas centra jābrauc Pārdaugavas 
virzienā 10–15 minūtes ar: 
autobusu: 4, 4z, 21, 37, 38, 39, 41, 46, 54
tramvaju: 4, 5
trolejbusu: 9, 25
taksobusu: 237, 238, 241, 244, 263, 270

            Tropu tauriņu mājā 
mīt tauriņi no Dienvid amerikas, Āzijas 
un Āfrikas tropiska jiem džungļiem. 
Iespēja piedzīvot tropu eksotiku: izjust 
tauriņu spārnu vēdas, augu smaržu un 
džungļu klimatu. 

Apmeklētājiem atvērta:
maijs–septembris 11.00 – 19.00
marts, aprīlis,  
oktobris 11.00 – 16.30

Ieejas biļetes (papildu ieejas biļetei 
Botāniskajā dārzā)

pieaugušajiem Ls 3,00
bērniem 4–18 g. v. Ls 2,00
ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni)  

 Ls 9,00, katram nākamajam  
 bērnam – Ls 1,00  

pensionāriem, politiski represētajām  
 personām, invalīdiem  Ls 2,00

bērna invalīda un 1. grupas invalīda 
 pavadošajai personai – Ls 2,00 
Ieeja bez maksas 

bērniem līdz 3 gadu vecumam
bērniem invalīdiem 
grupas vadītājam (grupā vismaz 

 10 cilvēku) 
2 skolotājiem, kuri pavada klasi

Tālrunis informācijai: 27644440

            Acālijas
Baltijā lielākā acāliju kolekcija – 124 
šķirnes no Rietumeiropas, Krievijas, 
Ukrainas un Latvijas. Zied no februāra 
līdz aprīļa beigām.
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            Augu mājās ir aptuveni 
1500 augu no planētas siltajiem un 
karstajiem reģioniem. 
Palmu mājā – Latvijā plašākā 
palmu kolekcija (47 sugas), kā arī 21 
ekvatoriālās joslas skujkoks: podokarpi, 
cipreses, araukārijas. Apskatāmi vairāki 
reliktie augi: Ķīnas metasekvoja, 
Meksikas ceratozāmija, atritinātā cika 
un volēmija. 
Tropu mājā Āfrikas, Āzijas un 
Amerikas lietusmežu speci�ku parāda 
aptuveni 400 dažādu ūdensaugu, 
begonijas, papirusniedres, bambusi 
un epifītie augi, kas savvaļā aug uz 
koku stumbriem, piemēram, orhidejas, 
papardes, bromēlijas. Kaktusu mājā 
ir tuksnešu un pustuksnešu augi, kas 
pielāgojušies dzīvei sausā klimatā. 
No apmēram 750 dažādu sukulentu 
aptuveni 350 ir kaktusi.
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4            Rododendri
Kolekcija sākta veidot 1957. gadā.  
Tajā ir 112 rododendru sugu un  
šķirņu. Jau aprīlī uzzied Ledebūra  
(Rh. ledebourii) un Sihotīnas (Rh. 
sichotense) rododendri, bet maija 
beigās – jūnija sākumā ir lielais 
ziedēšanas laiks, kad plaukst vairums 
mūžzaļo un vasarzaļo rododendru.

Apmeklētājiem atvērts:
1. maijs – 30. septembris 
 9.00 – 19.00
1. oktobris – 30. aprīlis 
 9.00 – 16.30

Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083
tālr./fakss: 67450852
mob. tālr.: 26319560
e-pasts:  
botaniskais.darzs@lu.lv
www.botanika.lu.lv
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            Sistemātiskās 
grupas. Gandrīz 400 augu sugu 
no 96 dzimtām ekspozīcijā sakārtotas 
tā, lai radītu priekšstatu par dažādu 
augu radniecību. Ekspozīcijas pamatā 
ir vācu botāniķa Ādolfa Englera 20. gs. 
izveidotā augu klasi�kācijas sistēma. 

             Purva augi. Nelielajā 
ekspozīcijā parādīti Latvijas purvu 
augi: andromedas, dzērvenes, sfagnu 
sūnas, purva mirte u. c.

             Augu bioloģiskās  
un morfoloģiskās 
grupas ir vecākā dārza ekspozīcija, 
veidota 1926. gadā kā mācību līdzeklis 
botānikas apgūšanai, parādot augu valsts 
apbrīnojamo daudzveidību. Šeit var 
iepazīt ziedu, lapu un augļu morfoloģiju, 
augu kustības, apputeksnēšanās un sēklu 
izplatīšanās veidus, kā arī pielāgojumus, 
kas augiem palīdz aizsargāties un izdzīvot 
dažādos apstākļos. Ekspozīcijā ietilpst 
arī Latvijas indīgo augu kolekcija 
(64 sugas) un 300 ārstniecības augu 
kolekcija – vietējās un citzemju sugas, 
ko izmanto gan tradicionālajā, gan tautas 
medicīnā.  

            Dendrārijā ir dažādi koki un 
krūmi, no kuriem vairums nav raksturīgi 
vietējai �orai, piemēram, burvjlazdas, 
ciedri, ceriņi, valrieksti, ginki, zīdkoki, rozes, 
korķakoki un ēdamās kastaņas.

           Magnolijas
Dārzā ir vissalcietīgākās magnolijas 
no Ķīnas kalnu apvidiem un 
Japānas, kas lieliem baltiem un 
sārtiem ziediem plaukst pirms lapu 
raisīšanās aprīļa beigās. Magnolijas, 
kas aug Ziemeļamerikā un 
Vidusamerikā, zied jūnija sākumā. 
Kolekcija ir lielākā Latvijā, pavisam 
tajā ir 14 magnoliju. 
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             Dālijas. Augustā–septembrī 
zied 300 dāliju šķirņu, ko radījuši Latvijas 
un citu Eiropas valstu, ieskaitot Krievijas 
un Ukrainas, kā arī Ziemeļamerikas 
selekcionāri.
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