
Pirma^ karta^ ziemos sodo atitikmuo Europoje buvo sukurtas Kelne 1240 metais. Didziujij
geografiniq atradimq epochoje didejo visuomenes susidomejimas egzotiskais tropiklj ar
atogr^zij krastij augalais. Tuo metu Europos turtuoliai state specialius tokiems augalams
skirtus siltnamius - oranzerijas. Nuo Liudviko XIV laikij tokioms oranzerijoms prigijo
ziemos sodo terminas.

Pirmajj ziemos soda^ Lietuvo-
je, Verkiuose, 1786 metais jkure
tuometis Vilniaus vyskupas Ignas
Masalskis. Tais paciais metais savo
ziemos soda^ pasistate Rokiskio
dvarininkas Tyzenhauzas. 1812
metais grafai Tiskeviciai pasistate
pirmajj ziemos soda^ Rietave, po
to - Kretingoje. Ziemos sodas buvo
reprezentacine pastato dalis, jun-
gianti grafij apartamentus ir rumij
sales. Ziemos sode tuo metu augo
veduoklines palmes, bananmedziai,
kaktusai, apelsinmedziai, laurai,
citrinmedziai, araukarija, didziule
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palme, o koralais ispuostomis sie-
nomis raizgesi vijokliniai augalai.
Uolomis zemyn krito krioklys,
kurio vanduo upeliukais tekejo j ne-
didelius tvenkinius. Kretingos dvaro
Ziemos sodas buvo didziausias tarp
to meto Europos privaciose valdose
pastatytij oranzerijij.

Siandieninis Kretingos ziemos
sodas pagrindinius savo bruozus
jgavo po rekonstrukcijos, kuria^
1910m. pradejo Aleksandras Tiske-
vicius. Tiesa, del lesij stygiaus buvo
sumazinta oranzerija, uzmurytos
angos, jrengta ventiliacija ir pirma-

sis Lietuvoje centrinis sildymas.
Sis unikalaus grozio kampelis

1915 metais nukentejo nuo gaisro, o
sovietines okupacijos laikais ziemos
soda^ sunaikino ten jsikure^ NKVD
pasienio kariuomenes kariskiai. Jie
ismete augalus ir jsirenge valgykl^.
Veliau Kretingos dvaro kompleksas
buvo perduotas tuomeciam Kretin-
gos tarybiniam ukiui- technikumui,
ziemos sode buvo jrengta mokyklos
sporto sale. 1987 metais tuomeciij
technikumo vadovij rupesciu oran-
zerija restauruota. Ziemos sodo
atkurimo projekt^ ruose Aldona
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Svabauskiene, Jonas Zibolis, Juozas
Lapinskas, o zeldiniij projekta kure
Algis Knyva. Pirmuosius augalus
atgimusiame Ziemos sode pasodino
tarybinio ukio-technikumo destyto-
jos Vida Mockeviciene ir Viktorija
Vezauskaite.

1991 m. Lietuvos Respublikos
vyriausybes nutarimu grafu Tiske-
viciij rumai buvo perduoti Kretingos
muziejui, kuris t^se pradeta darb^.
Botanikos ekspozicijos pertvarky-
mu, naujij retij ir jdomiij augalij
jsigijimu rupinosi jkurtas Gamtos
skyrius. Nemazai vertingij augalij
Ziemos sodo ekspozicijai padova-
nojo ir pavieniai asmenys. Nuo 1995
iki 2001 m. vyko oranzerijos avarines
bukles likvidavimo darbai: pakeisti
stiklai, jrengta ventiliacija, sutvar-
kyta lietaus vandens nutekejimo
sistema, jrengtas lietloviij sildymas.
Kretingos ziemos sodas atvere duris
lankytojams.

Siandien Kretingos ziemos sode
auga daugiau kaip 170 rusiu auga-
lu, priklausanciq 69 skirtingoms
seimoms. Tai yra augalai, kurie
naturalioje aplinkoje auga Indijos,
Indonezijos, Brazilijos atograzq ir
tropiniuose miskuose, Afrikos ir
Meksikos dykumose. Sode itin gau-
sios silkmediniij, arekiniij, aroniniij,
agaviniu, lelijiniq, bromeliniij augalij
seimij kolekcijos. Augalais rupinasi,
priziuri ir nuo ligij bei kenkejij saugo
keturi muziejaus darbuotojai.

Kretingos ziemos sodas tapo j
Kretinga atvykstanciu turistij trau-
kos centru. Jj kasmet aplanko 120-
130 tukstanciu rajono gyventoju ir
sveciij. Ziemos sodo darbuotojai ren-
gia jvairius edukacinius uzsiemimus,
kuriuose mazieji rajono gyventojai
supazindinami su augalij prieziuros
subtilybemis. Sode organizuojami
klasikines ir populiariosios muzi-
kos koncertai, lankytojij patogumui
sode nuo 1993 m. veikia kavine ,,Pas
grafa"

Ziemos sod^ - reprezentacin^
pastato dalj, jungiancia grafq aparta-
mentus ir rumij sales, Juozapas Tis-
kevicius jkure apie 1878-1880 metus.
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