
LU	  Zooloģijas	  muzeja	  loma	  Latvijas	  
entomoloģijas	  izpētes	  vēsturē	  

	  
Uģis	  Piterāns	  
Andris	  Piterāns	  

LU	  ZTVM	  Zooloģijas	  muzejs	  
	  

Rīga,	  2018.	  gada	  29.	  janvāris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LU	  76.	  zinātniskā	  konference	  



Loma	  (1)	  –	  aktuāla	  vienmēr	  
•  Muzeja	  krājumā	  esošo	  kolekciju	  uzglabāšana	  
un	  saglabāšana	  to	  esošajā	  stāvoklī	  -‐	  
nodrošinot	  savas	  jomas	  speciālisRem	  un	  
ciRem	  pētniekiem	  iespēju	  veikt	  šo	  kolekciju	  
padziļinātu	  izpēR	  gan	  mūsdienās,	  gan	  nākotnē	  



Loma	  (2)	  –	  aktuāla	  periodiski	  
•  Muzeja	  darbinieku	  veikRe	  pētniecības	  darbi	  



LU	  ZTVM	  Zooloģijas	  muzeja	  
entomoloģiskais	  krājums	  

Kopumā	  vairāk	  kā	  220	  000	  vienības	  
	  	  

Plaša	  ģeogrāfiskā	  pārstāvniecība	  un	  dažāda	  materiāla	  
kvalitāte,	  bet	  liela	  daļa	  materiāla	  gan	  aWecas	  uz	  Latviju,	  gan	  ir	  

ar	  ļoR	  augstu	  vērXbu.	  	  

Zinātniski	  lielākā	  vēr8ba:	  
Vieta	  +	  datums	  +	  Leg.	  

	  
	  

Vēsturiskā	  vēr8ba	  –	  grūR	  novērtējama	  
	  



Latvijas	  Entomoloģijas	  vēsture	  [ļoR	  īsi]	  

•  1778.	  gads	  -‐	  Jakobs	  Benjamins	  Fišers:	  
“Versuch	  einer	  Naturgeschichte	  von	  
Livland”	  

•  Lielāka	  akRvitāte	  kopš	  1940.-‐50.	  
gadiem	  (līdz	  pat	  mūsdienām);	  

•  Kopā	  Latvijā	  varētu	  būt	  sastopamas	  
ap	  12	  000	  līdz	  15	  000	  kukaiņu	  sugu;	  

•  Izpētes	  līmenis	  ļoR	  atšķirīgs	  –	  no	  ļoR	  
laba	  (vaboles,	  tauriņi,	  spāres),	  vidēja	  
(blakRs,	  atsevišķām	  divspārņu	  
grupām)	  līdz	  sliktam	  (vairums	  
divpārņu	  dzimtu,	  parazīRskie	  
plēvspārņi	  u.c.).	  



Benjamins	  Augusts	  Gimmertāls	  (1779-‐1848)	  
B.A.	  Gimmerthal	  

•  Dzimis	  Vācijā,	  Citavā;	  
•  Viens	  no	  pirmajiem	  
entomologiem	  Latvijā.	  
Entomoloģijas	  zināšanas	  
pašmācības	  ceļā	  –	  skolotājs,	  
grāmatvedis	  Rīgā;	  

•  Pēc	  Gimmertāla	  iniciaXvas	  
nodibināta	  Rīgas	  
Dabaspētnieku	  biedrība;	  

•  Publicējis	  atsevišķus	  rakstus	  
par	  divspārņiem,	  vabolēm	  
un	  zāģlapsenēm.	  	  



5910	  ex.	  



Daudz	  entomoloģisku	  rakstu,	  kas	  atsaucas	  
uz	  Gimmertāla	  publikācijām	  vai	  kolekciju	  





Barons	  Johans	  Nolkens	  (1813-‐1898)	  
Baron	  J.H.W.	  Nolcken	  	  

•  Dienējis	  krievijas	  armijā	  
(1833-‐1860),	  kur	  uzdienējies	  
līdz	  ģenerālmajora	  pakāpe;	  

•  Pēc	  atvaļināšanās	  varēja	  
vairāk	  laika	  velXt	  tauriņu	  
pētniecībai;	  

•  Darbs	  “Lepidopterologische	  
Fauna	  von	  Ehstland,	  Livland	  
und	  Kurland”,	  trīs	  daļās	  
(1868.,	  1870.	  un	  1871.	  g.)	  ir	  
pamats	  visu	  BalRjas	  valstu	  
tauriņu	  turpmākajā	  izpētē.	  





18	  037	  ex.	  





Latvijas	  tauriņi.	  Katalogs.	  2010	  



Edgars	  Ozols	  (1889-‐1967)	  

•  Devis	  milzīgu	  ieguldījumu	  
Latvijas	  (bet	  ne	  Rkai)	  
jātnieciņu	  (Ichneumonidae)	  
faunas	  izpētē;	  

•  Ap	  150	  (!)	  zinātnisku	  
publikāciju	  autors;	  

•  ApraksXjis	  11	  zinātnei	  
jaunas	  jātnieciņu	  sugas;	  

•  LU	  ZTVM	  glabājas	  lielākā	  
daļa	  no	  E.Ozola	  vāktā	  
materiāla.	  



11	  034	  ex.	  



‘Tipi’	  ir	  katra	  dabas	  
muzeja	  lepnums!	  

1962.	  g:	  LE6	  



Vilhelms	  Tumšs	  (1907-‐1981)	  

•  Nozīmīgākais	  Latvijas	  
dzēlējplēvspārņu	  
(Hymenoptera:	  Aculeata)	  
faunas	  pētnieks;	  

•  Zooloģijas	  muzejā	  no	  
1967.	  līdz	  1978.	  gadam;	  

•  “Zooloģijas	  muzeja	  
rakstos”	  –	  11	  zinātniskas	  
publikācijas;	  



>12	  700	  ex.	  













NB!	  Entomoloģija	  joprojām	  ir	  dinamiska	  zinātne	  ar	  
milzīgu	  ausXbas	  lēcienu	  pēdējo	  50	  gadu	  laikā	  
ĻoR	  svarīga	  ir	  kolekciju	  saglabāšana!	  



2015.	  gada	  publikācija	  -‐	  Chrysis	  ģints	  35	  sugas	  
1978.	  Gada	  noteicējā	  –	  Rkai	  15	  no	  tām!	  	  



2015.	  gada	  publikācija	  -‐	  Chrysis	  ģints	  35	  sugas	  
1978.	  Gada	  noteicējā	  –	  Rkai	  15	  no	  tām!	  	  

NB!	  ĻoR	  svarīga	  ir	  kolekciju	  saglabāšana,	  lai	  
vēsturisko	  materiālu	  būtu	  periodiski	  iespējams	  
pārbaudīt	  atbilstoši	  mūsdienu	  taksonomijai	  

u.c.	  jauniegūtām	  zināšanām	  	  



Viktors	  Šmits	  (1912-‐1989)	  

•  Zooloģijas	  muzejā	  no	  1961.	  
līdz	  1975.	  gadam;	  

•  1977.	  gadā	  dāvina	  izcilu	  
Latvijas	  vaboļu	  
etalnokolekciju	  (ap	  7000	  ex.);	  

•  Vairāku	  rakstu	  autors	  par	  
Latvijas	  vaboļu	  faunu	  (g.k.	  
“Zooloģijas	  muzeja	  rakstos”);	  

•  Daudz	  paveicis	  ZM	  fondu	  
kolekciju	  apstrādāšanā	  un	  
ekspozīciju	  izveidē.	  



Un	  vēl	  daudzu	  citu	  autoru*	  kolekcijas!	  
..kas	  visas	  vēl	  nemaz	  nav	  līdz	  galam	  rūpīgi	  apstrādātas	  un	  izzināta	  to	  
vēr8ba.	  Plašs	  darba	  lauks	  daudziem	  gadiem	  (vai	  gadu	  desmiXem…)!	  	  

LU	  ZTVM	  ZOOLOĢIJAS	  MUZEJS	  
	  

Entomoloģiskais	  krājums:	  
>220	  000	  

	  
Darbinieki	  ar	  entomoloģijas	  

specializāciju:	  	  
2	  	  [uz	  pusslodzi]	  

LATVIJAS	  DABAS	  MUZEJS	  
	  

Entomoloģiskais	  krājums:	  	  
ap	  65	  000	  

	  
Darbinieki	  ar	  entomoloģijas	  

specializāciju:	  	  
3	  [uz	  pilnu	  slodzi]	  

*	  -‐	  LU	  ZTVM	  Zooloģijas	  muzeja	  krājumā	  uz	  Latviju	  aWecināmas	  vēl	  šādu	  autoru	  kolekcijas	  vai	  atsevišķi	  
šo	  autoru	  vākumi:	  H.Ratlefs	  (Coleoptera),	  F.Sintenis	  (Diptera)	  A.Piterāns	  

(Hymenoptera:Ichnemonidae),	  V.Maršakovs	  (Hymenoptera:Aculeata),	  Z.Spuris	  (Heteroptera	  u.c.),	  
V.Grīnvalds	  (Coleoptera:Curculionidae);	  O.Jons	  (dažādi),	  N.Kuzņecovs	  (Dipera).	  V.Vilčinska	  

(Hymenoptera:Formicidae)	  u.c.	  	  




