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Matrozis R.2020. Ieskats Ferdinanda Štolla (1874–1966) darbībā putnu taksidermijā un ooloģijā
Rakstā apkopota informācija par baltvācu izcelsmes ornitologa Ferdinanda Štolla (Ferdinand Stoll, 1874–1966) 

profesionālo darbību putnu taksidermijā un ooloģiskās kolekcijas veidošanā periodā no 1897. līdz 1931. gadam, 
strādājot gan savā privātajā Dermoplastikas laboratorijā, gan vāciskās Rīgas Dabaspētnieku biedrības muzejā 
par konservatoru (fondu glabātāju). Lielākā daļa no zināmajiem F. Štolla izgatavotajiem putnu izbāžņiem un 
olu kolekcija mūsdienās glabājas Latvijas Dabas muzejā. Īpaši vērtīga ir apjomīga putnu olu kolekcija, kurā ir 
pārstāvētas arī sugas, kuras mūsdienās Latvijā vairs neligzdo (lielais piekūns, Šinca šņibītis, vidējais ērglis). 
Muzeja kolekcija var lepoties ar vairākiem F. Štolla izgatavotiem vai viņa darbības laikā kolekciju papildinošiem 
putnu izbāžņiem ar vēsturisku vērtību, tai skaitā ar pirmajiem vairāku sugu sastapšanas gadījumiem Latvijā 
(mazā zoss, baltacis, dūņšņibītis un resnknābja kaira). 
Atslēgas vārdi: Ferdinands Štolls, taksidermija, ooloģiskā kolekcija. 

Matrozis R.2020. Insight into the activities of Ferdinand Stoll (1874-1966) in avian taxidermy and oology
The article summarizes information about the professional activity of the Baltic-German ornithologist Ferdi-

nand Stoll (1874-1966) in bird taxidermy and the formation of an oological collection, from 1897 to 1931, at 
which time he worked both at his private Dermoplasty Laboratory and in the Riga Naturalist Society Museum 
as a conservator (curator of the collection). The greater part of the bird taxidermy made by F. Stoll and his 
collection of bird eggs are now stored in the Latvian Museum of Natural History. The large collection of bird 
eggs, which contains species that no longer nest in Latvia today (Peregrine Falcon, Dunlin, and Greater Spotted 
Eagle) is especially valuable. The museum is especially honoured to have several specimens of bird taxidermy 
with historical value made by F. Stoll, including the first observations of several species in Latvia (Lesser white-
fronted goose, Ferruginous duck, Broad-billed sandpiper, and Brünnich’s guillemot).
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Mūsdienās Latvijas Dabas muzejā glabājas 
vēsturiskas ornitoloģiskās kolekcijas no 

vāciskās Rīgas Dabaspētnieku biedrības (Naturfor-

scher-Vereins zu Riga, 1845–1939) muzeja. Šīs kolek-
cijas saņemtas mantojumā 1951. gadā, apvienojot 
ar Skolu muzeja (1919–1950) kolekcijām, nodibinot 
LPSR Valsts Dabas muzeju, ar apmēram 150 000 
vienību fondu (Anon. 1951). Starp ornitoloģiskajām 
kolekcijām īpaši varētu atzīmēt baltvācu izcelsmes 
taksidermista Ferdinanda Štolla darbus: 112 putnu 
izbāžņus, kā arī ievērojamo ooloģisko kolekciju. Par 
F. Štolla daudzpusīgo darbību jau publicēti vairāki 
biogrāfiski pārskati (no pēdējiem: Vimba, 2009; 
Матрозис, 2013; Matrozis, Uwe, 2016), bet šajā rakstā 
gribētu pievērsties viņa devumam putnu taksidermijā 
un olu kolekcijas veidošanā. 

Ferdinanda Štolla īsa biogrāfija

Ferdinands Štolls (Ferdinand Erdmann Stoll) dzimis 
21.09./03.10.1874. Daugavgrīvas mācītājmuižā pie 
Rīgas (mūsdienās Vecmīlgrāvis-Vecdaugava). Viņa 
tēvs Ferdinands Ernests Štolls (Ferdinand Ernest 

Stoll, 1816–1893) bija garīdznieks, kopš 1849. gada 
kalpoja Daugavgrīvas luterāņu draudzē par mācītāju. 
1872. gadā iesvētīja Bolderājas evaņģēliski luterisko 

baznīcu (Rīga, Lielā iela 45), kur kalpoja līdz 1892. gada 
rudenim. Māte Katrīna Klarise (Katrina Luise Clarisse, 
1837–1908) ir bijusi otrā sieva, šajā ģimenē no 1863. 
līdz 1874. gadam piedzima septiņi bērni, Ferdinands 
bija jaunākais no tiem, kad viņš piedzima, tēvam bija 
58 gadi. Interesanti atzīmēt, ka viņa vectēvs Frīdrihs 
Erdmans Štolls (Friedrich Erdmann Stoll, 1760–1826) 
pēc profesijas arī bija garīdznieks, līdzīgi kā viņa tēvs, 
bet sirdslieta viņam bijusi arī ornitoloģija, jo brīvajā 
laikā viņš piestrādāja Himzeļa muzejā, papildinot 
ornitoloģisko kolekciju (Anon. 1828; Gebhardt, 1970). 

Ferdinands mācījās Rīgas pilsētas ģimnāzijā 
(Stadt-gymnasiums von Riga, dib. 1861. g., mūsdienās – 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Raiņa bulvārī 8), toreiz 
modernā un speciāli skolas mācību darbam 
būvētā celtnē. Viņš nav izvēlējies turpināt dzimtas 
vīru izvēlēto garīdznieka profesiju, bet no Rīgas 
pārbraucis uz Smilteni, kur pie sava vecākā brāļa, 
mežziņa Frīdriha Štolla (Friedrich Wilhelm Stoll, 

1863–?) praktizējies meža zooloģijā. Vismaz 1893. 
gadā piestrādāja mācekļa darbu kādā Rīgas aptiekā. 
Viņa brālis praktizējies putnu preparēšanā, dāvinājis 
paša gatavotus putnu izbāžņus vāciskās Rīgas 
Dabaspētnieku biedrības (turpmāk – RDPB) muzejam: 
parasto šņibīti no Rīgas (02.09.1891), melno dzilnu 
no Vidzemes (08.1892) un meža zīlīti no Smiltenes 
(1895. g.). 

1893. gadā 19 gadu vecs Ferdinands Štolls iestājās 
RDPB. Tajā pašā gadā viņa tēvs nomira, iespējams, tas 
bija par iemeslu, kāpēc Ferdinands nav mācījies kādā 
no augstskolām. Domājams, ka F. Štolls kādu laiku vēl 
dzīvojis Smiltenē, jo 1894. gada aprīlī RDPB muzejam 
viņš uzdāvināja lielo tritonu. No 1894. līdz 1896. gadam 
viņš profesionāli apguvis dermoplastiku (taksidermijas 
pamatus) Berlīnes „Linneja institūtā” (Linnaea Naturhis-

torische Institut). Tur mācoties, viņš iestājies Vācijas 
Ornitoloģijas biedrībā (Deutsche Ornithologen-Ge-

sellschaft, dib. 1851), kuras galvenais birojs atradās 
Berlīnē, apmeklējis biedrības ikmēneša sapulces, kas 
palīdzēja iegūt profesionālās zināšanas ornitoloģijā. 

1895. gadā viņu apstiprināja par RDPB muzeja 
Ornitoloģijas nodaļas pārzini. Atgriezies no Berlīnes, 
viņš līdz 1898. gadam dzīvoja Smiltenē, praktizējoties 
putnu izbāžņu veidošanā. 1898. gada otrajā pusē viņš 
pārdeva 31 putnu no 13 sugām vācu ornitologam 
un putnu kolekcionāram Karlo Erlangeram (Carlo 

Erlanger, 1872–1904) (Hilgert, 1908). Apgūstot 
profesionālās iemaņas putnu un zīdītāju preparēšanā 
un izbāžņu veidošanā, 1898. gadā F. Štolls devies 
uz Rīgu, kur noīrējis telpas Vecrīgā, Lielā Miesnieku 
ielā 18 (Grosser Küttrstrasse 18), un nodibinājis 
savu taksidermijas uzņēmumu – Dermoplastikas 
laboratoriju (Dermoplastisches Laboratorium), caur 

Ferdinands Erdmans Štolls (1874–1966)
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kuru medniekiem, muzejiem un visiem interesentiem 
izgatavoja putnu un zīdītāju izbāžņus. Viņa izgatavotie 
putnu un dzīvnieku izbāžņi tika atzīmēti ar godalgām 
dažādās izstādēs: 1899. gadā viņš ar savu darbu 
dabūja pirmo balvu (sudraba medaļu), 1901. gadā 
Rīgas jubilejas izstādē – pirmo vietu (zelta medaļu), 
šķirnes suņu izstādē 1902. gadā – pirmo vietu (zelta 
medaļu) par izstādītiem putnu un zīdītāju izbāžņiem.

Darbība RDPB muzeja kolekciju 
papildināšanā un faunistisku ziņu 
apkopošanā (1904–1922)

Muzeja konservatora darbs 

RDPB muzejs 1890. gadā pārcēlās uz pārbūvētajām 
telpām Palasta ielā 4 (bijušā Doma klostera ansamblī) 
un ieguva „Doma muzeja” nosaukumu. Tajā otro stāvu 
aizņēma RDBP muzeja kolekcija, veidojot atsevišķu 
muzeja Dabas nodaļu. Mūsdienās šajās telpās atro-
das Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Periodā 
no 1904. līdz 1922. gadam F. Štolls strādāja par RDPB 
muzeja konservatoru (fondu glabātāju). Tas bija visak-
tīvākais viņa darbības periods. Lai iegūtu preparēša-
nai vajadzīgos putnus, viņš bieži ekskursēja Rīgas 
apkārtnē, īpaši iecienīja Babītes ezeru (Stoll, 1905) 
un Buļļus (Lielupes kreisā krasta pļavas pie dzelzceļa 
stacijas „Lielupe”, vāciski – “Bullen”). Retumis brauca 
arī citur – uz Kaņiera ezeru, uz Engures ezeru, Piņķu 
muižu, u. c. No faunistiski interesantajiem putniem, 
kuri nonākuši RDPB fondos F. Štolla darbības laikā 
un saglabājušies līdz mūsdienām LDM krājumā, 
varētu atzīmēt šādus: dūņšņibītis Calidris falcinellus 

21.09.1904 un 13.08.1905 no Buļļiem (pirmie doku-
mentētie šīs sugas novērojumi Latvijas teritorijā), 
melnais grifs Aegypius monachus 02./15.05.1905 no 
Kurzemes (Stoll, 1906), stepes smilšvistiņa Syrrhaptes 

paradoxus 25.04./08.05.1908 no Rucavas apkārtnes 
(Stoll, 1908a) un lielā sīga Otis tarda 07.10.1908 no 
Slokas (Stoll, 1908b). 

F. Štolls saviem taksidermijas izstrādājumiem pievienoja speciāli 
veidotu un profesionāli noformētu etiķeti. 1900. gads, etiķete 
pievienota pie baltvēdera Anas penelope kājas, glabājas LDM. 
Foto – R. Matrozis, 27.05.2006.

F. Štolla vēstule baltvācu baronam Haraldam fon Loudonam 
(1876–1959), rakstīta uz viņa Dermoplastikas laboratorijas firmas 
veidlapas un satur firmas darbības aprakstu un izcīnītās godal-
gas dažādās izstādēs. 11./24.04.1907. Glabājas H. fon Loudona 
fondā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pārfotografēja R. Matrozis, 
16.02.2015. Putnu ekspozīcija Doma muzejā ap 1911. gadu. 
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Putnu pirkšana Daugavmalas tirgū

No 1571. līdz 1930. gadam Rīgā pie ostas starp 
Daugavu un pilsētas vārtiem darbojās Daugavmalas 
tirgus, kur 1930. gadā nodibināts Rīgas Centrāltirgus. 
Šajā tirgū pārdeva galvenokārt pārtikas preces, tāpēc 
tā otrs nosaukums bija „Virtuves tirgus”, vāciski 
saukts par “Wildmarkt” vai “Dünamarkt”. Starp precēm 
zemnieki un mednieki pārdeva arī nošautus vai 
noķertus vidēja izmēra savvaļas putnus, galvenokārt 
medību objektus – vistveidīgos (medņus), pīles un 
zosis, mazāk gulbjus un bridējputnus (kuitala, melnā 
puskuitala). Pēc autora apkopotās informācijas par 
savvaļas putnu pirkšanu šajā tirgū tieši taksidermijas 
nolūkiem, periodā no 1898. līdz 1938. gadam 
taksidermisti un putnu kolekcionāri (H. fon Loudons, 
F. Štolls, N. fon Tranzē, E. Kēpens un K. Grigulis) 
iegādājušies vismaz 34 putnus no 20 sugām. Zemnieki 
un mednieki tos veda uz tirgu kā pārtikas objektus, tikai 
reizēm pārdevējs varēja pateikt, no kurienes konkrētais 
putns ir iegūts, tāpēc informācija par vietu, datumu 
un ieguvēju ir visai nepilnīga. Par dažiem putniem 
ir iegūtas (nepārbaudāmas) ziņas par nošaušanas 
vietu un laiku – tie nākuši galvenokārt no Rīgas un tās 
apkārtnes, kā arī no attālākiem reģioniem, piemēram, 
no Ventspils jūrmalas, Užavas upes un Daugavpils 
apkārtnes. Daži vistveidīgie putni (parastie fazāni un 
medņi) pat no Sibīrijas, kaut gan arī šo informāciju 
nevar pārbaudīt.

Arī F. Štolls apmeklēja šo tirgu vismaz no 1902. 
līdz 1927. gadam, meklējot retākus putnus, un reizēm 
veiksme stāvēja viņam līdzās. 27.09./10.10.1902 viņš 
sameklēja mazās zoss Anser erythropus jauno putnu, 
kura iegūta Rīgas apkārtnē. Tas bija pirmais šīs sugas 
konstatēšanas gadījums mūsdienu Latvijas teritorijā 
(Stoll, 1904). Vēl divus šīs sugas īpatņus šajā tirgū viņš 
nopirka 06.05.1927, bet bez precīzākas iegūšanas 
vietas. Savukārt 1911. gada septembrī viņš nopirka 
baltača Aythya nyroca jauno mātīti – arī bez precīzākas 
iegūšanas vietas. Arī šai sugai iepriekš novērojumi 
Latvijas teritorijā nebija zināmi. 

Īpaši jāatzīmē resnknābja kairas Uria lomvia 

sastapšanas gadījumi 1902./03. gada ziemā. 
Apmeklējot Daugavmalas tirgu, F. Štolls 1902. gada 
decembra beigās un 11.01.1903 nopirka divus 
eksemplārus, abi jaunie putni bez iegūšanas vietas 
norādes (Stoll, 1904; vecumu noteica R. Matrozis 
14.04.2020, apskatot abus putnus Latvijas Dabas 
muzejā (turpmāk – LDM)). Domājams, ka tie tika 
iegūti Latvijas piekrastes ūdeņos vai noķerti dzīvi, jo 
šajā ziemā piekrasti skāra stipras vētras. Piemēram, 
13./26.12.1902. vētras laikā pie Rīgas noķerts viens 

ziemeļu vētrasburātājs Oceanodroma leucorhoa 

(Anon. 1903), kas pašlaik atrodas LDM kolekcijā 
(izstādīts ekspozīcijā „Latvijas putni”). Savukārt 
resnknābja kaira kā maldu viesis šajā ziemā novērota 
Polijā (Stoll, 1904) un 01.12.1902 divi īpatņi novēroti 
Zviedrijā (Van Bemmelen, Wielstra, 2008). Ir jāatzīmē, 
ka starp visiem preparēšanai iegādātajiem savvaļas 
putniem Daugavmalas tirgū citi alki nekad nav atzīmēti, 
bet tas neļauj apgalvot, ka abi šie putni iegūti dzīvi 
mūsdienu Latvijas teritorijā un teritoriālajos ūdeņos. 
Tāpēc abu putnu statuss Latvijā paliek „D” kategorijā.

Ekspedīcijas uz Igaunijas salām

XX gadsimta pirmajās desmitgadēs pašmāju 
baltvācu ornitologi (H. fon Loudons, N. fon Tranzē,
A. Grosse, M. Brants, H. Ecke, u. c.) salīdzinoši regulāri 
apmeklēja rietumu Igaunijas jūras piekrasti un salas, 
kur vēroja un kolekcionēja putnus. No Rīgas uz Kuresāri 
(pilsēta Sāmsalā) kursēja tvaikoņi. Periodā no 1901. 
līdz 1914. gadam arī F. Štolls samērā regulāri apmeklēja 
Igaunijas salas, īpaši Sāmsalu, kur arī aktīvi vēroja un 

fotografēja putnus, kā 
arī iespēju robežās šāva 
un preparēja putnus un 
vāca olas. No 1910. līdz 
1914. gadam Sāremā 
salas ZR pusē darbojās 
R D P B  o rg a n i zē t a 
Bioloģiskā izpētes 
stacija, kurā darbojies 
arī F. Štolls (Stoll, 1911; 
Stoll, 1915). Tieši tāpēc 
LDM fondos pašlaik ir 
salīdzinoši daudz putnu 
vai olu no Igaunijas 
teritorijas.

Abi F. Štolla izgatavotie resknābja kairas Uria lomvia eksemplāri, 
kas mūsdienās glabājas LDM.  Foto – R. Matrozis, 14.04.2020.

F. Štolla preparēšanai nomedītie 
putni Igaunijas salās ap
1909. gadu.
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Ooloģiskā kolekcija

Savvaļas putnu olu kolekcionēšana ir viens 
no populārākajiem dabaszinātnisko kolekciju 
priekšmetiem rietumu Eiropas valstīs, sākot no 19. gs. 
sākuma līdz 20. gs. vidum. Arī Latvijā XX gs. pirmajā 
pusē putnu olu vākšana bija populārs hobijs starp 
jaunajiem naturālistiem, nelielas kolekcijas atradās 
daudzās skolās un privātās kolekcijās. Diemžēl 
daudzas nelielas kolekcijas vāktas bez zinātniska 
pamatojuma, nenorādot iegūšanas vietu, datumu un 
citu informāciju. Lielākās un zinātniski noformētās 
putnu olu kolekcijas ir vākušas vismaz piecas 
privātpersonas: baltvācu izcelsmes barons Haralds 
fon Loudons (1876–1959) no 1886. gada Bērzaines 
skolas dabaszinātņu kabinetam, kurā mācījies, bet 
vēlāk pasīvi vācis olas savai ornitoloģiskajai kolekcijai, 
vairāk apmaiņai ar citiem kolekcionāriem. Viņa olu 
kolekcija nav saglabājusies. 1969. gadā LDM saņēma 
dāvinājumā J. Roma (pilns vārds un dzīves gadi nav 
zināmi) ooloģisko kolekciju, kas vākta no 1906. līdz 
1935. gadam un kas satur 162 sugu 199 perējumus, 
kopā 890 olas. Vēl jāatzīmē Jāņa Zaikova (1903–1942) 
ooloģiskā kolekcija, kuru viņš vācis no 1916. gada 
un kuru 1927. gadā par Kultūras fonda piešķirtajiem 
līdzekļiem (1000 latu) atpirka Latvijas valsts. Kolekcija 
labi dokumentēta, satur 1178 olas no 125 sugām, 
saglabājusies līdz mūsdienām Latvijas Universitātes 
muzejā (turpmāk – LUM; Матрозис, Шергалин 2016). 
Eduards Spravniks (1911–1993) kolekcionēja putnu 
olas no 1928. līdz 1941. g., kara izskaņā 1944. g. 
emigrēja no Latvijas un nonācis Kanādā. Olu kolekcija –
636 olas no 130 sugām palika Latvijā pie viņa māsas. 
Ciemojoties Latvijā 1974. gadā, E. Spravniks aizveda 
šo kolekciju uz Kanādu (Spravnika, 2003). 2014. 
gada nogalē ooloģiskā kolekcija atgriezusies Latvijā 
un kolekcionāra ģimene to uzdāvinājusi Viļakas 
muzejam. Vēl ir publicētas ziņas par putnu vērotāju 
un olu kolekcionāru Voldemāru Āboliņu (1898–1973) 
no Jūrmalas, kurš sakrājis lielu putnu olu kolekciju, bet 
2. Pasaules kara izskaņā viņš emigrēja no Latvijas, 
nonākot ASV (Rupainis, 1962), bet par viņa olu 
kolekcijas likteni nav nekādu ziņu.

Faktiski pirmais pašmāju ornitologs, kas uzsāka 
vākt zinātniski dokumentētu putnu olu kolekciju 
muzeja vajadzībām, bija Ferdinands Štolls. Kolekcija 
ir saglabājusies līdz mūsdienām un veido pamatu LDM 
ooloģiskajai kolekcijai. 14.04.2020 šo rindiņu autors 
apskatīja kolekciju – F. Štolla/RDPB kolekcija atsevišķi 
nodalīta divos skapjos, daļa no putnu olām RDPB 
muzejā bija savāktas pirms un pēc F. Štolla darbības 
muzeja konservatora amatā. Kolekcijai pārsvarā tika 

savākts viss dējums. Diemžēl nav zināms, kādā veidā 
un iepakojumā kolekcija nokļuva LDM 1951. gadā, jo 
līdz mūsdienām apmēram pusei no olām nav pilnu 
etiķešu – trūkst informācijas par ieguves vietu, datumu 
un kolekcionāru, vai ir tikai daļēja informācija. Atšķirībā 
no putnu izbāžņiem, par kuriem zinātniski ieguves dati 
daļēji bija publicēti RDPB izdevumos, par olu kolekciju 
tādu vēsturisku datu visai maz, tāpēc nav iespējas 
pārbaudīt datu atbilstību. Mūsdienās F. Štolla/RDPB 
kolekcijai pievienoti arī vairāki Skolu muzeja kolekcijas 
olu vākumi, kurus 1930. gados vācis muzeja pārzinis 
Jānis Siliņš (1883–1960), kā arī vākumi 1965.–1970. 
gadā.

Ir zināms, ka 1970. gadu beigās šo kolekciju 
apstrādāja LDM jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Viktors Šmits (1912–1989), kuram arī bija pieredze 
putnu olu kolekcionēšanā, jo viņš 1950.–1970. gados 
pats savācis ooloģisko kolekciju (498 dējumi no 
147 sugām, pats ievācis 202 dējumus), kuru nodeva 
Latvijas Valsts universitātes Zooloģijas muzejam, 
mūsdienās tā glabājās LUM. LDM muzeja fondos olu 
kolekcija bija ievietota koka kastēs ar stikla virsmu, 
olas uzliktas uz porolona pamatnes, pieliekot klāt 
jaunu ar roku pārrakstītu etiķeti (oriģinālās etiķetes 
nav saglabātas). Pēdējos gados, laika gaitā deformēti, 
porolona paliktņi nomainīti pret vates paliktņiem ar 
jaunām izdrukātām etiķetēm, saglabājot arī padomju 
gados rakstītās etiķetes. Visām RDPB olām piešķīra 
„F. Štolla kolekcijas” nosaukumu. Sakārtotu kolekci-
jas daļu eksponēja LDM izstādē 1979. gada martā 
(Alova, 1979).

No labi dokumentētiem olu vākumiem ievērojamu 
daļu aizņem F. Štolla Igaunijas teritorijā savāktās 
olas, īpaši 1905.–1908. gadā. Daļu no olām F. Štolls 
atvedis arī no ārzemēm – gan no saviem ceļojumiem 
pa vairākām Eiropas valstīm, gan, domājams, arī 
iegūtas apmaiņu/pirkšanas ceļā, piemēram, sniedzes 

F. Štolla/RDPB olu kolekcijas vienas kastes skats.
Foto – R. Matrozis, 14.04.2020.
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Plectrophenax nivalis olas no Grenlandes (1902) un 
melnkakla gārgales Gavia arctica olas no Lielbritānijas 
(bez datiem). Divas visvecākās olas no F. Štolla/RDPB 
kolekcijas ir meža pīles Anas platyrhynchlos ola, kurai 
virsū uzrakstīts teksts “Anas boschas, 1832” un melnās 
klijas Milvus migrants ola ar zīmuļa uzrakstu virsū 
“M.ater S-Russland 12/V-1870, nesalasāms teksts”. 

Domājams, ka paša F. Štolla olu vākumi kolekcijā 
ir periodā no 1897. līdz 1918. gadam. No faunistiski 
interesantākajiem un labi dokumentētiem vākumiem 
varētu atzīmēt šādus: vidējais ērglis Aquila clanga 

(05.1895 Kurzeme, 23.05.1906 Bulduros; domājams, 
ka suga vairs Latvijā neligzdo), čūskērglis Circaetos 

gallicus (25.05.1904 Olaine; visai rets ligzdotājs 
Latvijā), lielais piekūns Falco peregrinus (04.1889, 
Suntaži; kopš 1975. gada sugas ligzdošana Latvijā 
nav pierādīta), Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii 

(19.05.1907, Kaņiera ezers; kopš 1997. gada sugas 
ligzdošana Latvijā nav pierādīta) un rubenis Tetrao 

tetrix (19.05.1907, Biķernieki; vienīgais pierādītais 
šīs sugas ligzdošanas gadījums mūsdienu Rīgas 
teritorijā). 

F. Štolla aktivitātes neatkarīgās 
Latvijas gados

Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas valstī notika 
kardināli politiski un saimnieciski procesi, kā rezultātā 
RDPB un tās muzeja darbība būtiski pasliktinājusies. 
Daudzi šīs organizācijas biedri ir emigrējuši uz Vāciju, 
agrārās reformas laikā zaudējot muižu ienākuma 
avotus, tādējādi ievērojami samazinājies finansiālais 
atbalsts RDPB aktivitātēm no biedriem un mecenātiem. 
Ir zināms, ka Pirmā pasaules kara apstākļos 1915. 
gadā F. Štolls ir slēdzis savu Dermoplastikas 

laboratoriju, bet 1922. gadā oficiāli pārtraucis darbu 
RDPB muzejā. Mazliet iepriekš, 1920. gada 15. jūnijā, 
no savas privātās kolekcijas 37 objektus (tai skaitā
29 putnus) pārdeva Latvijas Universitātes Matemātikas 
un dabaszinātņu fakultātes Dabaszinātņu nodaļas 
Sistemātiskās zooloģijas institūta muzejam (turpmāk – 
SZIM; mūsdienās tie glabājās LUM). Vēlākajos gados 
(1924–1931) viņš mazliet piepelnījās, preparējot un 
pārdodot izgatavotus putnu izbāžņus SZIM un Skolu 
muzejam. Jāatzīmē, ka šajos gados taksidermijas 
prasmes viņš iemācīja jaunam baltvācu izcelsmes 
taksidermistam Ernstam Kēpenam (Ernst Köppen, 
1889–1969), kurš līdz mūža beigām nodarbojās ar 
taksidermiju gan Latvijā, gan okupētājā Polijā un Vācijā 
(Joost, 1969). 1920.–1930. gados F. Štolls strādāja 
par dabaszinību skolotāju vairākās vācu skolās Rīgā, 
turpināja interesēties par putniem, bet kopš 1913. g. 
atklāja sev sēņu pasauli, kļūstot par vienu no pirmajiem 
Latvijas sēņu pētniekiem. Par ilggadēju un produktīvu 
darbību viņš 1935. gadā tika ievēlēts par RDPB Goda 
locekli. 1939. gada 25. novembrī F. Štolls ar ģimeni 
(sievu un meitu) bija spiests emigrēt uz Vāciju, kur 
nodzīvoja līdz savai nāvei 15.09.1966.

Pēc nepārbaudītas informācijas, kopskaitā LDM 
fondos ir saglabājušies F. Štolla sagatavotie 112 putnu 
(1897–1927) un 19 zīdītāju izbāžņi, kā arī F. Štolla/
RDPB kolekcija no 2757 putnu olām. Daļu no tiem viņš 
sagatavoja vai atrada pirms un pēc sava oficiālā darba 
šajā muzejā.

Pateicības

Paldies Latvijas Dabas muzeja ornitologam 
Dmitrijam Boiko par iespēju apskatīt F. Štolla kolekcijas 
no muzeja fondiem.  
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