
Orhideju dzimta, orhideju pētnieks 
Ernests Foldāts, origami orhideju 

modeļu locīšana
LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju attālināta nodarbība



Nodarbības saturs

• Orhideju dzimtas raksturojums

• Vieta klasifikācijā

• Apakšdzimtas

• Morfoloģija

• Orhideju dzimta Latvijas florā

• Orhideju pētnieks Ernests Foldāts

• Origami orhideju modeļu locīšana



Orhideju dzimtas raksturojums

• Lielākā vaskulāro augu floras dzimta pasaulē

• Daudzgadīgi lakstaugi

• Dažādos avotos uzskaitītas 20 000 līdz 35 000 sugas, 700 līdz 800 
ģintis

• Izplatīta visur pasaulē, izņemot polāros apgabalus un tuksnešus

• Sugu izplatības centrs – tropu un subtropu meži Āzijas, Amerikas un 
Austrālijas mēreni karstajā un karstajā joslā

• Sugu izmēri variē no dažiem milimetriem līdz 30-40 metriem 
liānveida sugām



Vieta klasifikācijā
Augu 
valsts

Pirmsvasas
augi

Atoceroti

Lapu 
sūnas

Aknu 
sūnas

Sporaugi

Staipekņi

Paparžaugi

Sēklaugi

Kailsēkļi Cikadejas Ginki Gneti Segsēkļi

Divdīgļlapji

Viendīgļlapji



Vieta 
klasifikācijā

Viendīgļlapji

Cirveņu rinda

Mazlēpju rinda

Najādu rinda

Liliju rinda

Doņu rinda

Graudzāļu rinda

Ārumu rinda

Vilkvālīšu rinda

Grīšļu rinda

Orhideju rinda Orhideju dzimta



Orhideju dzimtas 
apakšdzimtas

• Apostasioideae - 16 sugas, tikai
Dienvidrietumāzijā

• Cypripedioideae - 130 sugas Amerikas
tropos, Eiropā un Āzijā

• Vanilloideae - 180 sugas

• Orchidoideae - aptuveni 3600 sugas gandrīz
visā pasaulē

• Epidendroideae - aptuveni 20 000 sugas



Morfoloģija - ziedi

• Ziedi divdzimumu

• Visbiežāk ziedkopās, retāk pa 1

• Apziednis ciklisks, vienkāršs, 
vainaglapveidīgs, zigomorfs 
(sadalāms tikai 2 simetriskās daļās)

• Apziedņa lapas 6, pa 3 divos 
gredzenos

• Ārējā gredzena lapas vienādas, retāk 
2 sānu lapas saaugot veido vienu 
lapu



Morfoloģija – augļi un 
lapas

• Auglis pogaļa, atveras ar 3 vai 6 
gareniskām plaisām

• Pogaļā 3-4 miljoni sēklu

• Sēklas putekļveidīgas, bez 
endospermas, dīglis nediferencēts

• Lapas vienkāršas, pamīšas, veselas, 
bez pielapēm, ar paralēlu vai 
lokveida dzīslojumu, retāk pie 
pamata šķietami pretējas vai 
rozetveidīgi sakārtotas, ar vai bez 
makstīm



Morfoloģija – saknes

• Tikai sekundāras

• Aug no stublāja vai gumiem

• Uz zemes augošajām gan saknenis, 
gan sakņu gumi

• Ik gadu izveidojas jauns gums, kur
uzkrājas barības vielas nākamā
gada stumbram, lapām

• Epifītiskajām (aug uz citiem 
kokiem) sugām saknēs var būt arī
hlorofils



Orhideju dzimta Latvijas florā



Statistika

• 33 sugas

• 8 hibrīdi

• aug tikai uz zemes, pļavās, mežos un purvos

• Cypripedum
• Neottianthe
• Cephalanthera
• Ophrys
• Dactylorhiza
• Orchis
• Gymnadenia

• Platanthera
• Herminium
• Liparis
• Hammarbya
• Malaxis
• Coeloglossum
• Listera

• Corallorhiza
• Epipogium
• Neottia
• Epipactis
• Goodyera

• 19 ģintis:



Dzeltenā
dzegužkurpīte
(Cypripedium 

calceolus)



Sarkanā
cefalantēra

(Cephalanthera
rubra) (attēlos)

Garlapu cefalantēra
(Cephalanthera longifolia)



Platlapu dzeguzene (Epipactis
helleborine)

Purva dzeguzene (Epipactis
palustris)

Tumšsarkanā dzeguzene (Epipactis
atrorubens jeb Epipactis rubingosa)

(attēlos)



Ovālā
divlape
(Listera
ovata)

(attēlos)

Sirdsveida divlape
(Listera cordata)



Parastā
ligzdene
(Neottia

nidus-avis)



Ložņu 
saulenīte

(Goodyera
repens)



Bezlapu
epipogija
(Epipogon
aphyllum)



Odu gimnadēnija
(Gymnadenia conopsea)



Zaļā dobziede
(Coeloglossum

viride)



Smaržīgā naktsvijole 
(Platanthera bifolia) 

(attēlos)

Zaļziedu naktsvijole 
(Platanthera chlorantha)



Mušu
ofrīda

(Ophrys
insectifera)



Vīru dzegužpuķe (Orchis mascula)

Bruņcepuru dzegužpuķe (Orchis
militaris)

Zalkšu dzegužpuķe (Orchis morio) 
(attēlos)

Deguma dzegužpuķe (Orchis
ustulata)



Plankumainā dzegužpirkstīte
(Dactylorhiza maculata)

(attēlos)

Fuksa dzegužpirkstīte
(Dactylorhiza fuchsii)

Traunsteinera dzegužpirkstīte
(Dactylorhiza traunsteineri) 
vai Rusova dzegužpirkstīte

(Dactylorhiza russowii)



Stāvlapu dzegužpirkstīte (Dactylorhiza
incarnata)

Iedzeltenā dzegužpirkstīte (Dactylorhiza
ochroleuca vai Dactylorhiza incarnata ssp. 

ochroleuca) (attēlā)

Asinssārtā dzegužpirkstīte (Dactylorhiza
cruenta vai Dactylorhiza incarnata ssp. 

cruenta)

Baltijas dzegužpirkstīte (Dactylorhiza baltica
vai D. longifolia)



Vienguma
hermīnija

(Herminium
monorchis)



Cepurainā
neotiante

(Neottianthe
cucullata)



Purva
sūnene

(Hammarbya
paludosa)



Purvāju
vienlape
(Malaxis

monophyllos)



Lēzeļa
lipare

(Liparis
loeselii)



Trejdaivu
koraļļsakne

(Corallorhiza
trifida)



Orhideju pētnieks Ernests Foldāts



Ernests Foldāts (1925-2003)

• Dzimis 1925. gada 15. maijā Liepājā

• Studējis Liepājas ģimnāzijā

• Iesaukts Latviešu leģiona 15. divīzijā

• Otrā pasaules kara laikā nonāca Vācijā

• 1945. gadā pabeidza Ēbenveileras
latviešu ģimnāziju

• Līdz 1948. gadam studēja matemātiku 
Alberta Ludviga universitātē Freiburgā



Dzīves gaitas Venecuēlā

• 1948. gada oktobrī emigrējis uz Venecuēlu

• Studējis bioloģiju Venecuēlas Centrālajā 
universitātē līdz pat 1954. gadam

• Pēcāk studijas turpinājis tajā pašā 
universitātē, paralēli mācoties un 
izstrādājot doktora disertāciju Harvardas
universitātē ASV

• Doktora grādu ieguvis 1964. gadā par 
Venecuēlas orhideju pētījumiem

• Papildinot un pārstrādājot savu doktora 
darbu, sastādījis Venecuēlas orhideju 
floru, kas publicēta 1969.-1970. gados



Apbalvojumi
• 1964 Starptautiskā Kreolas prēmija zinātnē
• 1965 Venecuēlas Centrālās universitātes Zinātņu fakultātes Zelta medaļa un diploms
• 1974 Venecuēlas Centrālās universitātes dibinātāja Hosē Marijas Vargasa pirmās klases 

ordenis
• 1982 Venecuēlas botānikas tēva Henrija Pitiera pirmās klases ordenis par sasniegumiem 

dabas aizsardzībā
• 1983 Diploms “Simon Bolivar” sakarā ar Venecuēlas atbrīvošanas varoņa Simona Bolivāra

200 gadu atceri
• 1989 Goda diploms “International Federation of Scientific Societies” Parīzē
• 1991 Latvijas Universitātes Goda doktora nosaukums
• 1993 Ievēlēts par biedru prestižajā starptautiskajā Linneja biologu biedrībā Anglijā
• 1993 Ievēlēts par Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ārzemju Goda locekli
• 1994 Hosē Marijas Vargasa pirmās klases ordenis (otrreiz)
• 1998 Venecuēlas Centrālās universitātes Francisko de Venazi ordenis



1990. vai 1993. gadā, viesojoties Latvijā, sastādījis albumu (LU 
Muzeja 2020. gada maija mēneša priekšmets), kurā ievietojis 
savu diplomu un apbalvojumu kopijas, dažu paša atklātu 
orhideju sugu fotoattēlus un ilustrācijas, kuras publicētas 
Venecuēlas Dabaszinātņu biedrības (Sociedad Venezolana de
Ciancias Naturales) izdevumos, Venecuēlas botāniskajos 
rakstos (Acta Botanica Venecuela), laikrakstos Novedades
Cientificas un Catasetum.





















Atklājējs 70 zinātnei iepriekš nezināmu orhideju
sugām























Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē lasījis 
lekciju kursus:

• Tropu ekoloģija

• Algoloģija

• Tuksneša ekoloģija

• Orhideju ekoloģija

Venecuēlas Centrālajā universitātē lasījis lekciju 
kursus:

• Ievads bioloģijā

• Vispārīgā botānika

• Augu morfoloģija

• Zemāko augu 
sistemātika

• Jūras botānika

• Fikoloģija

• Vispārīgā ekoloģija

• Orhideoloģija

• Augsnes ķīmija 



Ernests Foldāts, Arturs 
Mauriņš un Voldemārs 

Langenfelds LU Botānikas un 
ekoloģijas katedrā 1990. gadā



Ernests Foldāts un Edgars 
Vimba LU Botānikas un 

ekoloģijas katedrā 1990. gadā

Ernests Foldāts un Alfons Piterāns
LU Botāniskajā dārzā 1990. gadā



Ernesta 
Foldāta
dzeja



Ernests 
Foldāts

apraksta savus 
piedzīvojumus 

Venecuēlā



Intervija ar
Ernestu
Foldātu

laikrakstā
SestDiena

(10.08.1991.)



1993. gadā Ernests 
Foldāts ievēlēts par 

biedru prestižajā 
starptautiskajā Linneja

biologu biedrībā Anglijā



Dabaszinātnieka, 
pedagoga, 
sabiedriskā

darbinieka Leonīda 
Keirāna (1925-
2016) vēstule 

Ernestam 
Foldātam



Origami orhideju modeļu locīšana

1. origami modelis: 10-15 minūtes

2. origami modelis: 20-25 minūtes

3. origami modelis: 30-40 minūtes

Modeļu locīšanas 
instrukciju video var 
lejupielādēt LU e-resursu 
repozitorija LU Muzeja 
sadaļas kolekcijā 
Botānikas un mikoloģijas 
kolekcijas (LUM)



Paldies par dalību nodarbībā!


