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IEVADS

• Plaisu aizpildījuma grēdas tiek 
uzskatītas par ledus stagnācijas 
pazīmi pēc aktīvas ledus plūsmas 
(Evans, Rea, 1999). 

• Plaisu aizpildījuma grēdas norāda uz 
glaciālā režīma izmaiņām (Delaney
et al., 2017).

• Mūsdienās plaisu aizpildījuma 
grēdas lielākoties ir sastopamas pie 
pulsējošiem ledājiem (Evans, Ree, 
1999), tomēr pēdējos gados atklātas 
arī paleo-ledus lielplūsmu gultnēs 
(Greenwood et al. 2016). 

Plaisu aizpildījuma grēdas pie izvadledāja Eijabakajokula Islandē (Lamsters, 2018)



IEVADS

• Pulsējošajiem ledājiem piemīt divu 
veidu periodi – ātras plūsmas fāze 
jeb uzplūdi un lēnas plūsmas jeb 
stabilizācijas (miera) fāze 
(Kristensen, Benn, 2012).

• Mūsdienās šīs divas teorijas ir 
apvienotas kā ledāja entalpijas 
līdzsvara teorija (Aschwanden et al., 
2012; Sevestre, Benn, 2015).

• Pulsējoši ledāji tiek uzskatīti par 
analogiem paleo–ledus lielplūsmām
un lobiem Antarktikā (Klages et.al., 
2013) un Barenca jūrā (Andreassen
et.al., 2014) ir novērotas līdzīgas 
reljefa formas, kādas sastopamas pie 
mūsdienu pulsējošiem ledājiem. 

• Tādas reljefa formas kā plaisu 
aizpildīšanās grēdu veidošanās noris, 
kad ledājs ir aprimis un atrodas 
miera fāzē, jo aktīvās fāzes laikā 
pulsējošais ledājs ir erodējis un 
pārvietojis lielu daudzumu nogulumu 
(Evans, Rea, 1999). Eijabakajokula pieledāja teritorija, Islandē (Lamsters, 2018)



IEVADS

• Plaisu aizpildījuma grēdas ir zemledāja reljefa formas, kuras Latvijas teritorijā līdz šim 

nav atsevišķi pētītas. 

• Kā potenciālo plaisu aizpildījuma grēdu izplatības vietu var minēt Rietumlatviju –

Kursas zemieni un Austrumkursas augstieni, bet tās sastopamas arī, piemēram, 

Austrumlatvijas zemienē.

• Pētījuma hipotēzei izvirzīts apgalvojums, ka Kursas zemienē un Austrumkursas

augstienes rietumu daļā esošās reljefa formas ir  plaisu aizpildījuma grēdas, kas 

veidojušās ledāja gultnes materiālam tiekot iespiestam ledāja bazālajās plaisās



METODES

• Reljefa formu digitizēšanai tika izmantota ĢIS programmatūra ArcMap 10.7., 

izveidojot kalna ēnas modeli no LiDAR digitālā reljefa modeļa.

• Grēdām garenass tika vilkta pa to virsotni, tādējādi iezīmējot to orientāciju un 

garumu.

• Grēdu iekšējās uzbūves izpētei, tika veikti lauka darbi Lutriņu un Kabiles 

apkārtnē.

• Reljefa formām tika veikti urbšanas darbi un oļu garenasu mērījumi morēnā. 

• Veikta elektroizpēte.



PĒTĀMĀ TERITORIJA

• Kursas zemiene un Austrumkursas augstiene 
atrodas Latvijas rietumdaļā. 

• Vārmes nolaidenumu pēc agrāko pētījumu 
rezultātiem (Zelčs et.al., 2018, Strautnieks, 
1998) galvenokārt aizņem Degīra rievoto 
morēnu lauks.

Pētāmā teritorija (sagatavots, izmantojot fizioģeogrāfisko karti 

(pieejams http://kartes.geo.lu.lv))



Pētāmā teritorija (sagatavots, izmantojot kvartārnogulumu karti

(pieejams http://kartes.geo.lu.lv/ )

PĒTĀMĀ TERITORIJA

• Austrumkursas augstienē galvenokārt ir izplatīti 

glacigēnie un glaciolimniskie nogulumi, kā arī 

holocēna nogulumi. 

• Kursas zemienē ir gan glacigēnie nogulumi, gan
Baltijas ledus ezera smilšainie nogulumi, Ventas 
sprostezerā uzskrājušies māla nogulumi. 

• Kvartāra nogulumu vidējais biezums ir 10–20 m.



REZULTĀTI

• Veicot ledāja reljefa formu digitizēšanu, tika izzīmētas 7067 

grēdas un 201 lielizmēra glaciālie lineamenti.

• Plaisu aizpildījuma grēdu orientācija ir vērsta galvenokārt 

R–A virzienā. 

• Ir novērojams, ka grēdas ir izvietojušas pa vienai vai vienai 

otru krustojot, vai šķērseniski, kā arī tās uzguļ gan virs, gan 

starp lielizmēra glaciālajiem lineamentiem. 



REZULTĀTI

• Plaisu aizpildījuma grēdas sastāv homogēnas 

morēnas materiāla. 

• Pēc Ventas ledus mēles, plaisu aizpildījuma grēdas 

izveidojušās subglaciālajam materiālam iespiežoties  

bazālajās plaisās.

• Lielizmēra glaciālie lineamenti izveidojušies ātras 

ledus plūsmas laikā. 

Plaisu aizpildījumu grēdu novietojums ((izstrādājusi autore, izmantojot

digitālo reljefa modeli (pieejams http://kartes.geo.lu.lv/)

http://kartes.geo.lu.lv/


Plaisu aizpildījuma grēdu garums

Plaisu aizpildījuma grēdu (sarkans) un lielizmēra glaciālo 

lineamentu orientācija (zils, rozā) (izveidots, izmantojot Stereonet10)

Plaisu aipildījuma grēdu šķērsprofilu piemēri



REZULTĀTI

• Grēdas ir 1-2 m augstas ar 

simetriskām nogāzēm, savukārt to 

garums svārstās no 150 līdz 300 

metriem. 

• Grēdas veido zemledāja morēna un 

tā galvenokārt sastāv no aleirītiski

smilšaina māla (morēnas). 

Grēdu urbumu dati 

Lutriņu apkārtnes grēdas urbumu dati



REZULTĀTI

• Tika izveidoti 2 

elektroizpētes profili paralēli 

un perpendikulāri grēdai. 

• Tika izdalīti 2 slāņi: 

augšējais 6 m homogēns un 

ar zemu pretestību, savukārt 

zemākajam slānim ir 

augstāka pretestība. 

• Augšējais slānis tika 

interpretēts kā morēna, 

apakšējais kā pamatiezis. 

Sagatavojis P. Džeriņš



Paldies par uzmanību!


