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 Ievads 
Upju ieleju terases → būtisks ģeomorfoloģisks indikators 
eksogēno procesu dinamikas raksturošanai.  

Terašu pētījumi (e.g.: Bridgland and Westaway, 2008; Viveen 
et al., 2013; Gran et al., 2013) 

  → hidrogrāfiskā tīkla attīstības hronoloģijas 
   rekonstrukcijas; 
  → paleoģeogrāfiskie apstākļi ; 
  →  fluviālās sistēmas atbildes reakcijas 
   →  u.c. 
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 Ievads 
Jauni upju ieleju un terasēto nogāžu pētījumi → augstas 
izšķirtspējas digitālo reljefa datu pieejamību un datorizēto 
metožu pielietojums (e.g.: Demoulin et al., 2007; Matsuura 
and Aniya, 2012).  

Situācija Latvijā → agrākajos gados iegūtā faktu materiāla 
izvērtējums (e.g: Krievāns et al., 2013) 
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 Pētījumu teritorija 
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 Pētījumu teritorija 
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 Pētījumu teritorija 
Augšdaugavas senieleja ir zinātnieku uzmanības lokā jau kopš 
20. gs. 30. gadiem (Sleinis, 1932 un 1933; Majore, 1962; 
Eberhards, 1972, 1994, 2013) 
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 Pētījumu teritorija 
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pirms 16–18 gt. atbrīvojas 
no periferiālās ledus segas 
(Rinterknecht et al., 2006).  



 Pētījumu teritorija 
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Latvijas ģeomorfoloģiskā karte M  1 : 400 000 



 Aktualitāte 
Tālizpētes (LiDAR) un ĢIS izmantošana reljefa formu un to 
elementu identificēšanā → atkārtoti Augšdaugavas senielejas 
virspalu terašu pētījumi →  kvalitatīvi jauns faktu materiāls 

Jauniegūto datu pielietojuma jomas → Daugavas senielejas 
paleoģeogrāfiskās attīstības apstākļi → jaunas idejas par 
terašu kompleksu veidošanos kā fluviālo sistēmu atbildes 
reakciju uz klimata mainību, glacioizostāzijas procesiem un 
erozijas bāzes līmeņu izmaiņām 
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 Materiāli un metodes 
Datu kamerālā apstrāde 

Faktu materiāla ieguve un pārbaude in situ ģeomorfoloģiskos 
un ģeoloģiskos lauka pētījumos 

Kamerālās studijas → DEM sagatavošana, 

   → reljefa analīzei un terašu identificēšanai 
   nepieciešamo rastra formāta tematisko 

  slāņu atvasināšana no DEM 

  → daļēji automatizētu TerEx rīku  
  izmantošana terašu izlīdzināto virsmu  

   identificēšanai un vektorizēšanai 

   → terasēto nogāžu morfoloģijas analīze 
  ĢIS vidē ar ProfileGraph rīku. 

10 



 Materiāli un metodes 
DEM sagatavošana → LĢIA *.LAS dati (2017. gada 13. maijā 
un 22. maijā veiktā LiDAR skenēšana)  

Punktu vidējais blīvums ir ne mazāks par 4 – 5 p/m²; pēc 
filtrēšanas → 3 – 4 p/m² atklātās vietās un 1,5 p/m² ar meža 
veģetāciju klātās vietās 

datu vertikālā precizitāte līdz 0,12 m, datu horizontālā 
precizitāte līdz 0,36 m 

Sagatavotā DEM izšķirtspēja → 1m visai Augšdaugavas 
senielejas teritorijai kopā, 0,5m → katram senielejas lokam 
atsevišķi reljefa elementu detālākai analīzei 
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 Materiāli un metodes 
Terašu izlīdzināto virsmu identificēšana no DEM → TerEx rīki 
ArcGIS 10.6 vidē 
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Darbību loģiskā karte terašu virsmu 
daļēji automatizētai  vektorizēšanai  
Attēla avots: Stout, J. C. and Belmont, P., 2014. TerEx Toolbox for 
semi-automated selection of fluvial terrace and floodplain 
features from LiDAR. Earth Surface Processes and Landforms, 39, 
569–580 

Iestādījumu izvēle → empīrisks ceļš   

https://portal.opentopography.org/tools/viewTool
?toolId=586    



 Materiāli un metodes 
Ģeomorfoloģiskā rekognoscija un ģeoloģiskie lauka pētījumi 
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 Augšdaugavas senielejas terases 
Senielejas veidošanās – šķērsojoša (‘antecendenta’)  ieleja  
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 Augšdaugavas senielejas terases 
Augšdaugavas senielejā visā 
tās garumā viennozīmīgi var 
identificēt tikai I virspalu 
terasi. 
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Augšdaugavas senielejas terasēto nogāžu morfoloģija 
(Daugavsargu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Augšdaugavas senielejā visā 
tās garumā viennozīmīgi var 
identificēt tikai I virspalu 
terasi. 
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Augšdaugavas senielejas terasēto nogāžu morfoloģija 
(Daugavsargu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
I virspalu terases uzbūve → 

akumulatīva terase. 

Palienes fācijas nogulumi 
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Augšdaugavas senielejas I terases uzbūve  
(Ververu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
I virspalu terases uzbūve → 

akumulatīva terase. 

Senas vecupes, kurās kūdras slānī 
atrodami koku stumbri un zari 
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5280±40 BP 
BC 4240 to 4036   

Augšdaugavas senielejas I terases uzbūve 
(piemērs pie Rugeļiem) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
I virspalu terasē daudzviet šurfos 
un ģeoloģiskajos zondējumos 
tika konstatētas oglītes un 
apraktās augsnes → vai 
ģeoarheoloģiskas liecības par 
līdumu zemkopības periodu 
Augšdaugavas senielejā? 
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Cal BP 6180 to 5930   

Aprakta augsne Augšdaugavas senielejā 
(Ververu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Apraktās augsnes ar oglītēm           
I virspalu terasē → augstas 
magnitūdas eolie 
ģeomorfoloģiskie procesi → 
intensīva nogulumu uzkrāšanās un 
aprakto augšņu veidošanās 

Laiks → Mazais ledus laikmets  
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Cal BP 6180 to 5930   

255 ± 30 BP 
AD 1620–1675 

Aprakta augsne Augšdaugavas senielejā 
(Ververu loka piemērs) 

Aprakta augsne Augšdaugavas senielejā 
(Skerškānu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Eolās aktivitātes liecības, 
acīmredzot, ir arī R – A 
virzienā, subparalēli 
senielejas pamatkrastu 
vērsumam orientētas, ļoti 
izstieptas garenkāpas, kas 
bieži vien pārsniedz 0,5 km 
garumu.  
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Eolie veidojumi Augšdaugavas senielejā 
 (Ververu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Eolās aktivitātes liecības, 
acīmredzot, ir arī R – A 
virzienā, subparalēli 
senielejas pamatkrastu 
vērsumam orientētas, ļoti 
izstieptas garenkāpas, kas 
bieži vien pārsniedz 0,5 km 
garumu.  
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Eolie veidojumi Augšdaugavas senielejā 
 (Ververu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Eolās aktivitātes liecības, 
acīmredzot, ir arī R – A 
virzienā, subparalēli 
senielejas pamatkrastu 
vērsumam orientētas, ļoti 
izstieptas garenkāpas, kas 
bieži vien pārsniedz 0,5 km 
garumu.  
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Eolie veidojumi Augšdaugavas senielejā 
 (Ververu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Eolo formu lokālie kompleksi 
arī stiepjas pāri dažādu 
terašu virsmām, savukārt to 
orientācija, iespējams, 
skaidrojama ar senielejas 
radīto tuneļefektu gaisa 
masu pārnesē. 
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Eolie veidojumi Augšdaugavas senielejā 
 (Daugavsargu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Eolo formu lokālie kompleksi 
arī stiepjas pāri dažādu 
terašu virsmām, savukārt to 
orientācija, iespējams, 
skaidrojama ar senielejas 
radīto tuneļefektu gaisa 
masu pārnesē. 
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Eolie veidojumi Augšdaugavas senielejā 
 (Daugavsargu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Atšķirībā no I terases, II līdz 
VIII terases neveido gar 
ieleju nepārtrauktu joslu, 
bet ir izplatītas fragmentāri. 
Sevišķi fragmentēta un 
saposmota ir III un IV terase, 
kuras daudzos gadījumos 
nedz DEM šķērsprofilos, 
nedz dabā nav 
identificējamas kā tipiskas 
senas terases ar izlīdzinātu 
virsmu un izteiktu kroti. 
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Augšdaugavas senielejas terasēto nogāžu morfoloģija 
(Daugavsargu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Atklāts paliek arī jautājums 
par augšējo terašu (VII un 
VIII) interpretāciju – vai tās 
ir uzskatāmas par 
glaciofluviālām terasēm 
(Eberhards, 2013) vai par 
kēmu terasēm (Zelčs et al., 
2014), kas veidojušās 
Augšdaugavas senielejas 
attīstības agrīnos posmos, 
t.i. vēlā Vislas apledojuma 
deglaciācijas Latvijā agrīno 
fāžu laikā. 
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Augšdaugavas senielejas terasēto nogāžu morfoloģija 
(Daugavsargu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Kā diskutablākais moments 
attiecībā uz terašu 
veidošanos ir ticamos 
datējumos balstītas 
ģeohronoloģijas trūkums – 
šajā teritorijā joprojām nav 
veikti nepieciešamie OSL, 
iespējams arī kosmogēnā 
vecuma ar berilija vai 
alumīnija izotopiem 
datējumi.  
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Augšdaugavas senielejas terasēto nogāžu morfoloģija 
(Daugavsargu loka piemērs) 



 Augšdaugavas senielejas terases 
Terašu virsmās izdalās 
daudzas glaciokarsta 
ieplakas – t.s. ‘valna dūbes’. 

Kūdras uzkrāšanās tajās 
sākusies pirms vairāk nekā 
10 000 gadiem. 
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9350 ± 50 BP 
BC 8761-8457   



 Augšdaugavas senielejas terases 
Terašu nogulumos un virsmā 
ir konstatētas ilglaicīgā 
sasaluma pēdas. Tā, 
piemēram, VII virspalu 
terases nogulumos ir 
konstatēti ledus ķīļi un 
konvolūcijas tekstūras 
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 Augšdaugavas senielejas terases 
Savukārt II virspalu terases 
virsmā ir konstatētas 
struktūras, kas vizuāli 
līdzinās grunts sasaluma 
apstākļos sastopamajiem 
sala šķirošanas (angl. frost 
sorting) veidojumiem. 

Tas savukārt norāda uz 
ilgstošiem skarbiem 
klimatiskiem un 
subaerāliem, t.i. paraglaciāla 
klimata apstākļiem 
Augšdaugavas ielejas 
virspalu terašu attīstības 
laikā.  
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