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Kā mainījies Lubāns pēdējo 15 000 gadu laikā?

Daba un cilvēki

No ledāja kušanas ūdeņu baseina līdz āizaugošam ezeram mūsdienās
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Starpledus laikmets pirm 120 000 gadu, 

kad klimats bija siltāks nekā mūsdienās



Pēdējais apledojums pirms 

95000 – 18000 g,
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Ledāja lobu un mēļu struktūra pēdējā apledojuma deglaciācijas posmā Ledus mēles

Aivars Markots, Vitālijs Zelčs. 2004. gads.



Kā izveidojās Lubāna līdzenums un Lubāna ezers?

Sprostezeru izplatība un ledāja kušanas 

ūdeņu nogulumu veidošanās Latvijā pirms 

14 000 gadu

Aivars Markots, Vitālijs Zelčs. 2004
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Kur atrodas Lubāns?



Ezeru izplatība – Ezerainība Baltijas valstīs



Kā mainījies Lubāna ezers attīstības gaitā un kā mēs to 
uzzinājām



Lauka Pētījumi



Lauka darbi – paraugu ievākšana

• Urbumi

• Skatrakumi

• Atsegumi 
upju krastos



Lauka Pētījumi



Lagažas akmens laikmeta apmetne

Piekļuves ceļa 

atbrīvošana

Lauka darbi 

Lagažas apmetnē

Nogulumu 

paraugošana

Ekspedīcija

s dalībnieki 

pilnā 

sastāvā (no 

kreisās: K. Kiziks, 

O. Purmalis, I. 

Loze, I. 

Strautnieks, L. 

Kalniņa, A. Ceriņa, 

L. Paparde)

Iegūto paraugu 

dokumentēšana



Ičas akmens laikmeta apmetne

Ičas upe

Nogulumu paraugs no Ičas 

apmetnes

Ekspedīcijas dalībnieki apspriež 

veicamos darbus

Lauka darbi Ičas 

apmetnes teritorijā

Atrastais kaula 

fragments

Atrastais keramikas 

fragments



Sūļagola akmens laikmeta apmetne

Sūļagola akmens laikmeta apmetnes vieta mūsdienu 

reljefā un apkārtējā ainavā

Nogulumu paraugs 
(smalkgr. smilts)

Lauka darbi Sūļagola 

apmetnē

Nogulumu paraugu 

monolīts



Garanču purvs (Sūļagols – U1)

Suļkas upes šķērsošana 

lauka darbu laikā

Mūsdienu Garanču 

purva veģetācija

Nogulumu paraugs (koku-

zaļu kūdra)

Urbuma 

veikšana

Parauga 

iesaiņošana

Nogulumu paraugs (smalkgr. līdz 

vidējgr. smilts)



Asnes purvs (un akmens laikmeta apmetne) 

Mūsdienu Asnes 

purva veģetācija
Gatavi paraugi 

transportēšanai uz KVL

Lauka darbi Asnes purva 

teritorijā

Nogulumu 

identificēšana un 

dokumentēšana

Nogulumu paraugs 

(kūdrains sapropelis)

Lauka darbu komanda Asnes 

purva Z daļā



Kauslienas peisa purvs

Urbuma veikšana
Dokumentēša

na

Iegūtais nogulumu 

monolīts

Mūsdienu purva 

veģetācija

Nogulumu paraugs (kūdrains 

sapropelis)

Purva labumi - dzērvenes 



Laboratorijas Pētījumu metodes

Karsēšanas zudumu analīze un nogulumu sastāva noteikšana



Sūļagols urbuma 
makroatlieku diagramma

L. Papardes foto

Darbi laboratorijā

Putekšņu un makroskopisko atlieku

analīze



AUGU SĒKLAS: A - parastā cirvene Alisma plantago-

aquatica; B - brūnais dižmeldrs Cyperus fuscus; C -

vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria; D - Eiropas vilknadze

Lycopus europaeus; E - purva bērzs Betula pubescens;

F - melnalksnis Alnus glutinosa; G - donis Juncus sp.; H

- dzeltenā lēpe Nuphar lutea; I - parastais elsis Stratiotes

aloides; J - trejdaivu sunītis Bidens tripartita; K - jūras

najāda Najas marina; L - ūdens padille Oenanthe

aquatica; M - graudzāle Poaceae; N - skābeņlapu

sūrene Polygonum lapathifolium; O - purva nātre Urtica

kioviensis; Pa - bebrukārkliņš Solanum dulcamara; Pb -

pārogļots bebrukārkliņš Solanum dulcamara; R - purva

pameldrs Eleocharis palustris; S - plašā gundega

Ranunculus reptans; T - vilkvālīte Typha sp.; U -

sīkaugļu ežgalvīte Sparganium microcarpum; V - ezera

meldrs Scirpus lacustris; Z - jūrmalas gumumeldrs

Scirpus maritimus.

L. Papardes foto



DAŽĀDAS MAKROSKOPISKĀS ATLIEKAS: A -

koksnes oglīte; B - mieturaļģes oogonijs Characeae;

C - peldošais ezerrieksts Trapa natans (augļa fr.); D -

peldošais ezerrieksts Trapa natans (harpūniņa); E -

sēnes sklerocijs Fungi; F - zilaļģe Cyanobacteria; G -

trīsuļoda kāpura galva Chironomidae; H - parastā

elša zobiņš Stratiotes aloides; I - ezera sūkļa oliņa

Porifera; J - skropstiņtārpa kokoni Rhabdocoela; K -

bruņērce Oribatida; L - parastās zivju dēles kokons

Piscicola geometra; M - kladocera Cladocera; N -

briozoja statoblasts Cristatella mucedo; O - moluska

fr. Bithynia opercula; P, R, S - molusku čaulas

Mollusca; T, U - ostrakodi Ostracoda; V, Z - kukaiņu

hitīna fr. Insecta.

L. Papardes foto
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Iča – U1 core 

(0,00 – 2,00 m)

Iča – U2 (0,00 –

1,00 m)

Iča – U3 (0,00 

– 1,00 m)

Nogulumu griezums no Ičas apmetnes

Ičas apmetne teritorija

L.Papardes analīžu rezultāti



Lagažas apmetnes nogulumi
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G. Eberharda sagatavotā shēma



Ūdens līmeņa svārstības

10200 – 9600 g. – ūdenslīmenis 94 – 95 m 

v.j.l., pirmā mezolīta apmetne Sūļagals

9500 g. – ūdenslīmenis samazinās, veidojas

terases 94 un 93 m augstumā

9000 – 8000 g. – ūdenslīmenis zem 93 m

7650 – 7480 g. – ūdenslīmeņa

paaugstināšanās (sapropelis)

7480 g. – līmenis strauji krītas līdz 91-90,5 m, 

sākas purvu veidošanās

6000 – 5600 g. – vidējs līmenis (apmēram

93 m)

5600 – 4500 g. – līmenis krītas līdz 90,8 m

4500 g. – īslaicīgs ūdenslīmeņa pieaugums

(~92 m)
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http://images.google.lv/imgres?imgurl=http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Oasis/2701/paper/Fig22.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Oasis/2701/paper/Fig22.htm&h=272&w=363&sz=24&hl=lv&start=104&tbnid=gE689BBYzbjieM:&tbnh=87&tbnw=117&prev=/images?q=Forest+steppe&start=90&ndsp=18&svnum=10&hl=lv&lr=lang_en|lang_ru&newwindow=1&sa=N
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10 200 – 9 600 g. – ūdenslīmenis

94 – 95 m v.j.l., pirmā mezolīta

apmetne Sūļagals

Paleoezera izplatības rekonstrukcijas 

modeļus veidojusi G.Grūbe, 

akmens laikmeta  apmetņu 

novietojums pēc A, Macānes.



Ainava mezolīta laikā
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9600 BP,

9 500 g. – ūdenslīmenis

samazinās, veidojas terases

94 un 93 m augstumā

(c. 9150-8841 cal BC),

95 m vjl.



8500 BP, 94 m vjl.

8 000 g. – ūdenslīmenis zem 93 m



5880 BP, 92,2 m vjl. 

Lubāna teritorija 

klimatiskajā optimumā

atlantiskajā laikā

7650 – 7480 g. –

ūdenslīmeņa

paaugstināšanās (sapropelis)

7480 g. – līmenis strauji

krītas līdz 91-90,5 m, 

sākas purvu veidošanās

6000 – 5600 g. – līmenis

apmēram 93 m)



Atlantiskais laiks:
- bija klimatiskā optimuma periods, kura laikā raksturīga 

organogēno, it sevišķi purvu nogulumu uzkrāšanās 
intensitātes palielināšanās, 
- daļa zāļu purvu pārveidojas par sūnu purviem,
Seklo līču aizaugšana norisinājās daudz straujāk nekā 
boreālajā laikā, 
- Mežu sastāvā palielinājās platlapju īpatsvars,
- Ezera apkārtnē veidojās pļavas un ganības, atrasti 

pirmie miežu un kviešu putekšņi, kas liecina par 
zemkopības sākumu un seno cilvēku aktivitāti. 



I – apmetnes vietas kūdrājā; 

II - apmetnes purvu pacēlumos; 

III – neolīta apmetnes; 

IV – mezolīta apmetnes; 

V – Kūdrāja robežas 

1 – Līčagals; 2 – Abaine I; 

3 – Abaine II; 4 – Abora I; 5 - Abora II; 

6 – Nainiekste; 7 – Lagaža; 

8 - Piestiņa; 9 - Osa; 10 - Upesgala līcis; 

11 – Iča; 12 – Kvāpāni II; 13 – Kvāpāni I; 

14 - Īdeņi; 15 – Zvejsalas; 16 – Jašubova; 

17 – Sūļagols; 18 – Suļka; 

19 – Malmutas ieteka; 20 – Malmuta I; 

21 – Asne II; 22 – Asne II; 

23 – Zvidze (Zvidzienas krogs); 24 – Eiņi; 

25 – Dzedziekste II; 26 – Dzedziekste I; 

27 – Zaķu Vecaine; 28 – Rāmslavas; 

29 – Cepceļnieki; 30 – Posms; 

31 – Bolupe; 32 – Surs; 33 – Mazā Osa; 

34 – Bernāni; 35 – Malmutas ieteka; 

36 – Lisiņa; 37 – Lisiņas upes slūžas; 

38 – Zvidzes ezers; 39 – Vidsēklis; 

40 – Bargais sēklis 

Lubāna līdzenuma akmens laikmeta pieminekļi 

(Loze, 1988.)
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Telmatoloģija, 7. lekcija

Arheoloģiskajos izrakumos 

iegūts bagāts un ļoti 

vispusīgs materiāls, jo īpaši 

kūdras konservējošā vidē 

labi saglabājušies kaula un 

raga, kā arī dzintara 

izstrādājumi, un pat koka 

celtņu paliekas.
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Lubāna līdzenuma ģeoloģiskais griezums

Pēc. G.Eberharda



4200 BP, 

91,8 m a.s.l. 





1. Līčagals, 2. Abaine I, 

2. 3. Abaine II, 

4. Dzedziekste II, 5. Dzedziekste I, 

6. Abora I, 7. Abora II, 8. Lagaža, 

9. Osa, 10. Piestiņa, 

11. Nainiekste, 12. Eiņi, 

13. Zvidze, 14. Upesgala līcis (Iča II), 

15. Iča, 16. Kvāpani II, 17. Kvāpāni I, 

18. Īdeņa, 19. Zvejsalas, 20. Leimaniski, 

21.Jasubova, 22. Sūļagals, 

23. Suļka, 24. Malmutas grīva, 

25. Malmuta I, 26. Lisina, 

27. Asne I, 28. Asne II, 29. Smaudži. 

(pēc Loze 1988, Grube 2006).
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Senās gultnes veidošanās procesi aktivizējušies atlantiskajā, 
kā arī subboreālajā periodā. 

Šajos periodos notikusi ezera promtekas gultnes aizssērēšana
un reizē ar to hidrauliskās caurplūdes samazināšanās. 

Turpmākā Aiviekstes gultenes aizsērēšana, it sevišķi tās 
augšdaļā, notika purvu attīstības rezultātā. 

Šajā laika posmā sākās Aiviekstes gultenes meandrēšanās un tās 

hidrauliskās caurteces pasliktināšanās.

Lubānas ezera ūdens līmeņa svārstības 
visos periodos ir noteikuši hidroloģiskie apstākļi un ezera 
morfoloģija.



Senās dzīvesvietas, kas mūsdienās atrodas purvu 
teritorijā, labvēlīgos gadījumos var tikt atklātas norokot 
kūdru purvos vai rokot grāvjus



Sūļagols



ASNE



Eiņu ezera nogulumu putekšņu diagramma



Eiņu ezera nogulumu putekšņu diagramma



Malmutes ietekas nogulumu putekšņu procentuālā diagramma









2. lekcija_Purvu zinātne

Subatlantiskais laiks ir visintensīvākais purvu, it sevišķi sūnu 
purvu attīstības periods. 
Raksturīga ir strauja kūdras uzkrāšanās, 
kā rezultātā šī laika kūdra parasti ļoti vāji sadalījusies. 



Liecības par Lubāna ezera piekrastes 

augiem pārtikā un akmens laikmeta 

apmetņu apkārtējā ainavā

• Līga Paparde

• doktorante Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultātes

• Ģeogrāfijas doktora studiju 
programmā,

• Aija Ceriņa

• LU ĢZZF: kvartāra 
paleo/arheobotānika

Iča, Lagaža, 

Sūļagols, Asne



Ezera nogulumos var atrast gan augu, gan dzīvnieku 
atliekas …

• Makroskopiskās 

atliekas – nogulumos 

saglabājušās augu un 

dzīvnieku atliekas;

• Upju, ezeru un purvu 

nogulumos atrod augļus, 

sēklas, koksnes 

fragmentus un citas 

vaskulāro augu daļas, 

piemēram, lapas, čiekuru 

zvīņas, skujas, pumpurus, 

ērkšķus, sūnas un dažas 

aļģes, kā arī ūdens 

dzīvnieku un kukaiņu 

atliekas. 



Kāpēc veikt augu makroskopisko 
atlieku analīzi?

• Sēklu un augļu jeb karpoloģiskā analīze:

1) pleistocēna ezeru un jūras nogulumu izpēte: paleoekoloģija, stratigrāfija, 
eksotiskās sugas;

2) holocēna ezeru un purvu nogulumu izpētē - lokālās paleoveģetācijas un 
paleovides apstākļu noskaidrošana, ezera ūdens līmeņu svārstību noteikšana;

3) nogulumu vecuma datēšanā: AMS (accelerator mass spectrometry) 14C 
datēšanas metode;

4) arheoloģiskajos pētījumos: vides, diētas, zemkopības attīstības vēstures 
pētījumi;

5) ainavu arhitektūrā: senu celtņu apkārtnes ainavas plānošanā; 

6) mūsdienu kultūraugu (labības) sēklu analīzē - nosakot nezāļu un nevēlamo 
kultūraugu piejaukumu; 

7) augsnes bioloģiskajā analīzē - nosakot nezāļu diasporu skaitu augsnē u. c.

• Augu veģetatīvo atlieku analīze:

Pielieto purva kūdru veidojošo augu noskaidrošanai.



Lubāna līdzenuma akmens 
laikmeta pieminekļi 

• I - apmetnes vietas kūdrājā; 
• II - apmetnes purvu pacēlumos; 
• III - neolīta apmetnes; 
• IV - mezolīta apmetnes; 
• V - kūdrāja robežas.
Palinoloģiskie pētījumi - ļoti daudzās 
apmetnēs.
Makroskopisko atlieku  pētījumi 
apmetnēs:

4 - Abora I, 7 - Lagaža, 8 - Piestiņa, 11 

- Iča, 17 - Sūļagols, 18 - Suļka, 21 -

Asne, 23 - Zvidze (Zvidzienas krogs). (Лозе, 1988)



Lauka darbi Lubāna 
akmens laikmeta 
apmetņu teritorijās

Pētījuma vietu un urbumu 

novietojumi:

• 2016. g. 

Ičas un Lagažas akmens 

laikmeta apmetņu teritorijās;

• 2018. g.

Garanču purva 

ziemeļaustrumu daļā, Sūļagola

akmens laikmeta apmetnes 

teritorijā, Asnes purva ziemeļu 

daļā un Kauslienas peisa 

purva centrālajā daļā.L. Papardes sagatavots 

attēls



Augi pārtikā un ārstniecībā 

• Peldošais ezerrieksts Trapa natans

(augļi);

• Dzeltenā lēpe Nuphar lutea (L.) Sm. 

(sakneņi);

• Lielā nātre Urtica dioica L. (auga daļas);

• Meža avene Rubus idaeus L. (ogas);

• Citas ogas;

• Parastā lazda Corylus avellana L. (rieksti);sēklu foto: Aija 

Ceriņa

augu foto: 

google.lv



• Parastā miltene Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng. (ogas, lapas);

• Bērzs Betula un priede Pinus (mizas, skujas);

• Pļavas skābene Rumex acetosa L. u.c. (lapas);

• Balandas Chenopodium, piem. Baltā balanda 
Chenopodium album L. (auga daļas);

• Sūrenes Polygonum, piem. Blusu sūrene 
Polygonum persicaria (auga daļas);

• u.c.

augu foto: 

google.lv



Peldošais ezerrieksts Trapa natans

Neogļotas atliekas no 

Ičas

Pārogļotas atliekas no 

Ičas

• Paraugus ievāca I. Loze 1988. 

g. arheoloģisko izrakumu laikā.

Neogļotas atliekas no 

Asnes.
• Paraugus ievāca L. Paparde 2018. g. ekspedīcijas 

laikā



Augi ainavā

• Koki un krūmi;

• Piekrastes augi;

• Mitru pļavu un purvu augi;

• Ūdensaugi;

• Ūdens dzīvnieki
attēls: 

http://visitlatgale.com/lv/events/view?id=3502

Ičas 

apmetne

doņi Juncus 

sp.

vilkvālītes Typha 

sp.

brūnais dižmeldrs 

Cyperus fuscus

dzeltenā lēpe 

Nuphar lutea
parastā cirvene 

Alisma plantago-

aquatica

ezera meldrs Scirpus 

lacustris 

peldošais 

ezerrieksts Trapa 

natans

koksnes oglīteCiānbaktērijas (zilaļģe)

parastās 

dēles 

kokons 

Piscicola 

geometra

molusks 

Mollusca
purva bērzs Betula pubescens

parastais elsis. 

Stratiotes 

aloides

autores foto



Retas un izmirušas augu sugas

• Peldošais ezerrieksts Trapa natans L.;

• Purva nātre jeb Kijevas nātre Urtica 
kioviensis Rogow.;

• Peldošā salvīnija Salvinia natans;

• Pundurbērzs Betula nana.

augu foto: 

google.lv



Skatrakumā atrastās akmens laikmeta liecības

autores foto



Zivju kauliņi

• Dažādas zivju atliekas no 

urbuma Lagaža-U3, 0,45 –

0,50 m dziļuma

zivs mugurkaula 

skriemeļi

zivs zobs

deguši zivju kauliņidažādas zivju atliekas dažādas zivju atliekas

1 rūtiņa = 1 mm

autores foto



Dzintars Lubānā?

• Atrastie dzintara graudiņi analizētajos 
Lagažas akmens laikmeta apmetnes 
nogulumos

1 rūtiņa = 1 mm

autores fotofoto: google.lv



Paldies par uzmanību!


