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 Pēdējo gadu laikā Latvijā ir veikti vairāki radiolokācijas pētījumi purva 
nogulumos 

 Šajos pētījumos ir mēģināts rast skaidrojumu, kas ir izraisījis radiolokācijas 
signāla atstarošanos 

 Vairumā gadījumu, pētīto purva griezumos veido tikai kūdras nogulumi 

 

 Noskaidrot iespējamos radiolokāciju signālu avotus Ķūķu purvā, kura 
griezumā sastopami kūdra un gitija 



 Valmieras novada Vaidavas pagastā 

 Pie Kalnaķūķu, Vidusķūķu un Jaunķūķu mājām 

 Purva kopējā platība ~5.6 ha 

 ~2 ha no kopējās purva platības aizņem meži 

 

 

Pētāmās teritorijas novietojums 



 Lauka darbi 2013. gada septembrī 

 Zond-12e; 300 MHz antenu 
sistēma 

 12 radiolokācijas profili, kuru 
kopgarums ~1 km 

 Kopējā viduspunkta metode tika 
veikta ar Zond-12e ģeoradaru, 
izmantojot 300 un 500 MHz antenu 
sistēmas, kur 300 MHz antenu 
sistēma ir kā raidītājs, bet 500 MHz 
sistēma ir kā uztvērējs 

 

 



 Urbumi tika izvietoti, ņemot vērā iegūtās 
radarogrammas 

 Urbšanai tika izmantots mīksto nogulumu 
rokas urbis ar 50 cm garu kameru 

 Kopumā tika ierīkoti 3 urbumi 

 



 Paraugi tika sadalīti 5 cm garos intervālos 

 Paraugu dabiskā mitruma daudzums tika 
noteikts  tos žāvējot 105°C temperatūrā 

 Nogulumu pelnainība tika noteikta 
paraugus karsējot 800°C temperatūrā 

 Nogulumu magnētiskā caurlaidības 
analīzes tika veiktas izmantojot iekārtu 
MS2B 

 



Kopējā viduspunkta metode 
tika veikta virs otrā urbuma 

Iegūtajā radiogrammā ir 
iespējams identificēt 
vairākus subhorizontālus 
signālus, kas saistāmi ar 
nogulumu slāņu, kam ir 
atšķirīgas 
elektromagnētiskās 
īpašības, robežām 
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 Kūdras nogulumos mitruma 
daudzuma izmaiņa ir līdz 4%, bet 
pelnainība mainās 2% robežās 

 Gitija slāņkopā ir izsekojami vairāki 
radiolokācijas signāli 

 Daļēji tie ir korelējami ar mitruma 
vai pelnainības datiem 

 Griezuma apakšējo daļu veido 
smilšaini nogulumi 



Kūdras nogulumos mitruma un 
pelnainības rādītāji mainās 2-
3% robežās 
Gitija slāņkopā ir izsekojami 
vairāki radiolokācijas signāli, no 
kuriem daļa ir korelējama ar 
mitruma un pelnainības 
rādītājiem 
Griezuma apakšējo daļu veido 
smilšainie nogulumi 



 Ar radiolokācijas metodi, izmantojot 300 MHz antenu sistēmu, tika iegūti informatīvi 
signāli līdz pat 7.5 m dziļumam, sagaidāms, ka šādu dziļumu būs iespējams sasniegt 
arī citos purvos 

 Līdzīgos pētījumos, radiolokācijas signāli tiek skaidroti ar mitruma izmaiņām. Ķūķu 
purvā ir iespējams identificēt radiolokācijas signālus, kas saistāmi ar mitruma 
izmaiņām 5% apmērā.  

 Atsevišķus signālus nav iespējams izskaidrot ar mitruma, pelnainības vai magnētiskās 
caurlaidības izmaiņām 




