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Paleolīts 

Mēness kalendārs,  

~32 000  gadu vecs 

Lasko alas gleznojums, 

~17 000 gadu vecs 

Vilendorfas Venēra,   

~23 000 gadu veca 
Krāsots gliemežvāks, 

 ~46 000 gadu vecs 

 

Akmens dūrescirvis, 

~800 000 gadu vecs 



Akmens rīku daudzveidība 

Chopping tools, Choppers 

Flaked and flake tools 

Levallois flakes 

Blades 

Microliths 

Lower Paleolithic Middle Paleolithic Upper Paleolithic 

Oldowan 
2 600 000 

Acheulean 
1 700 000 

Mousterian 
300 000  

Aurignacian  
45 000 

Magdalenian 
18 000  

http://www.aggsbach.de/2012/09/st-acheul-again/biface-st-acheul-2-2/
http://www.aggsbach.de/2013/01/late-acheulian-handaxe-from-beit-berl/beit-berl-katzman-aggsbach/
http://www.aggsbach.de/2013/02/impact-fractures/pointe/
http://www.aggsbach.de/2011/05/how-old-is-the-chatelperronian-the-comeback-of-a-relative-chronology/briv/
http://www.aggsbach.de/2011/03/ahrensburgian/ahrensburg/


Metodes 

Dūrescirvji 
Šie rīki ir raksturīgi  Agrajam Paleolītam, bet izmēru ziņā 

mazāki sastopami arī Vidējā Paleolītā. 

Smaiļi 
Parādās Vidējā Paleolītā un sekojoši ir bieži sastopami 

visā Akmens laikmetā. 

 

Zinātniskās publikācijas 

Muzeju zinātniskie katalogi 
Muzeju ekspozīcijas 

http://www.aggsbach.de/2011/05/how-old-is-the-chatelperronian-the-comeback-of-a-relative-chronology/briv/


Mērījumi un vizuāli novērtējumi 

Individualizēts rīks 
 

• Arheoloģiskā kultūra 

• Rīka tips 

• Forma 

• Simetrijas īpašības 

• Garums 

• Platums 

• Proporcija (platums/garums) 

Dimensiju mērījumi 

Bilaterālā simetrija Rotācijas simetrija 

Translācijas simetrija Slīdošās refleksijas simetrija 

Simetrijas novērtēšana Formas novērtēšana 



Simetrija, apstrādes tehnoloģija 
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Oldowan  x   x         0 

Acheulean x x x x       5 

Mousterian x x  x x x     3 

Aurignacian    x   x x  x   4 

Châtelperronian   x   x x  x   2 

Gravettian    x   x x x   4 

Solutrean    x   x   x   3 

Magdalenian    x   x   x x 4 

Hamburgian   x   x   x x 3 

Ahrensburg   x   x   x x 3 



Dimensijas un proporcijas 

Acheulean 
1 700 000 

Solutrean 
21 000 

Gravettian 
28 000 

Aurignacian 
45 000 



Salīdzinājums ar dabisku oļu prporcijām 
   



Secinājumi 

• Novērojama augsta rīku daudzveidība vienas senvēstures posma (arheoloģiskās kultūras) ietvaros.  

 

• Darba rīku izgatavošanas veids, darba rīkiem piešķirtā forma, apstrādes virsma un tās īpatnības ir 

atzīstami par ļoti jutīgiem rādītājiem, kas ļauj iegūt papildus ziņas un norādes par laiku, kad rīks ticis 

gatavots.  

 

• Iespējams paplašināt rīku informativitāti: 

– veicot parametrru salīdzinošu analīzi ar jau esošiem tradicionālo rīku mērījumu un novērtējumu 

datiem  

– paplašinot tradicionālo bilaterālās simetrijas novērtējumu ar pārējām simetrijas īpašībām – 

rotācijas, translācijas un slīdošās refleksijas simetrijas īpašībām.  

 

• Formas analīze ļauj ieskicēt daudzus pārmantojuma elementus no senākām kultūrām, ļauj izsekot 

apstrādes paņēmienu pilnveidi, kā arī izgatavoto darba rīku specializāciju noteiktu funkciju veikšanai.  

 

• Akmens laikmeta darba rīku izgatavošana ir jutīgs seno prasmju indicators un rīku daudzveidību var 

raksturot arī izmaiņas un tendences rīku pagatavošanā.  

 

• Pētījumā konstatēts, ka ne vienmēr pieejamo vērtīgo kolekciju materiālu detalizācijas līmenis ir 

pietiekošs, lai analītiski vērtētu rīku augstuma dimensiju.  

 

• Apkopojot iegūtos datus un to novērtējumus iespējams noteikt raksturīgo tendenci – tas ir – attīstība 

līdzāspastāvot arī senākām un dažādām akmens apstrādes tradīcijām. To palīdz noteikt rīku formu un 

to īpašību, kā arī apstrādes tehnoloģijas savstarpējo saistību vērtējums.  

 

 



Paldies! 


