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Arīdie un semiarīdie dabas apstākļi 

Dienvidu puslodes arīdie un semi-arīdie dabas apstākļi raksturīgi 
Dienvidamerikas, Austrālijas un Dienvidāfrikas tuksnešu, 
pustuksnešu un stepes dabas zonām.  

http://www.eoearth.org/view/article/151708/ 



Šīs ainavas ir kā vēsturisks dokuments, kas saglabā liecības par 
klimata, ģeomorfoloģiskajām un kultūras mijiedarbībām laikā  

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/11/111111-sahara-libya-lost-
civilization-science-satellites/ 

Zudušās Garamantes civilizācijas 
ķieģeļu  būve Lībijā 

Arīdie un semiarīdie dabas apstākļi 

Skats uz Payunia Argentīnā 



Nozīmīga loma ir lauku darbiem un 
tafonomiskajai analīzei, kas ļauj 
novērtēt artefaktu, antropoloģiskā 
materiāla un kultūrslāņa 
savstarpējo telpisko izvietojumu, 
fotogrammetriski fiksēt un kartēt 
arheoloģiskos objektus. 

Pētījumu metodes 

Kurgāna fotografēšana 



Multikopterim piestiprinot kameru var iegūt pilnīgāku ainu par objektu 



Zemes virsmas lāzerskenēšana (LIDAR) un 3D modeļi 

http://mapping-solutions.co.uk/applications_new.php?mid=6&Lidar 

http://www.pnas.org/ 



Saglabāšanās apstākļi 

Arīdos un semi-arīdos apstākļos 
arheoloģiskie atradumi saglabājas 
labi, jo organiskās vielas sadalīšanās 
procesu un mitruma faktoru ietekme 
nav intensīva.  

http://aqua.org.au/?p=323 

Mumificējies cilvēka ķermenis Atakamas 
tuksnesī. Vecums 8-7 tūkst. g. 

Suņa mūmija ap 1000 g. veca. 
Ziemeļmeksika, Kandelārijas ala. 

http://blogs.mcclatchydc.com/mexico/2012/11/but-did-he-eat-aztec-alpo.html 



Saglabāšanās apstākļi 

Atakamas tuksnesī dabiski 
mumificējušies cilvēku ķermeņi.  http://strangesounds.org/2014/07/unknown-civilisation-150-mummies-

of-ancient-unknown-culture-discovered-in-atacama-desert.html 



Arheoloģiskie materiāli 

Atrastajam arheoloģiskajam materiālam tiek veikta uzskaite 
un statistiskā analīze, kas ļauj netieši spriest par: 

• Seno cilvēku migrāciju; 

• Mednieku-vācēju, zvejnieku dzīvesveida pāreju uz 
lauksaimniecības sabiedrību; 

• Klimata pārmaiņām; 

• Seno cilvēku kultūras un tirdzniecības sakariem.  



 

https://gabrielleleachramos.wordpress.com/djed-rising-blogs/ 



Nozīmīga loma ir akmens darbarīku 
veida, formas, izmēra un skaita 
statistiskai salīdzināšanai starp 
dažādiem objektiem. 

Arheoloģiskie materiāli 

http://www.livescience.com/26637-ancient-handaxes-discovered.html 

Agrā akmens laikmeta darbarīki: 

http://humanorigins.si.edu/evidence/behavior/handaxe-and-tektites-bose-china 

Rokas cērtes, Ķīna. 



Arheoloģiskie materiāli 

Vēlā akmens laikmeta darbarīki: 

http://humanorigins.si.edu/evidence/behavior/handaxe-and-tektites-bose-china 

Vidējā akmens laikmeta darbarīki: 

Dūres cirvis,Etiopija  

Īleni, Dienvidāfrika 

Harpūna, Kongo 
Demokrātiskā Republika 

Dūres cirvis, Etiopija 



 

Cilvēku kaulu un kapavietu izpēte, Tuva.  



Sīko zīdītāju galvaskausu un zobu izpēte. 
Iespējams rekonstruēt paleovides apstākļus 
kopš Vēlā Pleistocēna.  Patagonija, Argentīna. 

Stratigraphic frequencies of micro and macro mammal 
remains, lithics and carnivore scats Fernández,  et al., 2012 



Koprolītu pētījumi.  Hinds ala, Teksasa, ASV. 

http://www.texasbeyondhistory.net/hinds/images/HC-coprolite-1.html 



http://www.eleanorstravels.com/AboriginalRockArt/ 
Kimberlijas reģions, Austrālija 



http://www.eleanorstravels.com/AboriginalRockArt/ Kimberlijas reģions, Austrālija 



 

http://www.rockart.net.au/Burrup.htm 

Petroglifi Burrup pussalā Austrālijā. Senāko gravējumu vecums 30 000 g. 



http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Cueva_de_las_Manos 

Alu zīmējumi Cueva de las Manos, Argentīna  



Pukara de Quitor, netālu no 
San Pedro de Atakama, Čīlē. 

12. gs. Seno indiāņu 
cietokšņa drupas 

http://www.astro.umd.edu/~rauch/ftp/Chile/2008/medium/5D028-55.html 



Caverna de las Brujas alas (Mendoza, Argentīna) ģeoarheoloģiskās rekonstrukcijas 
turpmāko arheoloģisko darbu plānošanai (Peña-Monné et al., 2013) 



Vēja erozija Patagonijas tuksnesī 
http://thewondrous.com/wp-content/uploads/2010/03/Patagonia-Desert.jpg 

Vēja deflācijas un fiziskās 
dēdēšanas procesu ietekme. 

http://science.opposingviews.com/weathering-affect-monuments-4324.html 

Qasr al-Abd jeb vergu pils lauva, Jordānija 

http://alextravelblog.com/castle-of-the-slave-qasr-al-abd.html 



http://www.esri.com/news/arcuser/0312/photogrammetric-modeling-plus-gis.html 

ĢIS izmantošana 
arheoloģiskajos pētījumos: 

- Objektu digitalizācija; 

- Dažādu datu slāņu 
atainošana; 

- Svarīga detalizēta un precīza 
uzmērīšana. 



https://scotthaddow.wordpress.com/2012/07/27/catalhoyuk-2012-week-5/ 



 

http://p3d.in/ppeZI 



Altiplano augstkalnu purvos sastopamas ūdensšķirtņu 
spilvenveida purvāji (cushion peatlands). Putekšņu spektru 
pētījumi un oglekļa izotopu datējumi augstkalnu subtropu 
Andos ļauj rekonstruēt klimatiskās un veģetācijas izmaiņas 
pēdējo 15 tūkst. gadu laikā. 

 

Pētniecības aktualitātes dienvidu puslodē 

Spilvenveida purvāji Argentīna  
http://guid.uni-koeln.de/schittek.html 



 

Vecuma datējumu datubāze,  ietver gan pleistocēna 
(50 – 10 tūkst. g.), gan holocēna (10 – 0 tūkst. g.) 

http://intarch.ac.uk/journal/issue36/6/williams.htm
l 



Pētnieku sadarbība 

Dienvidu puslodes kvartāra perioda, arheoloģijas, 
arheometrijas, senās mākslas, paleoģeogrāfijas un citu 
pētnieku vidū tiek veidota sadarbība kopīgi organizētu 
lauka ekspedīciju veidā, kas veicina zināšanu pārnesi.  





  



Field Trip 

 



 

“Cueva Huenul” Neuquen 
provincē, Ziemeļpatagonijā. 





Nākamā dienvidu puslodes arīdo un semi-arīdo 
reģionu arheoloģijas lauka konference norisināsies 
rietumu un centrālajā Austrālijā 2017. gadā. 

 

Zināšanu pārnesei ir liela nozīme starptautiskās 
sadarbības projektu realizācijā, pētījumu 
metodoloģijas uzlabošanā un izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā. 

Nākotnē 



INQUA 2015 

 



Juris Burlakovs© 

juris@geo-it.lv 

PALDIES! 


