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Pētījuma mērķis
Sniegt pārskatu par mamuta fosilijām LU Ģeoloģijas 
muzeja krājumā un salīdzināt tās ar līdzīgu materiālu 
Zooloģijas muzejā.

Pētījuma aktualitāte 
Mamuta fosilās atliekas izvēlētas par LU ZTVM mēneša 
priekšmetu. Pirms 80 gadiem, 1937. gada nogalē, Latvijā 
tika atrastas mamuta atliekas – t. s. Juglas mamuts. 
Šis notikums ievērojams ar to, ka vienuviet tika atrasti 
vairāki mamuta kauli (lāpstiņa, apakšžokļa fragmenti, 
vairāki zobi) – tas liek domāt, ka dzīvnieks dzīvojis tepat. 
Pārējie zināmie mamuta atradumi Latvijā, apm. 30, ir tikai 
atsevišķi kauli un zobi. Juglas mamuta atliekas nonāca 
LU Ģeoloģijas institūtā un tagad atrodas   
LU Ģeoloģijas muzejā. 

Materiāls un metodika 
Analizētas fosilās mamuta atliekas LU Ģeoloģijas muzejā,  
kā arī Zooloģijas muzejā.

LU Ģeoloģijas muzeja krājumā atrodas 
6 mamuta ekstremitāšu lielie kauli 
vai lielas to daļas, kā arī mugurkaula 
skriemelis (atlants), 6 zobi, 6 nelieli 
ilkņu fragmenti. Fosiliju atrašanas 
vietas – Sibīrija, Maskava, Priekule. 
Muzejā atrodas arī Juglas mamuta  
fosilās atliekas – vairāki zobi,  
apakšžoklis, lāpstiņa. 

1. att. Pa labi un kreisi – divi augšstilba kauli (femur), 99 un 98 cm, viens ar rupjas apstrādes pēdām.  
Vidū – augšdelma (humerus) kauls ar nolīdzinātu sānu, epifīzē iecirstu robiņu un ļoti asa instrumenta iegriezumu 
vidusdaļā 37×17 mm (attēlā blakus). LU Ģeoloģijas muzeja krājums

4. att. Mamuta fosilijas – 3 ilkņi, lielākais 159 cm. Muzejā ir arī 
viens augšžokļa zobs. LU Zooloģijas muzeja ekspozīcija

2. att.  Mamuta apakšžokļa zobs.  
LU Ģeoloģijas muzeja ekspozīcija 

3. att.  Mamuta ilkņa fragments, zāģēta virsma. Atrasts 
1838. g. Maskavā. LU Ģeoloģijas muzeja ekspozīcija

5. att. Atradums pie Juglas bija plaši apskatīts Latvijas 
presē. Publikācija laikrakstā “Latvijas Kareivis”

6. att. N. Delles zīmējums.   
Ap 1938. g. LU Ģeoloģijas muzeja krājums

7. att. N. Delle ar mamuta zobu.   
Ap 1938. g. Foto no Ģeoloģijas 
muzeja krājuma


