
RITA GRĀVERE

LATVIEŠU ZĒNU UN JAUNIEŠU FIZISKĀS ATTĪSTĪBAS

(ĶERMEŅA GARUMA) RĀDĪTĀJI 20. GS. 1. PUSĒ

Attīstoties antropoloģijas zinātnei Latvijā. gan tās pirmie pētnieki |9. gs. 80. gados,

gan |920. gadā. dibinoties Latvijas antropoloģijas skolai un LU Anatomijas insti-

tūtam uzsākot pinnos antropoloģiskos pētījumus Latvijā, sākotnēji bērnu un jau-
niešu fiziskā attīstība kā atsevišķs virziens tajos iekļauti netika. Zviedru izcelsmes

anatoms un antropologs G. Bakmanis, kas no 1920. līdz |925. gadam vadīja LU

Anatomijas institūtu, jau savas darbības pirmajā gadā ( |920. g.) par sākotnējo uz-

devumu uzskatīja veikt latviešu karavīru pētījumus, domājams. lai iegūtu Eiropā
tolaik trūkstošos datus par latviešu antropoloģiskajām īpašībām, galvenokārt ķer-

meņa garumu. acu un matu krāsu.' Šajos pētījumos noskaidrojās, ka latviešu ka-

ravīru antropoloģiskās pazīmes visos apvidos nav vienādas. Tādēļ, kā to vēlāk

apliecināja G. Bakmaņa skolnieks un darba turpinātājs J. Prīmanis, lai izvērtētu

novēroto starpību starp dažādu Latvijas novadu iedzīvotājiem, radās doma sākt

pētniecību atsevišķos novados uz vietas.: |922. g. vasarā G. Bakmaņa vadītā LU

Anatomijas institūta toreizējais subasistents J. Vilde deväs uz Ziemelkurzemi, kur‚

apstaigäjot lībiešu ciemus, tika izmērīti 372 indivīdi (|B9 vīrieši un |B3 sievietes).
arī vairāki bērni. |924. gadā lībiešu antropoloģiskie dati tika publicēti.” Materiāla

publikācijā bērnu antropometriskie rādītāji, iespējams to nelielā skaita dēļ, netika

iekļauti kopējā pētījumā, tomēr tie tika sagrupēti un publicēti atsevišķās tabulās

pētījuma beigās! Tādējādi tas ir vienīgais LU Anatomijas institūta20. gadu antro-

poloģiskais pētījums, kurā parādījās atsevišķi dati par bērniem.

Bēmu un jauniešu fiziskais attīstībai pievērsās ārsti. |927. gadā K. Ādamsons snie-

dza pinnos datus par |926. gadā pētīto Rīgas pamatskolas bērnu (|333meiteņu un

1315 zēnu) garumu un svaru.’ 1931. gadā A. Plūme publicēja 1921./22. m.g. un

|929./30. m.g. materiālus par skolas bčmu ķermeņa garumu Rīgas Pārdaugavas lat-

viešu pamatskolas. izpētot ap 700 skolēnu? Salīdzinot 20. gadusākuma un 20. gadu
beigu skolas bērnu ķermeņa garumu, autors novēroja, ka gadsimta sākumā bērni,

īpaši zēni bija augumā mazāki. lzskaidrojumu tam autors saskatīja iepriekšējos kara

un revolūcijas gados, kas bija kavējuši skolnieku pieņemšanas garumā un svarā.”

|929. gadā K. Ādamsons mēnešrakstā, kas veltīts veselības kopšanai un jaunatnes

audzināšanai", publicēja Latvijas skolotāju kopējās slimo kases bērnu apskates re-

zultātus, salīdzinot Rīgas 174 zēnu un jauniešu un |65 meiteņu vairākus fiziskās

attīstības rādītājus ar provinces jeb mazpilsētu (Limbažu. Rūjienas, Smiltenes,
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Madonas arī Talsu, Kuldīgas, Bauskas, Daugavpils u.c.) skolotāju bēmu līdzīgiem

parametriem. Autora secinājums bija tāds, ka “veselības ziņā nelielspārsvars' ir

rīdzinieku pusē". Toties liziskās attīstības rādītājos, skolotāju kases bērni bija

priekšā tiklab Rīgas, kā Vīnes bērniem, jo ar retiem izņēmumiem skolotāju bēmi

dzīvoja labākos apstākļos.”

|936. gadā Rīgas pilsētas skolu higiēnas nozares vadītājs privātdocents G. Fedders

aprakstīja 25 Rīgas pamatskolu 6-I8 gadu vecu zēnu un meiteņu (3028 zčnu un

3386 meiteņu) augumu, svaru un to savstarpējās attiecības.'° |935. gadā pēc pabeig-
tā darbapar latviešu sievieti antropoloģiskā aspektā," bērnu un pusaudžu fiziskais

attīstībai pievērsās LU Anatomijas institūta asistente Dr. med. L. .lēruma-Krastiņa.

|937. gadā viņa publicēja Rīgas 2. ģimnāzijas latviešu bērnu ķenneņa garuma,

svara un krūšu apmēra rādītājus.” Auguma mērījumi tika veikti 3820 bērniem

vecumā no sešiem vai astoņiem gadiem līdz l8 gadu vecumam. Analizējot visus

tālaika - 30. gadu otrās puses - bērnu un pusaudžu antropometriskos rādītājus,
L. Jēruma-Krastiņa jau tolaik konstatēja, ka viņas mērītie bērni atšķiras "sevišķi

prāviem mēriem un svaru "." Vērtējot šo faktu un meklējot tam izskaidrojumu.
pētniece aktualizēja pašu problēmu, "kā mūsu apstākļos vērtējama šāda strauja

fiziskā attīstībaunpar cik tā attiecināmo u: latviešu bērniem vispār. šo jautājumu

būs iespējams pilnīgi atrisināt tikai tad, kad mums būs arī plašāki un vispusīgāki
datipar mūsu lauku skolu jaunatnesattīstības gadiem.

""

Tomēr lauku novadu bērni un jaunieši antropoloģiskajos pētījumos tika iekļauti

tikai 20. gs. 30. gadu otrajā pusē. Tad LU Anatomijas institūts sadarbībā ar Tautas

dzīvā spēka pētīšanas institūtu, krasi mainot līdzšinējo antropoloģisko pētījumu

programmu un pēc Somijas parauga pārejot uz populācijas izpēti, kurā vienlīdz

būtu pārstāvētas visas vecuma grupas, uzsāka antropoloģisko pētniecību vairākos

Latvijas novados. 1936. un |937. g. antropologi strādāja Vecpiebalgā un .laun-

piebalgā, |938. gadā- Vidzemes jūnnalā un |939. gadā - Zemgalē. Šie pētījumi,
kuros līdzās fiziskās antropoloģijas programmai, tika ietverta arī visai plaša so-

ciālās antropoloģijas sadala, aptvēra veselas ģimenes un pat dzimtas, tāpēc tajos
fiksēti dati arī par bērniem unpusaudžiem. Vērtējot padarīto, prof. J. Prīmanis rak-

stīja, ka, piemēram, Piebalgā starp izpētītajām- |865 personām (812 vīriešiem un

1053 sievietēm) bija arī 28l bēms un |92 pusaudži.”

Vērtējot šo programmu ar šodienas skatījumu, diemžēl jāatzīmē, ka antropolo-

ģiskiem mērījumiem tika pakļauti bērni vienīgi no deviņu gadu vecuma un arī ne

visi, ko nereti noteica pētnieka subjektīvi interese. Turklāt bērnu mērījumu pro-

gramma ietvēra tikai atsevišķus parametrus. Bērniem tika mērīts galvas lielākais

garums un platums, ķermeņa garums un reizēm noteikts arī ķermeņa svars." Vie-

nīgi sākot ar |8 gadu vecumu, biežāk pat tikai ar |9 gadu vecumu jaunieši tika

mērīti pēc pilnas antropoloģiskās programmas. Atzīmējot šos nenoliedzamos trū-

kumus, vienlaikuskā pozitīva parādība jāvērtē tas, ka populācijas pētījumos ir ie-

spēja salīdzināt un analizēt bērnu un pusaudžu antropometriskos rādītājus dzimtas

lokā, vairāku paaudžu garumā. Tas lauj fiksēt paaudžu fiziskās attīstības izmaiņas

un vērtēt tās gadsimta pārmaiņu procesā. -
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|940. gadā, mainoties politiskai varai Latvijā, iesāktais antropoloģiskās pētnie-
cības darbs lauku novados tika pārtraukts un iegūtie materiāli palika neapstrādāti.
Taču mērījumu veidlapas visus pēckara gadus glabājās Jēkaba Prīmaņa Anato-

mijas muzejā. Šī pētījuma ietvaros, analizējot un publicējot 20. gs. 30. gadu antro-

poloģisko ekspedīciju materiālus, kas skar bērnu un jauniešu fizisko attīstību, mē-

ģināsim kopainā aplūkot 20. gs. pinnās puses zēnu un jauniešu vienu no fiziskās

attīstības rādītāju.
Jau tīri virspusēji pārlūkojot 20. gadsimta 20. gadu bērnu ķermeņa garumu, kā to

apliecina J. Vildes veiktie lībiešu un A. Plūmes Rīgas bērnu pētījumi, jāsecina, ka

tie atšķiras no 20. gadu beigu Rīgas skolēnu datiem ar mazāku augumu.
Šī ten-

dence, ko Rīgas bērniem 20. gs. 20. gados konstatēja A. Plūme, tendences veidā

jau parādās arī Kurzemes lībiešu bērnu materiālā. Jāatzīmē, ka šī pati tendences

Zviedrijā bija vērojama jau |9. gs. beigās." Lai izvērtētu to fiziskās attīstības pro-

cesa paātrinājuma tendenci, ko saista ar akcelerācijas sākumiem un šodien dēvē

par gadsimta pānnaiņu procesu," līdz šim publicēto 20. gs. sākuma latviešu antro-

poloģisko materiālu ir pārāk maz, turklāt tie galvenokārt aptver Rīgu, tāpēc nelauj

pilnībā izvēnēt bērnu un jauniešu fizisko attīstību, vēl jo vairāk noteikt gadsimta

pānnaiņu procesu un atšķirības starp pilsētu un laukiem. Tāpēc 30. gadu antropo-

loģiskajās ekspedīcijās iegūtie bērnu un pusaudžu fiziskās attīstības dati ir visai

nozīmīgi minēto problēmu risinājumam, it īpaši, lai iezīmētu atšķirības, ja tādas

vērojamas pilsētas un lauku bērnu fiziskajā attīstībā.
_

20. gs. sākuma Rīgas ārstu K. Ādamsona un A. Plūmes publiskotie dati par Rīgas

skolēniem rāda, ka sākot no 7 gadu vecuma (auguma garums Ādamsona pētījumā
| 16,3 cm. Plūmes materiālos -

l |7 cm) līdz |7 gadiem zēnu ķenneņa garums pic-

audzis līdz 165,4 cm un absolūtos skaitļos šī starpība veidoja 49,1 cm. Abi autori

pinno krasāko ķenneņa gamma pieaugumu zēniem fiksē vecumā starp 9 un

|0 gadiem (5,4-5,8 cm). Maksimālais auguma pieaugums zēniem, pēc A. Plūmes

|92 |./22. m.g. datiem,vērojams vecumā starp |3 un |4 gadiem, kad tas ir 7,2 cm,

bet augums līdzinās |SO, 4 cm. K. Ādamsona |927. gada pētījumā lielākais au-

guma garuma kāpums vērojams IS-I6 gadu veciem pusaudžiem, kad ķenneņa

garums pieaug par 6 cm un ir 160,4 cm. Zīmīgi, ka abu pētnieku atzīmētie krasākie

auguma garuma kāpumi vērojami bērniem, kuri neskatoties uz gadu starpību, kad

tos pētīja, dzimuši 1915. gadā, kara laikā. Salīdzinot šos Rīgas skolēnu datus ar

Kurzemes lībiešu piekrastes zēnu fiziskās attīstības materiāliem, jāsecina, ka Kur-

zemes lībiešiem četru gadu vecumā ķermeņa garums bija 100,5 cm (l gadījums).
6 gadu vecumā l||.4 cm (l gadījums). sasniedzot 7 gadu vecumu - 123 cm

(l gadījums). No 8 gadu vecuma, kad auguma garums bija 125,3 cm, līdz |6 ga-

diemtas palielinājās par 49,2 cm. Sākot no l l gadu vecuma Kurzemes lībiešu zēni

ir stipri garāki par vienaudžiemRīgā un |5 gadu vecumā viņu augums jau ir |7O cm.

lespējams, ka tas būtu skaidrojams ar lībiešu ģenētisko iedzimtību, jo Kurzemes

lībieši pēc sava antropoloģiskā rakstura kopumā ir garāki par latviešiem." Jāatzī-

mē, ka Kurzemes lībiešu zēniem pinnais lielākais ķermeņa garuma kāpums vēro-

jams 9-|| gadu vecumā, bet maksimālais-
vecumā starp |4 un |5 gadiem, kad tas
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ir |7O cm. Tiesa gan, tas bija viens vienīgs gacūjums, kas arī nelauj viennozīmīgi

apgalvot, ka lauku bērniem ķenneņa garuma kāpuma posmi ir par gadu vēlāki kā

Rīgā. Šai ziņā atsauksimies vēlreiz uz K. Ädamsona pētījumu par mazpilsētu sko-

lotāju bērnu un Rīgas bērnu atsevišķu liziskās attīstības datu salīdzinājumu, kad

pēc autora viedokļa. pirmie "bija priekšā rīdziniekiem. "i"

Savukārt par Rīgas skolēnu ķermeņa gamma izmaiņām 30. gados. salīdzinot ar

20. gadu sākumu. kā jau minējām iepriekš. rakstīja arī vairāki pētnieki. Plašāko

izvērtējumu par Rīgas bērnu fizisko attīstību tolaik deva L. .lēruma-Krastiņa. atzīs-

tot, ka "[935. gadapētījumos bērni ir par 3 gadiem augumāpriekšā salīdzinot ar

Ādamsona 1927. g. datiem."" Raksturojot gadskārtējos auguma pieaugumus, viņa

konstatē. ka |927. gadā liksētie ir tikai nedaudz mazāki par |935. gada zēnu un mei-

teņu pieaugumu un tie gandrīz viscaur svārstās ap 4 un 5 cm. Atšķirību L. .lēruma-

Krastiņa saredzēja tai apstāklī. ka lielākais ķenneņa garumapieaugums |927. gadā

zēniem bija vecumā no |4 līdz |7 gadiem, kad tas bija 4.9-5,9. Kopumā toreiz

skolēnu ķermeņa garums nesasniedza to mēm, ko viņas pētītie vidusskolnieki.

Starpība starp Plūmes |92 l ./22. g. pētītajiem un viņas 30. gadu materiāliemir tik-

pat krasa kā ar K. Ādamsona datiem. jo to garumu, ko Rīgas bērni sasniedza |2 un

|3 gadu vecumā (apmēram |55 cm), Plūmes novēroties sasnieguši 2-3 vēlāk.”

Šeit pinnorciz parādās starpība starp Rīgas centra skolas labklājību sasniegušu

ģimeņu atvasēm un pārējo Rīgas skolu skolēniem. SalīdzinotL. .lērumas-Krastiņas

Rīgas 2. ģimnāzijas skolēnu un G. Feddcra sniegtos 25 citu Rīgas pamatskolu au-

dzēkņu ķermeņa gamma datus, jāatzīmē līdzīgi L. .lērumai-Krastiņai, ka centra

skolas audzēkņi bija stipri garāki praktiski visās vecuma grupās. 8 gadu vecumā

auguma starpība bija 2 cm, 9-|0 gadu vecumā
bet |3 gadu vecumā pat 9 cm, sasniedzot starpības maksimālo lielumu.

Otra 30. gadu Rīgas skolēnu fiziskās attīstības raksturīga iezīme bija tā, ka 2. ģim-
nāzijas audzēkņiem viskrasākais auguma garumapieaugums vērojams 12-l 3 gadu

vecumā,kad tas palielinās par 8,82 cm. sasniedzot |59,4 cm. G. Feddcra pētījumā.
kas aptvēra 25 Rīgas pamatskolas, krasākais ķermeņagammapieauguma temps vē-

rojams l4—l5 gadu vecumā, kad augums palielinās par 7,2 ст, sasniedzot |65,7 cm.

Vislielākā auguma garuma starpība 30. gadu vidū starp Rīgas centra un pārējo
Rīgas skolu audzēkņiem parādās |5 gadu vecumā, kad jauniešu ķenneņa garums
sasniedz 169,5 cm centra skolu audzēkņiem un |63 cm pārējiem rīdziniekiem.

|7O cm garuaugumuRīgas centra skolu jaunieši sasniedz |6 gadu vecumā, bet citi

rīdzinieki - |7 gadu vecumā. Visai interesanti, ka ķermeņa gammarādītāji jaunie-
šiem kopumā mazliet izlīdzinās ap |8 gadiem (attiecīgi |72,9 cm un |7|,2 cm).
levērību pelna vēl kāds jauniešu fiziskās attīstības rādītājs. Rīgas 2. ģimnāzijas
jaunieši definitīvo ķermeņa gamma rādītāju. spriežot pēc L. Jērumas-Krastiņas

publicētajiem materiāliem,sasniedza |7 gadu vecumā, bet pārējie Rīgas skolu au-

dzēkņi turpināja augt garumā līdz |8 gadu vecumam. Pieņemot 2. ģimnāzijas
audzēkņu liziskos dotumus par sociālās atšķirības zīmi, šķiet, ka mērķtiecīgāk
būtu salīdzināt 30. gadu sākuma Rīgas zēnu un jauniešu liziskos parametrus ar

G. Feddcra sniegtajiem datiem par 25 Rīgas pamatskolu kopgrupas audzēkņiem.
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Salīdzinot minētos 20. gadu beigu - 30. gadu sākuma un 30. gadu vidus zēnu un

jauniešu ķenneņa gamma rādītājus. kas aptverapmēram piecus gadus, redzam, ka

kopumā tas no |24 cm astoņus gadus veciem zēniem palielinājies līdz 126,5 cm,

bet |5 gadu vecumā no 155,5 cm līdz |63 cm. Tas nozīmē, ka astoņu gadu vecumā

tas ir pieaudzis par 2,5 cm. deviņu gadu vecumā gan 30. gadu sākumā, gan vidū

zēnu ķenneņa garums nemainījās, tad tas pakāpeniski palielinājās. l l gadu vecumā

zēnu ķenneņa garums pieauga par 2,67 cm. bet krasākais kāpums 30. gadu beigu
G. Feddera pētītajā zēnu grupā vērojams vecumā no |4 līdz 15 gadiem, kad ķer-

meņa garums pieaudzis par 7,2 cm. Šai ziņā jāmeklē izskaidrojums tam, kāpēc
30. gadu vidū krasākais ķenneņa gamma palielinājums novērojams vēlāk nekā

30. gadu sākumā. kad lielākais auguma pieauguma temps parādās starp ll un

|2 gadiem. Vai tas saistītos ar pēckara paaudzes ātrāku nobriešanu? Viena no ie-

spējamām atbildēm būtu arī tā, ka G. Feddera publicētajā zēnu un jauniešu grupā

liela dala bčmu varētu būt pirmās paaudzes rīdzinieku, kuru vecāki ienākuši Rīgā

no laukiem.

Tāpēc īpašu interesi izraisa Latvijas 30. gadu lauku bčmu un jauniešu fiziskās

attīstības rādītāji un vispinns jau ķenneņa garums. 30. gadu otrās puses Latvijas
lauku novadujauno paaudzi pārstāv, kā jau minējām iepriekš, līdz šim nepublicētie

Vidzemesjūnnalas bčmu un jauniešu vecumā no IO līdz |8 gadiem(242 indivīdi),

Vecpiebalgas (83 indivīdi) un Jaunpiebalgas samērā skaitliski nelielās izlases

(|65 indivīdi) no 8 līdz |8 gadu vecuma un Zemgales novada |939. gadā pētīto

9-l8 gadu vecu bērnu un jauniešu (208 indivīdi) materiāli.

Jādomā, ka pētnieku dažādas attieksmes dēl, pētītajās lauku populācijās ķenneņa

garums bērniem bija fiksēts no dažāda vecuma. Viens septiņgadīgs zēns - Jānis

Blīgzna - izmērīts Jaunpiebalgā. Viņa ķermeņa garums bija 125.5 cm.” Arī asto-

ņus gadus vecu zēnu auguma garums mērīts ticis vienīgi Jaunpiebalgā,un šeit tas

izmērīts desmit zēniem, vidēji uzrādot 133,6 cm lielu ķermeņa garumu. Viens

astoņgadīgs indivīds - Pēteris Pliķēns - izmērīts arī Vecpiebalgā. Viņa ķenneņa

garums bija 129,6 cm. Jaunpiebalgā astoņgadīgo zēnu grupā (|0 indivīdu) vērš uz

sevi uzmanību neparasti liela šīs vecuma grupas auguma garuma variācija - no

123,6 cm līdz pat 174,4 cm. Garākais astoņgadīgais zēns šajā grupā bija Jānis

G kura ķenneņa garums bija tik liels ( 174,4 cm), kāds tas citiem Jaun-

piebalgas pusaudžiem fiksējās tikai |5 gadu vecumā. Meklējot izskaidrojumu šim

faktam, pievērsām uzmanību Gūtu dzimtas antropometriskajiem rādītājiem.
Vecākais šīs dzimtas pārstāvis 63 gadu vecais Antons Gūts (dzimis |874. g.) bija

166,5 cm garš. Viņa dēli-3l gadu vecais Kārlis (dz. |906. g.) sasniedza 179.2 cm."

bet 28 gadus vecais Andrejs (dz. |909. g.) - pat 180,l cm lielu garumu.” Ķermeņa

gammastarpība starp divu vecāko paaudžu vīriešiem bija 12,7 un 13,6 cm. Jau-

nākie šīs dzimtas vīrieši - sešpadsmitgadīgais Pēteris Gūts (dz. 1921. g.) bija

155.3 cm garš," bet minētā Jāņa Gūta (dz. |929. g.) ķenneņa garums astoņu gadu

vecumā jau uzrādīja 174,4 cm. Pārskatot Gūtu dzimtas triju paaudžu vīriešu antro-

pometriskos datus, zināmas šaubas izraisa astoņgadīgā Jāņa Gūta auguma garuma

mērījuma ticamība.
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Raksturojot nākamās deviņgadīgo zēnu vecuma grupasķenneņa gammarādītājus.

jāatzīmē, ka sākot no šā vecuma, tie fiksēti lielākajā dalā pētīto lauku populāciju.

Tomēr dažās no tām, kā, piemēram, Vidzemes jūrmalā, mērīti tikai divi indivīdi,

bet Vecpiebalgā - viens - Vilnis Šūtelis, kas bija 138 cm garš.” Arī tas bija ne-

parasti liels šīs vecuma grupas zēniem un pēc savas absolūtās vērtības tuvojās

Zemgales novada maksimālajam rādītājam. Vilņa Šūtela tēva 38 gadus veca Jāņa

Šūte|a ķermeņa garums līdzinājās 172.9 cm un tas raksturojās kā vidējs savas

vecuma grupas ietvaros (|60—182 cm). Zemgalē no |0 mērītajiem šā vecuma zē-

niem auguma gammavariācija bija 125—140 cm, vidēji - 132, l cm liels ķermeņa

garums. Kopumā šās vecuma grupas vidējā ķermeņa gamma atšķirības nav lielas -

131,9 cm .launpiebalgā līdz 133,6 cm Zemgalē (variācijā nav ieklauts Vilnis

Šūtelis). Deviņu gadu vecu zēnu ķenneņa garuma individuālā izkliede pētītajos

Latvijas lauku novados, apkopojot Vidzemesjūrmalas, Jaunpiebalgas un Zemgales

materiālus, 27 šo grupu pārstāvjiem variē no 123,l līdz l4 l ,2 cm (16cm robežās),

vidēji- 133,9 cm.

Tikai sākot no IO gadu vecuma parādās iespēja salīdzināt visu augstāk minēto

20. gs. 30. gadu pčtīto lauku populāciju bērnu fiziskās attīstības rādītājus objektī-
vāk, jo šā vecuma grupa visās pētītajās populācijās pārstāvēta plašāk. .lāpiebilst, ka

gan šajā, gan nākamajās vecuma grupās parādās visai izteikta ķenneņa garuma

ģeogrāfiskās izkliedes tendence. Skatoties virzienā no Vidzemes jūrmalas, cauri

Vecpiebalgai un Jaunpiebalgai uz Zemgali, zēnu un jauniešu lielākais ķermeņa ga-

rums pieaug, gandrīz visās vecuma grupās maksimālo lielumu sasniedzot Zem-

gales novadā. Šai ziņā bērnu un jauniešu antropometriskais materiāls pilnībā

sabalsojas ar Latvijas populāciju genētisko raksturojumu, kas jau no 7-8. gs. zem-

galus raksturo kā vienu no garākajām tautībām Latvijā,” bet Zemgales novada

latviešus kā vienus no garākajiem cilvēkiem Latvijā.” Pirmoreizi latviešu vīriešu

ķermeņa gamma ģeogrāfisko izkliedi 20. gadu vidū konstatēja G. Bakmanis un

vēlāk arī citi pētnieki, sadalot Latviju trijās ķermeņa garuma joslās.”
Arī desmitgadīgu zēnu (75 indivīdi) ķermeņagarumavariācija grupu līmenī Latvijā

nav liela (l. tab.). Tā svārstās no 135,6-135,7 cm Vidzemes jūrmalā un Vecpie-

balgā līdz 137,2 un 137.4 cm .launpiebalgā unZemgalē. Visās lauku novada grupās,
salīdzinot ar deviņgadīgajiem zēniem, ķenneņa garums bija palielinājies par 1,9

līdz 7,2 cm. Vidējais ķermeņa garums šās vecuma grupas zēniem Latvijā 20. gs.

30. gadosbija 136.5 cm. Kopumā desmitgadīgie zēni bija izauguši par 2,6 cm.

Visai izteikta šajā vecuma grupā zēnu ķenneņa garuma individuālā variācija, kas

svārstās no 122,7 līdz |B7 cm. Zīmīgi, ka minētais starpnovadu variācijas apjoms

pilnībā pārklājas ar to Vidzemesjūnnalas izlasē. Turklāt šeit parādās vēl kāda ten-

dence. Tie Vidzemes jūnnalā sastaptie zēni, kuru pastāvīgā dzīves vieta bija Rīga

un tikai pa vasarām viņi apmetās laukos, bija garāki par savas vecuma grupas lauku

bērniem.Visgarākais Vidzemesjūrmalas grupābija Rīgā dzīvojošais Artūrs Popovs
( 145,5 cm). Līdzīga tendence parādās arī Vidzemes jūrmalas ll gadu vecu zēnu

grupā, kurā ar lielāko ķermeņa garumu (151,l cm) atšķiras arī rīdzinieks - Jānis

Volksons. Citās vecuma grupās šī tendence nebija tik krasi izteikta. Absolūtos
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1. tabula. 20. gs. pirmās puses Latvijas lauku zēnu

un jauniešu ķermeņa garuma rādītāji

И
7 1 126

8 1 129,6 |0 123-174 |33

9 l |38 14 123-138 137 2 126-141 133,7 11 125-140 133,6
|0 11 129-144 135.7 13 128-144 137 31 123-187 135.6 20 128-147 137‚4
11 6 139-151 138,1 16 124-152 141 29 127-151 137‚9 26 127-156 141,4
|2 |0 136-152 144,8 23 126-151 141 35 129-187 137‚3 23 136-153 145‚6
|3 |0 143-155 148,9 17 137-158 150 41 132-174 149,2 25 141-169 150.5
14 10 144-173 158‚6 15 135-171 154 19 138-174 159,8 27 143-166 155.5
15 12 140-173 158,6 17 148-182 164 27 137-180 159,1 23 144-176 163‚0
16 7 159-174 167.1 13 155-180 166 27 150-184 167,5 24 152-186 161,4
17 8 143-181 169,3 14 165-181 I72 17 159-181 168,9 17 157-192 169,9
I8 7 164-178 170,5 14 164-183 174 14 167-185 172‚5 13 157-178 171‚8
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skaitļos desmitgadīgo zēnu grupā starpība starp minimālo un maksimālo ķenneņa

garumusvārstījās no 10,9 līdz 16,5 cm Vidzemesjünnalä, bet ar Rīgā dzimušajiem

zēniem - 22,8 cm.

Sākot no ll gadu vecuma. Latvijas lauku novadu zēnu auguma gamma variācijas
lielums paaugstinās. Šās vecuma grupas zēnu ķermeņa garums variē no |27 cm

Vidzemesjūnnalā līdz 155.9 cm Zemgalē. uzrādot ģeogrāfisko izkliedi no Latvijas
rietumiem ar mazāko attiecīgās vecuma grupas ķermeņa garumu līdz maksimālam

auguma garumam Zemgalē. Variācijas apjoms novados svārstījās līdz 18.7 cm

Jaunpiebalgā un 29 cm Zemgalē. Turklāt, kā minējām iepriekš. arī šeit vērojama
tā pati tendence kā iepriekšējās vecuma grupās. Garākie zēni Vidzemes jūnnalas

grupās bija tie, kuru pastāvīgā dzīves vieta bija Rīga. Atskaitot šās grupas abus

rīdziniekus, maksimālais vienpadsmitgadīgo zēnu ķenneņa garums Vidzemes

jūnnalā un Piebalgā bija līdzīgs - 151,1-|51,6 cm. Vienīgi Zemgalē zēnu ķer-

meņa garums bija lielāks - 155,9 cm. Vidējā ķermeņa garuma vērtība ll gadu
veciem Latvijas lauku novadu zēniem bija 139.6 cm, un salīdzinot to ar |0 gadu

vecu zēnu garumu, auguma garums bija palielinājās par 3 cm. Novadu līmenī ķer-

meņa gamma pieaugums svārstījās no 2,3 cm Vidzemes jūrmalā un 4,0 cm

Zemgalē (l. att.).

|2 gadu vecu zēnu ķermeņa garums Latvijas novados vidēji svārstījās no 137,3 cm

Vidzemes jünnalä līdz 145,6 cm Zemgalē, vēlreiz apliecinot pazīmes izteikto

ģeogrāfisko orientāciju. Divpadsmitgadīgu latviešu zēnu ķermeņa garums20. gad-

simta 30. gados vidēji bija 141.l cm. Salīdzinot ar vienpadsmitgadīgajiem bēr-

niem, ķermeņa garums visumā bija pieaudzis apmēram par 1,4 cm. Novadu

līmenī pieauguma temps nebija tik vienmčrīgs. Vidzemesjūrmalā un Jaunpiebalgā

1. att. 20. gs. 30. gadu Latvijas lauku populāciju zēnu

un jauniešu ķermeņa garums
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zēnu ķenneņa garums. salīdzinot ar vienpadsmitgadīgajiem pusaudžiem, nebija
palielinājies, Zemgalē zēni bija kļuvuši par 4,2 cm garāki, bet Vecpiebalgā šās

vecuma grupas pusaudžiem ķermeņa garums bija palielinājies pat par 6,7 cm.

Raksturojot divpadsmitgadīgo zēnu ķenneņa gammaindividuālo variāciju Latvijā,
zemākie rādītāji atzīmējami Jaunpiebalgā - 125,5 cm, nedaudz augstāki tie bija

Vidzemesjūrmalā - 128.7 cm.

Pievēršoties šās vecuma grupas zēnu ķermeņa gammapieauguma tempiem, jāatzī-
mē, ka Vecpiebalgā un Zemgalē galvenokārt par |0 cm garāki bija kļuvuši iepriek-

šējās vecuma grupas mazākie zēni (135,7 cm), kamēr maksimālo divpadsmit-
gadīgo zēnu ķermeņa gamma mazākie rādītāji gmpu līmenī vērojami Vidzemes

jūrmalā - 150.2 cm. garākie Zemgalē - 158.3 cm. Izvērtējot pazīmes vidējo rādī-

tāju variāciju - 21,5 cm, 15,8. cm un 22,6 cm, jāatzīmē, ka tā šai vecuma gmpā,

atšķirībā no iepriekšējām, ir lielāka, turklāt vecumā starp 11~12 gadiem auguma

garuma rādītāji Vidzemes jūnnalā atpaliek.

|3 gadu vecu zēnu ķenneņa gamms Latvijas lauku novados 30. gados variēja no

148,9 cm Vecpiebalgā līdz 169,l cm Zemgalē. Vidējais ķermeņa gamms sasniedza

149.6 cm un salīdzinājumā ar divpadsmitgadīgo zēnu auguma garumu tas bija

pieaudzis par 8,5 cm, uzrādot augstāko kāpumu. .lāsecina, ka pusaudžu vecuma

grupa no |2 līdz l4 gadu vecumam raksturojās ar augstāko akcelerācijas kāpumu

Latvijā 30. gados. Raksturojot ķenncņa garuma rādītājus dažādos novados. jāat-
zīmē, ka visstraujāk tas bija palielinājies Vidzemes jūnnalā -

par l 1,9 cm un līdz

ar to pielīdzinājies citu novadu pusaudžiem. .launpiebalgā zēniem ķenneņa garu-

ma kāpums sasniedza8,7 cm, kamēr Vecpiebalgā un Zemgalē kāpums bija gandrīz

uz pusi zemāks (attiecīgi 4.0 un 4,9 cm). Jāatzīmē, ka trīspadsmitgadīgo zēnu

grupa, vērtējot to Latvijā kopumā, iezīmējās ar izteiktu ķermeņa gamma stabili-

zācijas tendenci.

Säs vecuma grupas zēnu ķermeņa gamma individuālā variācija Latvijā ietvēra

132,2 cm garu augumu Vidzemesjūrmalā līdz 173.6 cm Zemgalē. Raksturojot šās

pazīmes variāciju, jānorāda uz minimālo Vidzemes jūrmalas zēnu ķermeņa garu-

ma rādītāju (132,2 cm). kas bija ne tikai zemākais Latvijā, bet arī apmēram par

S-l l cm atšķīrās no pārējo gruputādapaša parametra. Pārējās grupās trīspadsmit-

gadīgu zēnu mazākie ķenneņa gamma rādītāji svārstījās ap 137-143 cm. Salī-

dzinot pētīta Latvijas novadu trīspadsmitgadīgu zēnu ķenneņa garumu lielākos jeb
maksimālos rādītājus, jāatzīmē samērā izteiktais svārstību diapazons (154.5 cm

Piebalgā līdz |62 cm Vidzemesjūrmalā un |69 cm Zemgalē). Šā izmēraabsolūtā

starpība dažādos novados bija 21,l cm. Turklāt šajā vecuma grupā augumā bija

stiepušies līdz tam garākie zēni.

Četrpadsmit gadu veciem Latvijas lauku jauniešiem vidējais ķermeņa gamms

30. gados bija |56,8 cm. Tā svārstību apjoms Latvijā bija no 154.3 cm Jaunpie-

balgā līdz 159,8cm Zemgalē. Kā neparasta parādība jāatzīmē tas. ka Zemgalē šajā
vecuma gmpā. atšķirībā no iepriekš aprakstītajām. bija vieni no īsākajiem zēniem

Latvijā. Viņu ķermeņa gamma variācijas amplitūda bija |43—165,6 cm. Tātad sa-

līdzinājumā ar trīspadsmitgadīgo jauniešu ķermeņa gammu tas bija audzis par
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8,34 cm. Šis kāpums jāvērtē kā augstākais kāpums, kas vēlreiz apliecina, ka par

pusaudžu zēnu akcelerācijas kulmināciju 30. gaduLatvijā jāuzskata vecuma grupu

no |2 līdz |4 gadiem. Jāatzīmē arī tas, ka, lai gan pazīmes izkliede šajā vecuma

grupā bija lielākanekā trīspadsmitgadīgajiem pusaudžiem, starpība starp Latvijas

novadiem šās grupas zēniem bija tikai 4 cm. Auguma garums šajā vecumā visās

pētītajās novadu populācijās izlīdzinājās un bija 156-160 cm. Vienlaikus visos

novados šajā vecumā vērojams straujš ķermeņa garuma kāpums, sasniedzot pat 9,7

un 10,6 cm. Šās vecuma gmpas zēnu ķermeņa gamma individuālā izkliede svār-

stījās no 137,5 cm līdz 174,2 cm. Visai zīmīgi, ka gan zemākie, gan augstākie

ķermeņa garumarādītāji līksējās vienā - Vidzemesjūrmalas - populācijā. Starpība

starp zemāko un augstāko rādītāju novados gandrīz visās grupās salīdzinājumā ar

citām vecuma grupām bija vislielākā - no 23,3 līdz 36,6 cm. Mazākais ķenneņa

garums četrpadsmitgadīgiem zēniem Latvijā variēja no 137,5 līdz 143.6 cm,

lielākais - no 165,6 līdz 174,2 cm. Salīdzinot lielāko ķermeņa garuma rādītāju
zēniem Latvijas novados, jāatzīmē, ka izņemot Zemgali (?) tas |4 gadu vecumā

visur pārsniedza |7O cm. Rodas pamatots jautājums, kāpēc Zemgalē, kas vienmēr

raksturojās (izcēlās) ar garākajiem cilvēkiem, šajā attiecīgajā vecuma grupā tas

neparādās.

Latvijas lauku novadu l5 gadu veciem jauniešiem ķenneņa gammavariācija vidēji

svārstījās no 158,8 cm Vecpiebalgā līdz |63,5 cm Jaunpiebalgā.Zemgalē jauniešu

vidējais ķenneņa garums bija |63 cm. Novadu līmenī vidējā ķenneņa gamma

amplitūda bija 4,3 cm, un šis rādītājs bija nedaudz mazāks nekā |4 gadu veciem

jauniešiem. |5 gadu vecu jauniešu vidējais ķermeņa garumsLatvijas laukos, sprie-

žot pēc mūsu rīcībā esošā materiāla, bija 161.l cm. Individuālāķenneņa garuma

variācija Latvijā piecpadsmitgadīgiem jauniešiem svārstījās no |37 līdz |8 l ,5 cm

unkopumā vērtējama kā viena no augstākajām. Novadu līmenī visaugstākā tā bija
Vidzemes jünnalä, kur svārstību diapazons bija 137-179,6 cm (starpība 42,6 cm),

citur starpība bija 32-34 cm. Salīdzinot ar četrpadsmitgadīgu zēnu ķermeņa ga-

mmu, šajā vecuma grupā pusaudžu ķermeņa garums nemaz nebija palielinājies

Vecpiebalgā un Vidzemesjūrmalā. Zemgalē tas bija palielinājies par 7,5 cm, .laun-

piebalgā - par 9,2 cm. Kopumā tas bija augstākais ķermeņa gamma kāpums

Latvijas laukos, tāpēc uzskatāms par akcelerācijas kulmināciju.
|6 gadu veciem laukujauniešiem Latvijā 20. gs. 30. gados ķermeņa garumarādī-

tājs svārstījās no 161,4 cm Zemgalē līdz 167,5 cm Vidzemesjūmtalā. Arī Vecpie-

baigā jaunieši sasniedza |67 cm vidējo ķermeņa gamma atzīmi. Kopumā auguma

gamma amplitūda Latvijā 30. gadu otrajā pusē šajā vecuma grupā bija 6,l cm.

Vidējais sešpadsmitgadīgu lauku jauniešu ķermeņa garums bija 165,l cm, kas bija

par 4,5 cm augstāks nekā l5 gadu vecumā. Vecumā no |4 līdz l7 gadiem ķemteņa

gamma vidējais kāpums bija 4»-4,3 cm gadā. Visai zīmīgi un pat neparasti, un tas

arī izraisa zināmu neizpratni, ka novadu līmenī ķermeņa gamma kāpums jaunie-
šiem nemaz nebija vērojams Zemgalē. Salīdzinājumā ar iepriekšējo vecuma gmpu

par 2,6 cm garāki bija kļuvuši Jaunpiebalgas jaunieši. Savukārt par 8,3 un 8,4 cm

bija palielinājies ķenneņa gamms jauniešiem Vecpiebalgā un Vidzemes jūnnalā.
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Te gan jāatzīmē, ka pēdējo rādītāju absolūtās vērtības var arī neatspogulot objek-
tīvos skaitļus. šās vecuma grupas izpētīto jauniešunelielāskaita dēļ.

Septiņpadsmitgadīgu lauku jauniešu vidējais ķenneņa garums Latvijā 20. gs.
30. gadu otrajā pusē vidējibija |7O cm. Kopumā tas salīdzinājumā ar sešpadsmit-

gadīgajiem jauniešiem bija palielinājies par 4.5 cm. Šās vecuma grupas auguma

garuma variācija Latvijā svārstījās no 153,2 līdz 184,9 cm. Novadu līmenīšīs pa-
zīmes svārstību diapazons bija 168.9-172,4 cm. Vidēji mazāka auguma jaunieši
(|69 cm) bija pārstāvēti Vidzemesjūrmalā un Vecpiebalgā. Gandrīz 170 cm vidēju
lielu augumu šās vecuma grupas jaunieši sasniedza Zemgalē, bet visgarākie -

172,4 cm jaunieši bija Jaunpiebalgā. Jāatzīmē. ka salīdzinājumā ar |6 gadu ve-

ciem jauniešiem zemākais augumagaruma kāpums bija novērojams Vidzemesjūr-
malā (1,4 cm) un Vecpiebalgā (2.2 cm). bet augstākais —— par 8,2 cm Zemgalē un

6.3 cm .launpiebalgā (l. att.).

l8 gadu vecumā 20. gs. 30. gadu otrās puses Latvijas lauku jaunieši vidēji
sasniedza 172.2 cm lielu ķermeņa garumu. Tas salīdzinājumā ar septiņpads-

mitgadīgajiem jauniešiem bija palielinājies vidēji par 2.2 cm. Šās vecuma grupas

individuālāauguma gammavariācija Latvijā svārstījās no 156.5 cm līdz 184,9 cm.

Novadu līmenī jauniešu ķermeņa garums svārstījās no_ 170.S cm Vecpiebalgā
līdz 173,8 cm Jaunpiebalgā. Šajā vecuma grupā iezīmējās arī zināmapazīmes sta-

bilizācijas tendence. Vēlreiz jāuzsver. ka Zemgalē l8 gadu vecu jauniešu vidējais

ķenneņa garums bija 171,8 cm. 'l`e gan jāatzīmē. ka šās vecuma grupas pētīto
novada jauniešu mazā skaita dčl ķemteņa garuma vidējā vērtība nav pilnībā

ticama, jo 19 gadu vecu Zemgales jauniešu ķermeņa garums bija 177 cm. Ko-

pumā novadu līmenī jauniešu ķenneņa gamms bija palielinājies par 1,2 cm

Vecpiebalgā, 1,4 cm -- Jaunpiebalgā. 3.2 cm - Zemgalē un 3,6 cm - Vidzemes

jūrmalā.

Rodas pamatots jautājums. kādā vecumā 20. gs. pirmās puses vīrieši sasniedza

savu definitīvoķermeņa garumu.
Šā vecuma izmaiņas ieskicējis Tanners." Pēc viņa

datiem, |9. gadsimta otrajā pusē maksimālo ķermeņa garumu vīrieši sasniedza

26 gadu vecumā, bet 20. gs. 40. gados - 2l gada vecumā. Mūsu rīcībā esošais

materiāls tā nelielā skaita dēļ nelauj pilnībā apgalvot, tomēr uzrāda izteiktu ten-

denci. ka Vecpiebalgā un .launpiebalgā maksimālo ķenneņa garumu jaunie vīrieši

sasniedza 2l gada vecumā, bet Vidzemes jūrmalas un Zemgales novados garākais

ķermeņa garums tika fiksēts |9 gadu vecumā. Kopumā līdz 20-2l gada vecumam

vīriešu ķermeņa garums turpināja palielināties. pieaugot apmēram par 0.1-0,3 cm

gadā. Antropoloģiskais materiāls rāda Zemgalē šajā laikā vīriešu ķemteņa garums

palielinājās pat par 6 cm. Arī J. Vildes aprakstītajos Kurzemes lībiešu antropolo-

giskajos materiālos vērojama šī pati tendence.

Raksturojot 20. gs. 30. gadu otrās puses pētītās lauku populācijas atsevišķi. jāno-

rāda, ka katrā no tām parādās ne vien kopīgās tendencēs, bet arī lokālas atšķirības

(l. att.). Vislielākās atšķirības zēnu un jauniešu ķermeņa gamma raksturojumā vē-

rojamas Piebalgas novadā starp abām grupām -Jaunpiebalgu un Vecpiebalgu. Ja

Vecpiebalgā dzimušajiem jauniešiem lielākais ķermeņa garumakāpums vērojams
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vecumā starp |3 un |4 gadiem, pēc tam kāpuma tendence samazinās. tad Jaunpie-
balgas pusaudžiem vecumā no 9 līdz ll gadiem ķermeņa garums palielinās pakā-

peniski un vienmērīgi, sasniedzot augstāko kāpumu vecumā starp 14-IS gadiem.
Turklāt visai zīmīgi, ka arī turpmākajos gados Jaunpiebalgas jaunieši turpinastipri

augt un vecumā no |5 līdz |8 gadiem viņi uzrāda vidēji lielāko ķermeņa garumu

(l. att.).

Visai nevienmērīgi jauniešu ķenneņa garums dažādās vecuma grupās pieaug

Vidzemes jūnnalas populācijā. sasniedzot augstāko kāpumu (9.5 ст) |3—| 5 gadu
vecumā. Zemgales novada zēniem pakāpeniska ķenneņa garuma palielināšanās

vērojama līdz |3 gadu vecumam. Vecumā starp |3 un |4 gadiem vērojams strau-

jāks pieauguma temps, pēc tam ķenneņa gamma augšanas tendence stabilizējas,
bet pēc |6 gadiem atkal pieaug. lespējams, ka novadu atšķirību pamatā ir katras

populācijas struktūras īpatnības (laulības loka plašums u.c. faktori).

Kopumā 20. gs. 30. gadu otrajā pusē Latvijas lauku novadu zēnu ķermeņa garums

vecumā no 9 līdz |9 gadiem palielinājās no |33.9 cm līdz 173,4 cm. Ķermeņa

garuma pieaugums šajā laikā bija 39,5 cm. Vecuma grupā no 9 līdz |2 gadiem zēnu

ķenneņa garumskatru gadu palielinājās vidēji par 2.5-3,l cm, atsevišķos novados

arī vairāk. Diemžēl nelielā pētīto bērnu skaita dēļ to grūti precīzi noteikt, taču

nenoliedzams ir fakts, ka augstākie ķermeņa garumapieauguma tempi zēniem vē-

rojami |3-|4 gadu vecumā. Šajā laikā ķenneņa garums palielinājās pat par 7,4-

7,6 cm gadā. Sasniedzot |4 gadu vecumu, ķermeņa garuma pieauguma tempi sa-

mazinājās, taču 15-l7 gadu vecumā tie saglabāja kāpumu - 4,0-4,5 cm gadā.
|7-|8 gadu veciemjauniešiem ķermeņa garums palielinājās ik gadu vairs tikai par

2 cm, bet 18-l9 gadu vecumā par l cm gadā.
Tomēr uz esošā materiāla pamata nav iespējams atbildēt, cik lielā mērā 20. gs.

30. gadu lauku novadubērnus skāris akcelerācijas process. jo trūkst 20. gs. sākuma

materiāla. Savukārt, salīdzinot 20. gs. 30. gadu otrās puses Latvijas lauku novadu

zēnu un jauniešu ķenneņagarumarādītājus ar Rīgas bērniem un jauniešiem (3. att.),

jāatzīmē, ka vecumā no 9 līdz Il gadiem (jādomā arī jaunāki. līdz |0 gadu ve-

cumam) lauku zēni savā tīziskajā attīstībā, vismaz spriežot pēc ķenneņa gamma

rādītāja. neatpalika un varēja būt pat garāki par pilsētniekiem. Zināma atpalicība

no Rīgas zēniem lauku pusaudžiem ķenneņa gamma rādītājos vērojama starp ll

un |2 gadiem. Vecumā no |2 līdz |3 gadu vecumam lauku pusaudži sasniedza to

pašu ķermeņa garumu. ko G. Feddera pētītie Rīgas Pārdaugavas skolu audzēkņi.

Kopumā, sākot no |2 gadu vecuma līdz |6 gadiem, 20. gs. 30. gadu otrās puses

lauku pusaudži un jaunieši bija īsāki par saviem Rīgas vienaudžiem, taču 17, bet

jo īpaši |8 gadu vecumā šī starpība samazinās, pat zūd 2. tab.; (2. att.). Salīdzinot

Rīgas un lauku zēnu un jauniešu ķermeņa garuma rādītājus, lauku jaunatne pēc
šiem parametriem visai tuva G. Feddera pētītajai Rīgas Pārdaugavas skolu jau-
natnei, bet kopā abas šīs zēnu un jauniešu grupas savā fiziskajā attīstībā atšķīrās

no Rīgas centra skolas audzēkņiem (2. tab.). Visai interesanti, ka |8 gadu vecumā

latviešu jauniešiem starpība ķenneņa garuma rādītājos izlīdzinās. Minētās atšķi-

rības vēlreiz uzvedina uz domām par Rīgas Pārdaugavas zēnu grupas lauku cilmi.
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2. att. Latvijas 20. gs. pirmās puses zēnu

un jauniešu ķermeņa garums

3. att. Latvijas 20. gs. 30. gadu lauku populācijas zēnu

ķermeņa garuma salīdzinājums ar Rīgu
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2. tabula. 20. gs. 30. gadu Rīgas un lauku populācijas zēnu

un jauniešu ķermeņa garuma rādītāji

Šo kopību pasvītro arī Latvijas lauku skolas jaunatnes ķenneņa gamma rādītāju

grafiskais attēlojums salīdzinājumā ar Rīgas 2. ģimnāzijas un Rīgas Pārdaugavas
skolu jauniešiem (3. att.). Raksturojot atšķirības, jāsecina, ka sociāli labvčlīgos

apstākļos augušo Rīgas zēnu fiziskā attīstība krietni pārsniedza gan Rīgas Pārdau-

gavas skolu jaunatnes, ganatsevišķās vecuma grupāsjo īpaši lauku zēnu un jaunie-
šu fiziskās attīstības rādītājus.
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Indices of Some Physical Developments (Lenght of Body) ofLatvian Boys

and Youngsters in the First Halfof the 20" Century (Summary)

By Rita Grāvere

During the second halfofthe thiniesofthe 20"' century Latvian country boys and

youngsters were chosen for anthropological studies. This was carried out by the

Institute of Anatomy together with the Research Institute of the National Life

Strenght in several districts of Latvia. ln |936 and 1937 the groups of anthropo-

logists worked in Vecpiebalga and .launpiebalga regions, in |938 in the districts of

Vidzemes seaside, and in 1939 in Zemgale.



This research work included not only programms of physical anthropology, but

also re the lifestyle ofwhole families that is why data were cocem-

ing children and adolescents.

Rita Grāvere, Dr. hist.

Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs
Kronvalda bulv. 9

Rīga, LV-1010

Latvija
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