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Geoarcheologick˘ v˘zkum
v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloky) v Súdánu1
Lenka Suková – Václav Cílek – Lenka Lisá – Pavel Lis˘ – Murtada Bushara
V roce 2009 zahájil âesk˘ egyptologick˘ ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci
s Fakultou Ïivotního prostﬁedí Univerzity Jana Evangelisty Purkynû v Ústí nad Labem a Geologick˘m ústavem
Akademie vûd âeské republiky, v. v. i., dlouhodob˘ multidisciplinární v˘zkum v Súdánu. V jeho rámci vyrazila
v druhé polovinû ﬁíjna do terénu geoarcheologická expedice, která dva t˘dny pÛsobila v oblasti 6. nilského
kataraktu (Sabaloky).
Oblast 6. nilského kataraktu je neodmyslitelnû spojena s pohoﬁím Sabaloka, prstencovitou vulkanickou strukturou spodnokambrijského stáﬁí (540 ± 26Ma). Stﬁedem pohoﬁí protéká
ﬁeka Nil, která postupnû vytvoﬁila hluboce zaﬁíznuté údolí.
V místech, kde ﬁeka vulkanick˘ masiv Sabaloky opou‰tí,
vznikl tzv. 6. nilsk˘ katarakt, peﬁeje, o jejichÏ zdolávání nalézáme dÛkazy hluboko do minulosti. Pohoﬁí Sabaloka vystupuje z jinak pomûrnû ploché monotónní krajiny asi 80 km
severnû od hlavního mûsta Súdánu Chartúmu, a tvoﬁí tak v˘razn˘ morfologick˘ prvek, snadno identifikovateln˘ bod v krajinû. Samotné pohoﬁí bylo bûhem holocenní eroze rozãlenûno do systému údolí a náhorních plo‰in a z toho dÛvodu
sk˘tá z hlediska geoarcheologie zajímav˘ krajinn˘ typ. Cílem
geoarcheologického v˘zkumu, kter˘ v této oblasti probûhl na
podzim 2009, bylo získat údaje o historii Nilu, klimatick˘ch
zmûnách v holocénu a jejich dopadu na krajinu a lidskou spoleãnost. V návaznosti na to byly stanoveny tﬁi dílãí úkoly:
studium nilsk˘ch sedimentÛ; studium historie vyschl˘ch wádí,
modelu osídlení a vyuÏívání krajiny v minulosti; a studium

distribuce a kontextu skalního umûní v oblasti, spojené s odbûrem vzorkÛ skalních krust a pou‰tního laku.
Odborná pﬁíprava projektu zahrnovala studium dostupn˘ch mapov˘ch podkladÛ, podrobné studium geomorfologie
údolní nivy a k Nilu se sbíhajících wádí a svahÛ v oblasti
Sabaloky na snímcích Google Earth a Google Maps a v neposlední ﬁadû téÏ re‰er‰i odborné literatury pojednávající
o geologii (Almond – Ahmed 1993; Berry – Whiteman 1968;
Said 1993; Whiteman 1971), archeologii (Arkell 1949; Alsadig 2000; Borcowski 2003; Chittick 1963; Elzein 2004;
Al-Sanjak 1978) a skalním umûní (Chittick 1963) zkoumané
oblasti. Na základû studia satelitních snímkÛ ve vysokém
rozli‰ení a re‰er‰e literatury byly vytipovány zájmové oblasti
v˘znamné z hlediska geologie, archeologie a studia krajiny,
které expedice plánovala blíÏe prozkoumat v terénu.
První tﬁi dny geoarcheologického v˘zkumu vûnovala expedice základní rekognoskaci terénu v oblasti Sabaloky (obr. 1).
Ta zahrnovala dva dílãí úkoly. Prvním z nich bylo podrobné
studium obou nilsk˘ch bﬁehÛ z loìky, jeÏ umoÏnilo lep‰í po-
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Obr. 1 Pohled z DÏebel Abú
AdÏibu na úzké nilské údolí
v pohoﬁí Sabaloka a tabulovou
horu DÏebel Rauwiján,
uprostﬁed snímku
(foto L. Suková)

znání geomorfologie údolní nivy a zpÛsobu ukládání sedimentÛ v této oblasti. Na základû získan˘ch poznatkÛ byla následnû vybrána vhodná místa k zaãi‰tûní profilÛ a odbûru
vzorkÛ. Druh˘m z dílãích úkolÛ v rámci tﬁídenní rekognoskace byl prÛzkum okolí hory DÏebel Rauwiján na ostrovû
DÏazírat Wa’arabéja v jiÏní ãásti Sabaloky. Tato tabulová
hora (mesa) je v˘znamná z hlediska geologie a archeologie
oblasti a pﬁedstavuje velmi v˘razn˘ prvek v okolní krajinû.
Svrchní ãást hory tvoﬁí silnû silicifikovan˘ núbijsk˘ pískovec,
kter˘ byl od paleolitu opakovanû vyuÏíván jako surovina na
v˘robu ‰típané i hlazené kamenné industrie a jako stavební
materiál. O vyuÏívání této suroviny svûdãí ãetné tûÏební jámy
neznámého stáﬁí zji‰tûné na jedné z teras na jiÏním svahu
a na vrcholové plo‰inû hory, hojnost stﬁedopaleolitické, mezolitické a neolitické industrie, v níÏ jsou v‰ak vedle artefaktÛ
ze silicifikovaného pískovce v˘raznû zastoupeny i artefakty
z ryolitu, kﬁemene, ãediãe, amfibolitu a dal‰ích materiálÛ,
i ﬁada men‰ích pískovcov˘ch lomÛ z mlad‰ích období. Nûkteré z tûchto lomÛ navíc sk˘tají dobr˘ potenciál pro studium
strategie tûÏby, pﬁístupov˘ch cest a ãinností v rámci tûÏebního areálu a jeho okolí.
Na západní a severozápadní stranû hory byla krátce prozkoumána ﬁada abri a jeskyní, vytvoﬁen˘ch ve vrstvû silnû silicifikovaného núbijského pískovce asi 70 m pod vrcholovou
plo‰inou, a jejich ‰ir‰í okolí. Krátk˘ prÛzkum na úpatí hory, na
jejích svazích i v samotn˘ch jeskyních prokázal hojnost kamenné industrie a keramiku rÛzného stáﬁí – zji‰tûny byly mj.
stﬁepy mezolitické keramiky zdobené vlnovkou. Podrobnûj‰í
prÛzkum západních a severozápadních svahÛ hory i s jeskynûmi a dokumentace pozÛstatkÛ pﬁedchozích aktivit v této
ãásti ostrova v‰ak byly znemoÏnûny pﬁítomností divok˘ch
africk˘ch vãel, které v posledním desetiletí v˘‰e uvedené jeskynû kolonizovaly.
Po ukonãení rekognoskace terénu a prÛzkumu v jiÏní ãásti
Sabaloky se v˘prava rozdûlila na geologickou a archeologickou skupinu, které dále pracovaly nezávisle na sobû.
Sedimentologická skupina (Lenka Lisá, Pavel Lis˘) pÛsobila
pﬁeváÏnû na levém bﬁehu Nilu. Na tﬁech místech byly zaãi‰tû-

ny profily aluviálními sedimenty Nilu (obr. 2). PrÛmûrnû
5 m mocné profily byly prokopány v nûkolika schodech. Po
dokonãení fotografické a narativní dokumentace z nich byly
odebrány vzorky pro laboratorní zpracování (obr. 3). âtvrt˘
profil byl zaãi‰tûn, zdokumentován a odebrán v deluviálních
sedimentech pﬁekr˘vajících jednu z teras Nilu, a to ve stﬁedu
vesnice Misektáb na pravém bﬁehu Nilu. Sypké vzorky z uveden˘ch profilÛ, odebírané po 10 cm (nebo v závislosti na zmûnách v litologii, textuﬁe nebo struktuﬁe sedimentÛ téÏ v men‰ích intervalech), jsou urãeny pro geochemickou anal˘zu,
granulometrii, pH, zji‰tûní obsahu organického materiálu, anal˘zu magnetick˘ch vlastností a paleobotanickou anal˘zu.
Vzorky odebrané do speciálních vzorkovacích krabiãek (tzv.
Kubiena boxÛ) a do plastov˘ch trubek jsou urãeny pro mikromorfologickou anal˘zu a datování pomocí opticky stimulované
luminiscence (OSL). Celkem bylo odebráno 52 kg vzorkÛ sedimentÛ, jejichÏ anal˘za umoÏní získat celkovou pﬁedstavu
o míﬁe ukládání a eroze v oblasti Sabaloky, o stáﬁí a sloÏení
sedimentÛ, o moÏném klimatickém záznamu v sedimentech
ukrytém a o stupni antropogenního vlivu.
Archeologická skupina (Lenka Suková, Václav Cílek
a Murtada Bushara) se po ukonãení základní rekognoskace
a prÛzkumu okolí hory DÏebel Rauwiján soustﬁedila na prospekci vybran˘ch úsekÛ pohoﬁí po obou bﬁezích Nilu, v˘znamn˘ch z hlediska geologie, krajiny, archeologie a skalního
umûní, a na ovûﬁení (nejen) archeologick˘ch lokalit vytipovan˘ch na základû pﬁedchozího studia satelitních snímkÛ
(obr. 4). Cílem prospekce bylo získat informace o promûnách
zdej‰í krajiny, distribuci zdrojÛ a surovin a na základû poznání dochovaného archeologického záznamu téÏ o osídlení
a vyuÏívání tohoto prostoru v rÛzn˘ch obdobích minulosti.
S pﬁihlédnutím ke snaze pokr˘t v‰echny z vybran˘ch zájmov˘ch oblastí a získat celkovou pﬁedstavu o historii této krajiny,
historii osídlení a vyuÏívání tohoto prostoru ãlovûkem v minulosti byla dokumentace lokalit zaznamenan˘ch v prÛbûhu
prÛzkumu omezena na lokalizaci nejv˘znamnûj‰ích zji‰tûn˘ch prvkÛ pomocí pﬁístroje GPS GARMIN Oregon 400t
(standardní odchylka asi 5 m), narativní popis prozkoumáva-
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Obr. 2 Umístûní jednoho ze tﬁí
pûtimetrov˘ch profilÛ nilsk˘mi
sedimenty, pﬁi levém okraji
snímku uprostﬁed; v pozadí
jedna z objeven˘ch
terasovan˘ch vesnic na
Ab Zibilu
(foto P. Lis˘)

n˘ch lokalit a na fotografickou a kresebnou dokumentaci zaznamenan˘ch prvkÛ a jejich krajinného kontextu.
Oblast 6. nilského kataraktu spolu s pﬁilehlou Sabalokou nebyla dosud podrobena systematiãtûj‰ímu archeologickému bádání, pﬁestoÏe je od hlavního mûsta Súdánu vzdálena pouze

Obr. 3 Zaãi‰tûn˘ profil nilsk˘mi sedimenty, prokopan˘ v nûkolika schodech,
po odebrání vzorkÛ (foto P. Lis˘)

asi 80 km. Expedice bûhem svého prÛzkumu krajiny a studia
geomorfologie a distribuce zdrojÛ zaznamenala pozoruhodn˘
model osídlení a vyuÏívání pohoﬁí v rÛzn˘ch obdobích minulosti – od paleolitu aÏ po muslimsk˘ sultanát FundÏ. Mezi typy
lokalit, které t˘m v oblasti identifikoval, vzbudil pﬁekvapení pﬁedev‰ím systém opu‰tûn˘ch terasovan˘ch vesnic datovan˘ch
do období kﬁesÈanského stﬁedovûku a/nebo muslimského novovûku, jenÏ pﬁedstavuje nov˘ typ archeologické nilské krajiny.
Terasované vesnice byly zmapovány na obou bﬁezích Nilu
a jsou vÏdy situovány na nûkolika nad sebou uspoﬁádan˘ch terasách, antropogennû vytvoﬁen˘ch ve svazích klesajících k Nilu. Jednotlivé vesnice mezi sebou dûlí vzdálenost 2 aÏ 3 km.
Tyto v˘znamné krajinné prvky jsou propojeny sítí star˘ch stezek a cest, z nichÏ nûkteré smûﬁují téÏ k Nilu a dal‰í k hrobÛm
a pohﬁebi‰tím umístûn˘m dále ve vnitrozemí.
Nejvût‰í a nejpozoruhodnûj‰í z terasovan˘ch vesnic byla
identifikována na levém bﬁehu Nilu na DÏebel Abú AdÏibu
(Wad Abú AdÏib). Díky svému umístûní v horní ãásti svahu je
ménû po‰kozena svahovou erozí. Lokalita je pomûrnû komplexní a sestává z nûkolika ãástí. Sídli‰tní areál je umístûn na
terasách upraven˘ch ve svahu, jenÏ klesá k Nilu. K terasám
se od bﬁehu ﬁeky vine umûle vytvoﬁená, asi 2 m ‰iroká stezka. Okraje stezky byly vyskládány z vût‰ích kamenÛ, zatímco
prostor mezi nimi byl vyplnûn drobnûj‰ím materiálem. Nálezy
na jednotliv˘ch terasách zahrnovaly keramiku rÛzného typu
s pﬁevahou hrub˘ch nádob (pﬁedev‰ím zásobnic na vodu),
objevily se v‰ak i fragmenty nádob zdoben˘ch otisky nebo rytím, které odpovídají typÛm nádob a vzorÛm v˘zdoby zaznamenan˘m v prostoru dal‰ích terasovan˘ch vesnic. Na ﬁadû
teras bylo zji‰tûno vût‰í mnoÏství tﬁecích ploten (zrnotûrek)
a tﬁecích kamenÛ (drtidel) rÛzného tvaru vyroben˘ch z rozmanit˘ch surovin a men‰í keramická závaÏí(?). Mezi dal‰ími
nálezy mÛÏeme uvést fragment sklenûného náramku a úlomky skoﬁápek p‰trosích vajec, které byly odebrány pro úãely
datování. Kamenná industrie se v prostoru této vesnice vyskytovala velmi vzácnû.
V sedle, oddûleném od sídli‰tního areálu, bylo zji‰tûno vût‰í
mnoÏství hrobÛ nûkolika typÛ. Kromû prost˘ch hrobov˘ch jam
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Obr. 4 Satelitní snímek zachycující ãást mohylového pohﬁebi‰tû na západ
od vesnice al-Huqna na levém bﬁehu Nilu (zdroj Google Earth 2010)

vyplnûn˘ch kamením a hrobÛ typu „box-graves“, typick˘ch pro
kﬁesÈansk˘ stﬁedovûk a zãásti téÏ pro muslimsk˘ novovûk, se
zde vyskytuje pﬁinejmen‰ím pût nízk˘ch mohyl kruhového pÛdorysu, jejichÏ obvod tvoﬁí jeden nebo dva kruhy z vût‰ích kamenÛ a jejichÏ vnitﬁek je vyplnûn drobnûj‰ím kamením. Vnitﬁní
prÛmûr tûchto mohyl dosahuje aÏ 2,5 m. Od jihozápadu pohﬁebi‰tû ohraniãuje zídka z nasucho kladen˘ch kamenÛ. Na vrcholové plo‰inû nad vesnicí byla dále lokalizována vodní cisterna – kruhová, od kamení oãi‰tûná plocha, která je ﬁídce
porostlá akáciemi a travou tabas a která patrnû slouÏila k zachycování de‰Èové vody. V prostoru této oázky v‰ak nebyly po-

Obr. 5 Mohylové pohﬁebi‰tû na západ od vesnice al-Huqna. Jednotlivé
mohyly o prÛmûru aÏ 10 metrÛ a v˘‰ce aÏ 4 metry byly vytvoﬁeny
nakupením kamenÛ men‰ích rozmûrÛ (foto L. Suková)

zorovány Ïádné kanálky nebo jiné zásahy, jeÏ by odkazovaly
na kontrolované hospodaﬁení s de‰Èovou vodou.
Terasované vesnice, z nichÏ nûkteré byly situovány na
místech dﬁívûj‰ích, nejãastûji prehistorick˘ch (mezolitick˘ch
nebo neolitick˘ch) lokalit, doplÀují v modelu osídlení na Sabaloce dvû pevnosti, mohylová pohﬁebi‰tû (obr. 5), izolované hroby (mohyly rÛzného stáﬁí a tzv. „box-graves“), jednoduché konstrukce z kamene a shluky keramiky a kamenn˘ch
nástrojÛ. Z vût‰iny archeologick˘ch lokalit byly získány diagnostické stﬁepy keramiky a kamenné nástroje, pﬁípadnû
dal‰í artefakty, jejichÏ anal˘za umoÏní pﬁesnûj‰í datování
a zaﬁazení jednotliv˘ch lokalit. Spolu s archeologick˘m materiálem byly v rámci studia geologie a distribuce surovinov˘ch zdrojÛ bûhem prÛzkumu krajiny odebrány vzorky místních hornin, ãasto surovin na v˘robu kamenn˘ch nástrojÛ,
které jsou urãeny k dal‰ímu zpracování a které tvoﬁí jádro
petrologické a geologické referenãní sbírky projektu v˘zkumu v Súdánu.
V rámci prÛzkumu vybran˘ch zájmov˘ch oblastí, v˘znamn˘ch pro studium krajiny, geologie a archeologie, probíhalo
rovnûÏ vyhledávání skalních obrazÛ vytvoﬁen˘ch na skalních
stûnách pﬁedchozími obyvateli Sabaloky, pﬁíp. skupinami touto krajinou procházejícími. Kromû získání základní pﬁedstavy
o distribuci, kontextu a charakteru skalního umûní bylo cílem
prÛzkumu téÏ odebrat vzorky skalních krust a pou‰tního laku
pro úãely anal˘z souvisejících se studiem klimatické historie
a zároveÀ pro úãely alespoÀ základního datování zdokumentovaného souboru. Skalní povrchy byly studovány celkovû ke
zji‰tûní pﬁítomnosti skalních obrazÛ a nûkteré z nich podrobnûji za úãelem porozumûní jejich charakteristice a procesÛm
eroze a exfoliace, k níÏ v této oblasti dochází ve zv˘‰ené míﬁe.
Jeden den v terénu byl vyhrazen prÛzkumu hory DÏebel Irau
na pravém bﬁehu Nilu, na níÏ byly jiÏ dﬁíve ohlá‰eny skalní
rytiny mlad‰ího data (Chittick 1963) a kde expedice plánovala provést podrobnûj‰í dokumentaci obrazÛ a jejich kontextu
a odebrat potﬁebné vzorky.
PrÛzkum oblasti Sabaloky nepﬁinesl Ïádné nové v˘znamnûj‰í lokality se skalními obrazy, ãímÏ se studovaná oblast
v˘raznû odli‰uje od ostatních nilsk˘ch kataraktÛ, proslul˘ch
bohatstvím skalního umûní rÛzného stáﬁí. Jedním z dÛvodÛ
pro absenci skalních obrazÛ v této oblasti – s v˘jimkou lokality DÏebel Irau – je patrnû nedostatek vhodn˘ch skalních povrchÛ, pﬁípadnû v˘razná eroze a exfoliace místních hornin,
které mohly vést ke zmizení dﬁíve existujícího záznamu. Slibnû zapoãat˘ prÛzkum ‰ir‰ího kontextu skalních obrazÛ v prostoru DÏebel Irau a plánovanou dokumentaci a odbûr vzorkÛ
skalního povrchu s rytinami bylo bohuÏel moÏné provést jen
v omezeném rozsahu, neboÈ prav˘ bﬁeh Nilu v této ãásti
Sabaloky byl v nedávné dobû zaãlenûn do vojenského pásma a ãeské expedici nebylo dovoleno v˘zkum dokonãit. Odbûr vzorkÛ a celkovou dokumentaci skalních obrazÛ s jejich
kontextem provedl inspektor expedice Murtada Bushara.
Oblast 6. nilského kataraktu a Sabaloky patﬁí z hlediska
pﬁedkvartérní geologie mezi nejlépe známé regiony Súdánu.
Dosud zde v‰ak nebyla ve vût‰í míﬁe vûnována pozornost
studiu nilsk˘ch sedimentÛ a systematickému archeologickému prÛzkumu. âesk˘ geoarcheologick˘ v˘zkum v oblasti
Sabaloky a 6. nilského kataraktu v tomto smûru usiloval
o komplexnûj‰í pﬁístup ke studiu tohoto regionu. Cílem bylo
získat na základû sedimentologického záznamu lep‰í pﬁedstavu o historii Nilu a klimatick˘ch zmûnách v dobû holocénu
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a na základû studia geomorfologie, krajiny, distribuce surovinov˘ch zdrojÛ a archeologického záznamu vãetnû skalního
umûní shromáÏdit poznatky o promûnách zdej‰í krajiny
a o (pﬁedpokládaném) mûnícím se modelu osídlení a vyuÏívání tohoto regionu v rÛzn˘ch obdobích minulosti.
Porovnání a provázání obou záznamÛ – sedimentologického/klimatologického a archeologického – z oblasti Sabaloky
nab˘vá na v˘znamu ve svûtle v˘zkumÛ, které se od 70. let
20. století v souvislosti s humanitární katastrofou v letech
1972–1974 zab˘valy such˘mi obdobími v sahelském pásu. Jeremy Swift (1977), jeden z badatelÛ, kter˘ se tomuto problému
vûnoval, vymezil nûkolik historick˘ch such˘ch fází. Z hlediska
na‰ich v˘zkumÛ opu‰tûn˘ch terasovan˘ch vesnic v oblasti Sabaloky, které v archeologickém záznamu v oblasti pﬁevaÏují
a které byly pﬁedbûÏnû zaﬁazeny do kﬁesÈanského stﬁedovûku
a/nebo islámského novovûku, je dÛleÏit˘ zejména údaj, Ïe
v polovinû 16. století pﬁichází intenzivní, dlouhodobá suchá fáze, jeÏ odpovídá jedné z oscilací evropské malé doby ledové
(angl. Little Ice Age). Ve stejné dobû dochází k definitivnímu
zániku kﬁesÈansk˘ch ﬁí‰í a islamizaci Súdánu.2 Z pohledu v˘zkumu civilizaãních kolapsÛ jsme tedy konfrontováni s bûÏnou
situací, kdy paralelnû s klimatem se promûÀuje politick˘ a duchovní kontext dané doby, aniÏ bychom byli schopni rozeznat
podíl jednotliv˘ch faktorÛ ãi urãit pﬁíãinné souvislosti. Nakolik
mûnící se model osídlení a vyuÏívání krajiny v oblasti Sabaloky koresponduje s historií Nilu a klimatick˘mi zmûnami v holocénu, ukáÏou teprve v˘sledky probíhajících anal˘z.

Poznámky:
1

Geoarcheologick˘ v˘zkum v oblasti 6. nilského kataraktu byl
financován z prostﬁedkÛ poskytnut˘ch Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (grantov˘ projekt ã. 259 025) a Akademií
vûd âeské republiky, v. v. i., (projekt mezinárodní spolupráce
ã. M100130902 a v˘zkumn˘ zámûr GLÚ AV âR, v. v. i.,
ã. Z30130516).
Více informací o multidisciplinárním v˘zkumu âeského egyptologického ústavu FF UK v Praze v Súdánu naleznete na adrese
http://sudan.geolab.cz.
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Pro úplnou zprávu z expedice viz Suková et al. (2010).
Issar a Zohar (2004) dále udávají, Ïe klimatické zmûny spjaté
s expanzí islámu se rovnûÏ odehrávaly v 7. a 11. století po Kr.
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