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NEJEN PRÅ®&Scaron;VIHY, ALE I BÁJEÄŒNÉ OBJEVY - Desítky tisíc dosud neznámých staveb mayské civilizace, vÄ•etnÄ›
pyramid a palácÅ¯, objevil mezinárodní tým vÄ›dcÅ¯ pomocí novÄ› vyvinuté technologie LIDAR na severu Guatemaly.
PouÅ¾itím laserového paprsku objevují nové a nové struktury, které se nacházejí pod bujnou vegetací.

Pomocí tohoto úÅ¾asného pÅ™ístroje, pÅ™ipevnÄ›ného na trupu letadla, zmapovali více neÅ¾ dva tisíce Ä•tvereÄ•ních kilo
Díky tomu se podaÅ™ilo najít uÅ¾ více neÅ¾ 60.000 dosud neznámých domÅ¯, palácÅ¯, ulic, zavlaÅ¾ovacích kanálÅ¯, hradeb
dal&scaron;ích staveb, které vybudovala civilizace MayÅ¯. Ruiny mayského osídlení po staletí ukrýval hustý prales... V
departementu Petén se nyní na rozloze 2100 Ä•tvereÄ•ních kilometrÅ¯ na&scaron;ly desítky mayských mÄ›st, ve kterých mohlo Å
aÅ¾ deset milionÅ¯ lidí, tedy dvakrát aÅ¾ tÅ™ikrát více, neÅ¾ vÄ›dci doposud pÅ™edpokládali.

Je to nÄ›co úÅ¾asného, pÅ™ekvapivého: &bdquo;Mám tu mapu vytvoÅ™enou na základÄ› dat z laserových mÄ›Å™ení, a ta
ukazuje, co se nachází za tÄ›mito stromy. Podívejte, hned tady za rohem je obrovský chrám,&ldquo; Å™íká na webu
National Geographic archeolog prÅ¯zkumník Albert Lynn. Jde nad&scaron;enÄ› dÅ¾unglí, v ruce drÅ¾í tablet. Mapa na displeji
mu ukazuje, co v&scaron;e se skrývá za okolním porostem. PÅ™edvádí tak praktické vyuÅ¾ití technologie, která mayské
ruiny v Guatemale pomohla objevit.

Na rozdíl od jiných civilizací, jejichÅ¾ pole a stavby zniÄ•ily kultury, které pÅ™i&scaron;ly po nich, v pÅ™ípadÄ› MayÅ¯ zÅ¯st
znaÄ•ná Ä•ást uchována právÄ› díky vegetaci, která ji léta pÅ™ed zraky lidí ukrývala. V turisty vyhledávaném mayském
mÄ›stÄ› Tikal se dokonce podaÅ™ilo objevit dosud neznámou pyramidu, o které si vÄ›dci dÅ™íve mysleli, Å¾e je to malý kopec
Podle v&scaron;eho tento objev pÅ™epí&scaron;e dÄ›jiny civilizace stÅ™edoamerických indiánÅ¯. Ta se zaÄ•ala vyvíjet pÅ™ed
zhruba 3000 lety a vrcholu dosáhla v letech 250 aÅ¾ 900 na&scaron;eho letopoÄ•tu. V 16. století vÄ›t&scaron;inu mayského
území dobyli &scaron;panÄ›l&scaron;tí kolonizátoÅ™i.
Podle v&scaron;eho jde o jeden z nejvÄ›t&scaron;ích úspÄ›chÅ¯ archeologie za posledních 150 let. d@niela zdroj:
internet
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