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Abstract 

 

The landscape archaeology as a branch is not well developed in Georgia. From this side we 

have poor examination of Neolithic cultures of the Southern Caucasus, especially Shomu-

Shulaveri Culture. This work is an attempt to carry out interdisciplinary subjects during the 

researches such as GIS, Remote Sensing, Spatio-functional analyse and theoretical issues. 

Presented work shows that Marneuli plain was settled down more active than it was 

consumed. Based on archaeological survey we added almost 20 sites to excavated 7 ones. 

With contribution of the GIS program, we created the map of the distribution of the 

Neolithic settlements in Marneuli plain and we are able to say that whole plain was 

inhabited during 6th millennium BC by Shomu-Shulaveri society. The foremost reasons of 

this kind of settling in this region were very fertile plain with alluvial floodplains, rivers and 

diverse raw materials. There are also the attempts of Spatio-functional analyse of Shomu-

Shulveri settlements and estimating population sizes. To cut a long story short the main idea 

is to show the population migration, which was reflected with concretely hypotesies.  

 

Key words: Landscape Archaeology, Shomu-Shulaveri Culture, Marneuli Plain, Spatio-

Functional analyses, Water management, Population migration 

 

 

 

 

 


