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Archeologiniai tyrimai nuolat ar sezoniškai vandens užliejamose teritorijose yra 

neatskiriama praeities bendruomenių gyvensenos, tradicijų ir aplinkos sąlygų pažinimo dalis. 

Vandens apsemtų archeologijos paminklų tyrimus lydi nuolatinė kova su jo pertekliumi, įvairių 

techninių bei metodinių priemonių paieška ir bandymai. 

Tyrimams vandens užliejamuose plotuose vykdyti būtina išankstinė strategija, 

nepriekaištingas techninis ir metodinis pasiruošimas, pastovaus vandens šalinimo būdo įdiegimas ir 

palaikymas. Vakaruose kultūrinių sluoksnių plovimas pripažįstamas kaip patikimiausias metodas 

archeobotaninėms liekanoms, degintiniams kaulams ir smulkiems radiniams vandens apsemtuose 

tyrimų plotuose atrasti. Lietuvoje šis metodas yra sąlyginai naujas ir visuotinai nepripažintas. 

Pranešime analizuojama Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) archeologinių tyrimų (vad. 

Vykintas Vaitkevičius) metu sukaupta metodinė kultūrinių sluoksnių plovimo patirtis. 2010–2011 

m. vykdytose ekspedicijose buvo atliekami išsamūs kultūrinių sluoksnių plovimo metodo 

galimybių, tyrimams reikalingo laiko, techninių priemonių naudojimo ir žmogiškųjų išteklių 

poreikio skaičiavimai. Gauti rezultatai pateikia daug naujų ir iki šiol Lietuvoje nefiksuotų duomenų. 

2006–2009 m. ekspedicijos: metodo paieškos. Bajorų kapinynas yra savitas ir daug 

mokslinių klausimų keliantis archeologijos paminklas. Kapinynas įrengtas rytiniame Briaunio ežero 

pakraštyje, 23 x 32 m dydžio ir 1,1–1,2 m aukščio kalvelėje, kurią šiuo metu supa pelkėtos 

žemumos. Mirusieji Bajorų kapinyne trumpą laiką – XIV a. pabaigoje – XV a. pirmoje pusėje – 

laidoti sudeginti kalvelėje (sausumoje) ir jos papėdėje, apsemiamoje vandens. 

Bajorų kapinyno archeologiniai tyrimai rengiami kasmet nuo 2006 m. Iki 2011-ųjų, per šešis 

lauko tyrimų sezonus, kalvelėje ir jos papėdėje ištirtas 292,7 m
2
 plotas, aptikta kolektyvinė 

degintinių kapų kapavietė ir daugiau nei 2000 individualių radinių. 

Kultūrinių sluoksnių plovimo metodas Bajorų archeologinėje ekspedicijoje išbandytas 

2006–2008 m. Tuomet nepavykus sijoklėse išsijoti šiaurinėje kalvelės papėdėje išpreparuoto drėgno 

juodo smėlio (kalvelės viršuje žemė yra sausa, todėl lengvai sijojama), jis buvo išplautas 

panaudojus tose pačiose sijoklėse įtaisytus 3 x 3 ir 4 x 4 mm tankio sietus. Plovimui buvo 

naudojamas benzininio vandens siurblio iš tiriamų plotų siurbiamas vanduo. 
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2009 m. vykdytų tyrimų metu sausas kultūrinių sluoksnių sijojimas derintas su plovimu. 

Pradėjus plauti kiekvieną tiriamų plotų vandens apsemtų žemių kibirą, surinkta duomenų 

individualių radinių, smulkių keramikos ir degintinių kaulų fragmentų koncentracijų kaitos analizei 

vandens apsemtuose plotuose. Bandymai kultūrinių sluoksnių plovimo metodą taikyti plačiau 

tyrimų ekspedicijai pateikė nemažai klausimų – nuolatinės plovimui būtino neišsenkančio vandens 

šaltinio paieškos tapo neatsiejama tyrimų dalimi. Ši ekspedicija suteikė naudingos metodinės 

patirties planuojant tolesnius tyrimus pelkėje. 

2010-aisiais pirmą kartą Bajorų archeologinėje ekspedicijoje buvo tiriamas 4 m
2
 plotas, 

visas apsemtas pelkės vandens. 2011 m. ekspedicijoje tyrimai vykdyti tik vandens apsemtoje 

kalvelės papėdėje, buvo ištirtas dar 8 m
2
 plotas. Tyrimams šlapynėje būtinas visapusiškas techninės 

įrangos komplektavimas, kruopšti, daug pastangų ir valios reikalaujanti fiksacija. Bajorų 

archeologinėje ekspedicijoje buvo sėkmingai pritaikyta žinoma ir vietoje sukurta individuali 

šlapynių archeologijos tyrimų metodika, įdiegtas kultūrinių sluoksnių plovimo metodas ir 

užtikrintas jo veikimas. Šis tyrimų projektas suteikė galimybę išsamiai ir tiksliai įvertinti laiko ir 

jėgų santykį, techninių priemonių naudojimą ir žmogiškųjų išteklių poreikį. 

Vandens šalinimas. Norint dirbti vandens apsemtame tyrimų plote, reikėjo sukurti efektyvų 

vandens šalinimo būdą ir nuolat rūpintis jo veikimu. Tiriamus plotus sujungus per kampą, vanduo iš 

vienos surinkimo vietos (nuolat gilinamos žemiausios ploto vietos) buvo šalinamas automatiniu 

būdu, naudojant vidutinės žemesnės galingumo klasės benzininį vandens siurblį Euromatic MSA 25, 

ir pastarajam sugedus – semiamas rankomis. Vandens siurbimas leido tęsti tyrimus žemiau 

gruntinio vandens lygio. 

Iš tiriamo ploto išorės ir apačios besiskverbiantis vanduo į siurbimui paliktą žemiausią ploto 

vietą subėgdavo tik nuolatos palaikant pastovų vandens nuotėkį. Remiantis ekspedicijos dalyvio 

Manto Lapeikos skaičiavimais, vidutinis vandens nuotėkio iš tiriamų plotų greitis siekė 0,8 l/s. Toks 

tekančio vandens greitis lėmė, kad per 7 nepertraukiamų valandų darbo dieną iš tiriamų plotų buvo 

išsemiama apie 14 tūkst. l vandens. 

Plovyklės. Atsižvelgiant į tyrimų vietoje esančių archeologinių radinių smulkumą (didžiąją 

jų dalį sudaro mažyčiai, milimetrinėje skalėje teskaičiuojami laužo ugnyje apsilydžiusių žalvarinių 

ir geležinių dirbinių fragmentai, specialiai sutrupintos keramikos bei degintinių kauliukų 

gabaliukai), visos iškastos žemės privalėjo būti kruopščiai išplautos tam tikslui sukonstruotose 

plovyklėse. Jose buvo įtaisyti 2 x 2 mm tankio sietai. Žemėms plauti tiko ir jų sijojimui ankstesniais 

metais naudotos sijoklės su 3 x 3 mm tankio sietais. 

Plovyklių ir sijoklių konstrukcijų apatinėms dalims tarpusavyje sujungti varžtai ar kitos 

metalinės tvirtinimo detalės nebuvo naudojamos. Jos buvo sutvirtintos mediniais kaiščiais, tai leido 

plovyklės siete išplautas žemes efektyviai tikrinti metalo ieškikliu. 
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Vandens tiekimas. Plovimui vandenį iš specialiai tam pritaikyto vandens rezervuaro 

pelkėje tiekė galingas aukšto slėgio benzininis vandens siurblys Honda WH20X. Tiekimui 

panaudota 60 m ilgio siurblio komplekte buvusi žarna ir keturios papildomos 20 m ilgio gaisrininkų 

naudojamos žarnos, kurios buvo prijungtos prie vandens skirstytuvo. 

2009 m. ekspedicijoje vanduo plovimui tiektas iš tiriamo ploto, tačiau jis greitai užsiteršė, 

siurblio žarna ėmė kimštis. Plotuose besikaupiančio vandens dėl sąlyginai nedidelio jų gylio 

plovimui vykdyti nepakako – giliausioje vietoje plotų gylis siekė apie 1 m. Dėl šios priežasties 

vanduo plovimui pradėtas siurbti iš rezervuaro, įrengto už 100 m nuo plovyklės buvusiame 

melioracijos kanale. Plovimui nepakakus ir šioje vietoje buvusio vandens, rezervuaras buvo įrengtas 

bebrų patvenktame upelyje. Atstumas tarp šios vietos ir plovyklės siekė 150 m. 

Plovimas. Ekspedicijose plovimui tinkamesni vandens siurbliai, pasižymintys ne didelio 

vandens kiekio padavimu, tačiau siurbiant sukuriantys aukštą slėgį. Esant dideliems atstumams tarp 

plovyklių bei vandens rezervuaro ir naudojant vandens skirstytuvus, siurblio sukuriamas aukštas 

slėgis leidžia išlaikyti stipresnę vandens srovę plovimui. Tuo metu vandeniui iš tiriamų plotų siurbti 

geriau naudoti siurblius, kurie kartu su vandeniu gali siurbti ir juose pasitaikantį žvyrą. 

Plovyklės ir sijoklės buvo pastatytos ankstesniais tyrimų metais ištirtų plotų vietoje, kur 

buvo iškastos 1,5 x 2 m, 2 x 2 m ir 1 x 4 m dydžio duobės. Virš jų pastatytose plovyklėse plaunant 

išpreparuotas žemes, didžioji išplautų smulkių dalelių dalis nusėsdavo iškastose duobėse. Tai leido 

bent iš dalies sumažinti naudojant plovimo metodą kylantį žemių, būtinų ištirtiems plotams užkasti, 

trūkumą. 

Tiriant pelkės vandens apsemtą plotą, svarbu jo paviršių kiek įmanoma labiau apsaugoti nuo 

iš apačios ir išorės besiskverbiančio vandens. Kaip minėta, vanduo šalintas vidutinės žemesnės 

klasės benzininiu vandens siurbliu. 2010 m. tyrimuose plotą atitvėrus 1 cm storio medžio drožlių 

plokštėmis, buvo suformuotas U formos aptvaras. Vinys ar kiti metaliniai tvirtinimo elementai 

nebuvo naudojami, taip stengtasi išlaikyti neužterštą foną tikrinimui metalo ieškikliu. Kiek tolėliau 

nuo aptvaro iš stambių velėnos gabalų buvo sudaryta dar viena vandens užtvara, turėjusi saugoti 

plotą nuo iš šono plūstančio vandens. 

Nors šios priemonės tiriamos vietos neapsaugojo nuo smulkių sraunių vandens srovelių 

tekėjimo, tačiau svarbu pažymėti, kad būtent jos nuskaidrindavo sudrumstą ploto paviršių ir 

leisdavo tyrimų eigą sekti akimis. Didėjant tiriamų plotų gyliui, kaskart stiprėdavo iš išorės tekančio 

vandens spaudimas. 2011 m. tyrimų sezone medžio drožlių ir velėnos gabalų užtvaros buvo 

pakeistos žemių pilnais maišais, kurie buvo kraunami aplink visą tyrimų plotą. Jų teikiama apsauga 

nuo besiskverbiančio vandens pasirodė esanti dar patikimesnė ir efektyvesnė. 

Medžio drožlės ir lentos taip pat buvo naudojamos konstruojant tiltelius, ant kurių sėdėdami, 

klūpodami ir kuriais vaikščiodami ekspedicijos dalyviai išsaugojo tiriamų plotų paviršių nesuardytą. 
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Sąnaudos. Ekspedicijoje skirta daug dėmesio resursams ir sąnaudoms apskaičiuoti, kas 

leistų ateityje sėkmingai planuoti panašaus pobūdžio nedideles archeologines ekspedicijas 

Bajoruose ir kitose Lietuvos vietose. 

Tyrimų metu kreiptas didelis dėmesys į įvairius vandens siurbimo režimus ir techninės 

įrangos galios santykį su operatoriaus atliekamo žemių plovimo efektyvumu, kurį tiesiogiai veikia 

bėgančio vandens srovės stiprumas. Šiandien galima teigti, kad efektyvus yra ir silpnesne galia 

veikiantis vandens siurblys – 2,5 l benzino degalų Bajoruose užteko 7 nepertraukiamo darbo 

valandoms. 

Fiksavimas. Keramikos ir degintinių kaulų fragmentų paieškoms plovyklės stalčiuje būtinos 

tam tikros žmogiškosios operatoriaus savybės: kantrybė, pastabumas, dėmesio koncentracija. 

Daugelis šių savybių yra išugdomos, ir ilgos darbo valandos prie plovyklės, be abejonės, gerina tiek 

dirbančiojo įgūdžius, tiek jo darbo našumą. Išanalizavus individualius skirtingų operatorių 

rodiklius, galima teigti, jog prie plovyklės dirbantis žmogus per 8 valandas trunkančią darbo dieną 

vidutiniškai gali išplauti apie 30 kibirų (300 l) žemių. Plaunant velėną ar kietas ajerų šaknis, 

išplaunamų žemių kiekis būdavo mažesnis. 

Šlapynėje, vandeniui semiant tiriamą plotą, susiduriama su esmine tyrimų problema – 

užfiksuoti archeologinius radinius jų slūgsojimo vietoje pasiseka labai retai. Dauguma radinių dėl 

anksčiau minėtų priežasčių yra randami jau ant plovyklės sieto. Bajoruose specialūs plovimo 

metodo efektyvumo skaičiavimai atliekami nebuvo, tačiau galime konstatuoti, jog plaunant 

degintinių kaulų, smulkių keramikos ir radinių fragmentų kupinus sluoksnius, plovyklės stalčiuje 

būdavo aptinkama apie 80 procentų visų šių tyrimų plote buvusių radinių. 

Bajoruose buvo sukurta speciali individualių radinių, keramikos bei degintinių kaulų 

žymėjimo ir apskaitos sistema, paremta griežtu tyrimų nomenklatūros laikymusi. Tiriamas plotas 

buvo suskirstytas į 1 x 1 m (giliau – į 0,5 x 0,5 m) dydžio kvadratus, žemė iš išskirtų sąlyginių 5 cm 

storio sluoksnelių kraunama į atskirus, individualiai pažymėtus ir po vieną išplaunamus kibirus.  

Kruopšti fiksacija leido vesti tikslią radinių apskaitą, išsaugoti tikslią informaciją apie jų 

radimo vietą ir gylį, apibrėžti degintinių kauliukų ir smulkių keramikos fragmentų koncentracijų 

kaitą ir ribas. Vandeniui semiant tyrimų plotus ir didžiąją radinių dalį aptinkant plovyklės stalčiuje, 

toks fiksavimo būdas buvo patogiausias ir tiksliausias. 

Taigi Bajorų kapinyno tyrimų ekspedicijoje naudotas kultūrinių sluoksnių plovimo metodas 

lėmė jos sėkmę, suteikė nemažai dar niekad nefiksuotų duomenų. Išsamus tyrimams reikalingo 

laiko, techninių priemonių ir žmogiškųjų išteklių poreikio įvertinimas neabejotinai pravers ateityje 

planuojant tiek Bajorų, tiek ir kitas panašaus pobūdžio archeologines ekspedicijas ir jų metodinę 

dalį. 


