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ĮVADAS 

 Miškų zonose mediena visais laikais vaidino itin svarbų vaidmenį, ji nuolat naudota įvairių 

dirbinių gamyboje, pastatų, įtvirtinimų, žvejybinių ir kitų konstrukcijų statyboje bei kurui. Deja, 

būdama organinės kilmės, nesuanglėjusi ji neišlieka terpėse, palankiose mikroorganizmų veiklai, ir 

archeologinių tyrimų metu yra retai aptinkama. Su mediena išnyksta ir itin didelė dalis archeologus 

dominančios informacijos, susijusios su praeities bendruomenių miško panaudojimo strategijomis, 

technologinėmis galimybėmis ir sprendimais bei santykiu su supančia aplinka. Ypač šis praradimas 

skaudus tiriant akmens ir bronzos amžiaus bendruomenes, kuriose iki įsivyraujant metalų 

naudojimui, mediena, tikėtina, turėjo dar didesnę reikšmę. Vis tik susidarius tam tikroms sąlygoms 

medinės konstrukcijos ir dirbiniai išlieka ir yra aptinkami archeologinių tyrimų metu, tačiau tokiu 

atveju susiduriama su kitomis problemomis. Reti mediniai akmens ir bronzos amžiaus radiniai 

Lietuvoje dažnai nesulaukia tinkamo tyrėjų dėmesio. Dažniausiai jie aprašomi vizualiai be 

eksperimentinių tyrimų nustatant arba nenustatant jų paskirties, užkonservuojami ar sudžiovinami. 

Abiem atvejais dalis ateities tyrimų perspektyvų yra sunaikinamos pačių tyrėjų. Objektyvus 

priešistorinių bendruomenių pažinimas tiriant vien akmeninius, metalinius ir keramikinius dirbinius 

neįmanomas, o etnografiniai duomenys, kuriais dažnai remiasi Lietuvos archeologai, negali visada 

būti naudojami kaip analogijos, nes yra surinkti praėjus tūkstantmečiams, po tiriamų bendruomenių 

sunykimo. Nors pavieniai atvejai, kai Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus objektuose rasti mediniai 

radiniai sulaukė rūšinių, technologinių ar dendrochronologinių analizių, rodo plačias šio pobūdžio 

tyrimų galimybes, medienos tyrimų būtinumas Lietuvos archeologų tarpe dar nėra visuotinai 

įsisąmonintas.  

Darbo objektas – Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus mediniai radiniai ir jų tyrimo 

metodai. Šis laikotarpis pasirinktas dėl specifinio akmens ir bronzos amžiaus bendruomenių 

gyvenimo būdo kuriantis ežerų, lagūnų ir upių pakrantėse, kurioms vėliau uždurpėjus, o duburiams 

užsipildžius ežerinėmis – aliuvinėmis nuosėdomis, susidarė sąlygos išlikti organinės kilmės 

radiniams, aptinkamiems šlapynių archeologinių tyrimų metu.  

 Darbo tikslas. Įvertinti Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus objektuose aptinkamus 

medinius radinius, sąlygas lėmusias jų išlikimą, iki šiol taikytus tyrimo metodus ir jų perspektyvas 

bei pabandyti įžvelgti tam tikrus medienos naudojimo dėsningumus Šventosios viduriniojo neolito 

žvejybinėse radimvietėse, konkrečiai – Šventosios 4-oje. 

 Darbo tikslui įgyvendinti išsikelti šie uždaviniai: 

1. Įvertinti medienos išlikimo sąlygas Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus objektuose. 

2. Surinkti duomenis ir apibendrinti Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus objektuose rastas medines 

konstrukcijas ir dirbinius. 
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3. Aptarti Lietuvoje taikytus archeologinių medinių radinių tyrimo metodus ir jų perspektyvas. 

4. Ištirti Šventosios 4-os radimvietės medinius radinius nustatant jų gamyboje naudotos medienos 

rūšis ir nustatyti dirbinių, su išlikusia sveika paskutine metine rieve, gamyboje naudotų medžių 

kirtimo sezoną. 

Už konsultacijas atliekant Šventosios 4-os radimvietės medinių radinių rūšinę ir paskutinės 

metinės rievės analizę, autorius dėkingas dr. Rutilei Pukienei. Už pasidalinimą asmenine 

informacija ir suteiktą galimybę naudotis tyrimui atlikti reikalingomis priemonėmis autorius taip pat 

dėkingas darbo vadovei dr. Giedrei Piličiauskienei ir dr. Gyčiui Piličiauskui. 
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I. ISTORIOGRAFIJA 

Iki šiol Akmens ir Bronzos amžiaus medinės konstrukcijos sulaukė didesnio tyrėjų dėmesio nei 

mediniai dirbiniai.  Šiame darbe dažnai remiamasi A. Girininko (2005, p.26-32) straipsniu, kuriame 

autorius gana vienareikšmiškai įvardina dalyje akmens amžiaus objektų aptiktų medinių 

konstrukcijų paskirtį, skirdamas jas polinėms gyvenvietėms. Atsargiau Žemaitiškės 1-os, 3-ios ir 

Šarnelės gyvenviečių konstrukcijas linkusi vertinti E. Pranckėnaitė (2011, p.101,102), kurios 

manymu, šių radimviečių polinėmis gyvenvietėmis laikyti neleidžia neaiškus polių išsidėstymas ir, 

Šarnelės atveju, nekompetentingai atliki tyrimai, kurių metu sudarytas neaiškus polių išsidėstymo 

planas. Šventosios 6-oje ir Šarnelės gyvenvietėse aptiktų medinių konstrukcijų polinės gyvenvietės 

liekanomis nelaiko ir sieja su antžeminių pastatų konstrukcijomis R. Rimantienė (1974, p.7-9;2005, 

p.351, 355). Antžeminių pastatų liekanomis Šarnelės gyvenvietėje aptiktas konstrukcijas laiko ir A. 

Butrimas (1996, p. 176) bei A. Grinkevičiūtė (2005, p. 45). Vienų ar kitų interpretacijų netikslumo 

priežastimi greičiausiai galima įvardinti neteisingą litostratigrafinių duomenų interpretavimą, kai 

neteisingai nustatoma radinių padėtis (sausumoje ar po vandeniu) jų naudojimo laikotarpyje. R. 

Rimantienės (2005, p.167) nuomone virš vandens buvo pastatytas ir Šventosios 1A radimvietės 

aptvaras, kurio konstrukcija, pasak autorės, tokia pati kaip žvejybinės užtvankos. R. Rimantienė 

(2005, p.169), lygindama šį aptvarą su Alvastros gyvenvietėje (Švedijoje), skiria jam apeiginę 

funkciją. D. Brazaitis (2006, p.41) Šventosios 1-ąją radimvietę tyręs 2006 metais, pateikia kitokią ši 

objekto interpretaciją. Pasak jo, šis aptvaras buvo pastatytas buvusio Šventosios upės užutekio 

pakrantėje, skirtas pririšti luotams ar džiauti tinklams, o patogesniam priėjimui prie buvusio 

pažliugusio kranto buvo klojamos kartys ir šakos (Brazaitis 2006, p.41). Luokesų polinių 

konstrukcijų interpretacijos pateiktos E. Pranckėnaitės (2007,2008,2010,2011,2012) ir Z. Baubonio 

(2000,2004,2005) archeologinių tyrimų ataskaitose, straipsniuose (Baubonis et al. 2005, p.417-419; 

Pranckėnaitė 2011) ir E. Pranckėnaitės (2012) daktaro disertacijoje. Geras medinių konstrukcijų 

išlikimas Luokesų ežero gyvenvietėse leido tyrėjams kur kas užtikrinčiau nustatyti jų paskirtį. 

Išskirtos polių  laikė gyvenvietės platformas, tiltą ir atliko gynybinio įtvirtinimo funkciją.  

Greičiausiai dėl mažo medinių dirbinių kiekio, randamo tiriant akmens ir bronzos amžiaus 

objektus, apibendrinančios publikacijos jie nesulaukė. Šventosios komplekso tyrimų radinių 

iliustracijos ir interpretacijos publikuotos apibendrinančioje monografijoje (Rimantienė 2005). 

Durpingose Šventosios pajūrio pelkėse rasta medinių radinių kolekcija iki šiol yra didžiausia ir 

suteikia daugiausia informacijos apie medienos panaudojimą, medinių dirbinių tipus bei 

technologinius priešistorinių bendruomenių sprendimus. Vadovaudamasi etnografiniais 

duomenimis ir lygindama Šventosios archeologinius radinius su užsienio medžiaga R. Rimantienė 

išsamiai aprašo kiekvieno dirbinio paskirtį ir naudojimo būdus, todėl „Akmens amžiaus žvejai prie 
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pajūrio lagūnos“ yra pagrindinis leidinys, kuriuo vadovaujamasi šiame darbe aprašant medinių 

dirbinių tipus ir lyginant juos su kituose Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus laikotarpio objektuose 

aptiktais mediniais dirbiniais. Akmens ir bronzos amžiaus dirbiniai trumpai aptariami I. 

Kaminskaitės (2014, p. 73-96), vis tik šiuo trumpu apžvalginiu straipsniu šiame darbe nesiremiama. 

Archeologinės medienos sandarą, tyrimo metodus ir jų perspektyvas išsamiai aprašiusi R. 

Pukienė (2014, p. 107-151). Taip pat ši autorė atliko Luokesų ir Žemaitiškės 2-os gyvenviečių 

polinių konstrukcijų medienos tyrimus, kurie buvo vertingi aptariant medienos tyrimų metodus, 

taikomus Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus archeologijoje bei atliekant Šventosios 4-os 

radimvietės medinių radinių rūšinę ir paskutinės rievės formavimosi stadijos analizę (Pukienė 

2004,2006). Dideles akmens ir bronzos amžiaus medienos tyrimų perspektyvas demonstruoja 

N.Bleicher (2014) atlikta dendrochronologinė Luokesų ežero polių analizė ir B. Jennings (2008) 

atlikta Luokesų gyvenvietės polių smaigalių technologinė analizė, kuria nustatyta, kad apdirbant 

polius buvo naudotasi akmeniniais ir metaliniais kirviais. 

Atliekant rūšinę ir medžio kirtimo analizę buvo remiamasi W. Schoch, I. Heller, F.H. 

Schweingruber ir F. Kienast (2004) sudarytu Centrinei Europai būdingų medžių anatominių atlasu. 

Šiame atlase pateiktomis skirtingų medienos rūšių charakteristikomis naudotasi vertinant 

Šventosios 4-oje radimvietėje aptiktų medinių radinių medienos anatominius požymius. 
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II. MEDIENOS IŠLIKIMO SĄLYGOS IR BŪVIAI 

II.1. Suanglėjusi mediena 

Dažniausiai mediena archeologiniuose objektuose aptinkama suanglėjusi – būdama 

chemiškai ir biologiškai inertiška ji išlieka labai įvairiomis sąlygomis (Institute of Archaeologists of 

Ireland 2007, p.19). Anglis – lėto ir nebaigtinio medienos degimo produktas, dažniausiai 

atsirandantis dėl per žemos degimo temperatūros ( iki 400C)  ir nepakankamo deguonies kiekio 

lauže. Taigi, nors randama ir tyčinio deginimo, siekiant išgauti anglį, atvejų, dažniausiai anglis 

aptinkama  kaip pašalinis deginimo procesų (kremacijos, židinių, pastatų degimo ir t. t.) produktas 

(Monk et al. 2007, p.19). Baigtinis medžio degimo produktas yra pelenai, kurie daug informacijos 

archeologams nesuteikia. Anglies išlikimas priklauso nuo laužo pobūdžio. Namų laužui būdinga 

žemesnė temperatūra. Jei laužas negauna didelio kiekio deguonies ir nepakyla temperatūra - degimo 

procesas būna lėtas, susidaro sąlygos išlikti nebaigtiniam degimo produktui – angliai (Poole, 

Fraadbaart 2008, p.2435). Žemoje temperatūroje degusi mediena išlaiko dalį savo anatominių 

charakteristikų ir, nepatyrusi mechaninio ardymo, yra tinkama rūšinei analizei (Jones 2011, p. 20). 

Įvairiems gamybos procesams reikalinga itin aukšta temperatūra, kuriai pasiekti buvo naudojama 

specialiai tam paruošta anglis, turinti didesnę šiluminę vertę už nedegusią medieną (Poole, 

Fraadbaart 2008, p.2434). Morfologinė ir cheminė anglies analizė leidžia nustatyti laužo, kuriame 

deginta anglis, temperatūrą ir jos degimo stadiją. Taigi, skirtingas anglies išlikimas gali suteikti 

informacijos apie archeologiniuose objektuose rastų laužų ar židinių pobūdį (Poole, Fraadbaart 

2008, p.2434). 

II.2. Šlapynėse 

Nesuanglėjusi mediena, kaip ir kiti organiniai objektai, neišlieka būdama palankioje 

ardantiesiems mikroorganizmams terpėje. Aerobiniai grybai, ardydami organinius polimerus, 

sudarančius apie 95% šviežios medienos sausosios masės, sukelia baltąjį ir rudąjį medienos 

puvinius (Pukienė 2014, p.117,142). Medienos irimą skatina ir įvairūs nebiologiniai agentai. Prie 

šio proceso prisideda erozija ir nuolatinis drėkimas bei džiūvimas, kurių pasekme tampa medienos 

mechaninis dūlėjimas (Williamson, Nickens 2000, part III). Tačiau, susiklosčius tam tikroms 

sąlygoms, irimo procesai medienoje sulėtėja. Palankios sąlygos mediniams dirbiniams išlikti 

susidaro aplinkose, kuriose deguonies trūkumas ir ypač aukšta arba žema temperatūra bei šviesos 

nebuvimas neleidžia veikti aerobinėms bakterijoms ir grybams (Werz, Seeman 1993, p.37). Irimo 

procesai vyksta ir nesant šioms sąlygoms, veikiant anaerobinėms bakterijoms, tačiau šis procesas 

yra lėtas, trunkantis tūkstančius metų (Pukienė 2014, p.108). Be dykumų ir ledynų pagrindinės 

terpės, kuriose randami aerobinio ardymo nepaveikti mediniai archeologiniai radiniai, yra šios: 

pelkės; dirvožemiai, apsemti gruntinių vandenų; ežerų, jūrų bei upių dugnai (Kozuma 2004, p.1). E. 
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Pranckėnaitė (2012, p.39) išskiria šlapynių archeologijos sritį, priskirdama jai objektus, kurie yra 

drėgnoje, vandeningoje vietoje, pasižymi gerai išlikusia organine medžiaga ir yra tiriami pritaikant 

specifinius tyrimo metodus. Lietuvoje didžiausia dalis medinių radinių aptinkama būtent tokio 

pobūdžio archeologiniuose objektuose. 
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III. ARCHEOLOGINĖS RADIMVIETĖS SU IŠLIKUSIA MEDIENA 

III.1. Akmens amžius 

Specifinis akmens amžiaus bendruomenių gyvenimo būdas kuriantis ežerų, upių bei jūros 

lagūnų pakrantėse, kelia archeologams įvairius iššūkius ir apsunkina lauko darbus, tačiau sąlygoja 

išlikimą radinių, kurie kitokiomis sąlygomis būtų sunykę. 

Pavieniai rąsteliai, pliauskos, skalos ir nenustatytos paskirties mediniai dirbiniai aptikti 

Kabelių 2-oje vėlyvojo paleolito - vėlyvojo mezolito gyvenvietėje, tyrinėtoje T. Ostrausko 

(Ostrauskas 1997, p.8;1998, p.29,30). Trys izoliuoti mezolito kultūriniai sluoksniai, su iš dalies 

išlikusiais radiniais iš organinių medžiagų, aptikti apie 400 m į Rytus, nuo Ašašnikų kaimo, 

uždurpėjusio ežero Pietiniame krante (Ostrauskas 1998, p.30). 

Didžiausia ir plačiausiai tyrinėta amžiaus objektų grupė, su dažnai išlikusiais organiniais 

radiniais - Šventosios senovės gyvenviečių archeologinis kompleksas, datuojamas nuo vėlyvojo 

mezolito iki vėlyvojo bronzos amžiaus (Piličiauskienė 2014, p.3). Paskutinėse Litorinos jūros 

stadijose susiformavus uždaram lagūniniam ežerui, jo apylinkėse įsikūrė akmens amžiaus 

bendruomenės (Kunskas 2005, p.24). Supelkėjus Litorinos jūros terasai, susidarė pajūrio pelkė, 

kurią nuo dabartinės Baltijos jūros skiria kopų virtinė (Kabailienė 2006, p.123). Organinės kilmės 

radiniai aptinkami durpingoje gitijoje, smėlingose durpėse ir durpžemyje (Kunskas 2005, p.31). 

Šventosios gyvenviečių zonoje vyraujant silpnai rūgštinė, oksidacinei terpei, o žemesniuose 

sluoksniuose rūgštingumui dar labiau mažėjant, susidarė palankios sąlygos išlikti organinės kilmės 

radiniams, tačiau po XX a. 2-oje pusėje atliktos melioracijos, kai kuriose radimvietėse kiekvieną 

vasarą archeologinis sluoksnis atsiduria aukščiau gruntinio vandens lygio, o šio proceso pasekme 

tampa intensyvėjantis organinės medžiagos, ypač medienos irimas (Piličiauskienė 2014, p.21). 

Medinių dirbinių aptikta Šventosios 1-oje, 2/4-oje, 3-ioje, 6-oje, 9-toje, 23-ioje, 26-oje, 42-oje, 51-

oje, 52-oje radimvietėse; 1-oje, 2/4-oje, 3-ioje, 6-oje, 9-toje, 23-ioje, 26-oje, 41A, 41B, 42-oje 

radimvietėse rasta ir medinių konstrukcijų liekanų (Piličiauskas 2009, p.19). Neolitiniai ir bronzos 

amžiaus sluoksniai su išlikusia organika aptikti ir 2013 m. atliktų žvalgomųjų tyrimų metu atrastose 

47-oje bei 48-oje radimvietėse (Piličiauskas ir kt. 2013, p.73).   

Žvejybinių konstrukcijų ir galimai polinės gyvenvietės liekanų bei keletas iš medžio žievės 

pagamintų plūdžių rasta Šarnelės neolito gyvenvietėje, buvusioje prie dabartinės Varduvos upės 

ištakos iš Ertenio ežero (Rimantienė 1973, p.39; Butrimas 1983, p.31). Organiniai radiniai išliko 

šlapiame ežerinio molio sluoksnyje, susiformavusiame po 2-osios subborealio regresijos, nusėdus 

ežerui, kurio pakrantėje buvo įsikūrusi galimai polinė neolito gyvenvietė (Butrimas 1996, p.176). 

Šarnelės gyvenvietę tyrinėjo R. Rimantienė 1972 ir 1973 metais ir A. Butirimas 1981 metais. Ši 

gyvenvietė skiriama Narvos bei Virvelinės keramikos kultūroms (Girininkas 2005, p.40).  
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Trys gyvenvietės su išlikusiais mediniais radiniais aptiktos buvusiose Kretuono ežero 

pakrančių vietose. Ilgainiui įlanka užpelkėjo, pakrantėse buvusių Žemaitiškės 1-os, 2-os ir 2-ios 

gyvenviečių kultūriniuose sluoksniuose susidarė palankios sąlygos išlikti organiniams radiniams. 

Žemaitiškės 1-os gyvenvietės, rastos numelioruotame durpyne, Narvos ir Virvelinės keramikos 

kultūroms skiriami radiniai išliko sapropelyje (Girininkas 1979, p.6,7). Tyrimų metu rasta nedaug 

medinių dirbinių bei konstrukcijų, pasak A. Girininko, laikytinų polinės gyvenvietės gynybiniais 

įtvirtinimais (Girininkas 2005, p.39). Žemaitiškės 2-oje gyvenvietėje išlikę organiniai radiniai rasti 

sapropelingose durpėse (Girininkas 2001, p.3). Tyrimų metu rasta medinių dirbinių, polinių 

konstrukcijų, datuojamų vėlyvuoju neolitu bei mezolitinių žvejybinių užtvarų liekanų (Girininkas 

2005, p.37). Sapropelingose durpėse aptikti ir 1984-1985 m. tyrinėtos, viduriniojo-vėlyvojo neolito 

Narvos kultūrai skiriamos Žemaitiškės 3-ios gyvenvietės radiniai – negausūs mediniai dirbiniai bei 

galimai polinių konstrukcijų liekanos (Girininkas 1984, p. 2). 

1986 m. melioracijos metu kalvų grandinės, įsikišančios į Biržulio – Strevo ežervietės 

pelkes, piečiausios kalvos šlaite aptikta ir 1987-1990 m. A. Butrimo ir E. Griciuvienės tyrinėta 

neolitinė Daktariškės 5-oji gyvenvietė, skiriama Narvos ir Virvelinės keramikos pamarių 

kultūroms (Butrimas, Griciuvienė 1988, p.1,31). Gyvenvietės, subborealio laikotarpyje buvusios 

seklioje ir žuvingoje protakoje tarp Biržulo ir Strevo ežerviečių, radiniai aptikti sapropelyje bei 

durpėse (Butrimas 1987, p.5). Tyrimų metu rasta medinių dirbinių, kuolų, apdirbtų ir neapdirbtų 

rąstelių. 

1995 metais E.Šatavičiaus tyrinėta Verbiškių 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė (Šatavičius 

1996, p.28). Gyvenvietė, buvus įkurta ant aukšto buvusio ežero kranto, atrasta numelioruotame 

durpyne, 450 m į Šiaurę nuo Žalesos ežero Rytinio krašto (Šatavičius 1996, p.26). Ežerinėse 

sąnašose su smėliu, šlyne ir durpėse aptikta titnaginių dirbinių ir daug medžio bei žievės gabalų, 

tačiau medinių dirbinių neaptikta (Šatavičius 1996, p.28). Pasak E. Šatavičiaus (1996, p.28), 

gyvenvietės kultūrinis sluoksnis datuojamas mezolitu. 

III.2. Bronzos amžius 

Ankstyvuoju bronzos amžiumi datuojama 1987-1992 metais A. Girininko tyrinėta, 

rytiniame Kretuono ežero krante buvusi Kretuono 1C gyvenvietė su išlikusiais organinės kilmės 

radiniais (Girininkas 2005, p.39). Gyvenvietės radiniai rasti durpių, sumišusių su smėliu, 

sluoksnyje, kuriame susidariusios anaerobinės sąlygos lėmė medinių dirbinių išlikimą. Tačiau dėl 

miškininkų veiklos, melioracijos bei arimo, gyvenvietės kultūrinis sluoksnis smarkiai apnaikintas, jį 

pasiekė oras ir medienos irimas itin suintensyvėjo. Pasak A. Girininko, 1988 metais medinių 

dirbinių iš kultūrinio sluoksnio išimti nenaudojant cheminių medžiagų buvo neįmanoma (Girininkas 
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1988, p.2,3). Manoma, kad Kretuono 1C gyvenvietės pastatai dėl svyruojančio vandens lygio buvo 

pakelti virš žemės poliais (Pranckėnaitė 2011, p.100). 

1996-2003 m. A. Merkevičius tyrinėjo Turlojiškės archeologinį kompleksą (Merkevičius 

2000, p.44). Durpyne, esančiame Turlojiškės ir Jakimavičių kaimuose prie Krisnos upės, buvo 

aptikti vėlyvojo bronzos amžiaus kultūriniai sluoksniai su gerai išlikusiais organinės kilmės 

radiniais (Merkevičius 1999, p.44; Antanaitis-Jacobs, Girininkas 2002, p. 16). Turlojiškių 

archeologiniame komplekse aptikta daugiausia neaiškios paskirties medinių dirbinių ir aiškių 

struktūrų nesudarančių, greičiausiai, buvusių statinių liekanų (Merkevičius 2000, p.5;Merkevičius 

2002, p.13).
 

2000 m. šiauriniame Luokesų ežero krante buvo aptikta ir nuo tada Z. Baubonio bei E. 

Pranckėnaitės tyrinėjama, bronzos amžiaus pabaiga – geležies amžiaus pradžia datuojama Luokesų 

1-oji polinė gyvenvietė. 2001 m. aptikta ir Luokesų 2-oji gyvenvietė, pradėta tyrinėti 2002 m. 

(Baubonis 2005, p.5). Abiejų gyvenviečių radiniai bei polinės konstrukcijos rastos 1,1 – 1,9 m gylio 

seklumos dugne, ežeriniame šlyne (Baubonis 2005, p.5). Kadangi ežero pakrantė nuo gyvenviečių 

egzistavimo pradžios nebuvo nusausėjusi, radinių nepasiekė oras, sąlygos išlikti po vandeniu 

buvusiems organinės kilmės radiniams buvo itin palankios. Povandeninių archeologinių tyrimų 

metu aptikta įvairių polinių konstrukcijų liekanų bei medinių dirbinių. 
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IV. MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 

 IV.1. Gyvenviečių konstrukcijų liekanos 

 Nors dėl kai kurių radimviečių bei jose rastų medinių konstrukcijų interpretacijos tyrėjai 

nesutaria, dalies paskirtis įvardinta beveik vienbalsiai. Tiek A. Girininkas (2005, p.34), tiek E. 

Pranckėnaitė (2011, p.97-100) polinėmis gyvenvietėmis laiko neolitu datuojamas Šventosios 6-ąją 

ir Žemaitiškės 2-ają gyvenvietes bei ankstyvojo bronzos amžiaus Kretuono 1C gyvenvietę. 

Abejonių nekelia ir vėlyvuoju bronzos amžiumi – geležies amžiaus pradžia datuojamos Luokesų 

polinės gyvenvietės. Visų šių gyvenviečių tyrimų metu rasta statmenų polių, turėjusių laikyti 

platformas. Žemaitiškės 2-ojoje gyvenvietėje, kurioje rasti 1089 statmenai įkalti kuolai, pagrindu 

atskirti gyvenvietės polius nuo žvejybinių užtvarų tapo jų skersmuo (Girininkas 2005, p.27). Polinių 

konstrukcijų liekanomis laikomi kuolai, kurių skersmuo - 5-16 cm (Girininkas 2005, p.26,27). 

Apatinė šių kuolų dalis buvo nusmailinta naudojant pleištus, kartais apdeginant ar apdirbant kirveliu 

(Girininkas 2005, p.27). Beveik visų kuolų viršutinės dalys, pasak A. Girininko (2005, p.27), buvo 

nunykusios, išskyrus kelis kuolus, kurie turėjo išlikusius petelius ant kurių galimai buvo 

užmaunama platformos konstrukcija. Šventosios 6-oje gyvenvietėje rasti 66 3,5-27 cm skersmens 

statmenai sukalti kuolai. (Girininkas 2005, p.42). Pasak R. Rimantienės (2005, p.355), kuolai 

daugiausia gaminti iš nenužievintų, daugiau nei 100 cm ilgio juodalksnio, lazdyno ir kitų medžių 

karčių bei perskeltų pliauskų, rūpestingai nusmailintais galais. Kretuono 1C gyvenvietėje rasti 

vertikaliai sukalti 5-20 cm skersmens kuolai, dėl potvynių turėję laikyti gyvenvietę virš vandens 

lygio (Girininkas 2005, p.42). Luokesų 1-oje gyvenvietėje rasta virš 400 vertikaliai į ežero dugną 

įleistų iki 5-18 cm, kartais iki 24 cm skersmens polių (Baubonis 2000, p.7). Centrinėje gyvenvietės 

dalyje išsiskiria 28x40 m stačiakampio formos polių grupė, laikiusi platformas (Pranckėnaitė 2012, 

p.6). Polių viršutinės dalys nudūlėjusios (Baubonis 2000, p.7). Luokesų 2-oje gyvenvietėje rasta 

300 3-22 cm skersmens polių, kurių viena dalis išsidėsčiusi stačiakampio formos plote laikė 

gyvenvietės platformą, kita - siejama su tiltu, turėjusiu jungti gyvenvietę su krantu (Pranckėnaitė 

2011, p.104). Pasak Luokesų ežero gyvenviečių tyrėjų, polinės gyvenvietės konstruktyvą sudaro ant 

vertikaliai į dumblą sukaltų polių sukonstruotas lentų ir pusiau skeltų rąstelių karkasas, prie polių 

tvirtintas lentose ir pusrąsčiuose išskobus skyles, per kurias lentos ir pusrąsčiai užfiksuoti ant polių 

virš vandens lygio, o ant karkaso sudėtas ir virvėmis ar karnomis pritvirtintas medinis grindinys-

platforma (Baubonis ir kt. 2005, p.418). Geriausiai išlikusios platformų konstrukcijų dalys rastos 

Luokesų gyvenviečių tyrimų metu. 2000 m. Luokesų 1-oje gyvenvietėje ant dviejų polių rasta 

užmauta, iš vieno medžio kamieno išskobta, 1,44 m ilgio, 4-8 cm storio ir 53 cm pločio lenta, su 

pusapvalėmis 12x13 cm dydžio skylėmis, leidusi vėliau randamus tokių radinių fragmentus sieti su 

antvandeninių platformų konstrukcijomis (Baubonis 2000, p.10). Tokių lentų ir apvalių apkapotų 

rąstų, su išskaptuotomis skylėmis, užmautų ant polių ir ne, rasta visų tyrimų metu tiek Luokesų 1-
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oje tiek 2-oje gyvenvietėse (Baubonis 2006, p.6). Rąstų su iškaltomis skylėmis, siejamų su 

platformomis, aptikta ir Žemaitiškės 2-oje gyvenvietėje (Girininkas 2005, p.35). Poliniams 

statiniams A. Girininkas priskiria Šventosios 6-oje radimvietėje rastą 140 cm ilgio ir 2 cm storio 

lentą, kartis bei išilgai skeltas pliauskas, vis tik lentų ar rąstų su skylėmis, kurios leistų neabejoti, 

kad poliai laikė platformą - nerasta (Girininkas 2005, p.43). R. Rimantienės nuomone Šventosios 6-

oje radimvietėje aptiktos medinės konstrukcijos turėtų būti siejamos su antžeminiu pastatu 

(Rimantienė 2005, p.351,352). A. Girininkas polinių konstrukcijų liekanomis laiko Šarnelės 

gyvenvietėje rastus per 500 į ežerinį šlyną sukaltų 4-12 cm skersmens kuolų ir 10-12 cm storio 

rąstelius, tačiau, pasak E. Pranckėnaitės, vienareikšmiškai sieti šių konstrukcijų su poline 

gyvenviete negalima (Girininkas 2005, p.40; Pranckėnaitė 2011, p.102). A. Butrimo (1996, p.176) 

ir R. Rimantienės (1974, p.8) nuomone, Šarnelės gyvenvietėje aptikti mediniai kuolai laikytini 

antžeminių, stulpinių pastatų liekanomis. Žemaitiškės 3-ioje gyvenvietėje rastus, 5-10 cm 

skersmens, vertikalius, netaisyklingo apskritimo forma išsidėsčiusius polius bei iki 2 m ilgio ir 10-

12 cm skersmens apkapotus rąstelius A. Girininkas (2005, p.39) sieja su polinio statinio 

konstrukcijų liekanomis. E. Pranckėnaitės (2011, p.100) manymu, jų paskirtis neaiški. Įvairių 

pastatų konstrukcijų liekanų (rąstų su apdirbimo žymėmis, lentų, stulpų, vytelių, pynučių ir kt.) 

rasta Turlojiškės senovės gyvenviečių tyrimų metu, tačiau detalesnės analizės ir interpretacijos jie 

nesulaukė (Merkevičius 1997, p.28; 1999, p.5,6).
 
Gyvenviečių konstrukcijų dalims galima priskirti 

pušies žievės lakštus, kuriais, greičiausiai, siekiant apsaugoti nuo drėgmės buvo išklojamos 

gyvenviečių grindys ir polinių pastatų platformos (Grinkevičiūtė 2004, p.41).
 
Žieve išklotų plotelių 

aptikta Šventosios 23-ioje radimvietėje, Žemaitiškės 3-ioje gyvenvietėje (Grinkevičiūtė 2004, p.41). 

Kartais dalinai apdegusių ar sudegusių žievės ir pagalių klojinių taip pat aptikta Turlojiškės 

archeologiniame komplekse, A. Merkevičiaus (1998, p.6) nuomone, buvusių medinių statinių 

vietose. Deja, sausumoje stovėjusių medinių pastatų konstrukciniai elementai dažniausiai sunyksta 

ir apie jų buvimą, formą ir paskirtį informacijos tyrėjams gali suteikti nebent sunykus pastatams 

likusios jų kontūrų dėmės. 
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IV.2. Aptvarai 

 Keliuose Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus objektuose aptinkama medinių konstrukcijų, 

interpretuojamų kaip gyvenviečių gynybinių įtvirtinimų liekanos. Žemaitiškės 1-oje gyvenvietėje 

aptikti trys lygiagretūs aptvarai, A. Girininko nuomone (2005, p.39), turėję apsaugoti nuo sausumos 

pusės polinę gyvenvietę. Aptvaras sudarytas iš 8-10 cm skersmens, vertikaliai į žemę sukaltų kuolų 

ir 5-15 cm skersmens, horizontalioje padėtyje aptiktų karčių (Girininkas 2005, p.39). Vis tik 

Žemaitiškės 1-os gyvenvietės tyrimų metu neaptikta neabejotinų pačios polinės gyvenvietės 

konstrukcijų liekanų – išilgai ežero atbrado aptikti pavieniai poliai, pasak A. Girininko (2005, p.37), 

nesudarantys ryškesnės konfigūracijos. Luokesų 1-os gyvenvietės stačiakampio formos plotą juosė 

dvi puslankio formos gynybinių įtvirtinimų eilės. Šie įtvirtinimai, stovėję gyvenvietei iš šiaurės ir 

rytų, turėjo padaryti ją neprieinamą nuo kranto pusės (Pranckėnaitė 2011, p.104). Pasak A. 

Pranckėnaitės (2011, p.104), išorinė eilė galėjo turėti nusmailintas viršūnes, o vidinė - būti išpinta 

horizontaliomis kartimis, taigi, panašiai kaip Žemaitiškės 1-os gyvenvietės įtvirtinimai. Šventosios 

1-oje radimvietėje aptiktas aptvaras, pasak R. Rimantienės (2005, p.166,224), pastatytas sausoje 

vietoje tarp dviejų vandens telkinių, buvo sudarytas iš dviejų eilių, kas 1 m, linkiuose tankiau, į 

žemę sukaltų kuolų, tarp kurių aptiktos horizontalios kartys. Išlikusi aptvaro dalis buvo 150 m ilgio 

(Rimantienė 2005, p.166). Pasak R. Rimantienės (2005, p.169), šis aptvaras statytas ne gynybiniais, 

o, galimai, apeiginiais tikslais. 2006 metais D. Brazaičio atliktų tyrimų duomenimis aptvaras  

stovėjo buvusio Šventosios upės užutekio pietinėje pakrantėje, kuri buvo intensyviai naudojama 

Pamarių kultūros bendruomenių (Brazaitis 2006, p.41). Radimvietėje aptikti kuolai, pasak jo, galėjo 

būti skirti pririšti luotams ar džiauti tinklams, o tam, kad būtų patogiau pasiekti pažliugusį krantą, 

buvo klojamos šakos ir kartys (Brazaitis 2006, p.41).  

IV.3. Žvejybinės užtvaros 

 Žemaitiškės 2-oje gyvenvietėje tarp storesnių 6-16 cm skersmens kuolų, siejamų su polinės 

gyvenvietės konstrukcijomis, išsiskiria grupė vertikaliai sukaltų plonesnių - 3-4 cm skersmens 

karčių (Girininkas 2005, p.32). Šios kartys laikomos žvejybinių užtvarų liekanomis ir kaip dalis 

kitų, tyrimų metu aptiktų dirbinių, siejamos su ankstesniu už polinę gyvenvietę laikotarpiu 

(Girininkas 2005, p.28). Dviejų žvejybinių užtvarų liekanų – statmenai sukaltų kuolų, horizontaliai 

gulinčių karčių ir didelių pušų žievių rasta Šventosios 9-oje radimvietėje (Rimantienė 2005, p.408). 

Pasak R. Rimantienės (2005 p.73), laikinų sezoninių užtvankų liekanų – buvusioje pakrantėje 

statmenai įkaltų kuolų, tarp kurių galėjo būti nutiesiami tinklai, rasta ir Šventosios 2/4B 

radimvietėje. Prie žvejybinių užtvankų buvo tvirtinami bučiai, venteriai ir kiti prietaisai skirti 

nukreipti ar surinkti žuvims. 
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IV.4. Kitos konstrukcijos 

Šventosios 4B radimvietėje, vietoje, kurioje krantas staigiai gilėjo, rasti 23 kuolai, išsidėstę 

trim eilėmis, ir lenta, pasak R. Rimantienės (2005, p.81), laikytini luotų prieplaukos liekanomis. 

Prieplauka ar lieptu R. Rimantienė (2005, p.82) laiko ir Šventosios 1B radimvietėje rastą rąstelį, 

paremtą kuoliukais. Luokesų 2-oje gyvenvietėje, šalia polių, laikiusių platformas, aptiktos dvi eilės 

plonesnių, iki 5 cm skersmens kuolų, siejamų su tiltu ar lieptu, kuriuo buvo pasiekiama polinė 

ežero gyvenvietė (Baubonis ir kt. 2005, p.418).  
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V. MEDINIAI DIRBINIAI 

V.1. Medžioklės įrankiai ir ginklai 

 Pagrindiniai medžioklėje, tikėtina, ir kariniuose konfliktuose naudoti įnagiai - lankas ir ietis, 

taigi, tikėtini mediniai archeologiniai radiniai susiję su medžiokle yra strėlių ir iečių kotai, 

svaidyklės ir lankai. Taip pat randama medinių strėlių ir iečių antgalių. Šventosios archeologiniame 

komplekse rasti iečių kotai, pasak R. Rimantienės (2005, p.262,282,388), gaminti iš 2-3,5cm 

skersmens skelto uosio, lazdyno, kadagio ir, gal būt, kukmedžio karčių. Sveikų iečių, rastų 

Šventosios gyvenvietėse, ilgiai vyrauja nuo 108 cm iki 190 cm . Ieties kotas rastas ir Turlojiškės 

archeologiniame komplekse (Merkevičius 1999, p.45). R. Rimantienė (2005, p.58) charakteringais 

ieties požymiais, kurie turėtų padėti fragmentą atskirti nuo kitų dirbinių, laiko storo medžio išpjovą 

arba priplotą ir nusmailintą, pritaikant ietį naudoti svaidyklėje, tokios išpjovos apatinį galą. 

Neaišku ar visos ietys buvo svaidomos naudojant svaidykles, tačiau vienas medinis dirbinys, rastas 

Šventosios 4 stovykloje, leidžia drąsiai teigti, kad šis įnagis buvo žinomas. Iš uosio kamieno 

pagaminta svaidyklė atrasta šalia 108 cm ilgio ir 2,5-3 cm pločio ieties ir antgalio, yra mažesnio nei 

minėta ietis skersmens, turi išskobą, skirtą įstatyti nusmailintą apatinį ieties galą (Rimantienė 2005, 

p.282). Gausiausiai randami kauliniai ietigaliai, tačiau buvo naudojami ir mediniai, kartais, siekiant 

sutvirtinti – apdeginti (Rimantienė 2005, p.58). Šventosios 6 gyvenvietėje rastas dirbinys, 

primenantis ietigalį, greičiausiai buvo išdrožtas išvien su kotu (Rimantienė 2005, p.388). Tokios 

ietys, apdegintu galu, pasak A. Girininko (2009, p.202), buvo labai svarbus medžioklės įrankis. 

Pagrindiniu Šventosios gyvenviečių medžioklės įnagiu R. Rimantienė (2005, p.56) laiko paprastos 

konstrukcijos lankus, nuplokštintais galais ir išdrožtomis įrantomis templei pririšti, gamintus iš 

lazdyno, uosio ir kadagio karčių, iki 225 cm ilgio. Viso R. Rimantienės tyrimų metu Šventojoje 

rastos devynios tokių lankų dalys (Rimantienė 2005, p.57). Du pagaliai, iš kurių vienas arba abu 

greičiausiai buvo lankų dalys, rasti Turlojiškės senovės gyvenvietės tyrimų metu (Merkevičius 

1999, p.45). Šventosios gyvenvietėse rasti strėlių kotai gaminti iš apvalių nužievintų kartelių, kurias 

sunku identifikuoti. Kartais tai padaryti padeda išlikę karnos apvyniojimo pėdsakai (Rimantienė 

2005, p.57). 3,2 cm ilgio, siaurėjantis, apvalaus skerspjūvio dirbinys, interpretuojamas kaip galimai 

medinis strėlės antgalis, aptiktas Turlojiškės archeologiniame komplekse (Merkevičius 1997, p.19). 

Taip pat prie medžioklės įrankių, vertėtų priskirti ir du dirbinius, R. Rimantienės (2005, p.60) 

įvardijamus kaip akmenų svaidyklė ir bumerangas. Pirmasis dirbinys – Šventosios 2/4B 

radimvietėje aptikta uosinė 45cm ilgio lazda su suplotu vienu galu bei skylute kitame, pavadintas 

akmenų svaidyklė, lyginant su Sarnatės gyvenvietėje rastu dirbiniu (Rimantienė 2005, p.60). 

Bumerangu R. Rimantienė (2005, p.388) laiko 41 cm ilgio uosinį, lenktos formos dirbinį, rastą 

Šventosios 6 gyvenvietėje, bei kelis kitus panašios formos dirbinių fragmentus. 
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V.2. Žvejybos įrankiai 

Žvejyba – svarbiausias prie jūrų, lagūnų, ežerų bei upių įsikūrusių bendruomenių 

pragyvenimo šaltinis, taigi, be jau aprašytų užtvaroms naudotų kuolų, iš medžio gaminti įvairūs 

žvejyboje naudoti dirbiniai ar jų sudedamosios dalys. Pagrindine žvejybos priemone R. Rimantienė 

(2005, p.65)laiko tinklus. Šešių tinklų, numegztų iš liepos karnos, gabalai rasti Šventosios 2–oje 

radimvietėje, vienas gabalas – 1A radimvietėje (Rimantienė 2005, p.308). Šventojoje rastas, iš 

pušies žievės gamintas, plūdes pagal formą R. Rimantienė (2005, p.68,69) skirsto į 5 tipus: 

trapecinės su maža skylute laikomos ankstyviausiomis, plačiausiai naudotos mezolite, daugiausia 

rastos 2/4B, 3-iojoje ir 1B radimvietėse; ovalios plūdės, dažnai su grioveliais virvutei, pasak R. 

Rimantienės, pasirodžiusios viduriniajame neolite, rastos 23-iojoje, 6-ojoje, 2/4B radimvietėse; 

rombinės plūdės su skylute, rastos 23-iojoje radimvietėje; mažos kvadratinės su skylute, skiriamos 

vėlyvajam neolitui, aptiktos 23-iojoje ir 6-ojoje radimvietėse, laikomos meškerių plūdėm; pavienės 

plūdės: trapecijos formos, su 2 skylutėm, rasta 1B radimvietėje, plūdė įsmaugtais šonais ir kabliuko 

pavidalo, rastos 23-iojoje radimvietėje bei laikinos plūdės – žievės gabaliukas perrištas virvele, 

rastas 23-iojoje radimvietėje. Septyniolika plūdžių, pagamintų iš pušies žievės, ir dešimt iš beržo 

tošies, rasta Daktariškės 5-oje gyvenvietėje (Butrimas, Griciuvienė 1988, p.5,6,11,12,14,23,24; 

Butrimas 1989, p.3,7,9; 1990 p.4,5,8; 1992, p.3,5,8). Lęšio formos, iš pušies žievės pagamintų 

plūdžių su įkartomis galuose ir skylute viduryje rasta Kretuono 1C gyvenvietėje (Girininkas 1988, 

p.48). Dvi ovalios plūdės iš pušies žievės su įpjova ir viena iš suvyniotos beržo tošies gabaliuko, 

rasta Šarnelės gyvenvietėje (Rimantienė 1973, p.39; Butrimas 1983, p.31). Plūdžių, gamintų iš 

pušies žievės, taip pat rasta Žemaitiškės 2-oje ir 3-ioje gyvenvietėse (Girininkas 1984 p.7; 2000, 

p.4). Šešios, iš beržo tošies susuktos, plūdės rastos Luokesų 1-oje gyvenvietėje (Pranckėnaitė 2012 

p.13). Manoma, kad Sarnatės gyvenvietėje rastos plūdės su grioveliu buvo rišamos prie tinklų 

atskiromis virvelėmis šonuose, nes griovelių skersmuo neatitinka viršutinės tinklo virvės diametro, 

bei apvyniojamos beržo tošimi siekiant pagerinti jų plūdrumą ir matomumą vandenyje (Bērziņš 

2008, p.224). Iš medžio šakos gaminti 3-4 cm skersmens ir 61-71 cm ilgio branktai, susiaurintais 

kakleliais ir buoželėmis galuose, tvirtinti tinklų galuose, rasti Šventosios 1B, 2/4A, 4B ir 23-iojoje 

radimvietėse (Rimantienė 2005, p.71). Be tinklų žvejyboje naudoti bučiai, gaminti iš pušies skalų, 

surištų liepos karnos virvelėmis. Skalos naudotos ir pačių žvejybinių užtvarų statyboje (Bērziņš 

2008, p.247). Jų rasta visose Šventosios radimvietėse, kuriose būta palankių sąlygų išlikti medienai. 

2B ir 4 radimvietėse rasta ir vytelių, naudotų sujungiant skalas į bendrą konstrukciją (Rimantienė 

2005, p.71). Skalų rasta mezolitinėje Kabelių 2-oje gyvenvietėje (Ostrauskas 1998, p.31). 30-40 cm 

ilgio ir 2-2,5 cm pločio skalų taip pat rasta Žemaitiškės 2-oje gyvenvietėje (Girininkas 1980, p.2-5; 

1980, p.8,15,16,19; 2000, p.4). 43 cm ilgio bučiaus lankelis rastas Žemaitiškės 3-ioje gyvenvietėje 

(Girininkas 1984, p.7). Iš 2-3 m ilgio ir 2-3 cm pločio, pasak A. Girininko (1988, p.48), pušinių 
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skalų, vietomis perpintų medžio vytelėmis, pagamintas bučius rastas Kretuono 1C gyvenvietėje. 

Skalų taip pat rasta Daktariškės 5-oje gyvenvietėje (Butrimas 1989, p.5; 1990 p.6,7,10). Iš smulkių 

šakelių pagamintas 35 cm pločio ir 25 cm ilgio bučiaus (dar interpretuojamo kaip kilimėlis) 

fragmentas rastas Luokesų 1-oje gyvenvietėje (Pranckėnaitė 2010, p.13). Šventosios 4B 

gyvenvietėje taip pat rastas karčių klojinys, interpretuojamas kaip sujaukto venterio su užtvanka 

dalis (Rimantienė 2005, p.73). Pilnų ar fragmentiškų butinių (venterio angos konstrukcinių detalių) 

rasta šventosios 1B, 4B, 6-ojoje ir 23-iojoje radimvietėse (Rimantienė 2005, p.74). Taip pat venterio 

detale laikytinos kartys, skirtos įtvirtinti konstrukcijai. Tokių karčių su buožele ir jų fragmentų rasta 

4B radimvietėje (Rimantienė 2005, p.74). Luokesų 1-oje gyvenvietėje rasta pagaliukų, apvyniotų 

sukta virvele, panašių į Šventojoje rastas karna apvyniotas bučių skalas ar 4B radimvietėje aptiktos 

kilnojamosios užtvankos karčių sutvirtinimo detales, vis tik, tikroji šių dirbinių paskirtis neaiški 

(Pranckėnaitė 2011, p.12). Sąlyginai dažnas Šventosios gyvenviečių radinys – šakės su dvišakiu 

galu, su smaigu per vidurį ar be jo, skirtos prismeigti žuviai ar unguriui prie dugno ir išnešti į 

krantą. Tokių 31,8 – 53 cm ilgio šakių ar jų fragmentų rasta Šventosios 2/4B, 4B, 6-ojoje, 3-iojoje 

radimvietėse (Rimantienė 2005, p.76). Taip pat prie žūklės priemonių R. Rimantienė (2005, p.78) 

priskiria peikenas, skirtas pramušti ledui, kurių viena sveika, pasak autorės, klevinė buvo rasta 6-

ojoje Šventosios radimvietėje. 

V.3. Darbo įrankiai  

 Vienas svarbiausių ir plačiausio panaudojimo įrankių – kirvis, savo forma ir paskirtimi 

nedaug pakito nuo akmens amžiaus iki šių laikų. Išskirtinai Narvos kultūrai R. Rimantienė (2005, 

p.89) priskiria kirvių movas. Viso 34, pasak R. Rimantienės (2005, p.90,260,345), iš uosio, guobos, 

ąžuolo bei skroblo gamintų 12,3-19,5 cm. ilgio kirvių movų fragmentai rasti Šventosios 1B, 3-ioje, 

4B, daugiausia – 23-ioje ir 6-oje radimvietėse. Movos būdavo sudedamos iš dviejų dalių, surištų 

liepos karnos virvele, su išskobomis abiejuose galuose, kurių viena - skirta įstatyti akmeniniam 

kirveliui, kita – kotui (Rimantienė 2005, p.260). Medinių kirvio kotų taip pat randama Lietuvos 

akmens ir bronzos amžiaus radimvietėse su išlikusia mediena. Šventosios 6-oje rasta dešimt, 23-ioje 

– keturi, 3-ioje – du, 1B-vienas, 2/4 B – keturi lenkti, iš medžio šakumos padaryti kirvių kotai ir jų 

fragmentai, kurių ilgis, pasak R. Rimantienės (2005, p.90), turėjo būti 30-40 cm . 2/4 B radimvietėje 

buvo rasti ir du kirvių kotai su išskobtomis įdubomis ašmenims, prie kurių nebuvo tvirtinamos 

įtvaros (Rimantienė 2005, p.90). Trys 45, 52 ir 80 cm ilgio lenkti kirvių kotai rasti Luokesų 1-oje 

gyvenvietėje (Baubonis 2005, p.8;Pranckėnaitė 2008, p.19). Šventosios 2/4 B radimvietėje buvo 

rasti ir du kirvių kotai su išskobtomis įdubomis ašmenims (Rimantienė 2005, p.90). Šventosios 1A 

radimvietėje aptiktas laivinio tipo iš amfibolito pagamintas kirvis su tiesiu nulūžusiu 25,5 cm ilgio 

koto fragmentu, įtvertų į kirvio skylę iš viržaus, su buožele, neleidžiančia nukristi kirviui 
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(Rimantienė 2005, p.188). 1B ir 2/4B ir 9-oje radimvietėse rasta ir keletas mažesnių – 10-14 cm 

ilgio movų, pasak R. Rimantienės (2005, p.90,197), naudotų įtverti kaltams bei skobtams, 

greičiausiai netvirtintų prie koto, skirtų apsaugoti kalteliui ir palengvinti darbui. 1A radimvietėje 

prie aptvaro kuolų rastos keturios kūlės iš kurių trys, pasak R. Rimantienės (2005, p.197), 

pagamintos iš ąžuolo, ir plaktuko galva, greičiausiai naudoti kalant kuolus ar panašiems darbams. 

Dvi kūlės ir vienos ruošinys rastos ir 4B radimvietėje (Rimantienė 2005, p.321). Taip pat prie darbo 

įrankių vertėtų priskirti 30 cm ilgio dirbinį vienu plokščiu, kitu užapvalintu galu, pavadintą 

mentele, rastą Šventosios 1B radimvietėje, pasak R. Rimantienės, greičiausiai naudotą keramikai 

(arba košei) plakti (Rimantienė 2005, p.92,263). Taip pat po vieną mentelę rasta 4B ir 23-ioje 

radimvietėse (Rimantienė 2005, p.323,454).   

Iš medžio gaminti įvairūs pluošto apdirbimo įrankiai. Šventosios 1B radimvietėje rasti, 

medinis 24cm ilgio peiliukas bei 8,7 cm ilgio tribriaunis dirbinys, pasak R. Rimantienės (2005, 

p.263), greičiausiai naudoti audžiant juostas arba rišant tinklus. 2/4B radimvietėje rastas 48 cm 

ilgio, į irklą panašus uosinis dirbinys, su įkartomis, pasak R. Rimantienės (2005, p.324), laikytinas 

prieverpste. Taip pat pluošto apdirbimui naudotų bruktuvių rasta 6-oje radimvietėje, dvišakių, 

galimai naudotų siūlams vyti, – 6-oje, 23-ioje radimvietėse (Rimantienė 2005, p.403,454). 

Šventosios 4B radimvietėje taip pat rastas apdirbtas medinis dirbinys su buožele, galėjęs būti 

verpstukas (Rimantienė 2005, p.323). 

 Atskirą darbo įrankių grupę sudaro iš medžio gaminti žemės dirbimo įrankiai. Pasak R. 

Rimantienės (2005, p.137), žemės ūkio pradmenys į Lietuvą pateko per Rutulinių amforų kultūrą. 

Su šia kultūra siejami ir Šventosios radimvietėse aptikti žemės dirbimo įnagiai. Dvi 43 ir 45 cm 

ilgio kasamosios lazdos, suplokštintais galais - ašmenimis, rastos Šventosios 2/4A radimvietėje 

(Rimantienė 2005, p.284). Viena, pasak R. Rimantienės (2005, p.284), pagaminta iš juodalksnio, 

turėjusi rankenos buoželę, antroji – kadaginė. Panašus, 58,5 cm ilgio dirbinys su darbo žymėmis, 

laikytinas kasamąja arba vagojamąja lazda, rastas Šventosios 6-oje radimvietėje (Rimantienė 2005, 

p.137). Vagojamosios lazdos galva aptikta ir Šventosios 2/4A radimvietėje (Rimantienė 2005, 

p.285). Trys, 63, 55 ir 44 cm ilgio arklai, su darbo žymėmis, pasak R. Rimantienės (2005, p.138), 

padaryti iš uosio, nudailintomis rankenomis bei užkartomis, skirtomis koja įstumti arklą į žemę, 

rasti Šventosios 6 -oje radimvietėje. Šventosios 2/4A radimvietėje aptikta ir 52 cm ilgio, pasak R. 

Rimantienės (2005, p.142), jaučiu traukiamo medinio arklo išaros dalis, pagaminta iš kukmedžio ar 

kadagio, autorės skiriama Dostrupo tipui. Turlojiškės archeologinio komplekso tyrimų metu aptikta 

medinio norago dalis (Merkevičius 1998, p.35). Prie žemės dirbimo priskirtini ir 46,5, 48 ir 95 cm 

ilgio kapliai, rasti 1B ir 4-oje radimvietėje, bei kauptuko galva, rasta 3-ioje radimvietėje 

(Juodagalvis 2003, p.29; Rimantienė 2005, p.263,345). Šventojoje rasta ir medinių derliaus 

apdorojimo įrankių:  tai du, pasak R. Rimantinės, uosiniai kulstai su rankenos buožėmis, skirti 
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grūdų kūlimui, rasti Šventosios 6–oje radimvietėje; kultuvės, kurių trys rastos 3-ioje radimvietėje, 

keturios 6-oje, šešios 23-ioje ir du grūstuvai, rasti 1A ir 3-ioje radimvietėje (Rimantienė 2005, 

p.143,263,346,398,449). Kai kurių kultuvių paskirtį patvirtina naudojimo žymės – duobutės bei 

įstrigę agarų spygliukai (Rimantienė 2005, p.449). Kultuvių fragmentų aptikta ir Žemaitiškės 2-oje 

gyvenvietėje (Girininkas 1982, p.9). Dirbinio fragmentas, interpretuojamas kaip trintuvė (ar 

kaištas), rastas Luokesų 1-oje gyvenvietėje (Pranckėnaitė 2008, p.14). Šioje gyvenvietėje taip pat 

rastas 31,5 cm ilgio dirbinys su dviem apdirbtomis atšakomis, laikomas įtaisu pakabinimui, 

plaktuvu ar mušikliu (Pranckėnaitė 2012, p.13). Šis dirbinys primena menturius – dirbinius, skirtus 

maišyti sviestui ar košei. Tokie dirbiniai gana dažnai aptinkami viduramžių kultūriniuose 

sluoksniuose: menturių rasta ir IX-X a. Araišių gyvenvietėje, Latvijoje šie dirbiniai buvo naudojami 

iki XX a. pr. (Butrimaitė 2004, p.37). 

V.4. Namų ūkio reikmenys 

Be ankščiau minėtų medinių derliaus apdorojimo įrankių, namų apyvokoje naudotos 

medinės geldos, dubenys, šaukštai, kaušai bei samčiai, taip pat iš medžio žievės gaminti kibirėliai. 

Šventosios 1B radimvietėje rasti trys geldų (galbūt luotų) fragmentai, gaubtais dugnais, gaminti iš 

uosio kamieno ir rąstelio (Rimantienė 2005, p.263). Viena, gerai išlikusi, uosinė gelda, vienu smailu 

galu, kitu – buku, rasta Šventosios 23-ioje radimvietėje, dar viena, iš rąstelio išskobta gelda rasta 

1A radimvietėje (Rimanienė 2005, p.250,449). Dvi geldos, abiem smailėjančiais galais, R. 

Rimantienės nuomone galėjusios būti luoto modeliai, taip pat rastos Šventosios 2B radimvietėje 

(Rimantienė 2005, p.316,322). Dubenų, plonomis sienelėmis ir nugludintu paviršiumi, fragmentų 

rasta Šventosios 1A, 2/4A, 2/4B, 6-oje, trijų dubenų ar geldų dalys taip pat rastos 23-ioje 

radimvietėje (Rimantienė 2005, p.250,284,324,401,449). 1A radimvietėje rastos dubenų dalys, buvo 

panaudotos užtvaros statybai (Rimantienė 2005, p.250). Du galimai dubenys ar lėkštės aptikti 

Turlojiškės archeologinio komplekso tyrimų metu (Merkevičius 1997, p.19). Vienas iš šių dirbinių 

išorinėje dugno ir sienelių pusėje turėjo gumbą, kuris, pasak A. Merkevičiaus (1997, p.19), galėjo 

būti skirtas indui prilaikyti, kad stabiliau stovėtų. Šaukštai, pasak R. Rimantienės (2005, p.92), 

buvo daromi iš šakelės krumplio, pritaikant natūralią formą, todėl išeidavo kreivi. Du tokių šaukštų 

fragmentai rasti 1B radimvietėje, vienas 1A, vienas 6-oje, du 3-ioje, 23-ioje radimvietėje rasta ir 

samčio, R. Rimantienės siejamo su namų ūkiu, rankena (Rimantienė 2005, p.91,250,263,406). 

Medinė 55 cm ilgio lazda, platėjančiu galu, interpretuojama kaip samčio ar šaukšto paskirties 

dirbinys, rasta Turlojiškės archeologiniame komplekse (Merkevičius 1998, p.30). Du šaukštai ir 

vienas samtis taip pat rasti Luokesų 1-oje gyvenvietėje, vienas šaukštas rastas ir Luokesų 2-oje 

gyvenvietėje (Baubonis 2005, p.14; Pranckėnaitė 2011, p.16,17). Šventosios 23-ioje radimvietėje 

rastos trijų kaušelių dalys, iš kurių dvi siejamos su namų ūkiu, trečioji, pasak R. Rimantienės 

(2005, p.454), greičiau naudota išsemti vandeniui iš luoto. Vienas iš šių kaušelių turi taisymo žymes 
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– pragręžtas skylutes, taip pat rankeną, su išdrožta paukščio galva (Rimantienė 2005, p.454). Trys 

kaušeliai, iš kurių vienas taip pat puoštas paukščio galva, rasti Šventosios 4-oje radimvietėje 

(Rimantienė 2005, p.324; Brazaitis 2006, p. 38). Medinio dirbinio su ąsa fragmentas rastas 

Daktariškės 5-oje gyvenvietėje (Butrimas 1988, p.6). Iš medžio žievės gaminti kibirėliai ir 

kraitelės, kurių fragmentų rasta Šventosios 4B, 2/4B, 6-oje radimvietėse ir Luokesų 1-oje 

gyvenvietėje (Rimantienė 2005, p.93; Pranckėnaitė 2010, p.13; 2011, p.16). 

V.5. Vandens transportas 

Žvejyboje ir susisiekimui naudoti skobtiniai luotai. Sutrešusi, 140 cm ilgio ir 23 cm pločio, 

iš kietojo lapuočio pagaminto luoto, pastorintu pakraščiu, dalis rasta Šventosios 1B radimvietėje, o 

luotų dalių – sienelių, pastorintu pakraščiu, kartais su skylutėmis, greičiausiai skirtomis pritvirtinti 

stabilizuojančius sparnus, rasta 2/4A, 1A, 2B, 4-oje, 6-oje ir 9-oje radimvietėse (Rimantienė 2005, 

p.79,194,262; Brazaitis 2006, p.38). Plokščiai apskaldyta 80 cm ilgio ir 3-5 cm storio lenta, galimai, 

luoto dalis rasta Kretuono 1C gyvenvietėje (Girininkas 1994, p.12). 1937 m. Nairušių kaime rastas 

sveikas 370 cm ilgio ir 60 cm pločio luotas, R. Rimantienės (2005, p.194) skiriamas akmens 

amžiaus laikotarpiui. Šventosios 1A, 1B, 2B, 3-ioje, 4-oje, 6-oje, 23-ioje radimvietėse  rasta apie 70 

irklų ir jų dalių (Rimantienė 2005, p.83,248; Brazaitis 2006, p. 38). R. Rimantienė (2005, p.83) 

šiuos irklus skirsto į vartojamus po vieną - smailiu, siaurėjančiu mentės galu ir porinius – 

trumpesnius, ovalia mentele, kurių pora rasta 2B radimvietėje. 1B radimvietėje rastas vienas irklas 

su prailginimu smaigalyje, kuris, pasak R. Rimantienės (2005, p.84), buvo naudojamas praskiriant 

krante esančias nendres. Irklo, smailėjančia viršūne, panašaus į R. Rimantienės išskirto pirmojo tipo 

irklus, dalis, taip pat, rasta Luokesų 1-oje gyvenvietėje (Pranckėnaitė 2010, p.10). Plačių irklų dalių 

aptikta Žemaitiškės 2-oje gyvenvietėje, taip pat, irklų fragmentų rasta Daktariškės 5-oje 

gyvenvietėje. (Girininkas 1982, p.9; Butrimas 1990, p. 9). Kitas dirbinys, naudotas luotams varyti, - 

atsispiriamoji lazda, su neleidžiančiu lazdai įsmigti į dugną skridiniu, pasak R. Rimantienės (2005, 

p.82), naudota plaukiojant dumblėjančių ežerų ar lagūnų pakrantėse. Šventosios 1A, 1B, 2/4B, 6-oje 

ir 23-ioje radimvietėse rasta 17 skridinių, pasak R. Rimantienės, gamintų iš uosio, ąžuolo bei pušies 

(Rimantienė 2005, p.82,248,263,320,395,448). Vandeniui iš luoto išsemti buvo naudojami 

samteliai, kurie, nuo buityje naudotų, skyrėsi atviru kaušeliu. Du su luotu siejami samteliai rasti 

Šventosios 4B ir 23-ioje radimvietėse (Rimantienė 2005, p.81). 

 V.6. Meno dirbiniai  

            Šventosios 1B ir 4B ir 23-ioje radimvietėse rasta kaušelių rankenų su išdrožinėtomis 

vandens paukščių galvomis (Rimantienė 2005, p.115). R. Rimantienės (2005, p.115) nuomone, šie 

papuošimai ir itin kruopštus Šventosios 6-oje radimvietėje rastų kaušelių apdirbimas leidžia juos 

laikyti apeiginiais. Šventosios 2B radimvietėje rastos dvi geldos, pasak R. Rimantienės (2005, 



 

23 
 

p.118), laikytinos luotų modeliais - depozitais. Viena šių geldų, geriau išlikusi, buvo 96 cm ilgio ir 

25 cm pločio, turėjo pakeltą priekį ir, R. Rimantienės (2005, p.119,316) nuomone, galėjo būti 

papuošta neišlikusia skulptūrėle. Šalia šios geldos rastas ir samtis, žemomis briaunelėmis, 

greičiausiai skirtas vandeniui išpilti (Rimantienė 2005, p.316). Antrąją geldą buvus luoto modeliu, 

pasak R. Rimantienės (2005, p.119), rodo jos forma, kuri buvusi netinkama indui. Auka R. 

Rimantienė (2005, p.285) laiko ir 58,8 cm ilgio iš pušies ar eglės pagamintą dirbinį, pasak autorės, - 

jaučio jungo modelį, rastą 2/4A radimvietėje 105 cm gylyje, atokiau nuo kitų radinių. 2B 

radmivietėje taip pat rastas 195 cm ilgio ir 10cm pločio stulpas su išskaptuota žmogaus galva, pasak 

R. Rimantienės, pagamintas iš juodalksnio ir laikytinas apeiginiu (Rimantienė 2005, p.103,328). 

Neaiškios paskirties 16,5 cm aukščio medinis dirbinys – kotelis su išplatėjančia dalimi ir dviem 

lygiagrečiomis, išgaubtomis, link koto apačios nusileidžiančiomis atšakomis, interpretuojamas kaip 

dekoracija ar skulptūrėlė, rastas Luokesų 1-oje gyvenvietėje (Pranckėnaitė 2008, p.14). 

V.7. Neaiškios paskirties dirbiniai ir ruošiniai 

 Mediniai radiniai dažnai turi matomas apdirbimo žymes, tačiau, būdami per maži, sulūžę ar 

neaiškios formos, negali būti priskiriami tam tikram dirbiniui. R. Rimantienė (2005, p.325) įvairiai, 

dažniausiai galuose apdirbtus, trumpus kamieno gabaliukus interpretuoja kaip tam tikrų dirbinių 

tarpines dalis ar ruošinius. Neaiški ir Šventosios radimvietėse rastų, iki 40cm ilgio, storų rąstelių, 

abiem apdirbtais galais, paskirtis (Rimantienė 2005, p.454). 32 cm ilgio ir 5 cm skersmens rąstelis, 

abiem aptašytais galais, aptiktas ir Kabelių 2-oje gyvenvietėje (Ostrauskas 1997, p.11). Neaiškios 

paskirties dirbinių rasta ir Luokesų gyvenvietėse. Tai pagaliukai, apvynioti virvele, primenantys 

bučių detales bei išskirtinis, pjautuvo formos dirbinys (Pranckėnaitė 2011, p.16). Didžiosios dalies 

Turlojiškės archeologinio komplekso tyrimų metu aptiktų medinių dirbinių paskirtis taip pat liko 

nenustatyta. Detalus neaiškių dirbinių fragmentų tyrimas gali palengvinti atpažinimo procesą. Itin 

svarbus dirbinio gamyboje naudotos medienos rūšies tyrimas. Ilgainiui, nuosekliai tiriant įvairių 

dirbinių gamyboje naudotos medienos rūšis, tikėtina pastebėti dėsningumus, kurie leistų fragmentus 

užtikrinčiau priskirti vienam ar kitam dirbiniui.  
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VI.  ARCHEOLOGINĖS MEDIENOS TYRIMO METODAI 

VI.1. Technologinė analizė 

Gerai išlikę mediniai radiniai su apdirbimo ar naudojimo žymėmis gali suteikti informacijos 

ne tik apie savo paskirtį, bet ir apie technologinius jų pačių gamybos sprendimus bei apdirbimo 

metodus, kurių neįmanoma pažinti tiriant tik akmeninius, titnaginius ar metalinius įrankius. Įrankių 

paliekamų žymių tyrimai Lietuvos archeologijoje taikomi vangiai, dažniausiai tai – paskiri 

paminėjimai, besiremiantys paprastu vizualiniu vertinimu. Technologiją atskirti rąsto dalį 

naudojantis pleištu aprašo A. Girininkas. Pasak jo, Žemaitiškės 2-oje gyvenvietėje rastų polių 

smaigaliai turi ilgas, nelygaus paviršiaus smailinimo facetes, kurios rodo, kad prieš įleidžiant kuolus 

į ežero dugną jų galai buvo apdirbami ne kirviais, bet atskiriant dalį rąsto pleištu, kuriuo galėjo būti 

akmeniniai ar raginiai kirveliai (Girininkas 2005, p.27). Šis metodas galėjo būti naudojamas darant 

ruošinį mediniam dirbiniui ir, A. Girininko (2005, p.27) nuomone, kertant medžius. Medinių 

Šventosios radinių apdirbimo žymes kartais mini ir priskiria tam tikrai technologijai R. Rimantienė. 

Pavyzdžiui, aptardama Šventosios 2B radimvietėje rastą stulpą, su išskaptuota žmogaus galva, ji 

teigia, kad kaklas ir krūtinė nutašyti siauromis plokštumėlėmis kiek leido akmeninio kirvelio 

ašmenys, taip pat pastebi, kad buvo naudotasi ir titnaginiu peiliu (Rimantienė 2005, p.328). Vis tik 

išsamesnė Šventosios radinių technologinė analizė, besiremianti moksliniais metodais, nebuvo 

atlikta. Turbūt daugiausia informacijos apie skirtingų įrankių paliekamas žymes suteikia 

eksperimentinės archeologijos tyrimai. Siekiant pažini La Dragos neolito gyvenvietėje rastų 

medinių dirbinių gamybos technologijas buvo atliktas eksperimentas, kurio metu buvo fiksuojamos 

įvairių, gyvenvietės archeologinių tyrimų metu rastų, įrankių rekonstrukcijų medienoje paliekamos 

žymės (Lopez et al. 2011, p.1). Pagaminti mediniai įrankiai siekiant išsiaiškinti nusidėvėjimo žymių 

pobūdį buvo naudojami autentiškais metodais. (Lopez et al. 2011, p.1). Tokiu būdu sudaromas tam 

tikrai gyvenvietei būdingų įrankių ir darbo paliekamų žymių katalogas, kuris leidžia palyginti 

archeologinę medžiagą su dabartiniais pavyzdžiais. Taikomi ir lazerinio skanavimo bei negatyvinio 

dirbinio liejinio analizės metodai, padedantys nustatyti įrankio ašmenų kampą ir plotį, bei 

išryškinantys kai kuriuos įrankių paliekamų žymių aspektus, nematomus paties dirbinio paviršiuje. 

Vieninteliu atveju, kai Lietuvos archeologijoje buvo pritaikyti šie metodai, būtų galima įvardinti 

Ben Jenings atliktą trijų Luokesų 1-oje gyvenvietėje rastų polių smaigalių analizė, kuria siekta 

nustatyti kokiais įrankiais, metaliniais ar akmeniniais, jie buvo apdirbti (Jennings 2008, p.122). 

Apdirbimo žymės buvo tiriamos skaitmeniniu metodu - naudojant lazerinį skanerį bei analizuojant 

silikoninį, negatyvinį tiriamų mėginių liejinį. Analizė parodė, kad du iš trijų polių smaigalių buvo 

apdirbti metaliniu įrankiu, vienas – akmeniniu (Jennings 2008, p.122). Akivaizdu, kad technologinė 

analizė yra reikšminga ne tik medienos apdirbimo metodų tyrimams. Luokesų 1-os gyvenvietės 

polių analizė yra pavyzdys, kaip įrankių paliekamų žymių medienoje tyrimas patvirtina vėlyvojo 



 

25 
 

bronzos amžiaus gyvenvietėje naudojus tiek akmeninius tiek metalinius įrankius (kurių nebuvo 

rasta archeologinių tyrimų metu). Technologinė analizė itin reikšminga tiriant vėlyvojo neolito ir 

bronzos amžiaus pradžia datuojamus objektus – ji leistų spręsti apie metalinių įrankių, kurie yra itin 

reti radiniai šio laikotarpio objektuose, naudojimą. Sudėtingi technologinės analizės metodai 

reikalauja didelių išlaidų, greičiausiai dėl šios priežasties jie Lietuvoje beveik nenaudojami. 

Mediniai dirbiniai, dažniausiai be išsamesnių tyrimų, prisotinami konservuojančių medžiagų, o po 

šio proceso technologinė analizė gali tapti neįmanoma (Lopez et al. 2011, p.1). Tikslingiausia būtų 

tyrimus atlikti kuo anksčiau, kol radinys yra pirminėje būklėje, o neesant tokių galimybių, prieš 

radinį užkonservuojant, vertingas būtų, reikalaujantis nedidelių išlaidų bei ganėtinai paprastas, 

skaitmeninio 3D modelio sukūrimas (Lopez et al. 2011, p.1). 

VI.2. Dendrochronologija 

Dendrochronologija – mokslas, tiriantis medžių rievių chronologinius dėsningumus 

(Ferguson 1970, p.183). Europoje šio mokslo pradininku laikomas Bruno Huberis, 

dendrochronologinį datavimą pritaikęs Alpių polinių gyvenviečių tyrimuose bei padėjęs pagrindus 

Europos absoliučių dendrochronologinių skalių, šiuo metu siekiančių iki 11tūkst. m. pr. Kr., 

sudarymui. Metodo principas – rasti bendrus dviejų ar daugiau medienos mėginių rievių 

susiformavimo metus. Tiksliausiam vertinimui, siekiant išvengti klaidingų sutapimų, tiriami 

mediniai objektai turi turėti 100 tinkamų matavimui metinių rievių (Brotwell, Pollard 2001, p.35). 

Metodas pritaikomas tik rūšims, turinčioms aiškiai matomas metines rieves, juo galima datuoti 

išdžiūvusius, drėgnus ar suanglėjusius mėginius (Brotwell, Pollard 2001, p.35). Dendrochronologija 

– tiksliausias datavimo metodas, dažnai leidžiantis įvardinti tikslius medžio kirtimo metus, tačiau 

susiduriama su tam tikromis kliūtimis:  

 itin „netvarkingas“ rievių išsidėstymas, sąlygojantis jų sutapimus daugiau nei vienoje vietoje; 

 pastovus ar beveik pastovus metinių rievių plotis, neleidžiantis sudaryti tikslios sekos; 

 mediena suirusi, metinės rievės ir ląstelių struktūra neišlikusi; 

 mediena per daug apdirbta, suploninta; 

 mediena importuota iš kito klimato regiono; 

 antrinė medienos panaudojimo galimybė; 

 mediena neišlikusi arba išlikę dirbiniai per maži ir netinkami datavimui (Brotwell, Pollard 2011, 

p.36). 

Tiksliam dendrochronologiniam datavimui reikalinga chronologiją pratęsti nuo žinomos 

datos. Šiuo metu seniausius laikus siekiančios chronologijos Lietuvoje sudarytos trims medžių 

rūšims (Pukienė 2014, p.108). Ilgiausią laikotarpį, nuo 1010 m. iki 2009 m., apima paprastosios 

pušies (lot. Pinus sylvrestris) chronologija, sudaryta 2002-2009 m. vykusių Žemutinės pilies tyrimų 
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radinių pagrindu (Pukienė 2009, p.87). Taip pat šių tyrimų metu buvo sudaryta 217 m. apimanti 

ąžuolo (lot. Quercus robur ) chronologija. Lyginant su Lenkijos ir Anglijos baltiškos kilmės ąžuolų 

rievių ritmika, ši chronologija buvo priskirta laikotarpiui nuo 1202 m. iki 1418 m (Pukienė, Ožalas 

2007, p.140). Taip pat, apytiksliai, XV a. viduriu – XVI a. viduriu, Lietuvoje datuota juodalksnio 

chronologija (Pukienė 2014, p.108). Taigi nei viena iš šiuo metu Lietuvoje sudarytų chronologijų 

neperžengia istorinių laikų ribos. Pagrindine to priežastimi, greičiausiai, galima laikyti prastą, 

tinkamų dendrochronologiniam datavimui medinių dirbinių bei konstrukcijų Lietuvos teritorijoje, 

išlikimą. 

 Nesant galimybei archeologinėje aplinkoje randamų medinių konstrukcijų ar dirbinių 

dendrochronologiškai susieti su šiuos laikus siekiančiomis chronologijomis, įmanomas santykinės 

(ang. „floating“) chronologijos sudarymas. Santykinė chronologija nėra pririšta prie tikslios 

kalendorinės datos, ji sudaroma tarpusavyje derinant tam tikro objekto medžių ar medinių dirbinių 

rievių dėsningumus. Šios santykinės chronologijos gali pasitarnauti archeologinių objektų statybos 

raidos tyrimuose. Šis metodas pirmą kartą Europoje pritaikytas Alpių regiono polinių gyvenviečių 

tyrimuose. Tarp dviejų archeologų kilus diskusijai, ar polinės gyvenviečių konstrukcijos buvo 

statytos per vieną kartą, ar jas taisant bei plečiant, Bruno Huberis sudarė santykines Federsee ir 

Dümersee gyvenviečių chronologijas ir nustatė, kad visos konstrukcijos buvo pastatytos 4 metų 

laikotarpyje, vėliau jų netaisant ir nepapildant naujomis (Billamboz 2004, p.120). Nesant galimybei 

tiriamo objekto chronologiją susieti su egzistuojančia, šiuos laikus siekiančia bei atitinkančią 

klimato zoną dendrochronologine seka, derinant skirtingus datavimo metodus įmanoma pasiekti itin 

tikslių rezultatų. „Wiggle-matching“ -  radioanglies datavimu paremtas metodas pritaikomas tada, 

kai žinomas tikslus laiko tarpas, skiriantis du ar daugiau C14 datavimui naudojamus mėginių, taigi 

dažniausiai - tiriant santykines dendrochronologines sekas (Ramsey et al. 2001, p.381).  Visų pirma, 

mėginiai, kuriuos skiriantis laiko tarpas yra žinomas tiksliai, yra datuojami radioanglies metodu. 

Gauti duomenys – skiriantis laiko tarpas ir radioaktyviosios anglies kiekis mėginiuose yra derinami 

su C14 kalibravimo kreive (Ramsey et al. 2001, p.381). Taikant įvairius statistinius patikimumo 

įvertinimo metodus yra nustatoma mėginių vietą laiko skalėje su mažesne nei 5 metų paklaida 

(Bleicher 2014, p.388).  

Vieninteliu atveju kai tiriant Lietuvos priešistorės archeologinius objektus buvo sėkmingai 

pritaikyti santykinės dendrochronologinės sekos ir „wiggle-matching“ metodai, galima laikyti Niels 

Bleicher atlikta Luokesų 1-os gyvenvietės polinių konstrukcijų dendrochronologinė analizė. 

Santykinė chronologija, sudaryta iš polinių konstrukcijų statybai naudotų kuolų, rastų horizontalioje 

bei vertikalioje padėtyje, pasižymėjusių itin mažu rievių skaičiumi (nuo 30 metinių rievių) bei per 

ankstyvų esamoms, pririštoms prie konkrečių datų chronologijoms (Bleicher 2014, p.358). 

Dendrochronologiniam datavimui naudotų pušinių, ąžuolinių bei alksninių kuolų skersmuo buvo 8-
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16 cm; netinkami dėl nederančių rievių dėsningumų pasirodė klevas bei beržas (Bleicher 2014, 

p.358). Siekiant įstatyti santykinę chronologinę seką į tikslų kalendorinį laiko tarpą buvo pritaikytas 

„wiggle-matching“ metodas. Luokesų 1-os gyvenvietės kreivė sutapo su radioanglies kalibravimo 

kreive laikotarpyje nuo 625 iki 535 m. pr. Kr. (Bleicher 2014, p.358). Dendrochrnologinis rievių 

serijų sinchronizavimas taip pat panaudotas tiriant Žemaitiškės 2-os gyvenvietės polius. Uosinių ir 

guobinių polių rievių serijų tyrimas parodė, kad poliai, turintys išlikusią paskutinę rievę, buvo kirsti 

tais pačiais metais. Pasitaikė ir atvejų kai tarp polių, esančių netoli vienas nuo kito, kirtimo laiko 

buvo keleri metai, o tai, pasak A. Girininko, rodo pastatų konstrukcijos remontą arba skirtingus 

konstrukcijų statybos etapus (Girininkas 2005, p.30). Vis tik, A. Girninkas teigia, kad santykinis 

konstrukcijų datavimas dendrochronologiniu metodu neįmanomas dėl per didelio laiko tarpo, 

skiriančio medinių konstrukcijų statybos etapus (Girininkas 2005, p.31).  

Dendrochronologinis datavimas yra vienas dažniausiai archeologų taikomų medienos tyrimo 

metodų, deja Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus tyrimuose jis retai įmanomas dėl mažo 

radimviečių su išlikusiais, pakankamai rievių turinčiais, medienos radiniais.  

VI.3. Kirtimo sezono nustatymas 

Mikroskopiniu būdu tiriant medieną su pilnai išlikusia paskutine rieve, įmanomas kirtimo 

sezono nustatymas. Mūsų sąlygomis gegužės mėnesį rievaporių lapuočių medienoje susiformuoja 

pavasarinė rievė, susidedanti iš stambių porų, vėliau, iki rugpjūčio-rugsėjo mėnesių, formuojasi 

vėlyvoji, vasarinė rievė, susidedanti iš mažesnių porų (Pukienė 2004, p.103). Skirtumas tarp 

pavasarinės ir vasarinės rievės aiškiai matomas ir spygliuočių medienoje, tuo tarpu, minkštųjų 

lapuočių, kuriems nebūdingas ryškus skirtumas tarp ankstyvosios ir vėlyvosios medienos, kirtimo 

sezono nustatymas ne visada įmanomas, o orientaciniu minkštųjų lapuočių rievės formavimosi 

stadijos rodikliu gali būti rievės plotis (Pukienė 2004, p.103). R. Pukienės (2004, p.103) atliktas, 

daugiau nei šimto Žemaitiškės 2-os gyvenvietės polių tyrimas parodė, kad 59% polių buvo ruošiami 

statybai gegužės – rugpjūčio mėnesiais, o likę mėginiai - nevegetacijos sezono metu, kuris 

parsideda rugsėjo mėnesį ir tęsiasi iki balandžio pabaigos. Taip pat atlikta Luokesų 2-os polinės 

gyvenvietės statyboje naudotų medžių kirtimo sezono analizė. Didžioji dalis tirtų Luokesų 

gyvenvietės polių turėjo pilnai susiformavusią paskutinę rievę, tačiau tai, kad nemažas kiekis polių 

turėjo pradėjusią formuotis naują metinę rievę, pasak R. Pukienės (2006, p.43), rodo, kad galbūt ir 

pilnai susiformavusią paskutinę rievę turintys medžiai buvo nukirsti pavasarį – prieš pat prasidedant 

vegetacijos sezonui. Įvairių konstrukcijų ir dirbinių gamybai naudotos medienos ruošimo 

laikotarpio nustatymas, nors susiduriama su tam tikrais sunkumais, leidžia pažinti priešistorinių 

bendruomenių statybos ir medžiagų ruošos sezoniškumus. Deja iki šiol Lietuvoje netyrinėtos 
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žvejybinių konstrukcijų įrengimui naudotų kuolų paskutinės rievės. Tokie tyrimai prisidėtų prie 

akmens ir bronzos amžiaus žvejybos sezoniškumo pažinimo. 

VI.3. Rūšinė analizė  

 Tiriant priešistorės bendruomenių gyvenimo būdą, papročius, požiūrį į supančią aplinką bei 

išteklių panaudojimo strategijas itin svarbus medinių dirbinių rūšinės analizės tyrimas. Skirtinga 

medžių rūšių anatomija ir augimo pobūdis sąlygoja skirtingą jų išvaizdą, lankstumą, atsparumą 

ardančiųjų organizmų poveikiui, tvirtumą, pirotechnines savybes. Ir šiais laikais skirtingiems 

dirbiniams gaminti pasirenkama tinkamiausia medžio rūšis. Kai kurios rūšys įvairiais laikais buvo 

laikomos sakraliomis, taigi platūs priešistorinių medinių dirbinių rūšinės analizės tyrimai gali padėti 

pažinti ne tik praeities bendruomenių strategijas naudojant mediena įvairių dirbinių gamybai, 

statyboje ar kurui, analizuojant jų gebėjimą vertinti ir pritaikyti skirtingas išteklių savybes, bet ir kai 

kuriuos dvasinio pasaulio aspektus. Ilgainiui priešistorės archeologiniuose tyrimuose taikant rūšinę 

medinių dirbinių analizę tikėtinas ir tam tikrų dėsningumų pažinimas, kuris padėtų identifikavus 

neaiškaus dirbinio ar fragmento medienos rūšį, nustatyti jo paskirtį. Tokie dėsningumai, kai tam 

tikriems dirbiniams naudojamos specifinės medžių rūšys, jau dabar matomi Lietuvos istorinių laikų 

archeologijoje: XIV-XV a. vežimų ratams naudotos beržinės stebulės, ąžuoliniai stipinai bei 

guobiniai ratlankiai, o išskirtinės, apeiginėmis laikomos, lazdos gamintos tik iš ąžuolo (Pukienė 

2014, p.139). Nustatant medinių dirbinių rūšį jie tiriami mikroskopiniame lygmenyje analizuojant 

įvairias anatomines charakteristikas.  

Pirmą kartą rūšinė analizė Europos priešistorės archeologijoje panaudota 1925 m. tiriant 

Šveicarijos polines gyvenvietes. E. Neuweiler pritaikęs medienos anatomijos tyrimo metodiką 

atliko kiekybinę polinės gyvenvietės statybai naudotų medžių rūšių analizę (Billamboz 2004, 

p.118). Pažangą ir medienos rūšių tyrimo perspektyvas puikiai iliustruoja Gordiumo (Turkija) 

archeologinių tyrimų metu rastų medžio anglių analizė. Vertinant skirtingų rūšių prieinamumą 

tiriamų laikotarpių bendruomenėm, jų tinkamumą statybinių konstrukcijų gamybai ir pirotechnines 

savybes buvo nustatyta, kad tam tikros rūšys statyboms buvo gabenamos didelius atstumus, o kurui 

naudotos lengviausiai pasiekiamos rūšys (Marston 2009, p.2192). 

Įvairiems dirbiniams naudotos medžių rūšys fragmentiškai minimos jau R. Rimantienės 

Šventosios gyvenviečių tyrimų publikacijose, tačiau atskiros rūšinės dirbinių analizės 

nepublikuotos. Greičiausiai tokia analizė ir nebuvo atlikta, rūšys buvo nustatinėjamos vertinant 

makroskopinius požymius, o toks rūšies nustatymo metodas taikant jį archeologijoje yra itin 

netikslus. Archeologiniai mediniai radiniai dažnai aptinkami be žievės, būną praradę natūralią 

spalvą, specifinį aromatą, kuris tiriant šiuolaikinę medieną taip pat padeda atskirti rūšį, taigi 

makroskopinių požymių vertinimu paremtas archeologinės medienos rūšių nustatinėjimas turėtų 
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būtų laikomas nepatikimu ir netaikomas. R. Rimantienė (1973, p.3) mini keturias medžių rūšis 

(juodalksnį, baltalksnį, drebulę ir lazdyną) Šarnelės gyvenvietės ataskaitoje aptardama kuolų 

konstrukcijas, tačiau nurodo, kad rūšys nustatytos pagal išlikusią žievę. Luokesų ežero ir 

Žemaitiškės 2-os gyvenvietės polinių konstrukcijų rūšinės analizės, besiremiančios mikroskopiniu 

medienos anatomijos tyrimu, atliktos R. Pukienės. Žemaitiškės 2-oje gyvenvietėje identifikuotos 

305 polių medienos rūšys. Šis išsamus tyrimas parodė, kad daugiausia polinių konstrukcijų 

statyboje naudoti paprastojo uosio kuolai, sudarę daugiau nei pusę tirtų mėginių, antroje vietoje – 

lazdynas bei alksnis (Pukienė 2004, p.100). Taip pat R. Pukienės atliktos Luokesų ežero 1-os ir 2-

osios gyvenviečių tyrimų metu surinktų medinių konstrukcijų mėginių rūšinės bei paskutinės rievės 

analizės leido ne tik konstatuoti statybai pasirinktų rūšių spektrą ir statybos sezoną, tačiau ir 

palyginti abi gyvenvietes (Pukienė 2006, p.41). Šias išsamias analizes galima būtų laikyti 

vieninteliais tyrimais Lietuvoje, leidžiančiais pažinti priešistorinių bendruomenių miško išteklių 

panaudojimo strategijas, statant medines konstrukcijas. Vis tik iki šiol neatliktas išsamus 

priešistorinių laikų medinių dirbinių rūšinės analizės tyrimas, dažniausiai rūšys nustatinėjamos 

pačių archeologų, vertinant makroskopinius medienos bei žievės požymius, o toks vertinimas yra 

nepatikimas ir nesuteikia objektyvių empirinių duomenų, kuriuos būtų galima pritaikyti platesnėse 

priešistorinių bendruomenių išteklių panaudojimo strategijų studijose. Taip pat, Lietuvos akmens ir 

bronzos amžiaus archeologijoje, iki šiol, beveik netaikyta medžio anglių, kurių randama didelėje 

dalyje įvairaus laikotarpio archeologiniuose objektuose, rūšinė analizė. Anglis naudojama tik 

radioanglies datavime. Vieninteliu atveju, kai Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus archeologijoje 

buvo pritaikyta anglies medžio rūšies analizė, būtų galima laikyti 1958 m. biologės E. Šimkūnaitės 

atliktą Žaliosios bronzos amžiaus gyvenvietės anglių tyrimą. Nustatyta, kad degintos pušys bei 

kadagiai, taip pat pastebima, kad degimo procesas buvo lėtas, keliama mintis, kad kadagiai galėjo 

būti kūrenami lėtai sąmoningai, naudojant ugnį rūkymui (Rimantienė 1999, p.226). Išsamūs ir 

dažnai atliekami anglių tyrimai leistų ne tik pažinti kuro naudojimo strategijas - rūšinė analizė yra 

būtina, anglies sudegimo laipsnio tyrimuose, atliekamuose tiriant laužo ar židinio paskirtį ( namų ar 

gamybos), Lietuvos archeologijoje iki šiol beveik netaikytuose (Poole, Fraadbaart 2008, p.2434).  
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VII. ŠVENTOSIOS 4-OS RADIMVIETĖS ATVEJIS 

VII.1. Šventosios 4-os radimvietės situacija ir trumpas 2014 m. tyrimų aprašymas 

Šventosios 4 (arba 2/4) viduriniojo neolito radimvietė priklauso nuo 1966 m. tyrinėjamam, į 

pietus nuo Šventosios gyvenvietės, išilgai Baltijos jūros krantui besidriekiančiam Šventosios 

archeologiniam kompleksui, kurį šiuo metu sudaro apie 60 radimviečių (Rimantienė 2004, 

p.13,267; Piličiauskienė 2014, p.3). Apie 4000 cal BC atsitraukus jūrai susiformavo lagūna, 3200 

cal BC virtusi sekliu gėlavandeniu ežeru su nežymia jūrinio vandens prietaka (Pilčiauskienė 2014, 

p.3). Šios lagūnos pakrantės 3900 – 2500 cal BC buvo apgyvendintos bendruomenių, R. 

Rimantienės siejamų su Narvos, Rutulinių amforų, Šukinės duobelinės keramikos ir Pamarių 

kultūromis (Rimantienė 2004, p.37-206). Didelėje dalyje radimviečių itin gerai išliko organinės 

kilmės radiniai, tame tarpe ir mediniai dirbiniai, iki šiol suteikiantys daugiausia informacijos apie 

medienos panaudojimą Lietuvos priešistorėje. Vis tik, ši gausi Šventosios medinių radinių kolekcija 

nesulaukė išsamių, moksliniais metodais pagrįstų technologinės, rūšinės, kirtimo sezono ar 

dendrochronologinės analizės tyrimų. Šventosios 4-os radimvietės tyrinėjimai vykdomi nuo 1967 

m. R. Rimantienės, V. Juodagalvio, D. Brazaičio, G. Piličiausko ir G. Piličiauskienės. 2014 m., 

vykdant LMT finansuojamą Lietuvos istorijos instituto projektą „Lietuvos pajūrio neolitizacija“, 

atlikti, G. Piličiauskienės ir G. Piličiausko vadovaujami, detalieji archeologiniai Šventosios 4-os 

radimvietės tyrimai. Erozinio duburio šlaite ir viduryje, apie 800 metų besiformavusioje iki 2 m 

storio ežerinių nuosėdų – sapropelio storymėje aptiktas intensyvus archeologinis sluoksnis su itin 

gerai išlikusiais organinės kilmės radiniais (Piličiauskienė 2014, p.4). 36 m
2 

ploto perkasoje rastos 

123 keramikos šukės, žinduolių ir graužikų kaulų, lazdyno ir agaro riešutų, kelios dešimtys 

tūkstančių žuvų kaulų, žvynų ir dantų, bei 223 mediniai radiniai (Piličiauskienė 2014, p.32). 

Šventosios 4-a radimvietė itin reikšminga tiriant viduriniojo – vėlyvojo neolito periodizaciją, nes 

skirtingų laikotarpių radiniai perkasoje buvo aptikti skirtinguose stratigrafiškai išskiriamuose 

sluoksniuose (Piličiauskienė 2014, p.25). Seniausi radiniai (datuoti 3300/3100 cal BC) – pavienės 

skalos ir kartis, aptikti sapropelyje, priskiriami archeologiniam horizontui C (Piličiauskienė 2014, 

p.25). Šis sluoksnis nerodo intensyvios žmonių veiklos ir jungia visus žemiau B horizonto buvusius 

radinius. Virš C horizonto slūgso apie 20 cm storio, smėlingo sapropelio sluoksnis su žuvų kaulais, 

pavieniais atvejais perdegusiais, ir kitais radiniais (Piličiauskienė 2014, p.25). Virš B horizonto, 

datuojamo 3110/3000 – 3020/2930 cal BC ir skiriamo subneolito Narvos kultūrai, seka 50 cm storio 

tarpsluoksnis su pavieniais mediniais radiniais, greičiausiai išplautais iš B sluoksnio, siejamas su 

žmogiškųjų veiksnių pauze, kuri tęsėsi apie 200 metų (Piličiauskienė 2014, p.26). Virš šio 

tarpsluoksnio atsidengia A horizontas, pasak R. Rimantienės (2005, p.126) sietinas su Rutulinių 

amforų kultūra. Vis tik 2014 m. atlikti Šventosios 4-os radimvietės tyrimai parodė, kad A 

horizontas nėra vienalytis. A horizontas padalintas į: A2 – 20 cm storio, apie 80 m. klostęsis 
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sluoksnis, kuriame rasta subneolitinė smailiadugnė keramika, stipriai profiliuotomis briaunomis, 

datuojamas 2800/2720-2720/2650 cal BC ir A1 – plonas 7 cm sluoksnelis, sietinas su Rutulinių 

amforų kultūra, datuojamas 2720/2980 – 2700/2620 BC. Išskirti trijų archeologinių sluoksnių 

horizontai žymi intenstyvias žmonių veiklas. Pasak tyrimų autorės, Šventosios 4-oji radimvietė yra 

laikytina labai intensyvios žvejybos ir šiukšlių pylimo vieta (Piličiauskienė 2014, p.32). 

 

VII.2. Medžio rūšies nustatymo metodika 

VII.2.1. Mėginio paruošimas 

Atliekant medienos anatominę analizę vertinami trys paviršiai: skersinis, radialinis (išilginis 

vidinis) ir tangentinis (išilginis išorinis) (pav.1) Visų šių paviršių analizė leidžia įvertinti tam tikras 

anatomines charakteristikas, kurias susumavus galimas tikslus rūšies nustatymas, taigi, atliekant 

rūšinę analizę yra būtinas skersinio, radialinio ir tangentinio pjūvių atidengimas. Rūšinė analizė yra 

intervencinis metodas, dirbinys yra ardomas atliekant plonus pjūvelius, taigi tikslingiausia mėginiui 

pasirinkti dirbinio dalį suteikiančią mažiausiai informacijos, ar jo fragmentą. Preparatui paruošti 

reikalingas apie 1x1x1cm  dydžio medžio fragmentas, pjūviai gali būti atliekami ir tiesiai nuo 

dirbinio (Pukienė 2014, p.134). Visi 2014 m. vykdytų Šventosios 4 stovyklos tyrimų metu rasti 

mediniai dirbiniai saugoti nuolatos drėkinant, siekiant išsaugoti nepakitusią struktūrą iki 

konservavimo, taigi šis tyrimas buvo vykdomas analizuojant  drėgnus, nesusotintus 

konservuojančiomis medžiagomis, dirbinius. Tyrimui buvo pasirenkami dirbinių fragmentai arba 

peiliuku atskirtos apirusios jų dalys. Tiksliam medienos anatomijos vertinimui bei visų anatominių 

charakteristikų išryškinimui reikalingas itin plonas (10 µ-25 µ) pjūvis, taigi siekiant tikslumo, prieš 

atliekant pjūvelius, mėginiai buvo užšaldomi šaldymo kameroje (Schoch et al. 2004). Mėginiui 

sušalus, rankiniu būdu, skalpeliu ar skutimosi peiliuku, atskiriami pjūviai talpinami ant objektinio 

stiklelio ir ant jų užlašinus 70% glicerolio tirpalą prispaudžiami dengiamuoju stikleliu. Beveik 

visais atvejais rūšinei tinkami pasirodė anglies radiniai. Anglies mėginiai buvo tiriami juos 

perlaužiant, siekiant atidengti visus analizei reikalingus paviršius ir skirtingai nei šlapios medienos 

pjūveliai buvo tiriami apšviečiant iš viršaus. Visi mėginiai buvo analizuojami iki 140 kartų 

didinančiu stereomikroskopu.  

VII.2.2. Anatominių charakteristikų vertinimas 

Daugiausia informacijos nustatant medžio rūšį suteikia horizontalusis paviršius. Pačiame 

medžio skerspjūvyje matomi keli medienos tipai: medžio šerdis dėl ten susikaupusių įvairių 

cheminių medžiagų dažnai pasižymi tamsesne spalva, jauna mediena būna šviesesnė. Kiekviena 

medžio rievė taip pat sudaryta iš dviejų dalių: šviesesnė dalis susiformuoja pavasarį, vasarą 

susiformuojanti dalis pasižymi tamsesne spalva. Pagrindinė pavasarinės rievės funkcija – vandens 
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transportavimas, tuo tarpu (jei medžio rūšiai būdingas ryškus išsiskyrimas tarp ankstyvosios ir 

vėlyvosios rievių), vasarinė rievė atlieka mechaninio medžio palaikymo funkciją (Yadun 2007, 

p.144).  Nustatant medžio rūšį, visų pirma išskiriama klasė. 

Spygliuočiai (Pinophyta) arba „minkštieji medžiai“ (ang. softwood) pasižymi kur kas 

paprastesne sandara. Apie 90-95 % spygliuočių ląstelių sudaro longitudinės tracheidės. Ši klasė 

neturi didelių porų, tačiau išsiskiria sakų kanalais (sakotakiais), skirtais pernešti bei išskirti į išorę 

dervoms, gydančioms medžio pažeidimus (Bond. H.B. et al. 2002, p.8). Šiuos kanalus turi eglės, 

pušys, kedrai, visžalė sekvoja, maumedis, sakų kanalų neturi kadagiai, kedrai, kukmedžiai ir kt. . 

Pušims būdingi didesni, tuo tarpu, eglės ir maumedžiai turi mažesnius kanalus (Bond. H.B. et al. 

2002, p.8). Eglę bei pušį skiria sakotakiuose esančių epitelinių ląstelių forma (Pukienė 2014, p.137). 

Kitas daug informacijos apie medžio rūšį suteikiantis kriterijus yra pavasario ir vasaros rieves 

jungiančių ląstelių charakteristikos. Pavasarinės rievės tracheidės pasižymi plonomis sienelėmis bei 

didesniu diametru, tuo tarpu vasarinei rievei būdingos storesnių sienelių ir mažesnio diametro 

ląstelės (Bond. H.B. et al. 2002, p.9). Kai kurioms rūšims būdingesnis staigus ir ryškus šių rievių 

atsiskyrimas, kitos rūšys pasižymi laipsnišku ar net visai nepastebimu atsiskyrimu. Vienas 

pagrindinių anatominių kriterijų, leidžiančių atskirti pušį nuo eglės, tai radialiniame pjūvyje, šerdies 

spinduliuose matomų pinoidinių langelių, išsidėsčiusių tarp spindulio parenchiminių ląstelių ir 

vertikaliųjų tracheidžių, formos: pušiai būdingi netaisyklingo stačiakampio formos langeliai, eglei – 

smulkios apvalios poros (Pukienė 2014, p.137). 

 Dviskilčių (Dicotyledones) arba lapuočių sandara kur kas sudėtingesnė, didesni rūšiniai 

skirtumai. Aiškiausiai pastebimas dviskilčiams medžiams būdingas požymis – dideli vandens indai 

(poros). Šių porų dydis bei išsidėstymo pobūdis yra vienas iš kriterijų, vertinamų identifikuojant 

medžio rūšį. Nustatant dviskilčio medžio rūšį, visų pirma įvertinamas porų išsidėstymas perėjime iš 

pavasarinės į vasarinę rievę. Išskiriami trys šio perėjimo pobūdžiai: 

 žiedinio išsidėstymo (ang. ring-porous) arba rievaporiams medžiams būdingas itin ryškus 

sezoninių rievių pasikeitimas. Pavasarinėse rievėse dažnai plika akimi matomos nuoseklios didelių 

porų eilės, vasarinėse rievėse jos kur kas mažesnės. Šio tipo porų išsidėstymas būdingas ąžuolams, 

uosiams, guoboms ir kt.;  

 pusiau padriko akytumo (ang. semi-ring-porous) medžiams būdingas laipsniškas sezoninių rievių 

pasikeitimas. Pavasarinės rievės poros didesnės, pereinant į vasarinę rievę, palaipsniui mažėja. 

Pusiau padryko porų išsidėstymas būdingas lazdynui, drebulei ir kt.; 

 padriko akytumo (ang. diffuse-porous) medžiams būdingas pastovus, mažas porų dydis, 

nesikeičiantis visoje metinėje rievėje. Šis išsidėstymas būdingas klevams, skroblams (Bond. H.B. et 

al. 2002, p.6). 
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Kitas požymis, nustatomas tiriant medžio rūšį, tai porų tarpusavio padėtis. Egzistuoja  skirtingi porų 

tarpusavio išsidėstymai, leidžiantys tiksliau identifikuoti rūšį:
 
 

 pavienės (ang. solitary pores) – poros atskiros, tarpusavyje nesiliečia, pasiskirsčiusios vienodu 

atstumu. Būdinga klevams, erškėtinių vaismedžiams ir kt.;  

 grupinės (ang. pore multiples) – poros susijungusios grupėse nuo 2 iki 5 porų.  

 grandinės (ang. pore chains) – poros susijungusios į ilgas grandines; 

 spiečiaus ( ang. nested pores/clusters) – poros susijungusios į spiečius; 

 banguojančios grupės (ang. wavy bands) – poros išsidėsčiusios bangos formos grupėse. Būdinga 

visoms guobų rūšims (Bond. H.B. et al. 2002, p.7). 

Išskirtinis dviskilčių medžių požymis – šerdies spinduliai (ang. wood rays). Nustatant medžio rūšį 

tiriamas šių spindulių, skirtų maisto medžiagų bei vandens pernešimui išsidėstymas ir plotis. 

Šerdies spinduliai būna vienaeiliai, būdingi alksniui, lazdynui, drebulei, dvieiliai, būdingi beržui, 

uosiui bei buksmedžiui, ir daugiaeiliai, kuriais pasižymi klevas, liepa ir ąžuolas (Pukienė 2014, 

p.138). Padėti identifikuoti rūšį gali ir šerdies spindulių aukštis. Radialiniame paviršiuje  matomi 

šerdies spinduliai skirstomi į homogeniškus (sudarytos tik iš gulsčių ląstelių) ir heterogeniškus 

(sudarytos iš gulsčių ir statmenų ląstelių). 

Vandens indus sudarančių ląstelių galuose esančios perforacijos taip pat padeda atskirti 

lapuočių rūšis. Skiriama plyšinė perforacija, būdinga beržui alksniui, lazdynui bei buksmedžiui ir 

paprastoji, būdinga kitoms medžių rūšims (Pukienė 2014, p.138). Kai kurių medžių rūšių vandens 

indams (liepai, klevui) būdingi spiraliniai sustorėjimai, taip pat padedantys identifikuoti rūšį 

(Pukienė 2014, p.138).  

Dar vienas, spygliuočiams nebūdingas, tačiau lapuočiuose sutinkamas ir padedantis 

identifikuoti rūšį, požymis – parenchimos ląstelės (lot. parenchyma lignosum), skirtos maisto 

medžiagų kaupimui ir saugojimui (Bond. H.B. et al. 2002, p.7). Skiriamos paratrachėjinės (ang. 

paratracheal) parenchimos (susijungusios su vandens indais) ir  apotrachėjinės (ang. apotracheal) 

parenchymos (atskirtos nuo vandens indų). 

VII.2.3. Šventosios 4-oje radimvietėje aptiktų medinių radinių medienos rūšims būdingos 

anatominės charakteristikos 

Toliau pateikiamos Šventosios 4-os radimvietės medinių dirbinių medžių rūšių charakteristikos, 

kuriomis vadovaujantis buvo atliekama rūšinė analizė. Šios charakteristikos sudarytos remiantis W. 

Schoch, I. Heller, F.H. Schweingruber ir F. Kienast (2004) sudarytu Centrinei Europai būdingų 

medžių anatominių atlasu. 

 Paprastoji pušis (Pinus silvestris). Visada aiškiai matomos metinių rievių ribos. Staigus perėjimas 

iš pavasarinės į vasarinę rievės dalį (pav. 2). Dideli sakotakiai ir didelis medienos tankumo 
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svyravimas. Radialiniame paviršiuje parenchimos ir tracheidžių susikirtimuose matomi vienas, 

rečiau du dideli pinoidiniai langeliai (pav. 3). 

 Uosis (Fraxinus excelsior). Rievaporė mediena. Pavasarinėje rievėje vandens indai dideli, palaidai 

išsidėstę, vasarinėje rievėje poros pavienės arba po dvi, retai didesnėse grupėse (pav. 4). 

Paratrachėjinė parenchima. Paprastos vandens indų perforacijos. Homogeniški, kartais 

heterogeniški, dvieiliai ir trieiliai šerdies spinduliai (pav. 5).  

 Guoba (Ulmus minor) . Rievaporė mediena. Pavasarinė rievė sudaryta iš 1 – 3 eilių porų. Vasarinė 

rievėje poros išsidėsčiusios banguotose 2-4 eilių porų grupėse (pav. 6).  Paprastos vandens indų 

perforacijos, būdingi spiraliniai sustorėjimai. Homogeniški 4 ir 5 eilių šerdies spinduliai (pav. 7) 

 Lazdynas (Corylus avellana). Padrikai ir pusiau padrikai akyta mediena. Poros radialine kryptimi 

orientuotose grupėse bei spiečiuose, kartais „išsišakojančio“ (ang. dendritic) pavidalo (pav. 8). 

Rievių susikirtimo ribos banguojančios. Sudėtiniai (ang. aggregate) vienaeiliai, kartais dvieiliai ar 

trieiliai šerdies spinduliai. Radialiniame pjūvyje matomos plyšinės perforacijos, susidedančios iš 5-

10 juostelių bei spiraliniai sustorėjimai (pav. 9). 

 Baltalksnis (Alnus incana)/juodalksnis (Alnus glutinosa), toliau „alksnis“ . Padrikai ir pusiau 

padrikai akyta mediena. Poros radialine kryptimi orientuotose grupėse, ankstyvoje medienoje 

dažnai susispietusios (pav. 10, pav. 11). Apotrachėjinė parenchima. Sudėtiniai, vienaeiliai, kartais 

dvieiliai ir trieiliai, homogeniški šerdies spinduliai. Plyšinės perforacijos, susidedančios iš 10-25 

juostelių (pav. 12, pav. 13) . 

 Drebulė (Populus tremula) . Padrikai ir pusiau padrikai akyta mediena, poros pavienės ir radialine 

kryptimi orientuotose 2-4 porų grupėse (pav. 14). Plačiai pasiskirsčiusios, padrikos, apotrachėjinės 

parenchimos ląstelės. Paprastos vandens indų perforacijos. Homogeniški, vienaeiliai šerdies 

spinduliai (pav. 15). 

 Baltasis gluosnis (Salix alba) toliau „gluosnis“ /žilvitis (Salix viminalis). Padrikai ir pusiau 

padrikai akyta mediena, poros pavienės ir radialine kryptimi orientuotose 2-3 porų grupėse. (pav. 

16), kartais spiečiuose.  Plačiai pasiskirsčiusios, padrikos, apotrachėjinės parenchymos ląstelės. 

Paprastos vandens indų perforacijos. Vienaeiliai, heterogeniški šerdies spinduliai (pav. 17). Baltojo 

gluosnio ir žilvičio anatominės charakteristikos identiškos, todėl nustatant Šventosios 4-os 

radimvietės medinių dirbinių medienos rūšis buvo remiamasi 2012 m. Lietuvoje atliktu žilvičio 

sezoninės raidos tyrimu, kurį atliekant, užfiksuotas maksimalus žilvičio ūglio skersmuo buvo 1cm. 

(Malčiūtė ir kt. 2012, p.122). Siekiant išvengti netikslumų plonesnės nei 1,3 cm skersmens šakelės 

įvardijamos kaip „gluosnis/žilvitis“, storesnės – „gluosnis“. 

 Mažalapė liepa (Tilia cordata), toliau „liepa“ . Padrikai ir pusiau padrikai akyta mediena, poros 

radialine kryptimi orientuotose grupėse ir spiečiuose (pav. 18). Apotrachėjinės parenchimos ląstelės 
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trumpose banguotose grupėse. Būdingi vandens indų spiraliniai sustorėjimai. Paprastos vandens 

indų perforacijos. Homogeniniai 2-4, kartais 5-6 eilių šerdies spinduliai.  

 Skroblas (Carpinus betulus). Padrikai akyta mediena, poros plačiai pasiskirsčiusios, ilgose 

radialine kryptimi orientuotose, 2-10 porų grupėse (pav. 19). Apotrachėjinės, padrikos parenchimos 

ląstelės. Paprastos vandens indų perforacijos. Šerdies spinduliai vienaeiliai ir dvieiliai (pav. 20), 

dažnai sudėtiniai iki 4 eilių. 

 Paprastasis klevas (Acer platanoides), toliau „klevas“ . Padrikai akyta mediena, poros plačiai 

pasiskirsčiusios, pavienės ir radialine kryptimi orientuotose grupėse nuo 2 iki 4, kartais iki 6 porų 

(pav. 21). Parenchimos ląstelės plačiai pasiskirsčiusios, padrikos, apotrachėjinės ir paratrachėjinės. 

Paprastos vandens indų perforacijos. Spiraliniai sustorėjimai būdingi visiems vandens indams. 

Šerdies spinduliai homogeniški, trieiliai ir ketureiliai, dažnai iki septynių eilių, taip pat pastebima ir 

vienaeilių bei dvieilių. 

 Erškėtinių vaismedžiai (Rosaceae šeima). Padrikai akyta ir lengvai pusiau padrikai akyta. Labai 

daug porų, daugiausia pavienės, sąlyginai mažos (pav. 22). Padrikos apotrachėjinės parenchymos 

ląstelės. Paprastos vandens indų perforacijos. Būdingi spiraliniai sustorėjimai. Dvieiliai ir trieiliai, 

homogeniški šerdies spinduliai. 
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VII.3. Rūšinė medinių radinių analizė 

 Mediniai radiniai, aptikti 2014 m. vykdytų, Šventosios 4-os radimvietės tyrimų metu buvo 

laikomi drėgnoje terpėje, siekiant juos išsaugoti nepakitusius ir neprisotintus konservuojančiomis 

medžiagomis, todėl buvo tinkami rūšinei analizei. Taikant mikroskopinį anatominių medienos 

požymių vertinimo metodą identifikuotos 212 medinių radinių, iš jų - šešių medžio anglių, 

medienos rūšys. Šeši radiniai buvo per maži ir pasirodė netinkami anatominių požymių vertinimui. 

Taip pat nenustatinėtos tyrimų metu rastų žievių fragmentų rūšys. Dviejų radinių paviršius buvo 

padengtas gausiomis apdirbimo žymėmis, todėl, siekiant jų negadinti ir išsaugoti technologinei 

analizei, jie buvo netiriami.  

Bendras medienos rūšių pasiskirstymas rodo, kad trečdalis visų ištirtų radinių yra pušiniai 

(33,5%), antra pagal dažnumą rūšis – alksnis (16,5%), toliau - lazdynas (12,3%), gluosnis (11,3%), 

uosis (9,9%), drebulė (8,5%), skroblas (2,4%), guoba (1,4%), klevas (1,4%), žilvitis (ar gluosnis) 

(1,4%), erškėtinių vaismedis (0,5%), liepa (0,5%), taip pat vienas neidentifikuotas gluosnis ar 

drebulė (0,5%) (Pav. 23). Vis tik bendras radinių rūšinis pasiskirstymas, rūšių pasirinkimo strategijų 

neatspindi dėl kelių priežasčių. Visų pirma, itin didelis pušies medienos procentas yra didelio bučių 

ar žvejybinių užtvarų gamyboje naudotų skalų fragmentiškumo pasekmė – sveikų skalų galėjo būti 

kur kas mažiau. Antra, tyrimų metu aptikta 70 radinių laikytinų skiedromis, o didelės jų grupės 

galėjo būti to paties gamybos proceso atliekos. Dėl šių priežasčių tikslingiausia rūšinį medienos 

pasiskirstymą tirti atsižvelgiant į numanomą radinių paskirtį ir būvį.  

Viso Šventosios 4-oje radimvietėje rastos 74 skalos ar jų fragmentai. Pasak R. Rimantienės 

(2005, p.71), Šventojoje skalos gamintos iš pušies medienos, vis tik, iki šiol mikroskopinių 

požymių vertinimu paremta skalų gamyboje naudotos medienos analizė nebuvo atlikta. Tikėtina, 

kad skalos Šventosios senovės gyvenvietėse buvo gaminamos ir iš eglės medienos, kurią atskirti 

nuo pušies neatlikus anatominio tyrimo yra neįmanoma. Eglinių skalų buvo aptikta mezolitinėje 

Zamostje 2-oje gyvenvietėje (Lozovski et al. 2013, p.47). Ištyrus Šventosios 4-oje radimvietėje 

rastas skalas, iš eglės pagamintų - nerasta. Nustatyta, kad 92% šių radinių pagaminti iš pušies (pav. 

24), o 97% visų ištirtų pušinių radinių buvo būtent skalos (pav. 25). Taip pat aptikti vienas iš 

lazdyno vienas iš drebulės ir trys iš gluosnio pagaminti dirbiniai, identifikuojami kaip bučių skalos. 

Gluosninių skalų taip pat rasta Zamostje 2 gyvenvietėje (Lozovski et al. 2013, p. 47). Akivaizdu, 

kad pušis skalų gamybai buvo pasirenkama tikslingai. To priežastimi greičiausiai galima laikyti tai, 

kad spygliuočių branduolinė mediena dėl savo anatominių savybių yra mažiau pralaidi vandeniui ir 

sunkiai įmirksta, taip pat ji yra patogi ilgų skalų, kurios vėliau buvo surišamos viena greta kitos, 

atskėlimui kirviu - žvejybinių konstrukcijų gamyboje pušinės skalos buvo naudojamos iki XX 

amžiaus (Bērziņš 2008, p.247, Pukienė 2014, p.117) (pav. 26). Žvejybinių užtvarų liekanomis, 
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greičiausiai galima laikyti septynias 1,3-3,2 cm skersmens kartis ir du, 4,1 ir 3 cm skersmens, 

kuolus, kartais nusmailintais galais. Dauguma šių konstrukcinių elementų pagaminti iš lazdyno 

(63%), taip pat iš uosio (16%), gluosnio (16%)  bei klevo (5%).  Keturi Šventosios 4-os radimvietės 

radiniai buvo identifikuoti kaip vytelės, galimai naudotos žvejybinių užtvarų perpynimui. Dvi 

vytelės, pagamintos iš žilvičio ar gluosnio šakų, viena iš lazdyno ir viena iš tiksliai neidentifikuoto 

erškėtinių vaismedžio. Iš lazdyno buvo pagaminti šaukštas (pav. 27), ungurių šakė (pav. 28) ir 

dirbinys, laikytinas bučiaus sienelės ar žvejybinės užtvaros skydu. Tvirta rievaporio medžio uosio 

mediena naudota gaminant kaplį ir lanką. Taip pat identifikuota iš drebulės medienos pagaminta 

plūdė (pav. 29). Vis tik didelės dalies dirbinių, su aiškiomis apdirbimo žymėmis, paskirtis buvo 

nenustatyta. Iš 18 nenustatytos paskirties dirbinių penki buvo pagaminti iš lazdyno, keturi iš uosio, 

po du iš gluosnio ir alksnio, po vieną iš klevo, guobos, pušies ir skroblo medienos. Galbūt dažniau 

šlapynių archeologijoje taikomas rūšinės analizės tyrimas atskleistų tam tikras tendencijas, kai 

konkrečių dirbinių gamyboje naudojama viena medžio rūšis, o tai galimai palengvintų neaiškios 

paskirties dirbinių identifikavimą. Jau dabar akivaizdu, kad pušies mediena buvo tikslingai 

pasirenkama gaminant skalas.  

Planigrafinių medienos rūšių pasiskirstymo tendencijų analizė neprasminga dėl to, kad 

mediena išmesta į vandenį iškarto nenusėsdavo į dugną, išmetimo vieta nėra ta pati kaip radimo. 

Didelis postdepozitinis medienos mobilumas turėjo įtakos ir stratigrafiniam medinių radinių 

pasiskirstymui - dalis jų aptikta tarpinėse zonose, o ne išskirtuose archeologiniuose horizontuose 

(Piličiauskienė 2014, p.27). Vis tik didelė dalis medinių radinių aptikti aiškiai išskiriamuose 

sluoksniuose, siejamuose su skirtingais žmonių veiklos etapais (pav. 30). Bandymai ieškoti dirbinių 

ir konstrukcijų gamybai naudotų medienos rūšių pasiskirstymo skirtumų A1, A2 ir B 

archeologiniuose horizontuose daugeliu atvejų pasirodė neprasmingi dėl kelių priežasčių. Visų 

pirma - identifikuotų medinių dirbinių ir konstrukcijų rasta per mažai, kad būtų galima atlikti 

reikšmingus rūšių pasiskirstymo skirtinguose horizontuose palyginimus. Antra - tokia analizė yra 

prasminga tik tokiu atveju, jei tiriami vieno tipo dirbiniai. Šventosios 4-oje radimvietėje kiekiu 

išsiskiriantys vieno tipo dirbiniai yra bučių ar žvejybinių užtvarų statyboje naudotų skalų 

fragmentai. Visuose sluoksniuose aiškiai matomas pušies medienos pasirinkimas išskirtinai skalų 

gamybai. Kiekviename horizonte pušinės skalos sudaro virš 90% visų skalų, taigi akivaizdu, kad 

pušies mediena skalų gamyboje buvo pagrindinė visais Šventosios 4-os radimvietės naudojimo 

laikotarpiais (pav. 31). Tyrimų metu rastos vos šešios anglys ir trys apanglėję radiniai. Išsiskiria A2 

horizontas, kuriame rastos penkios anglys ir vienas nuodėgulis. Šiame sluoksnyje aptikta ir 

išskirtinai daug perdegusių agaro riešutų (Piličiauskienė 2014, p.26). Atlikus rūšinę analizę 

paaiškėjo, jog visos A2 horizonto medžio anglys buvo alksnio, o nuodėgulis – gluosnio medienos. 

Galbūt visas alksnio anglis būtų galima sieti su vienu laužu, vis tik, dėl didelio medienos 
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postdepozitinio mobilumo, tokiai hipotezei trūksta pagrindo. Itin didelis žuvų kaulų ir 

neproporcingai didelis žuvų galvų kiekis, tyrėjų nuomone, rodo Šventosios 4 radimvietę buvus 

žvejybos ir pirminio žuvų apdorojimo vieta (Piličiauskienė 2014, p.25). Atliekomis laikytinos ir 

skiedros, galimai įvairių dirbinių ar žvejybinių konstrukcijų gamybos ar taisymo pašalinis 

produktas, sudariusios 33% visų ištirtų medinių radinių. Visuose archeologiniuose horizontuose 

didžiausią dalį sudaro alksninės skiedros (pav. 32). Itin didelė alksninių skiedrų dalis visiškai 

neatsispindi dirbinių ar kuolų rūšiniame pasiskirstyme. Didžiausia dalis tiek karčių/kuolų, tiek 

dirbinių, buvo pagaminta iš lazdyno, alksnio rūšis nustatyta mažiau nei 10% dirbinių, o kuolų ar 

karčių iš alksnio Šventosios 4-oje radimvietėje visai neaptikta (pav. 33). Jei teigtume, kad didžioji 

dalis medinių dirbinių gamybos atliekų buvo metama į vandenį žvejybos vietose, jų rūšinis 

pasiskirstymas turėtų atsispindėti ir pačių dirbinių bei kuolų pasiskirstyme. Šis neatitikimas, galėtų 

reikšti, kad skiedros į vandenį būdavo sumetamos ne visada, o paskirais atvejais – didelė jų dalis 

galėjo būti vieno gamybos proceso atliekos. Vis tik tokioms išvadoms objektyvumo nesuteikia 

palyginti mažas ištirtų radinių, ypač žvejybinių užtvarų kuolų ir karčių skaičius – šis sutapimas gali 

būti atsitiktinis.  

Šventosios pajūrio pelkių žiedadulkių ir sporų diagrama ankstyvojo subborealio laikotarpiu 

rodo augus alksnius, ąžuolus, liepas, guobas, uosius, pastebimas eglių ir pušų padaugėjimas ir 

lazdyno bei kitų šilumomėgių medžių sumažėjimas (Kabailienė 2006, p.124). Rūšinė medinių 

radinių analizė prisideda prie supratimo, kaip Šventosios akmens amžiaus bendruomenės išnaudojo 

šiuos gamtinius išteklius. Akivaizdu, kad mediena dirbiniams gaminti būdavo pasirenkama 

tikslingai, išnaudojant rūšines savybes. Tai rodo tikslingas pušies naudojimas skaloms, taip pat tai, 

kad uosio mediena buvo pasirinkta gaminant tvirtumo reikalaujančius dirbinius – lanką ir kaplį. 

Neaišku, kodėl visiškai neaptikta radinių iš ąžuolo ar beržo medienos. Rūšinis Šventosios 4-os 

radimvietės medienos spektras taip pat neatspindi eglės žiedadulkių gausėjimo ankstyvojo 

subborealio laikotarpyje – nerastas nei vienas iš eglės medienos pagamintas dirbinys. Greičiausiai 

šie žiedadulkių diagramų ir radinių rūšių nesutapimai taip pat gali būti siejami su tam tikromis 

išteklių panaudojimo strategijomis. Ištirtas radinių skaičius yra per mažas patikimoms išvadoms, vis 

tik akivaizdu, kad rūšinės analizės taikymas tiriant objektus su išlikusiais mediniais radiniais yra 

prasmingas siekiant pažinti priešistorinių bendruomenių santykį su juos supančia aplinka. 

VII.4. Kirtimo sezono analizė 

Dešimt radinių, aptiktų Šventosios 4-os radimvietės tyrimų metu, turėjo pilnai išlikusią 

paskutinę rievę, todėl nuspręsta analizuojant paskutinės rievės formavimosi stadiją nustatyti medžio 

ar šakos, naudotos šių radinių gamybai, kirtimo sezoną. Kirtimo sezono nustatymui tinkami 

pasirodė septyni iš dešimties mėginių su išlikusia paskutine rieve (lentelė 2). Minkštųjų lapuočių, 
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ypač padrikai akytųjų, medienoje atsiskyrimas tarp ankstyvosios ir vėlyvosios medienos nėra 

matomas ir pagrindu nustatyti rievės formavimosi stadiją gali tapti tik rievės plotis (Pukienė 2004, 

p.102). Radiniai nr. 888 (kuolas) ir 914 (skala) turėjo pradėjusią formuotis paskutinę rievę, tačiau 

dėl akivaizdžių ir didelių prieš tai esančių rievių pločio svyravimų, jų kirtimo sezono nustatyti 

neįmanoma – tai gali būti pradėjusios formuotis arba pilnai susiformavusios rievės (pav. 34, pav. 

35). Nesėkmingas buvo ir uosio šakos (inv. nr. 910) nukirtimo sezono nustatymas. Uosis – 

rievaporis medis ir turi aiškiai atskiriamas ankstyvąją ir vėlyvąją medieną. Pavasarinė uosio rievė 

yra sudaryta iš didelių palaidai išsidėsčiusių porų, vasarinei rievei būdingi maži, dažnai išsidėstę po 

du, vandens indai. Vis tik paskutinės septynios 910 mėginio rievės buvo itin susiaurėjusios ir jo 

kirtimo sezoną nustatyti pasirodė neįmanoma (pav. 36). Tokio drastiško rievių susiaurėjimo 

priežastis, pasak R.Pukienės, gali būti gamtinė – vietovės užmirkimas arba žmogaus veiklos 

pasekmė – lapų nuskabymo (gyvulių pašarui) ar šakų kirtimo (asmeninė R. Pukienės informacija). 

Atliekant šią analizę naudotasi R. Pukienės iškirtais rievės susiformavimo stadijos tipais. 

Analizuodama Žemaitiškės 2-os gyvenvietės polių paskutinių rievių formavimosi stadijas, autorė 

išskiria tris mėginių tipus:  

A. medžiai, kirsti vegetacijos sezono pradžioje (gegužės mėnesį), su paskutinėje rievėje matoma 

susiformavusia ar tik pradėjusia formuotis ankstyvąja mediena; 

B. medžiai, kirsti vasarą, su pradėjusia formuotis, bet ne iki galo susiformavusia vėlyvąja mediena; 

C. medžiai nukirsti ne vegetacijos sezono metu (rugsėjį-balandį), turintys pilnai susiformavusią 

vėlyvąją medieną (Pukienė 2004, p.103). 

Išlikusią paskutinę rievę turėjo trys kartys, laikytinos žvejybinių užtvarų liekanomis. Viena kartis 

(inv. nr. 1056), pagaminta iš gluosnio, turėjo tik pradėjusią formuotis ankstyvąją rievės dalį, 

sudarytą iš dviejų porų eilių, priskirta A tipui  – buvo nukirsta gegužės mėnesį (pav. 37, pav. 38). 

Nustatyta, kad dvi lazdyno kartys (inv. nr. 911 ir 1192) turėjo plačią, pilnai  susiformavusią C tipo 

rievę - nukirstos rugsėjį - balandį  (pav. 39, pav. 40). Pasak R. Pukienės, dalis Žemaitiškės 2-je 

gyvenvietėje rastų polių, priskiriamų C tipui, galėjo būti ruošti pavasarį – balandžio mėnesį, prieš 

pat prasidedant vegetacijos sezonui – tai patvirtino dendrochronologinis metinių rievių 

sinchronizavimas (Pukienė 2004, p.103). Tikėtina, kad ir Šventosios gyvenvietėse žvejybinės 

užtvaros būdavo įrenginėjamos ar mediena joms ruošiama pavasario antroje pusėje. Šią idėją galėtų 

patvirtinti ateityje atliekami paskutinės rievės formavimosi stadijos tyrimai. Atliekant tyrimą 

kirtimo sezono nustatymas sėkmingas buvo tiriant tris Šventosios 4-oje radimvietėje rastus, 

nenustatytos paskirties dirbinius (inv. nr. 898,1100,1190), pagamintus iš gluosnio, drebulės ir 

lazdyno (pav. 41, pav. 42, pav. 43). Visų jų gamybai naudota mediena buvo ruošiama nevegetacijos 

sezono metu – priklausė C tipui. Taip pat nustatyta gluosnio skiedros (inv. nr. 44), A tipo paskutinės 

rievės formavimosi stadija.  
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IŠVADOS 

1. Anglių, aptinkamų didelė dalyje archeologinių radimviečių, rūšinės analizės ir degimo 

stadijos tyrimas yra perspektyvus tiek vienų archeologinių tyrimų kontekste (pavyzdžiui nustatant 

židinio pobūdį), tiek plačiuose miško naudojimo strategijų tyrimuose, deja iki šiol Lietuvos akmens 

ir bronzos amžiaus archeologiniuose tyrimuose šie metodai beveik netaikomi. 

2. Lietuvoje aptinkamos neolito ir bronzos amžiaus radimvietės, su išlikusiais mediniais 

radiniais, tinkamais įvairaus pobūdžio tyrimams. Deja dendrochronologinis datavimas, rūšinė 

analizė, paremta mikroskopiniu anatominių požymių vertinimu, paskutinės rievės augimo stadijos 

analizė bei technologiniai – eksperimentiniai medinių radinių tyrimai Lietuvos archeologijoje 

taikomi labai retai. 

3. Įvairių medinių, vandenyje stovėjusių konstrukcijų liekanų, aptikta Žemaitiškės 1-oje, 2-oje 

ir 3-ioje, Šarnelės, Kretuono 1C, Luokesų 1-oje ir 2-oje, Šventosios 1-oje, 6-oje, 4-oje ir 9-oje 

radimvietėse. Šių konstrukcijų paskirtys tyrėjų įvardijamos labai skirtingai – nuo polinių 

gyvenviečių ir žvejybinių užtvarų, iki antžeminių pastatų ir apeiginių aptvarų. Šių medinių 

konstrukcijų interpretacijų įvairovės priežastimi dažnai tampa neteisingas paleoreljefo supratimas ar 

prastai atlikti archeologiniai tyrimai. 

4. Įvairių, dažniausiai su žvejyba susijusių medinių dirbinių aptikta Žemaitiškės 2-oje, 3-ioje, 

Daktariškės 5-oje, Kretuono 1C, Luokesų 1-oje ir 2-oje, Šarnelės bei Turlojiškės gyvenvietėse, vis 

tik didžiausia medinių dirbinių kolekcija sukaupta Šventosios gyvenviečių komplekso tyrimų metu. 

Deja iki šiol Šventosios mediniai dirbiniai netirti moksliniais metodais, tiek apdirbimo žymės, tiek 

medienos rūšys nustatinėtos nepatikimu makroskopinių požymių vertinimu, o užkonservuoti 

radiniai yra nebetinkami šiems tyrimams. 

5. Rūšinė analizė, paremta mikroskopiniu medienos anatominių požymių vertinimu, Lietuvos 

akmens ir bronzos amžiaus tyrimuose iki šiol taikyta tik tiriant Žemaitiškės 2-os ir Luokesų 

gyvenviečių konstrukcinius elementus, smulkesni mediniai dirbiniai dar nebuvo tirti. Šiame darbe 

gauti Šventosios 4-os radimvietės medinių radinių rūšinės analizės rezultatai rodo, kad viduriniame 

neolite žvejybinių užtvarų ir bučių pagrindiniu elementu buvo pušinė skala. Eglės skaloms 

nenaudotos visiškai. Taip pat nustatyta, kad didžioji dalis (63%) tyrimų metu aptiktų kuolų su 

apdirbtais galais, laikytinų žvejybinių konstrukcijų liekanomis, buvo pagaminta iš lazdyno karčių, 

kurios būdamos tiesios ir šakotos labiausiai tam tiko. Kiti dirbiniai (šaukštas, ungurių šakės, lankas, 

kaplys, plūdė ir kt.) gaminti iš įvairesnių medžių rūšių – lazdyno, uosio, drebulės. Nustatyta, kad 

tarp skiedrų ir anglių vyrauja alksnis, tačiau šie radiniai gali liudyti labai negausias, epizodines 

veiklas. 

6. Ištyrus radinių su išlikusia paskutine metine rieve gamybai naudotų medžių kirtimo sezoną 

nustatyta, kad Šventosios 4-oje radimvietėje dvi žvejybinių užtvarų kartys buvo ruošiamos 
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nevegetacijos sezono metu – rugsėjį-balandį, o viena turėjo tik pradėjusią formuotis pavasarinę 

rievės dalį – buvo nukirsta gegužės mėnesį. Trijų nenustatytos paskirties dirbinių paskutinės rievės 

formavimosi stadija rodo, kad jų gamyboje naudoti medžiai buvo nukirsti nevegetacijos sezono 

metu.  
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STONE AND BRONZE AGE WOODEN FINDS IN LITHUANIA. A CASE STUDY OF 

MIDDLE NEOLITHIC SITE ŠVENTOJI 4 (SUMMARY) 

During the Stone and Bronze Ages in woodland zones wood played an extremely important 

role, being used for making tools, building various structures and as a fuel. Unfortunately being an 

organic material wood is not resistant to decaying processes an usually is not found in 

archaeological contexts. With wooden artefacts disappears the main part of information concerning 

the nature of lifestyle propagated by prehistoric societies, which is the main object of archaeological 

interest. Although in anaerobic conditions wooden artefacts survive much longer and sometimes are 

found in waterlogged sites. Unfortunately in Lithuanian Stone and Bronze Age archaeology wooden 

finds are not only rare topic of discussion but also rarely analyzed. The aim of this work is to 

evaluate wooden finds found in Lithuanian Stone and Bronze Age sites, circumstances of their 

survival, wood analysis methods until now used in Lithuanian Stone and Bronze age archaeology 

and their future perspectives.  

Since carbon is chemically and biologically inert, in Stone and Bronze Age sites wood is 

most often found charred. Analysis of wood charcoalification stage can be used to distinguish if fire 

was domestic or industrial. Charred wood is well-suited for anatomical analysis and can be 

identified to genus-level. Consistent analysis of charcoal remains from archaeological sites can be 

useful in analyzing the fuel consumption strategies adopted by Stone and Bronze Age societies. 

This means that charcoal analysis is not only important in the context of one archaeological site, but 

also it might be used in wide range archaeological studies. Unfortunately charcoal studies are not 

used in Lithuanian Stone and Bronze Age archaeology. 

Various wooden structures were found in Stone and Bronze Age sites Žemaitiškė 1, 2, 3, 

Daktariškė 5, Kretuonas 1C, Luokesai 1, 2, Šarnelė, Šventoji 1, 4, 6, 9. Unfortunately 

incomprehension of site paleorelief and lack of archaeological data sometimes causes misleading 

interpretations of these structures.  Wooden finds, usually associated with fishing, were found in 

Stone and Bronze Age sites Žemaitiškė 2,3, Daktariškė 5, Kretuonas 1C, Luokesai 1,2, Šarnelė and 

Turlojiškė. Although the biggest wooden finds collection belongs to Šventoji archaeological 

complex. Unfortunately until now, wooden finds from Šventoji were not analyzed using scientific 

methods. Tool marks and of wood species were identified using unreliable macroscopic evaluation. 

Now, after conservation, reliable analysis of these finds might be impossible. Wooden artefacts 

suitable for various studies are often found in  Lithuanian Stone and Bronze Age wetland sites. 

Unfortunately dendrochronological dating methods, microscopic species and felling season analysis 

and technological-experimental studies are rarely used. 
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Microscopic wood species and felling season analysis of artefacts found in Lithuanian Stone 

and Bronze Age sites, until now, were used only few times, studying piles from Žemaitiškė 2 and 

Luokesai pile dwellings. This work contains the microscopic anatomical analysis of wood finds 

from middle Neolithic site Šventoji 4. Analysis revealed that slates, used for making fishing weirs 

and traps, were mostly made from pine. No spruce laths were identified. The majority (63%) of 

stakes used for building fishing weirs were made from hazel. Other artefacts (wooden spoon, eel 

clamp, bow, hoe, sinker and other)  were made from various wood species – hazel, ash and aspen. 

Analysis showed that among charcoals and woodchips alder was the most common specie, although 

these finds may represent short-term activities. Anatomical examination of outer growth rings of 

some finds with bark still attached, allowed to determine the season of felling of the trees which 

were used for making three stakes and three not identified wooden artefacts. Analysis showed that 

trees used for making two stakes and all three unidentifiable artefacts were harvested at some time 

between the beginning of September and the end of April. One stake was made of wood harvested 

in May, in the beginning of season of vegetation.  
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Priedas 1.  LENTELĖS 

Lentelė 1. Šventosios 4-os radimvietės medinių radinių medienos rūšys. 

eil. nr. inv. nr. radimvietė 

k
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dirbinys rūšis 
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en

ti
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u
m
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st
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1 879 Šventoji 4 B vytelė Lazdynas frgm 290 11 

 2 880 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 155 16 5 

3 881 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis sveikas 205 39 18 

4 882 Šventoji 4 B kartis Uosis frgm 403 17 

 5 883 Šventoji 4 C kartis Uosis frgm 645 19 

 6 884 Šventoji 4 A2 kartis Lazdynas sveikas 545 26 

 7 886 Šventoji 4 B kartis Lazdynas frgm 770 32 24 

8 887 Šventoji 4 A2 kaplys Uosis frgm 113 25 45 

9 888 Šventoji 4 A2 kuolas Lazdynas frgm 505 41 

 10 889 Šventoji 4 A2 skala Pušis frgm 378 20 10 

11 891 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis sveikas 400 50 30 

12 892 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 297 16 5 

13 893 Šventoji 4 A2 kartis Lazdynas frgm 345 16 

 14 894 Šventoji 4 A1 kartis Lazdynas sveikas 565 17 

 15 895 Šventoji 4 A2 kartis Uosis frgm 285 19 

 16 896 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 405 17 18 

17 897 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 260 19 16 

18 898 Šventoji 4 B dirbinys Gluosnis sveikas 413 27 

 19 899 Šventoji 4 A1 dirbinys Uosis sveikas 350 45 

 20 900 Šventoji 4 A2 skala Pušis sveikas 303 22 13 

21 901 Šventoji 4 A2 lankas Uosis frgm 382 23 23 

22 902 Šventoji 4 B šaka Gluosnis frgm 250 25 

 23 903 Šventoji 4 A2 kartis Lazdynas frgm 785 20 

 24 904 Šventoji 4 B šaka Lazdynas frgm 235 29 

 25 905 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 315 20 13 

26 906 Šventoji 4 B šaka Gluosnis frgm 350 24 21 

27 907 Šventoji 4 A2 dirbinys Alksnis frgm 175 33 24 

28 908 Šventoji 4 ? skala Pušis frgm 82 9 4 

29 910 Šventoji 4 A1 šaka Uosis frgm 342 23 

 30 911 Šventoji 4 A2 kartis Lazdynas sveikas 694 28 

 31 912 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis sveikas 200 32 18 

32 913 Šventoji 4 A1 skiedra Pušis frgm 240 17 15 

33 914 Šventoji 4 A1 skala Gluosnis frgm 177 15 11 

34 915 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 240 18 3 

35 916 Šventoji 4 B skala Gluosnis frgm 156 19 8 

36 917 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 320 15 7 

37 918 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 270 11 4 

38 919 Šventoji 4 B skala Pušis sveikas 108 18 8 

39 920 Šventoji 4 B skala Lazdynas frgm 123 15 8 

40 921 Šventoji 4 B kartis Lazdynas frgm 420 15 

 41 922 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 268 10 7 

42 923 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 120 15 6 
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43 924 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 54 17 14 

44 925 Šventoji 4 A2 skiedra Drebulė frgm 65 48 23 

45 926 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 152 13 6 

46 927 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 73 11 4 

47 928 Šventoji 4 A2 skiedra Liepa frgm 78 21 12 

48 929 Šventoji 4 A2 skiedra Drebulė frgm 45 24 11 

49 930 Šventoji 4 A1 skiedra Alksnis sveikas 91 35 12 

50 931 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 234 15 5 

51 932 Šventoji 4 B skala Gluosnis frgm 270 18 9 

52 933 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 120 12 3 

53 934 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 66 11 7 

54 935 Šventoji 4 A2 vytelė Gluosnis/žilvitis frgm 51 11 8 

55 936 Šventoji 4 B šaka Gluosnis frgm 32 15 

 56 937 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 78 16 14 

57 938 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 114 9 6 

58 939 Šventoji 4 A1 skiedra Lazdynas frgm 78 31 10 

59 940 Šventoji 4 B vytelė Gluosnis/žilvitis sveikas 175 8 

 60 941 Šventoji 4 A1 skiedra Gluosnis frgm 105 13 9 

61 942 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 49 16 14 

62 943 Šventoji 4 A2 šaka Gluosnis frgm 56 28 

 63 944 Šventoji 4 B kuolas Gluosnis frgm 116 30 

 64 945 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 187 17 6 

65 946 Šventoji 4 B dirbinys Lazdynas frgm 140 9 

 66 948 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 66 34 14 

67 949 Šventoji 4 B skala Uosis frgm 133 16 4 

68 950 Šventoji 4 B skiedra Drebulė frgm 80 40 13 

69 951 Šventoji 4 A2 skiedra Drebulė frgm 64 25 8 

70 952 Šventoji 4 B skiedra Alksnis frgm 84 20 10 

71 953 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 126 11 4 

72 954 Šventoji 4 B skiedra Drebulė sveikas 36 24 12 

73 955 Šventoji 4 A2 skiedra Drebulė sveikas 109 30 6 

74 956 Šventoji 4 A1 dirbinys Alksnis frgm 40 22 22 

75 957 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis sveikas 70 14 9 

76 958 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 33 15 4 

77 959 Šventoji 4 A2 skiedra Drebulė sveikas 50 11 7 

78 960 Šventoji 4 A2 skala Pušis frgm 36 18 5 

79 961 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 73 15 6 

80 962 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 96 18 9 

81 963 Šventoji 4 B šaka Gluosnis/žilvitis sveikas 192 9 

 82 966 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 147 15 4 

83 969 Šventoji 4 A2 dirbinys Gluosnis frgm 183 22 11 

84 971 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 108 26 9 

85 974 Šventoji 4 B skiedra Alksnis sveikas 112 21 6 

86 975 Šventoji 4 B skiedra Uosis frgm 79 14 5 

87 976 Šventoji 4 B plūdė Drebulė frgm 60 49 16 

88 977 Šventoji 4 B kartis Lazdynas frgm 108 17 

 89 978 Šventoji 4 ? skiedra Guoba sveikas 102 70 

 90 979 Šventoji 4 C dirbinys Pušis frgm 166 45 39 

91 1056 Šventoji 4 ? kartis Gluosnis frgm 151 21 

 92 1064 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 162 8 3 

93 1065 Šventoji 4 A2 skala Pušis frgm 130 9 3 

94 1066 Šventoji 4 A1 skiedra Alksnis sveikas 93 34 20 

95 1067 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 85 9 6 
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96 1068 Šventoji 4 A1 skiedra Uosis sveikas 125 26 16 

97 1069 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 126 10 4 

98 1070 Šventoji 4 A1 skala Pušis frgm 275 20 4 

99 1072 Šventoji 4 A1 nuodėgulis Drebulė frgm 56 30 

 100 1073 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 108 29 21 

101 1081 Šventoji 4 B skiedra Drebulė frgm 42 25 4 

102 1083 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis sveikas 173 41 15 

103 1084 Šventoji 4 B kartis Lazdynas frgm 265 14 

 104 1085 Šventoji 4 B skala Drebulė frgm 190 14 

 105 1086 Šventoji 4 B skiedra Drebulė sveikas 93 38 16 

106 1087 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 121 25 4 

107 1088 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 195 10 5 

108 1089 Šventoji 4 B skiedra Drebulė sveikas 97 23 5 

109 1091 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 110 11 4 

110 1092 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 50 14 5 

111 1093 Šventoji 4 A2 skala Pušis frgm 92 10 5 

112 1094 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 26 13 5 

113 1095 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis frgm 46 13 8 

114 1097 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 55 16 3 

115 1098 Šventoji 4 B skiedra Alksnis sveikas 56 27 11 

116 1099 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 84 16 7 

117 1100 Šventoji 4 B dirbinys Drebulė frgm 76 34 21 

118 1101 Šventoji 4 B skiedra Uosis sveikas 55 12 8 

119 1102 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 80 19 3 

120 1103 Šventoji 4 B skiedra Uosis sveikas 96 35 11 

121 1105 Šventoji 4 A2 skiedra Lazdynas frgm 72 9 6 

122 1106 Šventoji 4 B skiedra Alksnis sveikas 155 30 13 

123 1106 Šventoji 4 B skiedra Alksnis sveikas 155 30 13 

124 1107 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 125 9 4 

125 1108 Šventoji 4 B skiedra Guoba frgm 154 60 29 

126 1109 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 800 14 6 

127 1110 Šventoji 4 B šaka Skroblas frgm 117 11 

 128 1111 Šventoji 4 A2 šaka Skroblas frgm 48 34 27 

129 1112 Šventoji 4 A2 skiedra Uosis sveikas 106 11 6 

130 1113 Šventoji 4 A2 skala Pušis frgm 76 18 4 

131 1114 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 26 15 5 

132 1115 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 55 15 3 

133 1116 Šventoji 4 B skiedra Alksnis sveikas 43 25 4 

134 1117 Šventoji 4 A2 Anglis Alksnis frgm 32 18 16 

135 1118 Šventoji 4 B skiedra Alksnis frgm 80 40 10 

136 1119 Šventoji 4 A2 dirbinys Guoba frgm 64 18 

 137 1121 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 52 10 4 

138 1122 Šventoji 4 A2 Anglis Alksnis frgm 22 22 

 139 1123 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 77 12 4 

140 1124 Šventoji 4 B šaka Alksnis frgm 80 30 20 

141 1125 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 180 19 3 

142 1126 Šventoji 4 B skiedra Alksnis sveikas 73 33 23 

143 1127 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 138 14 5 

144 1128 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 103 14 4 

145 1129 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 218 13 4 

146 1130 Šventoji 4 B dirbinys Klevas frgm 95 22 12 

147 1131 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 38 15 4 

148 1132 Šventoji 4 A2 Anglis Alksnis sveikas 68 41 22 
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149 1133 Šventoji 4 A1 Anglis Gluosnis/Drebulė sveikas 37 20 20 

150 1134 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis sveikas 55 31 3 

151 1135 Šventoji 4 A2 skiedra Gluosnis sveikas 120 30 17 

152 1136 Šventoji 4 A2 kartis Lazdynas frgm 174 13 10 

153 1137 Šventoji 4 A2 dirbinys Lazdynas frgm 49 13 6 

154 1138 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 172 9 6 

155 1139 Šventoji 4 A2 skiedra Uosis frgm 36 27 6 

156 1140 Šventoji 4 A2 skiedra Gluosnis sveikas 94 26 21 

157 1141 Šventoji 4 A2 skiedra Klevas frgm 63 26 7 

158 1142 Šventoji 4 A2 Anglis Alksnis frgm 32 22 12 

159 1143 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 78 18 8 

160 1144 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 130 12 4 

161 1145 Šventoji 4 A2 Anglis Alksnis sveikas 67 23 18 

162 1146 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 60 16 4 

163 1147 Šventoji 4 A2 vytelė 
Vaismedis (Rosaceae 

šeima) 
frgm 280 13 

 

164 1148 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 535 10 6 

165 1149 Šventoji 4 A2 kartis Klevas frgm 254 20 

 166 1150 Šventoji 4 A2 skiedra Drebulė sveikas 84 23 16 

167 1152 Šventoji 4 A2 dirbinys Uosis frgm 150 42 13 

168 1153 Šventoji 4 B skiedra Drebulė sveikas 145 22 9 

169 1154 Šventoji 4 B nuodėgulis Alksnis sveikas 36 20 

 170 1156 Šventoji 4 A2 nuodėgulis Gluosnis sveikas 165 56 19 

171 1157 Šventoji 4 B skiedra Drebulė frgm 78 32 7 

172 1158 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 41 29 10 

173 1160 Šventoji 4 A2 skiedra Uosis sveikas 80 19 9 

174 1161 Šventoji 4 A2 skiedra Lazdynas sveikas 42 15 6 

175 1162 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis sveikas 91 14 8 

176 1163 Šventoji 4 A2 dirbinys Skroblas frgm 103 13 

 177 1164 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 80 17 4 

178 1165 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 76 18 4 

179 1166 Šventoji 4 A2 skiedra Drebulė sveikas 163 41 12 

180 1167 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 210 14 4 

181 1168 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis sveikas 145 31 22 

182 1169 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 304 12 5 

183 1170 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 557 10 5 

184 1171 Šventoji 4 B skala Pušis sveikas 500 18 5 

185 1172 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis sveikas 214 52 

 186 1173 Šventoji 4 A2 kartis Gluosnis frgm 152 16 

 187 1174 Šventoji 4 A2 skiedra Skroblas frgm 88 22 8 

188 1175 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis sveikas 89 42 17 

189 1176 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 35 17 4 

190 1177 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis frgm 55 24 15 

191 1178 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis sveikas 100 17 9 

192 1179 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 160 8 6 

193 1180 Šventoji 4 B skiedra Uosis sveikas 130 26 8 

194 1182 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 232 10 7 

195 1183 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 404 17 6 

196 1184 Šventoji 4 A2 dirbinys Lazdynas frgm 250 22 22 

197 1185 Šventoji 4 A2 skiedra Alksnis sveikas 262 28 17 

198 1186 Šventoji 4 B dirbinys Lazdynas frgm 309 20 13 

199 1187 Šventoji 4 B šaka Gluosnis sveikas 530 16 

 200 1188 Šventoji 4 A2 skala Pušis frgm 482 10 8 
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201 1190 Šventoji 4 B dirbinys Lazdynas frgm 495 15 

 202 1191 Šventoji 4 A2 dirbinys Uosis sveikas 730 15 

 203 1192 Šventoji 4 ? Kartis Lazdynas frgm 77 18 

 204 1193 Šventoji 4 B skiedra Uosis sveikas 170 63 22 

205 1194 Šventoji 4 A2 skiedra Skroblas sveikas 186 45 18 

206 1319 Šventoji 4 ? šaka Pušis frgm 175 14 

 207 1401 Šventoji 4 ? skiedra Uosis sveikas 52 16 5 

208 1456 Šventoji 4 B dirbinys Uosis frgm 280 105 5 

209 1468 Šventoji 4 A2 šakės Lazdynas frgm 300 40 30 

210 1469 Šventoji 4 A2 skydas Lazdynas frgm 25 11 

 211 1656 Šventoji 4 B skala Pušis frgm 29 7 5 

212 1668 Šventoji 4 A2 šaukštas Lazdynas frgm 165 20 20 

 

Lentelė 2.  Šventosios 4-os radimvietės medinių radinių su išlikusia paskutine rieve, paskutinės 

rievės formavimosi stadijos lentelė. 
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1 888 Šventoji 4 A2 kuolas Lazdynas 505 41 
 

? Nenustatomas 

2 898 Šventoji 4 B dirbinys Gluosnis 413 27 
 

C 
Rugsėjis-

balandis 

3 910 Šventoji 4 A1 šaka Uosis 342 23 
 

? Nenustatomas 

4 911 Šventoji 4 A2 kartis Lazdynas 694 28 
 

C 
Rugsėjis-

balandis 

5 914 Šventoji 4 A1 skala Gluosnis 177 15 11 ? Nenustatomas 

6 1056 Šventoji 4 ? kartis Gluosnis 151 21 
 

A Gegužė 

7 1100 Šventoji 4 B dirbinys Drebulė 76 34 21 C 
Rugsėjis-

balandis 

8 1168 Šventoji 4 B skiedra Gluosnis 145 31 22 A Gegužė 

9 1190 Šventoji 4 B dirbinys Lazdynas 495 15 
 

C 
Rugsėjis-

balandis 

10 1192 Šventoji 4 ? kartis Lazdynas 77 18 
 

C 
Rugsėjis-

balandis 
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Priedas 2. ILIUSTRACIJOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pav. 1. Medienos pjūviai 

(University of Kentucky Cooperative Extension Service 1997, p.3) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 2 . Inv. nr. 1148. Pušies skersinis pjūvis,    Pav. 3.  Inv. nr. 1169. Pušies radialinis 

padidintas 70 kartų.        pjūvis, padidintas 140 kartų . 
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Pav.4. Inv. nr. 1152. Uosio skersinis pjūvis  

 padidintas 70 kartų. 

Pav.5. Inv.nr. 901. Uosio tangentinis  

 pjūvis, padidintas 140 kartų. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Pav.6. Inv. nr. 978. Guobos skersinis pjūvis,  

padidintas 70 kartų. 

Pav.7. Inv. nr.1119. Guobos tangentinis  

pjūvis, padidintas 140 kartų. 
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           Pav. 9. Inv. nr. 1136. Lazdyno radialinis  

Pav. 8. Inv. nr. 1137. Lazdyno skersinis              pjūvis, padidintas 140 kartų. 

pjūvis, padidintas 50 kartų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pav. 10. Inv. nr.937. Alksnio skersinis pjūvis, padidintas 70 kartų. 
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 Pav. 11. Inv. nr. 1117. Alksnio anglies skersinis pjūvis, padidintas 100 kartų 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 12. Inv. nr.1177. Alksnio radialinis       Pav. 13. Inv. nr.1122. Alksnio anglies radialinis  

pjūvis, padidintas 140 kartų.         pjūvis, padidintas 140 kartų. 
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Pav. 15. Inv. nr. 1157. Drebulės radialinis 

pjūvis,  padidintas 140 kartų 

 

Pav. 14. Inv. nr. 1081. Drebulės skersinis 

pjūvis, padidintas 50 kartų. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pav. 17. Inv. nr.1173. Gluosnio radialinis  

    pjūvis, padidintas 140 kartų. 

 

 

Pav. 16. Inv. nr.944. Gluosnio skersinis 

pjūvis, padidintas 50 kartų. 
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Pav. 18. Inv. nr. 928. Liepos skersinis pjūvis, padidintas 100 kartų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 19. Inv. nr. 1111. Skroblo skersinis pjūvis, padidintas 70 kartų 
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Pav. 20. Inv. nr. 1111. Skroblo tangentinis pjūvis, padidintas 140 kartų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pav. 21. Inv. nr.1149. Klevo skersinis pjūvis, padidintas 50 kartų 
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Pav. 22. Inv. nr.1147. Erškėtinių vaismedžio skersinis pjūvis, padidintas 50 kartų 

 

 

Pav. 23. Bendro rūšių pasiskirstymo diagrama 
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Pav. 24. Skalų gamyboje naudotų rūšių pasiskirstymo diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 25. Pušinių radinių pasiskirstymo diagrama 
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Pav. 26. Inv. nr. 1469. Pušinių skalų, pritvirtintų     Pav. 27. Inv. nr.1668. Iš lazdyno pagamintas 

prie karčių fragmentas (Piličiauskienė 2014, p.138).    šaukštas (Piličiauskeinė 20014, p.137).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 28. Inv. nr. 1468. Iš lazdyno pagamintos       Pav. 29. Inv. nr. 976. Iš drebulės pagaminta   

ungurių šakės (Piličiauskienė 2014, p. 138)           plūdė. 



 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pav. 30. Medinių radinių rūšinis pasiskirstymas archeologiniuose horizontuose. 

 

 



 

  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 31. Pušinių skalų rūšinis pasiskirstymas archeologiniuose horizontuose 

 

         
Pav. 32. Skiedrų rūšinio pasiskirstymo archeologiniuose horizontuose diagrama. 
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 Pav. 33. Bendro dirbinių (išskyrus skalas), karčių ir kuolų rūšinio pasiskirstymo diagrama. 
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Pav. 34. Inv. nr. 888. Lazdyno skersinis pjūvis, padidintas 50 kartų. 

Nenustatoma paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 35. Inv. nr. 914. Gluosnio skersinis pjūvis, padidintas 100 kartų. 

Nenustatoma paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 36. Inv. nr. 910. Uosio skersinis pjūvis, padidintas 50 kartų . 

Nenormaliai susiaurėjusios paskutinės rievės. 
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Pav. 37. Inv. nr. 1056. Gluosnio skersinis pjūvis, padidintas 50 kartų. 

A tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 38. Inv. nr.1056. Gluosnio skersinis pjūvis, padidintas 100 kartų. 

A tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 39. Inv. nr. 911. Lazdyno skersinis pjūvis, padidintas 70 kartų. 

C tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 40. Inv. nr. 1192. Lazdyno skersinis pjūvis, padidintas 70 kartų. 

C tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 41.  Inv. nr. 898. Gluosnio skersinis pjūvis, padidintas 50 kartų. 

C tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 42. Inv. nr.1100. Drebulės skersinis pjūvis padidintas 70 kartų 

C tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 43. Inv. nr. 1190. Lazdyno skersinis pjūvis, padidintas 50 kartų. 

C tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 
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Pav. 44. Inv. nr. 1168. Gluosnio skersinis pjūvis, padidintas 70 kartų. 

A tipo paskutinės rievės formavimosi stadija. 

 

 

 

 

 


